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VOOR-BERIGT.'
Elofce maakt fchuld is 't genieene Spreekwoord.

Ik had, in de Voorrede van deeze Na-
tuurlyke Historie, den Liefhebberen eeni-

germaate toegezegd, om die Werk geduurig, tenein-

de toe, te agcervolgen, en myn Oogmerk was oolc

niet anders: zie hier, wat my eenigen tyd daar in

vertraagd heeft.

Onderhetfchryvenvan het Agtste Stuk, waar

mede de Klaflc der Vijfchen ten einde liep, vernam

ik, dat de Heer Linn^üs bezig was met een nieu-

we Uitgave van zyn SamenstelderNatuur.
Terwyl nu de Infekten als een nieuw Veid van be-

fchryving openden , dagt ik gevoeglykft gebruik te

zullen maaken van die nieuwe Uitgaave, als welke,

waarfchynlyk, ten opzigt van de twee laatfte KlafFen

het aanmerkelykfte vermeerderd , en miflehien ook

wat veranderd zou zyn , Van Luiden, die, zo ik meen-

de, des kundig waren, verftond ik toen, dat wy die

nieuwe Uitgaave wel haaft te wagten hadden ; doch,

niettegenftaande zulks, is dezelve tot nog toe ageer?

gebleeven; zodat ik eindelyk befloot, my met de

Tiende Uitgaave, als vooren, te behelpen, en van

* ? fa



jV V O O R . B E R I G T.

Zyne vermeerderingen of veranderingen in 't vervolg

gewag en gebruik te maaken.

Inmiddels hadden eenige redenen, in' het laatfte

van* het Berigc voor het voorgaande Stuk gemeld,

jny bykans de lufl: benomen , om die Werk te agter-

volgen. Hier by kwam de menigvuldigheid der Zaa-

ken die in agc te neemen zyn in eene befchryving der

Insekten, tot welke Afdeeling der Dieren Wy
thans gevorderd waren. Dit gedeelte, immers, der

Natuurlyke Hiftorie wordt thans met den groot-

Üen iever beoefend, en men ziet dagelyks Werken

aan 't licht geeven , die als om ftryd hetzelve trag-

ten op te helderen, 't Is ongeïooflyk , hoe veel

men, federt eenige Jaaren , in de Infekten-Kunde

gevorderd zy , en hoe veele duifterheden nog daar

fn overblyven.

De algemeene Liefhebbery, ondertulïfchen , wel-

ke daar omtrent, in ons Land in 'c byzonder, plaats

heeft ? en de aanfpooring van verfcheide voornaame

Liefhebbers , heeft my eindelyk doen befluiten^

om, met hoe veel fchroom ook, ten dien opzigte

ïnsgelyks in 't perk te treeden, en te zien, wat ik,

op den voorigen voet voortgaande , mogt kunnen

uitvoeren. Ik heb , naamelyk, weinig meer dan den

enkelen Leiddraad van L i n n 'k u s in deezen gevolgd

,

en voor 'c overige , om my niet aan de naauwkeu-

rigfte befchryving der Sweedfche Dieren alleen te

bepaalen , gebruik gemaakt van de Oordeelkundige

Ver-



VOOR-BERIGT. v

Verzamelingen der Inlandfche Infekten, die onlangs,

zo in Vrankryk als in Italië , aan 't lichc gegeven

zyn, zo wel als die vanDuufchland: ten einde men,

wat de Europifche aanbelangt, ten minden, indeeze

onze Natuürlyke Historie , het gene 'er

bekend van is , zou kunnen vinden. Omtrent de

UiTHEEjYisciiE heb ik ook de meefte Werken, al-

waar die befchreeven zyn , nagezien, en het Zaake-

lyke daar van overgenomen.

Weinig, egter, oordeelde ik de Wereld te kun-

nen voldoen, indien hier niet by kwam , het gene

de eigen Ondervinding en Befchouwing, zo van my

als anderen , nooit te vooren geboekt , opleverde.

Des ben ik daar omtrent, eveneens als met de Vis»

fchen, te werk gegaan, en heb niet alleen verfchei-

de Byzonderheden, in de Infekten, zelf onderzogt,

maar ook nu en dan Aanmerkingen gemaakt, zo

op het gezegde van den Sweedfchen Ridder, als van

andere en hedendaagfche Autheuren. Ik twyfel

niet , of het een en ander zal dé Liefhebbers aan-

genaam zyn , die daar door worden aangefpoord,

om , het gene 'er nog aan ontbreekt , door eigen

onderzoek te vervullen. Immers nergens is het zeg-

gen van Se ne ca meer met de waarheid overeen-

komftig , dan in dit gedeelte der Natuürlyke Hi-

dorie.

Mültum egerunt , qid ante nos fuerunt , fed non per»

.egerunt, &c.

*
3 De



vj V O OR-BERIGT.
De Goddelyke Wysheid heeft, oogfchynlyk om

den Geeft, zo wel als 't Lighaam van den Menfch,

onledig te houden, de Natuur der Schepfelen dermaa-

te omzwagteld, dat men, -door verdere,nafpooring,

telkens nog meer duifterheden ontdekt. Hierom is

het behulp van anderen in deezen dikwils noodigj

waar van ik my niet fchaam bediend te hebben

:

want

Quis tot fujlineat quis tanta negotia Solus ?

En, om byna met de Woorden van Pliniüs,

die door onzen Ridder, Car. vonLinnó, aan-

gehaald zyn , te befluiten

,

Ik verzoek dat de genen die dit Werk leezen $

Om dat zy 'er mooglyk veel veragtelyks in vinden,

Niet alles dat ik bygebragt heb, voetjloots, verwerpen;

jfïewyl in de befcbouwing der Natuur niets overtollig is..

U. HOUTTUYN.
Amsterdam, jtfed. Doftor.
si. July 1766.

I'N,
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A'ANWYZING der PLA ATEN,
#

en der Bladzyden,

alwaar de Figüunn aangehaald of befcbreeven worden.

Plaat LXXL Afbeelding van ge-

hoorode Torren. tegen over Bfodz. 143

fig. 1. De Vliegende Eenhoorn of zoge-

naamde Olyphant-Tor, uit

Jndi'ê. bl. 143

'— 2, Kleine vliegende Eenhoorn. IL 147

-—3. De Vliegende Stier. bl. 148

— 4» De Vliegende Olyphant. bl. 15

1

.— 5. Kleine Rul Tor 0/ Stiertje,

bier te Lande gevangen* bl. 154

Plaat. LXXII. Afbeelding van zeld-

zaame Torren en inland-

fche Kevers. _, T„
.

- -i/y

Fig. i. Zwarte Wefiindifche Rhinofter-

Tof. hl. \ 79

2. Bultig ronde, dikke, dito. bl. 181

3. Lang- gearmde Oojlindifcbe* bl^ 193— 4. Zeer aartige uïtbeemfcbe

Tor. bl 207

,— 5. Groenagtig Kaneelkleurig

Me ft kevertje van om Land. bl 208

-

—

6. De Bonte 0/* Duinkever

:

bet Mannetje. Fig. 7 bet

ftjfj**
s, bl. 225

1— 8. Het Bloemkevertje. bl. 229

Alle de Ftguuren , op deeze twee Plaaten, zyn in de

natuurlyke grootte afgetekend.

* 5 Plaat LXXIJI,
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phant-
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Plaat LtXV*
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Bok-Torrbn, of zoge-

naamde Bokken. tegen over Bladz, 526
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— 5. Blaauwagcig zwart gevlakte bh 549

6. Gehakkelde. bl 561

; 7, 8. Popelier-Bok

,

Mannet-

je en fVyfje. bh 564

t 9, Bruine gebandeerde» bh 566

Plaat LXXVI. Afbeelding van óc
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—s •&% —-t 57SX

J^, 1, 2. Geel Mannetje, rood

^f/>. W..58.1
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Bokje, */• 585
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BESCHRYVING
DER

DIEREN.
VTFDE A FD^E E L ING*

De INSEKTEN*

I. HOOFDSTUK.
JDe Eigenfchappen der Insekten: bühne Lig*

booms.deelen en Zintuigen > de Ademhaaling en

Beweeging. Kentekenen der Sexe. Voortteeling ,

Verandering of Geftakewiffeling. Het Voedzel

dal zy gebruiken. Hunne fchadelykheid en voor*

deeligheid. Geneesmiddelen die zy uitleveren»

^#**%êgjSfder alle deelen der Natuurlykë

* f^% % Hiftorie >is *er geen langer onbear-

% V $ beid en byna onbekend gebleevea

^%**#P* dan het gene de Infekten betreft.

Üeezeegtèrzyn, wegens hunne talrykheid nieÉ

alleen , maar ook in andere opzigten , de op-

merking dubbel waardig, en hoe veragtelyk ia

de Oogen van den Gemeenen Man^worden zy vau

Liefhebbers en Kenners der Natuurlyke Zaakea

met des te meer verwondering befchouwd, om
dat in derzelver kleinheid hetKonftigltefamenfteï

1, DEEL. IX. STUK, ^ dO0f*



2 Eigenschappen
v- doordraait : zo dat het eigentlyk in de befchou-

ft
" wing derzelven is , daar men Gods Vinger het

Hoofd- allerduidelykft ontdekt*

vlmogen Ma8 men billyk-vcrbaasd (laan over deflerk-
detinfekten. te der Oiyphanten, de vlugheid der Kemelea

en Paarden, de fynheid van Reuk die in de

Honden plaats heeft, de liftigheid der Slangen

,

het fcherp Gezigt , Gehoor , Gezang der Vo»

gelen ;orn kort te gaan de bekwaamheid, welke

in alle Viervoetige en Kruipende Dieren , Vo-

gelen en Viffchen, zelfs tot overtreffing van

de Menfchen , gevonden wordt : billyker zal men

zig verwonderen over de Infekten , waar van

veelen, naar evenredigheid, door de Natuur

nog meer bevoorregt of begaafd zyn. Waar

vindt men , in die kleine Schepzeltjes , ftoffe tot

zulke kragt , als zy oefenen ; waar plaats voor

de Zintuigen ; waar eene zitplaats voor de Ziel,

daar hun zelfs het Bloed ontbreekt* Wat is

verwonderlyker

,

'dan dat de Zee-Houtworm,

een naauwlyks handelbaar Schepzel, de hardde

Paaien doorknaagt : doch , om by de Infekten te

blyven, dat Rupfen, zonder eenig Been, in 't

Hout booren ? Hoe kan men begrypen , dat in

de Muggen die fynheid van Gezigt, Reuk,

Smaak, en andere Zintuigen plaats hebbe: waar

vindt men ruimte voor de Werktuigen van het

Geluid derzelven en dat der Hommels, Byën

of Krekelen ; of kragt voor hun om zo vinnig te

by ten en te fteeken , dat de Muggen de allergroot-

fte Plaag zyn voor Menfchen en Beeften in de

ge-



I) E R I N & E K f E N, §

geheele Wereld. Wie ftaat niet opgetoogen over V;.

't vergiftig fteeken der Scorpioenen, en de ge- .

F

^
EE

vaarlykheid van de Zandvlooijen , byDa onzigt- Hoofp*

baar ; in de heete Landen. Hoe zou 't geloof baar STUk *

zyn , dat Byën in ftaat waren om een Paard te

dooden , indien men 'er niet verfeheide voor*

beelden van had, zelfs in Europa.

Geeft men agt op de fchadelykheid der ïnfek*

ten in 't algemeen ; gelyk die der Sprinkhaanen ,

waar door groote Landsdouwen worden kaal

gegeten ; der Rupfen $ die geheele Boomgaar-

den van Blad en Bloem, ja, dat meer is, van

Vrugt berooven ; van Torretjes die het Graan
o

Verteeren op de Koornzolders; van Diertjes die

het Water ondrinkbaar, zo rood als Bloed s

maaken: dit alles zai, aan den eenen kant het

Vermogen , dat de Schepper in deeze kleine

Schepseltjes gelegd heeft, nog kragtiger af-

fchetzen , en aan den anderen kant ons de re-*

den doen zien, waarom men dezelven in 't alge* .

meen plagt te begrypen onder den naam van Ongé&

diirt, gelyk de Duitfchers ze nog heden noe*

men Ungezifer. Een der Plaagen van Pharaö

was eene vermenging van Ongedierte, welke

God deedt komen over gantfeh Egyptenland*

Ook betekent het Hebreeuwfch Woord Arob ,

volgens de Rabbynen , allerley foort van fcha-

delyke Dieren, waar onder de Muggen, als

de laftigfle derzelven, begfeepen zyn(*). In

eene Publicatie van de Keizerin-Koningin van
Hon-

(*) ZieExoD. VIII» v. 24» Daar men in efin oude Overzet-

I. Deel, XX. Stuk* A 2 fing



Eigenschappen
v.

Afdeêl,
I.

Hoofd.
stuk.

Naam.

Hongarieen Bohemen, welke in 't Jaar 1752*

tot uitroeijïng van de Rupfen , te BruiTel en door

geheel Brabant gepubliceerd werdt, worden de-

zelven ook Ongedierte genoemd (f).

De Ijnsekten, dus met een ba (terd -woord,

dat van 't Latynfche Woord InfeEta ontleend

is , en van fommigen Gekorvene of Gekorven

Diertjes getyteld ; hebben dien Naam , om dat

hun Lighaam, in 't algemeen, op de een of an-

dere wyze zekere Infnydingen heeft, die het min

of meer verdeelen ; zo dat het als uit Stukken

fchynt famengefteld te zyn, die in elkander

fchieten , of aan elkander hangen , en dikwils als

met een Draad zyn famengehecht* Aristoteles

hadtze daarom ook met een .Griekfch Woord ,

Entoma, dat even 't zelfde betekent , afgezon-

derd van de overige Exfanguia, of Bloedelooze

Dieren, die thans t'huis gebragt worden tot de

Afdeeling der Wormen ;
gelyk de Slakken, by

voorbeeld , en de SchulpvifTchen ; terwyl de

Krabben en 'Kreeften, en dergelyken , hoe

groot ook, om de gezegde reden, tot de Infek-

ten behooren. Men zou de Infekten , mooglyk

met meer reden, ExoJJia of Beenderlooze Dieren

kunnen noemen ; doch dit hebben zy met de

Wormen gemeen.

Be.

ting voor leeft, fchadelykfi fooze Wormen ± en, terwyl hec

in Bibliis Junii & Tremellii vertaald wordt , Congeries a»imali-

um , heeft de Vulgata gefield , omne genus Mufcarum , dat, il

allerley foort van Vliegen of vliegend Ongedierte,

(t) ZieEurop. Mtrcurim vao 1752, I. D, bladz. 224*



DEI INSEKTEN. $

Eehalvedit Kenmerk der Infekten zyn'er an- V

deren , hun niet minder eigen ; gelyk van Poo- Afdeel»

ten te hebben , doorgaans menigvuldig in getal , Hoofd-

't welk hun van de Viervoetige Dieren en Krui- STÜX -

pende niet alleen , maar inzonderheid ook van
Kemnerken -

de Wormen en ander Ongedierte onderfcheidt;

gelyk dit in de Rupfep en Duizendbeenen blyk.

baar is. Veele zogenaamde Wormen , die Poo-

ten hebben , worden hierom hedendaags ook tot

de Infekten betrokken; gelyk die waaruit de

Torren voortkomen van veelerley foort. Doch

het voornaamfte Kenmerk der Infekten zyn

zekere Uitfleekzels , welke men aan allen , die

hunne volkomenheid hebben , vindt* Dee-

ze , die veel verfchillen in grootte en gedaan-

te, beftaan fomtyds uit verfcheide Stukken in

elkander gewricht en dermaate beweeglyk , dat

zyoogfcbynlyk aan hun tot dergelyke gebruiken

dienen , als ons de Handen , naamelyk om te voe-

len en tafien , of hunne Prooy aan te vatten

;

welk laatfte voornaamelyk in fommigen , die dee-

ze Uitfteekzels als Hoorens of Nypers heb-

ben, plaats heeft. In de Dag -en Nagt- Ka-

pellen noemt men deeze Werktuigen Sprieten

of Vêelers ; en zy maaken 'er , in 't algemeen

gefproken, de onderfcheiding van uit.

In de befchryving van het Lighaam der In- De Kop^
fekten moeten wy letten op drie voornaame

deelen, den Kop, het Borftftuk en het Agterlyf.

Aan den Kop bevinden zig de gemelde Sprie-

J. DEEL. IX. STUK, A 3 TEM



é Eigenschappen
V.

Afdeel.

u
Hoofd f

stuk.

•Sprieten.

Be Netswy
§ct Qogen.

ten geplaatft , doorgaans twee in getal , aan

ieder zyde één, doch in fommigen tot vier toe,

gelyk men dit ziet in een Water-Infekt , naar

de Piflbbedden gelykende.

Wy zullen hier het gebruik niet tragten te on-

derzoeken van alle de gemelde Uitftekken , die

zeer noodig fchynen.te zyn , om dat menze,

in fommige Infekten , van een verbaazende

langte vindt : des het niet te denken is , dat zul-

ke Werktuigen tot enkel fieraad aan deeze Diert-

jes zouden gegeven zyn. Dat zy aan veëlen die-

nen om de Lighaamen te betaften , is niet

onwaarfchynlykj wanneer men agt geeft 5 hoe

de Torren , in het loopen , de Sprieten voor-

waards uitfteeken, en dezelven byna onophou.

delyk beweegen , als of zy den' Grond peilden

en de omgelegen Lighaamen bevoelden of onder-

fcogten. Het gebruik dat anderen , gelyk de Ka*

pellen, van haare Sprieten maaken, enofzy in

deeze ook dienen tot Werktuigen van de Reuk

qf van 't Gehoor, kunnen wy niet bepaalen.

. Behalve de Sprieten , wordt men aan den

Kop der Infekten verfcheide opmerkelyke Dee-

len gewaar* De genen, die het meed uitmun-

ten , zyn de Oogeq. In fommige Infekten , fchoon

xy'er wezentlyk twee hebben, zyn dezelven

zo naby elkander geplaatft, of met zo weinig

onderfcheiding, dat zy maar één Oog fchynen

uit te maaken. De meefte Infekten hebben 'er

£én aan ieder zyde van den Kop ; anderen heb-

ben 'er meer, en men telt aan de Spinnen tot
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agt Oogen toe, die in verfcheiderley Spinnen V.

op verfchillende wyzen geplaatft zyn/ Alle In- j

fekten , byna , hebben deeze Oogen hard , ver- Hoofd-

hevenrond , en famengefteld uit een foort van STÜK*

Hoornvlies, 't welk zig glad vertoont: maar,

als menze , van naby , met eea Vergrootglaas.

je befchouwt , ziet men , dat dit Hoornvlies in

oneindig veel kleine Facetten is verdeeld , die

een foort van Gaas of Netwerk maaken. Het

getal deezer Facetten is dikwils vérbaazend

groot. Leeuwenhoek rekende 'er, op het

Hoornvlies van een Tor, over de drie- , en op

dat van een Vlieg over de agtduizend. De
Heer Püget is verder gegaan, en verzekert,

dat door hem zeventienduizend driehonderd en

vyfentwintig zulke Facetten onderfcheiden zyn

op het Oog van een Kapel of Vlinder.

Dit maakzel der Oogen was voor de Infek- HetGezigt,

ten zeer nuttig en zelfs noodzaakelyk. Indien

hunne Oogen , die onbeweeglyk zyn , van

geftalte geweefl: waren als de Oogen der Vier-

voetige Dieren , zouden zy het Gezigt hebben

moeten miffen van een menigte van Voorwerpen;

daar nu dezelven van hun, door middel van

deeze Facetten, en door de uitpuiling der Oo-

gen, byna van agteren zo goed als van voo-

ren, en van boven en beneden te gelyk, be-

fchouwd kunnen worden. Dat meer is, ieder

Oog fchynt de Voorwerpen te moeten verme-

nigvuldigen en tevens verkleinen*, gelyk dit

in het Zien door die Glaasjes plaats heeft»

1, diïx*. u. s%vk% & ^ welk®



8 Eigenschappen
V. welke met Facetten gefleepen zyn. Dit nu;

Afdeel. za j
? zo ^ my verbeeld, van een byzonderen

Hoofd* dienft voor het kleine Diertje zyn , om de

stuk. onevenredig heid weg te neemen, welke 'er, in

grootte, tuflchen hetzelve en de Viervoetige

Dieren, of den Menfch, plaats heeft: waar

door het Gezigt van zodanige Voorwerpen

voor het Infekt verward zou geweeft zyn , in-

dien 'er geen zeer groote trap van verkleining

plaats had in zyne Oogen : terwyl ondertuffchen

,

door de vermenigvuldiging der Beelden op het

Netvlies, de indrukking fterk genoeg en ge-

waarwordelyk gemaakt wordt : even als wy
met twee Oogen beter zien dan met één al-

leen. Zo min, nu, als wy met twee Oogen

het Voorwerp dubbel zien: zo min behoeven

zy hetzelve meer dan enkeld te befchouwen.

Dit blykt verder uit de menigte der Oogen

ïn de Spinnekoppen , die glad zyn, en zon-

der eenig Netwerk of Facetten.

Gladde Oo- Dergelyke gladde Oogen , of iets dat'er naar

*?n% zweemt, vindt men ook in verfcheide vliegen,

de Infekten , tuflchen de Netswyze Oogen ge-

plaatft. De Vliegen en veelerley Infekten met

twee, als ook de Wespen, Byën en de meefte

Infekten met vier Vleugels of Wieken, en

veele anderen a hebben dit. Men wordt in de-

zelven , op het agterfte van den Kop , tus-

fchen de twee groote Netswyze Oogen ,

Weine verheven Stippen , die glad zyn , ge-

Waar; ia fommigen ten getale van twee, in de

• mee-
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ineeften drie , gelykende volmaakt naar Oogen. y.

De meefte Liefhebbers houdenze ook daar voor , Afdeel.

en de Heer de la Hire zelfs, die de eerfte jjoofd-

Ontdekker van dezelven is geweeft, hadt zig stuk,

verbeeld, dat het de eenigfte en waare. Oogen

zyn van het Infekt : maar zy ontbreekeh aan

veelen. Wy noemenze dan gladde Oogen , doch

bepaalen niet, of het Infekt dus met byzon-

dere foorten van Gezigt door de Natuur be.

gaafd zy , om die naar voorkomende Omftan-

digheden te gebruiken: in welk Geval de voor-

treffelyke Konft van hun Lighaamsgeftel nog

meer sou uitmunten.

De Bek is een niet minder aanmerkelyk ge. De Bek,

deelte van den Kop, 't welk in veelen zelfs

dient tot onderfcheiding der Geflagten , om
dat het maakzel van denzelven zo verfchillend©

is. Sommigen hebben hem met fterke Kaakebeenen

gewapend , die hun dienen om de Stoffen van een

te fcheuren en te vermaalen , welke zy nutti-

gen: anderen hebben een Tromp of Snoet,

die in eenigen beweeglyk is, in anderen onbe-

weeglyk, waar mede zy de Sappen der Plan-

ten of Bloemen , of de Daauw der Bladen in-

zuigen : eenigen , eindelyk , fchynen , op die

wyze, geen Voedzel te kunnen gebruiken; de.

wyl hunne Tromp zo kort is, of dat zy 'erin
9
t geheel geene hebben : zoo dat de plaats van

den Bek enkel door een kleine Spleet zig open-

baart.

In zodanigen, ondertuïïchen , die weezent* smaak,

ït DEEL. IX. STUK. ^ * Jy^
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V. lyk Voedzel inzuigen; gelyk de meefte Dag-

Afdeel. Kapellen, Vliegen , Byën , Wespen en Torren

,

Hoofd fchynt men op 't Oog naauwlyks te kunnen
6TyK. twyfelen,of zy zyn met Smaak niet alleen,

maar met een zeer fyne Smaak begaafd. Dit

doet hun eenige Bloemen boven anderen uit-

kiezen en uit hunne manier van Aazen is die

ook niet onwaarfchynlyk* Men zietze, mee

; een foort van Voekrtjes of kleine Sprietjes,

welke aan den Bek van veelen tot twee of vier

ïn getal zyn, even als de Spys of het Vogt

van te vooren proeven, en het gene zy eeten

willen daar mede aan den Bek brengen. Dee-

ze Voelertjes beftaan maar uit drie of vier Ge-

ledingen* of Ringen, en zyn wederzyds, of

onderaan den Bek, geplaatft.

Gehoor en De Heer -Linn^üs fchynt zig te verbeel-

den , dat door de Facetten , in de Netswyze Oo*

gen der Infekten , de Lichtftraalen in Kleuren

van een gefcheiden worden : doch dit oordeel

ikgantfch onwaarfchynlyk. Voorts fchynt hy

te willen, dat zy fomtyds geen Bek zouden

hebben : 't welk ook vreemd is, Hier voegt

de Ridder by, dat zy ontbloot zyn van Her.

fenen , Neusgaten en Ooren (*) . Onze goede

Vriend, de Heer Doktor Baster, heeft dit

zodanig begreepen, dat LiNNiEUsde Infekten

fielt geen Reuk te hebben of Gehoor (f); doch
ik

(*) Caput plerisque diftin&um, inftraitur Oculis, Anten-

msf&piufquc Ore; deftituitur Cerebro , Naribus, Auribus*

©culis vident Colorss. Syft. Nat. Ed. X. pag. 339.

{\) Natuurh Uitfpanningau I. D« b.1. 99*

Reuk.
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Jk kan naauwlyks gelooven , dat onze Autheur V.

zulke duidelyke blyken , als 'er van de Reuk
FD^L»

der Infekten, by voorbeeld der Vliegen , Byën Hoofd

en Wespen zyn, aan iedereen bekend, over STVKm

'c Hoofd zou hebben gezien. Gemelden Dok-

tor ftem ik daarom te gereeder alles toe , wat

van zyn Ed. aangehaald wordt om te bewyzen,

dat de Infekten zoo wel Gehoor als Reuk heb-

ben. Aristoteles zelf hadt reeds Omftandig*

heden bygebragt , om bovendien te doen bly-

ken, dat de Schulpviffchen , waar in men ook

niet ligt Ooren of Neusgaten zal vinden , met

Gezigt, Gehoor en Reuk, begaafd zyn. In

de Torren is het Zintuig van de Reuk zeer

baarblykelyk, en mooglyk heeft dat van 't Ge-
.

hoor in haar zoo veel gebruik niet , om dat zy

veelal in de Grond zig onthouden» Zo doof als

ttn Tor, is in Engeland een gemeen Spreekwoord.

Aan den Kop volgt, in de Infekten, een Lig- Het Borft..

haamsdeel , dat men het Borftftuk kan noemen

,

als in plaatzing overeenkomftig zynde met de

Borft der groote Dieren. Van vooren is 'er

de Kop , van agteren het Agterlyf , dikwils met

een zeer dun Halsje , aan gehecht. Een gedeel-

te en dikwils alle Pöoten zitten'er doorgaans

aan* Ook vindt men daar de Vleugelen en der-

zelverDekfchildeojindc gewiekte Infekten , in-

geplant. Eindelyk, men ziet aan- dit zelfde

Borftftuk fommige Werktuigen, die tot de

Ademhaaling dienen : maar wy zullen dit alles

een weinig naauwkeuriger befchouwen*
I.Deel., IX. Stuk. JJeÉ;
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V. Het Borftftuk kan onderfeheiden worden in een

Afdeel.
agterfte en voorde deel. Aan het agterfte, dac

Hoofd» men de Rug noemt , zyn de Vleugels gehechc
stuk. Veele Infekten hebben 'er vier , aan ieder zyde

ofvkugeis" twee 9 fomtyds egaal van grootte, gelyk in de

Juffertjes en Rombouten ; fomtyds ongelyk , als

in de Byën , Wespen en veele anderen , die

de twee bovenfte Wieken grooter, en twee

kleinere daar onder geplaatft hebben. Ee-

nigen wederom hebben de Boven - Vlerken

kleinder dan de Onder - Vlerken , gelyk de

Sprinkhaanen j Mol -krekel, 't Wandelend Blad

en andere». Oneindig is het verfchil van maakzel

dezer Vleugelen. Sommige beftaan uit een door-

• fchynend glad Blaadje, met ecnige Aderen 'er

door heen loopende , die 'er een foort van Nee-

werk inmaaken , en blykbaarals Peezen, of als

een Raampje , dienen om de Vliezen uit te fpan-

nen. Sommige van deeze Wieken zyn ge-

vlakt , anderen ongeylakt ; doch allen kaal en

doorfchynendejn veele andere Infekten, gelyk de

Kapellen , vindc men deeze Wieken ,, wederzyds

,

met een Meelagtig Dons bekleed , dat zig , op het

aanraaken , als Poeijer aan de Vingeren hecht. Dit

Poeijer of Stof is , wanneer men 't zelve door 't

Mikroskoop befchouwt, niets minder dan een

foort van Meel , gelyk het zig voor 't bloote Oog

vertoont. Het zyn Schubbetjes , aan 't eene end

fpits of. puntig, en als met
(4
een Steekje voor-

zien, aan 't andere end breed en getand of in-

gefneeden ; die van fommigen , oneigentlyk

,

Pluimp*
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Pluimpjes genoemd worden. Als zy 'er weder. V.

fcyds af zyn genomen , blyfc de Vkugel van Afdeel.

de Kapel geheel doorfchynende, behalven da: Hoofd.

'er vry fterke Ribbetjes of Aderen doorloopen* stuk#j

Wanneer men dan den Vleugel met het Mikros*

koop befchouwt , wordt men 'er regelmaatig

gefchikte Voortjes in gewaar, daar de Schub-

betjes hunne inplanting in gehad hebben , zynde

by ryën, over elkander heen fchietende, ge-

plaatft geweeft, byna even als de Dakpannen

in een Gebouw. Deeze gekleurde Schubbetjes

zyn het , die de Wieken der Kapellen mee zul-

ke fchoone en by elkander affteekende Kleu-

ren verryken.

Veele andere Infekten, gelyk de Vliegen , TegemT/Jgt

Muggen en dergelyken , hebben maar twee Vleu-^er tv

^
e~

gelen , die meeftal ook kaal en doorfchynende

zyn. Op die der Muggen , evenwel , worde

men ook eenige Schubbetjes gewaar , als op die

der Kap@llen , alleenlyk aan de zyde der Ade-

ren geplaatfl: , en zo klein , dat men een flerk

vergrootend Glas noodig heeft , om ze te zien.

Deeze Infekten fchynen al* tot vergoeding van

de twee Vleugelen , die hun ontbreeken, van

de Natuur zeker Werktuig ontvangen te heb-

ben , dat hun in 't byzonder eigen is : te wee-

ten een kort, fyn , Draadje , met een Bolletje

of rond Knopje aan 't end , dat ter wederzy-

den aan de Borfl: zit , onder de inplanting van

de Wieken, Men kan dit de Onruft noemen
o

t>f het Tegenwigt, want het is niet alleen ju

I, DEEL, IX. STUK, gC«»
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V. geduurige beweeging , gelyk de Onruft in de

Apdeel. uurwericen
9
maar het dient ook de Infekten

,

Hoofd- baarblykelyk , tot een dergelyk zoort van Ba*
Stuk* lanceering , als in het Koordedanfea plaats heeft i

hoewel men daar omtrent niets kan vaft ftellen.

In de Vliegen is het zigtbaar , doch duide-

lyker in de groote foorten van Langpooten

of Puiftebyters.

Möakzei. det Aan dit Borftftuk zyn insgelyks gehecht de

wieken, fterke én Peezige Wieken der Infekten 5 die de

Vleugels onder Dekfchilden hebben 3 gelyk de

Torren 3 als ook de Schulpagtige bekleedzels van

deeze Vleugelen , die door een beweeglyk ge.

wricht of Scharnier zyn famengevoegd met hun

harde Borftftuk. Doch, eer wy van de Wieken,,

afftappen, zal ik nog kortelyk fpreeken van

derzelver maakzel , 't welk allerverwonderlykft

is* Hoe dun en doorfchynende ook , zyn de-

zelven uit twee Vliezen famengefteld , waar

tuffchen de Vaatjes loopen , die het Voedzel ;

Werking en Leven * toebrengen aan deeze Doe-

len Het zou niet mooglyk zyn , deeze twee

dunne Vliezen van een te fcheiden , die zo vaft

tegen elkander aan gevoegd zyn , en men zou

dus geen zekerheid hebben aangaande dit maak-

zei , indien het zig niet fomtyds by geval open*

baarde* Wanneer deeze Infekten uit hunne

Tonnetjes komen , zyn alle hunne Deelen week

en als met Vogt doordrongen ; zy moeten zig

allengs uitrekken en droogèn, en dit gefchiedc

vry fchielyk. De Wieken zyn in 't zelfde ge-

val
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val, en onder de ontplooijing gebeurt het fom- V*

wylen , dat de Lugt indringt tuflchen haare
Af

^
ee£*»

verdubbeling, waar door de Vliezen van elkan- Hoofd-

der gehouden worden , eö de Wiek blyft wan- STÜKó

ftaltig, dik en als met Windgezwel bezet , ge-

lyk zy waarlyk is. Hier door wordt men van

derzelver verdubbeling verzekerd.

Ik heb gezegd dat de Booten 5 of ten minde Getal <k$

een gedeelte derzelven, aan het Borftftuk za-
1 '

ten. Men weet , naamelyk , dat het getal der

Pooten, inde Xnfekten, zeer verfchillende is:

fommigen hebben 'er zes , anderen agt , gelyk

de Spinnekoppen ; eenigen tien
, gelyk de Krab-

ben en Kreeften : doch in fommigen is het ge-

tal ongelyk grooter. Om nu niet te fpreeken

van zeftien , welken 'er de meefte Rupfen en

Piffebedden hebben, behoeft men flegts te let-

ten op de Duizendbeenen , waar onder niet al-

leen zyn die twintig, maar die over de honderd

Pooten aan ieder zyde hebben. De Kapellen

,

die maar met zes of vier Pooten voorzien •

zyn , hebben dezelven aan 't Borftftuk , doch

in de Torren , die 'er ook zes hebben , is een ge-

deelte aan hetzelve gehecht, en de overigen

komen wederzyds af van de Ringen, ofzyden

van het Agterlyf.

Deeze Pooten zyn doorgaans uit drie deelen Haar Maak-
^

zei,

famcRgefteld , waar van het eerfte , dat zyne

inplanting aan 't Borftftuk heeft
, gemeenlyk

het dikfte is, kunnende de Dye genoemd wor-

den. Het tweede , daar aan gevoegd , zynde

x. deel, ix. $xu&, meelt
.
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V. meeftal veel dunner en langer , zullen wy den

Afdeed Schenkel heeten , en het derde , waar mede

Hoofd- de Poot ten einde loopt, en dat zelf famenge.

stuk, field is uit verfcheide kleine Ringetjes- of Stuk-

ken , die met elkander gewricht zyn , noemen

wy den Voet. Deeze is in fommigen uit twee

,

in anderen uit drie, vier, vyf of meer Leden

famengefteld. Men kan niet twyfelen,'of de

beweeging en het gebruik deezer Deelen wordt

hier door grootelyks bevorderd , even als door

het groot getal van Beendertjes , die 'er in de

Handen en Voeten zyn van de Menfchen en

Viervoetige Dieren, Aan het uiterfte end van

den Voet zitten twee , vier en zomtyds zes

Haakige Nagelen ofKlaauwen , die zeer fcherp

zyn , en waar mede het Infekt zig aan de onef-

fenheden der Ljghaamen vaft houdt , zo van

onderen als van boven of van ter zyden, op

loodregte en fchuïnfe Vlakten , aan beweeglyke

Takken, Bladen en Bloemen. Dikwils is de

Poot, van onderen, nog, in 't geheel of ten

deele , voorzien met een zoort van Kwaftjes

of Sponsagtige Kuflentjes , die , zig digt tegen

de Oppervlakte van gladde Lighaamen aanvoe-

gende, het Diertje daar op , in alle (landen,

vaft houden: gelyk wy dus de Vliegen langs

de Glazen van een Kamer , onder aan de Zolder ,

of langs een. Spiegel , die fchuins voor over

hangt, zieci loopen.

Beweeging.
5

Alle de Infekten hebben niet eenerley bewee-

ging in hunne Pooten. In 't algemeen maakc

de
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I.

Hoofd*
stuk.

de Dye, daar zy met het Lighaam famenge- «
voegd is , de beweeging van een Knie of van Afdehl*

een Kloot in zyne Pan, gelyk men 't noemt,

kunnende zig naar alle kanten beweegen. Dee-

ze werking , nu , wordt door een ibort van

middelftuk geholpen, dat dikwils rond is, zig

dikwils aan 't begin van de* Dye geplastfi be-

vindende en waar van de Kop door de Gewrichts*

holligheid ingenomen worde. In fommige In-

fekten, egter, kan de Dye niet dan de Schar-

uier-bewéeging oefenen , die in buiging en uit-

fttekking beftaat ; dewyl zy , door zekere by-

hangzels of harde Plaatjes , tegengehouden

worde. Ook is het Gewricht van de Dye met-

den Schenkel, in de meefte Infekten, aan zulk

een foort van beweeging bepaald.

De Stippen , die ons nog overblyven te on-

derzoeken in het Borftltuk , zyn langwerpige of mgt-

of langronde Openingen , als een foort van
§aatjes

Knoopsgaten, door welken het Infekt adem

haalt. Deeze zyn niet aan dat Lighaamsdeel

alleen eigen : men vindt 'er dikwils meer aan

het Agterlyf , waar van ieder Ring 'er gemeenlyk

twee heeft, op ieder Zyde één; terwyl aan 't

Borftltuk maar twee of vier Stippen zyn. Ia

de Infekten met twee of vier ongedekte Vleu-

gelen , ziet men 'er duidelyk vier , twee aan

ieder Zyde, de eene boven de andere geplaatft;

een dergelyk getal heeft men 'er in de Kapel-

len, doch, wegens derzelverDons^zo blykbaar

niet: in de Infekten mee Dckfchilden vindt men

i. duel. ix, stuk. B niet
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V.
Afdeel.

I.

Hoofd-
stuk.

niet meer dan twee Stippen op het Borftfïuk

,

aan ieder Zyde één.

In den eerden opflag zou men zig mogen ver-

wonderen , daar die Lighaamsdeel de meefte

overeenkomt! fchynt te hebben met de Borft

der groote Dieren 9 hoe 'er zo weinig Lugtga-

ten in kunnen zyn , terwyl hetzelve alleen de

Werktuigen der Ademhaaling fchynt te moe*

ten bevatten ; maar die verwondering zal wel

haafl: verdwynen , als men 't inwendig maakzei

der Infekten gade flaat. Hunne Longen ver-

fchillen grootelyks van die der andere Dieren

:

het zyn niet dan lange witte Buisjes, een foort

* van Lugtpypen , die, ter regter en ter flinker zyde,

byna de geheele langte doorloopen van hun

Lighaam , en van afftand tot afftand takjes uit-

geeven, die in de Stippen eindigen om 'er de

Lugt in te zuigen, welke, door middel van an-

dere <zeer fyne verdeelingen van Vaatjes, ge-

voerd en vetfpreid wordt door het geheele

Lighaam.

Dat wy ons , aangaande het gebruik van dee-

zeLugtpypjes en Stippen ,niet bedriegen, toont

een zeer gemakkeiyke Proefneeming* Men

ftoppe naauwkeurig ieder Stip met een druppel

Olie , door middel van een Penfeel , en het In-

fekt, dat zo min de Lugt ontbceren kan als

de grooter Dieren, vervalt in Stuiptrekkingen

en derft wel dra. Wanneer men de Stippen

niet meer dan aan de eene Zyde van het Lig-

haam dopt , worde die Zyde lam, Wy zullen

ia
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!d geen grooter omflag treeden , over de Lugt- V*

pypjes en Stippen der Infekten : alzo ik niet in
Fr

|

EEti*

h
t breede meen te fpreeken van derzelver in. Hoofd-

wendige deelen , daar men in het Werk van
STüK#

•Swammerdam en anderen zulke Omftandi-

ge befchryvingen van vindt , en zo onvergely-

kelyk könfêige Afbeeldingen , in dat van dea

Heer Lyonnet. Het voornaamfte, daar ik

agt op zal geeven, zyn de uitwendige Lig-

haamsdeelen ; weshalve wy tot het derde en

laatfte overgaan*

Met reden mag rneii dit het Agierlyf noe- Het Agnt*

men , fchoon het , ten opzigt van 't voorgaan-
yf%

de, eigentlyk de Buik zou moeten heeten : om
dat het .zo ongelyk veelgrooter is dan hecBorft-

ftuk , en naar agteren geplaatft. Hetzelve be*

ftaat, in de eigentlyk zo genaamde Infekten,

uit verfcheide Ringen of halve Ringen, die ia

elkander fchieten , en door middel van welken

het zïg kan uitrekken , * inkorten en op allerley

wyze buigen of omkrommen. In fommige on*

gevleugelde Infekten, gelyk de Luizen en Spin-»

nekoppen, zyn dergelyke Ringen niet, en hun

Agterlyf fchynt uit ééo enkel (tuk te beftaan. Do
Krabben en Kreeften zyn ook in 't zelfde Ge*

val , doch deeze hebben een Staart, die uit

Ringen is famengefteld.

Het Lyf is, van vooren* dikwils niet dan met De engels,

een zeer dun Draadje aan het Borftftuk ge-

hecht. Het is , in 't algemeen gefproken *

grooter in de Wyfjes dan in de Mannetjes ; waar

L DEEL* IX» STUKu B 2 Q*
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V; over men zig niet behoeft te verwonderen *

Afdeel. wegens het groot getal van Eijeren, daar het

Hoofd- in de eerden mede beladen moet zyn. Men
stuk. v jncj c

>er vee je Lugcgaatjes aan , als gezegd is ,

twee op ieder Ring , uitgenomen de agterllen*

Ook hebben veele Infekten, aan 't agter-end

of aan 't uiterfte van het Lyf , hifnne voor»

naamfte Wapenen , de Angels naamelyk , vaa

verfcheiderley figuur en gebruik : fommigen

zeer fpits en fcherp , anderen als een Zaag , an-

deren als een Boor en van binnen hóL Dus die-

nen ook dezelven aan fommigen om zig te ver-

dedigen en te fteeken , gelyk in de Hommels

enByën ; aan anderen om in de Planten ofDie-

• ren Openingen te maaken , gelyk fommige Wes-

pen doen , tot het leggen van haare Eyeren*

Wy gaan over tot de Voortteeling ; waar

omtrent het denkbeeld der oude Wysgeeren >

dat de Infekten uit Verrotting hunnen Oorfprong

hadden , en dus op een toevallige wyze gebo-

ren werden , reeds overlang voor ongerymd

.verklaard is* Rhedi, die vermaarde Italiaan

,

was een der eerden door welken zulks bewee-

zenwerdt, en met Proefneemingen aangetoond,

dat de Infekten , zo wel als alle andere Dieren

,

door huns gelyken worden voortgebragt , en

dat daar tos de beide Sexen werden vereifcht.

Dus erkent men dan ook, hedendaags, dat 'er,

onder alle Infekten , Mannetjes en Wyfjes zyn,

hoewel *er , onder fommigen, ook gevonden

Worden , die men Hermaphrodkten noemen mag

,

als

Voorttee-

ling.
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als tot geen van beide Sexen behoorende en V.

overzulks tot
#
de Voortteeling onbekwaam. On- Af

^
ee**

der de Byën is dit zeer blykbaar; doch 'het kan , Hoofd.

zo min als de zeldzaame Voortteeling , die door STÜK^

fommigen aan de Plantluizen tocgefchreeven

wordt , den algenieenen Regel niet om verre

ftooten.

De. Lighaamsdeelen , die de Mannetjes van Kentekens

de Wyfjes onderfcheiden , zyn van twecderley
öer "

foort : fommigen hebben geen betrekking tot

de Voortteeling en anderen zyn daar toe vol-

llrekt noodig. Onder deeze laatften zyn eenigen

uitwendig anderen inwendig : waar van ik de

eerften maar alleen befchryven zal, om dat de

laatften een te fyne befchouwïng en onderzoek

vereifchen.

De Liefhebbers weeten de Mannetjes d«r In» Grootte

fekten dikwils van de Wyfjes te onderfcheiden

aan zekere uitwendige Kentekenen , die tot de

Voortteeling , eigentlyk gefproken , niet behoo-

ren : even als nién dit ook bevindt in fommige

Viervoetige Dieren, en in "'t Menfcffelyk ge-

flagt : de Baard , by voorbeeld, der Mansper-

foonen, de Hoornen der Rammen, de Kuif der

Vogelen. Onder de Infekten is , in de grootte

van het geheele Diertje , of van deszelfs Ag«

terlyf in 't byzonder, doorgaans een aaomerke-

lyk verfchil naarde Sexe; maar, terwyl , on-

der de Viervoetige Dieren, de Mannetjes veel-

al grooter zyn , heeft onder de Infekten juift

het tegendeel plaats. De Mannetjes zyn veei«

i. deel. ix. stuk, B 3 tyds
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V. tyds kleiner 5

ja fomtyds zo klein , dat zy naauw*
Afdeel.

iyi<$ een paar fchynen te kunnen rnaaken mee

Hoofd- de Wyfjes. In de Spinnckoppen is dit zeer

stuk. blykbaar , en men ziet fomtyds Mieren gepaard 5

waar van de een naauwlyks een zesde deel der

grootte van de andere heeft*

$e sprieten. Een ander verfchil , dat ruim zo kenbelyk is

in veele Infekten 5 beftaat in de Sprieten* . Dee-

ze zyn doorgaans grooter in de Mannetjes
,

ge-»

lyk zo zigtbaar in de Muggen blykt > en in

byea alle Infekten met Dekfchilden. In fom-

niïge Nagtkapellen is de enderfcheiding der

Sexe, door de Sprieten, nog duidelyker: de-

wyl de Mannetjes hunne Sprieten groot en zeer

lierlyk , als Pennevederen , gebaard hebben ,

of gepluimd; terwyl de Sprieten der Wyfjes

zo fyn en kort gebaard zyn * dat zy dikwils zig

als enkele Draadjes vertoonen ofnaauwlyks zigt-

baar zyn. In het grootfte getal der Nagt - Ka-

pellen , evenwel , heeft dit Kenmerk geen plaats

:

zo min als in de Dag - Kapellen\ en men onder-

fcheidt de Wyfjes 5 als gezegd is 3 door de

grootte van het Agterlyf.

m Hoornen, Een derde verfchil vanSexe, in zekere Infek-

ten , beftaat in de Hoornen op den Kop , welke
*

aan de Wyfjes fomtyds geheel ontbreeken l

gelyk in de Eenhoornige of Rhinofter-Tor; of

maar een foort van Knypers zyn , gelyk in

het Vliegend Hart. In alle de Bok - Torren zyn

ook de Hoornen of Voelers in
#
de Mannetjes

veel langen dao in de Wyfjes 3 die wederom

doar
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door de grootte of dikte van haar Lyf zeer ken- V.

baar zyn* £
Nog een verfchil is 'er , 't welk ruim zo Hoofd-

blykbaar tot onderfcheiding der Sexe dient in STÜK*

deeze Schepzelen. De Wyfjes , naamelyk , van^vleuge*

eenige Infekten , zyn in 't geheel ongevleugeld.

In de meefte Rangen vindt men eenige Soor-

ten , die in dit Geval zyn. Onder de Schild*

vleugelige heeft de Wyfjes Glimworm geen Wie-

ken noch Schildagtige dekzels, daar het Man»

netje die beiden heeft. De Halffchildige ver- ,

toonen ons een dergelyk voorbeeld in de

Schildluizen. Onder de Kapellen vindt men

ook fommige Soorten , welker Wyfjes geen Wie-

ken hebben.

Alle deeze verfchïllen , egter, behooren, zo De Teelde*

veel wy weeten, niet eigentlyk tot de Voort-
ien '

teeling ; zy zyn ook niet algemeen. De regte

onderfcheiding der Sexe beftaat in de Teeldee-

len , welke ,
gelyk wy gezegd hebben , vry ge-

woonelyk geplaatft zyn aan het uiterfte van 't

Lyf. In de meefte Mannetjes Infekten doet

men , op het Agterlyf drukkende , door de Ope-

ning, die aan het end is, twee'Deelen uitko-

men, als 'Haaken gefatfoeneerd , die dikwils

bruin zyn , en taamelyk hard. Dan , by trap-
g

peti nog ftyver drukkende , gaan deze Haakjes»

van elkander, en men ziet, tuffchen beiden >

een langwerpig Deel verfchynen, 't welk het

waare Teellid is. De eerden dienen 't Infekt,

om zig te haaken aan het Wyfje, en* wan-

t4
deej-i ix, stuk, B 4 jtt*Sf



£4 Eigenschappen
y. neer hy ze dus eens te deeg gevat heeft > doet

Afdeel.
jiec laatftgemelde Deel zyn werk.

Hoofd- Io de gewoonlykc ftaat, het Lyf niet ge-

stuk. drukt wbrdende , vertoonen dceze Werktuigen

zig naauwlyks of in 't geheel niet: maar, als

het Mannetje, door Minnedrift aangeprikkeld

,

het. Wyfje wil liefkoozen, dan dringc het,

van zelf, deeze Deelen bukenwaards ; en doet

dezelven uitzwellen. Eveneens is 't met het

Wyfje, dat van agteren geen Haakjes heeft,

. maar een foort van Buisje, 't welk voor Schee*

de ftrekt, en zo wel dient om het Mannelyfc

Tcellid in te laaten , tot de Bevrugting, als

om de Eijertjes uit te werpen ; gelyk in de

Vogelen ook plaats heeft. Men kai>, derhalve,

hier aan , de Sexe der Infekten genoegzaam

,

en met zekerheid, onderfeheiden*

De gewoone De Teeldeelen , welken ik tot dus verre be-

ïaaruig. fchreeven heb , komen in alle Infekten , zo veel

bekendis, voor, en de Paaring gefchiedt , ee-

nigermaate , op de manier der Vogelen. Het:

Mannetje, als geilft zynde, klimt op het Wyf-

je, en maakt hetzelve door veelerley bewee-

ging gaande , zo dat het, dus tot Minnelud

aangefpoord, het Lyf uitftrekt, en,* de Spleec

m
openende die aan 't end is , 'er de Buis van de

•Lyfmoeder uit doet voortkomen, welke het

Mannetje met zyne Haakjes vat en mooglyk

opent, om 'er zyn Teellid in te kunnen bren-

gen. Sommige Infekten blyven dus lang, ja

geheele Dagen gepaard; zy loopen en vliegen

zelfs
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zelfs in dit Poftuur, ja laaten zig gemakkelyk Vs

vangen, zonder dat het Wyfje van, het Man- Af^eel.

Detje wordt losgelaten: in anderen, geiyk de Hoo
'

F0 .

Vliegen, duurt het zo lang niet: in eenigen stuk,

wordt de Paaring meerrnaalen hervat , door an-

dere Mannetjes, meteen zelfde Wyfje. Ze-

kere Iofekten , zelfs , paaren in ieder tuffchen-

poozing der Eijerleggingcn.

Behalve deeze manier van Paaring , die met ongewoone

de Paaring der Viervoetige Dieren taamelyk o-

vereenkomftig , en de gemeenfte is onder de

Iofekten , hebben 'er anderen plaats , die zeld-

zaam zyn , afhangende van de ongewoone plaat*

zing der Teeldeelen. Wy zullen , by voor- •

beeld, in 't vervolg in de Juffertjes zien, dat

haar Mannetje wel de Haakjes aan *t end van

zyn Lyf heeft, gelyk de meefte Infekten , maar

dat het noodigfte Deel tot de Voortteeling ge-

plaatft is voor san het Lyf, naby het Borftftuk;

terwyl het Wyfje de Opening van de Lyfmoe-

der naar de Staart toe heeft. Dit geftel ver.

oorzaakt een geheel andere manier van Paaring

:

het Mannetje bedient zig, wel is waar, van zy-

ne Haakjes om het Wyfje te vatten, doch hy

vat haar niet by de Staart : dus zouhy nooit het

bovenfte van zyn Lyf , daar het Teellid is,
'.'•

op die plaats kunnen doen komen* Hy vat

haar om den Hals met het end van zyne Staart:

maar, terwyl hy haar dus houdt, ichynt hy

'er niet meer door gevorderd te zyn : ja de Paa*

ring zcu riet gefchieden kunnen , indien het

J. Deel. ix. stuk- B 5 Wyf-
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V* Wyfje alsdan geen aanmerkelyken byftand

Afdeel, $0od. Hetzelve , dus gekneld en geplaagd door

Hoofö- ^et Mannec
J
e 3

'

l we^ haar niet los laat, en

stuk. rnilfchien verheugd van dus genoopt te zyn ,

fchikt zig naar zyn begeerte : zy kromt haar

Lyf , dat zeer lang is $ voorwaards , en doec

het end kooien tot onder het Borftftuk van hec

Mannetje , op de plaats daar deszelfs Teeldee.

len zig bevinden , en alsdan is de Paaring vol-

tooid. Het Wyfje blyft aangehecht door een

dubbeld Bindfel : haar Kop gevat door het end

des Lyfs van 't Mannetje , en haar Staart aan

*t begin van deszelfs Lyf aangevoegd , zo dat zy

\ een halven Cirkel maakt. Eveneens is 't mee

de Spinnekoppen , welker Paaring tot dus verre

een duifterheid gebragt heeft in de Natuurly-

ke Hiftorie. De Mannetjes draagen het Teellid

aan den Kop, en de Wyfjes hebben 't zelve

onder aan het Lyf: het zyn dan , in derzelver

Paaringen > een foort van Armen der Mannetjes ,

welken het Teeldeel der Wyfjes gaan opzoe-

ken. Wy zullen dit ftuk , in 't vervolg , breeder

ontvouwen.

Wanneer de Paaring ge-eïndigd is, fterven

fomtyds de Mannetjes der Infekten een korten

• tyd daarna : zy zyn van kragten uitgeput en

kwynen ; de Natuur hadze voornaamelyk ge-

fchikt om de Wyfjes te bevrugten : zo dra zy

voorzien heeft in het gene de Voortteeling be*

treft , worden deeze Mannetjes onnut. E-

ven zo is het niet met de Wyfjes gelegen , die

ge-
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gewoonlyk wat langer dan de Mannetjes lee- V.

ven om de Eijeren te leggen ; maar , dit ge- Afi
|

ee*"

fchied zynde , derven zy ook ; fommige Wyf- Hoofd*

jes onmiddelyk na de Paaring , anderen eenige stuk.

Dagen daar na;

De meefle Infekten *eggen Eijenjes , doch net Eijer-

men vindt 'er eenigen die levendige Schepzelt-
eggcn'

jes voortbrengen. Men kan deeze Afdeeliog

der Dieren , in dit geval , beft vergelyken met

die der Tweeflagtigcn of Dieren van beiderley

Leven , Amphibia , waar onder men ook de

meeden bevindt Eijerleggeade en maar weinig

Jongwerpende te z£n; of liever by die der

Viffchen , onder welken het getal der genen

die geen Eijeren leggen, dat is Kuit fchieten*

gelyk men 't in deeze noemt, nog veel kleiner

is. Onder de eigentlyke Infekten zal .men 'er

naauwlyks vinden, die nietEijerleggende zyn 9

uitgenomen de PifTebedden, Phntluizen en ee«"

nige foorten van Vliegen.

De Eijeren , die de Infekten leggen , ver-

fchillen grootelyks in figuur: men heeft 'er

ronde, langwerpige en met kanten of hoekige,

fommigen alsNets'wyze met Ruitjes ofKnopjes 3

anderen met randjes of gekroond* In de Kleur

is niet minder verfchil; doch een ftuk 9 waar io

zy meeft overeenftemmen , is hun verbaazend

groot getal, waarin de Infekten naafl aan de

Viffchen komen, en daar uit begrypt men, hoe

dat zy , by wylen , zo fterk kunnen vermenig-

vuldigen.
%

1, Deel. IX. Stuk. \ Tef-
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AfIeE l.
TerwY1 fommlgen der groote Dieren maar

I. '-.één Jong te gelyk, en dikwils maar één in 't

Hoofd Jaar ; anderen twee , drie , tien of twintig voort*
STUJv

sterke ver-
breDSen > ëelyk de Konynen

, by voorbeeld : is

menigvuidi- het getal der Jongen van een Infekt oneindig

-grooter. Men behoeft nlaar te letten op de

menigte van Eijertjes , welken de Kapel van een

Zydeworm legt , om hier van overtuigd te zyn

:

of op de veelheid, welken ééne Spinnekop

draagt* In de Byën is de vermenigvuldiging

verbaazende. Volgens de rekening van ver-

fcheide Liefhebbers , brengt eene enkele Wyf-
• jesBy, de Koningin genaamd, alleen twee ,

drie of vier Zwermen in een Jaar voort, waar

van de minfte dikwils beftaat uir vyftien-of

zeftienduizend fluks. De Muggen , Rupfen ea

anderen, vermenigvuldigen ook zeer fterk. Zulk

eene vrugtbaarheid was noodig , naar het fchynt,

'om veele andere Dieren van Voedzel te voor-

zien ; zy worden naamelyk van Vogeltjes in de

Lugt, van Kruipende Dieren op het Land, en

van de Viffchen in het Water gegeten. Ook
verftrekken zy elkander onderling tot Spyze ;

gelyk de Spin dus van Vliegen leeft niet alleen,

maar ook de eene Spinnekop de andere verflindt

»

en fommige Torren de Rupfen en Wormen.

Wanneer de Infekten hunne Eijeren leggen,

doen de meeften dit met eene zorgvuldigheid

,

die de groötfte oplettendheid zou fchyncn te

doen blyken ; indien men niet wifl: , dat zy ge-

leid en beftuurd worden door eene alles over-

tref-
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treffende Wysheid, die zo veeljzorg draagt v.

voor de kleinfte Schepzelen , als voor het aller- Afdeei*

grootfte , en , naar oogenfchyn , volmaakfte Hoo
"

FD.

Dier. In 't algemeen heeft de Moer de voor- s>tuk.

zigtigheid , van haar Eijeren te leggen op een

plaats, alwaar de Jongen taamelyk zeker kun-

nen zyn van het Voedzel te zullen vinden *

dat hun voegt. Indien hét Dier op zekere by-

zondere Plant aaft , is het aldaar dat men des.

zelfs Eijeren vindt: voedt het zig met Wor-

telen of Hout , dan worden de üijeren in de

Grond gelegd, op de Baft der Boomen, of in

de Spieeten op het Hout.

De vuilfte en walgelykfte Stoffen verfchafL Legpiaat*

fen het voedzel aan fommige Infckten , wan-

neer zy jong zyn : haar Moer , die federt lan-

gen tyd die morfige woonplaats verlaten heeft,

gaat dezelve weder opzoeken , als zy de Eijer-

legging wil doen, op dathaare Jongen het Voed-

zel mogen vinden , voor hun bekwaam. Veele

Infekten , die , na een gedeelte van hun Leven

in 't Water te hebben doorgebragt , vervol*

gens in de Lugt gewoond hebben, bezoeken

. weder de Oevers of Oppervlakte van het Wa-

ter, om 'er hunne Eijeren te leggen* Zodanige

Infekten, eindelyk, waarvan de Jongen, on-

der hunne eerde gedaante, zig voeden met an-

dere Infekten , welken de Moer, na haare Ge*

flaltewiffeling, niet aanraakt noch befchadigt ,

gaan , als zy de Eijeren willen leggen , de Huid

van de la'atftgemelden doorbooren, of de Ei-

h deel. ix. stuk, * jert*
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V. jertjes leggen op zodanige plaatfen , daar de

Afdeel.
ult ].omen(je Jongen aanftonds hun Voedzel vin*

Hoofd, den, fomtyds binnen in hen Lighaam vaneen
STÜK

' Rups.

Een andere bezorgdheid , welke de Infekten

fchynen te hebben , is om hunn? Eijeren , zo

veel doenlyk zy , te befchutten voor nadeel

en voor de Vyanden die dezelven verflindea

zouden kunnen* Ik heb gezegd , dat fommigen

die in de Grond begraaven , anderen ze in de

fpleeten van de Schors der Boomen legge-n*

Eenigen plaatzen hunne Eijertjes in 't midden

Van de zelfftandigheid der Bladen: de Spinne*

koppen bewinden de hunnen met een Geweef*

zei van fyne Zyde 5 en veelen draagenze mee

zag om ze elders te verbergen. Andere Infek-

ten ,
gelyk fommige Nagtkapellen , bedekken

hunne Eijeren met Haair, 't welk zy niet van

• hun JLyf plukken, maar van agteren uitwerpen.

Deeze worden 'er door befchut voor de Vog-

tigheid der Lugt en voor 'tGezigt bedekt. Dus

zyn 'er ook Infekten , die hunne Eijeren onder

't Haairvan grooter Dieren of in derzelver Huid

verbergen ; gelyk dit plaats heeft met den

Horfel der Rendieren in Lapland en der Run-

deren.

Be Geftaite- Zulk een Vernuft in deeze kleine Diertjes
Wi mg

' doet de alles overtreffende Konft van den

Schepper van 't Heel - al doordraaien , en ons

verbaasd (laan over zyne Wysheid 9 die zig in

de allergeriogfte en byna onzïgtbaare Schepze-

len
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'len nog het blykbaarfte vertoont. Doch de Ge- V*

ftaltewifleling of, zo men het gemeenlyk noemt,
AF

|

)EEI-

Verandering der Infekten, is een zaak, niet Hoofd.

minder verbaazende, om dat zy als een gant- fiTÜK*

fchelyke Herfchepping of Wedergeboorte ver-

toont , en byna tot een Zinnebeeld verftrekken

kan , van de Hope der Redelyke Schepze*

len, die hun boven de Onredelyke verheft,

de Opftanding caamelyk uit den Dooden.

Alle Viervoetige Dieren en Vogelen , de Vis*

fchen en de meefte Kruipende Dieren , of die #

mei* Amphihiq noemt , komen in de zelfde Ge-

ftalte te voorfchyn, welke zy hun geheele Le-

ven lang moeten behouden» Het Jong heeft , in

*t klein, omtrent de figuur van het volwaden Dier.

In eenige Infekten heeft dit ook plaats. Alle

die ongevleugeld zyn, uitgenomen de Vloo,

is het dus mede gefchapen. De jonge Pifïebcd-

den, by voorbeeld, komen uit het Lyf van de

Moer; de Spinnetjes uit de Eijeren van de

Spinnekop, in de zelfde Geftalte, die^zy hua

leven lang behouden moeten, Even zo is het

met de Duizendbeenen, Luizen en andere on-

gevleugelde in 't algemeen; als ook met de

Kreeften , Krabben , Garoaalen en andere Schaal-

dieren; de Jongen, naamelyk, verfchillen al-

leenlyk in grootte , en in volmaaktheid of hard-

heid , van de Ouden. Dé eigentlyke of Ge-

vleugelde Infekten, in tegendeel, zyn in dit

Geval niet; hunne Gedaante verfchilt dikwils

grootelyks van die , welke zy naderhand

ï. Deel. ix. Stuk, moe-
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V. moeten aanneemen, en die tot de Voortteeling.

Aedeel. WOrdc vereifcht. Daarenboven ondergaan zy zelfs

Hoofd» verfcheide trappen van Verandering, daar men,

stuk. miflchiea niet ongegrond , den naam van Ge-

üaltemfMing(MetamorpboJis) aan gegeven heeft»

Byzondcre Voorbeelden , die in de Kapellen en

Muggen zo Wereldkundig zyn, zal ik hier niet

aanhaalen , als fpreekende thans van de Infekten

in 't algemeen.

De staat vste Hunne eerfte (laat is , die zy by 't komen.

MiScr! u5t hec £y hebben s ^sdan gelykt het Infekt

naar een foort van Worm, en men geeft 'er,

inderdaad, fomtyds dien naam aan. Wormen

'of Maden noemt men gemeenlyk die Infekten

,

welke in Muggen , Vliegen en Torren , veran-

deren. Dewyl , egter , de naam van Wormen
• thans gegeven wordt aan eene geheel verfchiU

lende Afdeeling van Dieren; zodanigen naame»

lyk die geen Pooten hebben , gelyk de Aard-

wormen, Slakken en SchulpvifTchen ; is het bil-

lyk deeze daar van te onderfcheiden, Men
noemtze dan 5

(hoewel dit Woord in den

eerden opflag , wat oneigen luidt
,
) Mom

f LarvA ofMaskers f; om dat zy het weezentlyklnfekt,

als 'c ware onder een foort van Masker ver-

momd , bevatten , dat de ontblooting zy.

ner deeien of Ontwinding noodig heeft, om

zig in een geheel andere Gedaante te vertoo-

nen. Dus wordt de Rups het Masker van de Ka-

pel, de Kwatworm van de Tor, die ?er uit

ftaat voort te komenden zekere Waterdieren

zyn

e-
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$yn het van de Juffers en andere Infekten* Veelal V.

hebben deeze Maskers nog geen byzonderen j

naam, en fommigen kent men naauwlyks, dan Hoofd.
Cf ri t/^

in betrekking tot het Gevleugelde Infekt, welk

zy ukleveren.

In deeze eerde Staat is , onder de Infekten , verichn vat?

een groote verfchillendheid ; doch in 't algemeen der mhZ*
hebben de Maskers het Lyf uit Ringen famen- te!U

gedeld , en veelal Rups- of Wormagtig; fom*

mïgen zyn met Sprieten voorzien ; de meeden

hebben 'er niet: in veelen is de Kop hard ca

Schulpagrig* gelyk in de Rupfen en de Kwat-

wormen der Torren : anderen, gelyk de Wor-

men der Muggen , die in 't water leeven , heb-

ben den Kop week en weerloos* In fommigen

van de laatitgemelde Maskers , is Kop , Borft-

'ftuk en Lvf * naauwlyks te onderfcheiden. Ver

het grootfte deel heeft Pooten ; fommigen maar

zes, tjaby het Bordlluk geplaatd , gelyk de

Maskers van de Torren en veele andere Infek-

ten : veele hebben 'er meer , gelyk de Rupfen »

die met tien , twaalf, veertien, en gemeenlyk mee

zedien Pootm zyn voorzien ; als ook de zo*

genaamde Badaard - Rupfen , die meer dan

zedien, ja dikwils tot over de twintig Poo-

ten hebben. Onder dit getal van Pooten, groos

of klein , zyn niet dan de zes eerden hard ea

Schulpagtig : dit zyn de zes , die overeenkom

men met de Pooten welken het Infekt, in zyrx

Staat van volkomenheid, moet hebben : de an-

deren zyn week en gelyken naar Tepels 5 door*

I. Deel. ix. Stuk; <Ö gaan!
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v.

Afdeel,

I.

Hoofd*
STUK.

Aflegging

gaans in 't geheel of ten deele geboord zynde

met een aanmerkelyk getal van kleine Haakjes.

Onder de Maskers die geene Pooten hebben,

gelyk die der Vliegen en dergelyken , is de ge-

lykheid naar Wormen nog grooter , dan in die

der Torren. Sommigen worden Maden of Maai-

jen genoemd Eenïge Maskers, eindelyk, zyn

verfierd met Pluimen of gewapend met uitftee-

kende Buisjes , door welken zy fchynen te ade-

men ; 't welk men inzonderheid waarneemt ia

de zodanigen , die zig in 't Water onthouden

,

9
gelyk de Wormen der Muggen , Puilteby-

ters, enz.

De geheele aangroeijing der Infekten gefchiedt

ziet vanen veinieu- oncjer deeze eerfte Gedaante. Men
wing van

Huid. dag tot dag het Masker , 't zy Rups of Wormpje

,

grooter worden : ook eet het Infekt , in deeze

Staat, fterk. Als men een Zydeworm, agt of

tien Dagen na dat hy uit het Ey gekroopen is,

befchouwt, kan men naauwlyks gelooven, dat

het de zelfde zy ; zo zeer is hy vergroot. De-

wyl, nu, de Huid van het Infekt niet zo veel

zou kunnen toegeeven , heeft de Natuur het-

zelve de bekwaamheid verleend , om de uit-

wendige of buitenfte af te leggen, en dan zig

met een nieuwe te vertoonen, die 'er als een

nieuwe fchoonheid aan geeft. Na verloop van

eenigen tyd doet het Infekt zulks ten tweeden

maale , enz.

Of het deeze Huiden reeds van den beginne

af gehad heeft, gelyk fommigen .willen , is my
zo
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fcö blykbaar niet* Waarom zou men niet on- V.

derftellcn mogen, dat het Lighaam t'elkens met A™* ttl
* .

een nieuwe Huid, die voor de affcheiding en Hoofd-

onder de oude geformeerd wordt , zig omkleede? STÜ^*

Wy zierl immers de Opperhuid, in de Men-

fchen en Dieren , ten deele afvallen en weder

aaogroeijen. Op gelyke wyze formeert zig het

Hoornagtig bekleed zei der Slakken en Schulp-

viflchen. In de Zywormen zyn deeze afleggin-

gen en vernieuwingen van Huid zeer gemakke*

lyk waar te neemen. Men vindt veele Maskers,

die het tot vier , vyf , en zelfs meer maaien ,

hervatten.

Wanneer het Infekt aan het afleggen van de

oude Huid toe is , blyft het eenige Dagen zon-

der eeten , byna onbeweeglyk ; het fchynt ziek

en moet inderdaad zo zyn ; want dikwils fterft

het 'er aan. Ëenigen tyd in die ftaat gebleeven

zynde , begint de Huid op de Rug een weinig

agter den Kop te fplyten ; waar toe het Infekt

veel doet , door het beurtlings intrekken en uit-

zetten van zyn Lighaam op die plaats. Als de

Scheur of Spleet begonnen is, kan het dezelve

gemakkelyker vergrooten , zo 't fchynt*, en

komt eindelyk, na dat de Kop 'er door gebragt

is, zo ver , van het geheele. Lyf daar uit te

krygen , verlaatende de Huid dan of dezelve

opvreetende.

Door het naauwkeurïg befchouwen van de

afgelegde Huid, is 't blykbaar, dat het geen
enkele afwerping is, maareen Operatie, welke V

I* Deel* IX* stuk. C 2 aan
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• aan 't Iniekt veel moeite koft. De bekleedzels'

A TJ T\ -pp T
I

j^
* der Pooten niet alleen , maar zelfs de Pylcjes

Hoofd- of Hoorens als ook de Lugtflippen , vertoonea
&TUK

* zig aan dit oude Vel; zynde deeze laatfien,

dat zonderling voorkomt , aldaar n'm open ,

maar met een Vliesje gellooten. Alles, tot hes

Haair en de Oogen toe , vindt men 'er aan. Daar

zyn ruige Rupfen , welker Haaltjes met het

Vel zelfs afgeworpen worden , en niettemin

verioont zig het Infekt, na de Vervelling, even

Haairig als te vooren : maar deeze nieuwe

Haairtjes waren niet , gelykerwys de andere

Deelén , In de ouden , als in Scheeden , beiloo

jen: zy lagen plat gedrukt onderde oude Huid,

en zetten zig, na dat dezelve afgeworpen is ,

overend.

verandering Wanneer dit afwerpen van de Huid de laak.

of Sp^e? fte maal gefchiedt, neemt het Infekt een geheel

andere gedaante aan , of verandert tot die Ge-

-f
Nympha ftalte j» welke men Pop f noemt ; om dat

het zig alsdan , fomwylen ,
gelyk een gebakerd

Kindje vertoont. Ook worden zy dikwils, mis-

fchien om een anderejedcn^Paapjes genoemd (*).

Men vindt onder deeze die Goudkleurig zyn

,

of 'als met blinkende en vergulde Vlakjes , *c

welk 'er in 't Griekfch den naam van Cbryfalh,

of

(*) Ik vind de Poppen, in navolging van de Frantehen,

die 't Woord Nymphe gebruiken, ook Nimfen getyteldj doch

om de dubbelzinnigheid, dewyl men de Juffers of Rombou-

ten ook Nimfen noemt , vermyd ik die benaaming , gebrui-

kende üefft de genen > wdke onder onse Liefhebbers bekend •
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In 't Latyn dien van Aurelia, aan heeft doen V

geeven. Doch deeze Poppen verfchillen on-
AfD

j

EEL
^

eindig , ïn gedaante , kleur, en bewecgïng : zo Hoofd-

dat foiximige Autheuren , zelfs , daar van de STÜK#

Rangfchikking der Infekten hebben willen af-

leiden. Sommigen beweegen zig, anderen in

't geheel niet; eenigen gelyken meer, anderen

minder en zo weinig naar* het Infekt 3 waarvan

zy komen, dat 'er zyn , die fcmmïge Poppen in

't Franfch Févps , dat
#
is Boonen , hebben ge-

noemd, In anderen , daarentegen , wordt men,

zeer duidelyk , alle de Ligbaamsdeelen van het

Infekt gewaar* Ik zal , in 't algemeen 5 den

naam van Pop geeven aan alle de Infekten in

deeze tweede Staat*

Sommigen , egter , verdienen dien naam verfchilfe
Poopen

meer, anderen minder. Tot de eerden behoo-

req de Poppen der meefte Rupfun, in welken

men naauwlyks de Deelen van het Infekt , dat

'er uit voort moet komen , kan onderfcheiden

;

als ook die van de Kwatwormen der Torren en

dergelyke Schildvleugelige Infekten; de Wormp-
jjss der Byëu, Wespen en die der Vliegen : daar

de, Wormpjes der Muggen , Puiftebyters en an-

deren , in de ftaat van Pop, naauwlyks van de

Infekten verfchillen , dan daar in , dat zy geen

Vocdzel gebruiken. Men vindt 'er, eiedelyk,

die, in deeze tweede Staat, nog meer naar vol-

maakte Infekten gelyken ; zy kunnen niet al-

ken loopen , maar gebruiken ook Voedzel,

hebbende Sprieten , Pooten en andere Ljghaami*

Ik X)eejl. u. stuk. C 3 dee«?
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V. deelen , waar van zy zig bedienen. Zoda-

^
Afdeel. njg Zyn ^e p ppen van veele Waterdieren, als

Hoofd- ook die yan het Hafc of Oever-Aas , en ande-

^tüKo reDo Onder de Landlnfekten verfchillen die

derTekken, Sprïnkbaanen , Krekels, en vee-

le anderen 5 naauwlyks van het volmaakte Dier,

dan doordien zy ongevleugeld zyn. Hunne

Wieken zyn alleenlyk niet ukgefpreid of ont-

wonden , maar famengeplooid en gefrpnfeld

,

maakende als een foorc v#n Kooppen of Stomp-

jes aan hec Borftftuk. Buitendien zyn deeze

aan het volmaakte Infekt, dat zy voortbrengen

moeten 5 gelyki hoewel zy, in deeze Geftal-

te , zo min als de Poppen der andere Infekcen,

iets tot de Paaring of Voomeeling- van hun

Geflagt kunnen doen*.

Uit het gezegde blykt , hoe weinig de ver-

fcheiderley foorten van Poppen met elkander

overeenkomftig zyn< Veelen van dezelvenheb^

ben naauwlyks eenige beweeging 3 terwyl an-

deren zig zeer vlug beweegen •- kunnende dee*

ge laatflen vlugten en het gevaar of de vyan*

den vermyden , waar aan de eerden bloot ge-

field zouden zyn , indien de Natuur niet eeni-

„germaate voor haar gezorgd en ze eenig befchut*

zei gegeven had. Voor een groot deel deezer

Poppen worden Tonnetjes gefponnen, van een

digt famenwéefzel en van een ftof als Zyde, 't

welk haar bewaart voor de Vogtigheid en voor

aanranding befchut. Andere Rupfen of Won
mep kruipen in de Aarde, en, m een taamelyk

ruim
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ruim Hol gemaakt te hebben, waar zy zig op^ V.

hun gemak kunnen beweegen, bekleeden zy Afdeel.

de Wanden met een Spiozel fomtyds zeer vaft Hoofd.

of taay, dikwils zeer fyn en teer; (fommigen STuK

in 't geheel niet,) waar door zy onder 't veran-

deren en tevens de Pop, welke fomtyds Maan-

den in die ftaac moet blyven, voorde aanraa-»

king der Aarde beveiligd worden. Andere In-

fekten kruipen , tot de verandering , onder de

Schors der Boomen, en maaken zig daar eea

Wooning $ die naauwlyks te ontdekken, een

foort van Kafleel , dat voor andere Infekcen

niet te overweldigen is. De Tweeftaart-Rups

van den Wilgeboom verftrekt van dit laatfle

tot een uitmuntend Voorbeeld; gelyk de Zy-

wormen van het maakzel der Tonnetjes in 't

algemeen. Behalve de Kwatwormen der Tor*

ren en verfcheide Rupfen, zyn 'er nog veele

andere Infekten , die tot de Verandering in den

Grond kruipen.

De Tonnetjes, daar de Poppen in vervat DeTonnet.

zyn, worden door de Maskers, (of Rupfen enf4°
fSpül

Wormen ,) gefponnen op het einde van dea

eerden Staat der Infekten en voor dat die de

Verandering ondergaan* Men noemtze daar-

om ook Spinzels , en de Natuur heeft de In-

fekten ten dien einde voorzien met eene Ver-

gaarplaats van zodanige Stoffe, welke naar Ver-

nis gelykt , en de zelfftandighdd maakt van hun •

Spingaren of Draad, die ongemeen fyn ïs en

naar de dunte zeer taay. Om dezelve te fpin-

U vzui. ix. stuk* C 4 nea
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V. nen hebben zy aan de Onderlip een kleine CL

Afdehl. penJQg^ die den Draad een egaale dikte geeft,

Hoofd- terwyl de uitkomende Stoffe, even als gefmolr

sxus» ten Glas, zig fpinnen laat en aan elkander kleeft.

Sommigen fchynen de Tonnetjes of Spinzeis,

eindelyk , van binnen te bekleeden ofte beftry-

• - ken met een foort van Vernis.

Behalve deeze vindt men zekere Tonnetjes

der Infekten, die niet gefponnen zyn, noch

uit een famenweefzel. van Draaden famenge-

field, maar beftaan uit de Huid vanVIofekt

zelf, verhard zynde. Wanneer de andere Mas-

kers in Poppen willen veranderen, zo teggeó

zy hunne laatfte Huid af, waar onder de Pop

of het Paapje verborgen zit: maar deeze ver~

laaten hunne Huid niet, hoewel zy 'er de Lig-

haarasdeelcn van ontwikkelen ; blyvende , voor 't

overige, daar in als in een Zak beflooten. Het

gaat daar mede omtrent, als of iemand de Ar-

aiicn uit de Mouwen van zyn Japon haalt en

dezelve dan om zyn Lyf toeflaat, of liever,

gelyk wanneer men de Armen uit
c
de Mouwen

van zyn Hembd trekt, en houdt hetzelve aan

't Lyf* Die Huid, uit welke alle Leden, voor-

al de Pooten, getrokken zyn, wordt hard en

neemt zeer zonderlinge gedaanten aan, naar \

vcrfchil der Infekten : maar zy heeft dikwils

öe figuur en zelfftandigheid van een Schaal of

• Dop. Als men dezelve opent, wordt 'er

een Pop in gevonden van de tweede Soort

,

v*n dip, naamelyk, daar alle de deelen van fci

Ia-
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Iiifekt in kenbaar zyn. Op deeze wyze ge. V.

fchiedt de Geftaltewiffeling van de JufFers of
Afd

^
s^

Kernbomen en eenige andere Infekten. In Hoofd -

dergelyke Doppen veranderen ook veele Tor- STÜK*

ren of Torretjes , enz.

AaniiK-rkelyk- is 't, dat men aan de Poppen Ademhaling

. -, , , ** V der Peppen,

zo wel Lugtfiippen vindt , als aan de Maskers

der Infëkten. Deeze, dikwils zonder bewee-

gsrg, en meeftendeels geen Spys of Drank ge-

bruikende, hebben om te leeven, zo'tfchynt,

de Ademhaaling noodig, Haare Lugtftippea

zyn veelal eveneens geplaatfl: als m de Rups of

Worm , waar van zy komen , naamelyk langs

* de Ringen van het Lyf i maar, belangende die

. van het Boiftfiuk en de tweedigftaande Staart,

hebben dikwils byzonderheden plaats. De Lugt-

fiippen van het Borftfiuk maaken fomtyds

kleine Verheffingen of een foort van Hoorn tjes

op de Pop, die
9
er een zeldzaame figuur aan

geeven. Semwylen zyn het , in plaats van

Hoorntjes, een foort van Peperhuisjes ofTreg-

t^rtjes, die naar Ooren gelyken. Eveneens is

het met de twee agterfte Stippen van het Lyf,

die in verfcheide Infekten uitloopen in een foort

van Cylinders , of lange uitfteekende Buisjes.

Eenige Waterdieren, in de ftaat van Pop, ein-

delyk , (welke de genen zyn die de zeldzaamfte

byzonderheden uitleveren,) hebben, in plaats

van Lugtflippen, een foort van Kieuwen, naar

die der Viflchen gelykende, of Kwaften daar

de Lugtvaarjes in uitloopen , en die zy byna

ju-Peel ix. Stuk, C 5 on*
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V. onophoudelyk doen fpeelen met eene verwon-

Afdeel.
derlyke vlugheid.

Hoofd-
De Infekten blYveo eenigen tyd, het eene

Stuk, langer , het andere korter , in de gemelde (laat,

eer zy tot volmaaktheid komen* Wat de re-

den zy , dat de Natuur hun zo lang in onwerk-

zaamheid, en als ïlaapende laat blyven , zal

men uit de Omftandigheden beft begrypen kun-

nen. Dewyl het Saizoen niet akoos dienftig is

tot Voeding en Voortteeling der Infekten , en

de ftaat, waar in zy beft de Ongemakken van

het Weer, of de Winter.Koude en Vorft in dee-

ze Landen , kunnen uitftaan , verfchillende

was
9
zo moeft omtrent hun ook een byzonde-

re Huishouding plaats hebben , ten einde hun

Geflagt bewaard en niettemin altoos een Voor-

raad bleeve van Aas , voor Vogeltjes en an-

dere Dieren* MifTchien zullen wy ook een re-

den van die vertoeving vinden in de Verande-

ring der Infekten zelve , welke in het eene min,

in het andere meer , doch in allen tyd vereifchc.

Laaten wy, ten dien einde, het Oogweder-v

om flaan op het Infekt in zyn eerfte Staat, in

die van Rups of Worm. Dit Masker , dikwils

zo grof, lomp en log, daar het een fyn ge-

vleugeld, vlug, fierlyk Infekt moet uitleveren

;

(een kruipende Rups , die veranderen moet in

een Kapel , een logge Kwat-Worm in een Vlie-

gend Hart ;) is (zegt men) niet dan het zelfde?

Dier , maar onder omwindzelen verborgen,

welken het moet afleggen.

Ds
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De vaardigheid cm Stellingen te maaken V.

beeft dit ftuk , zonder caauwkeurig Onderzoek,
An>EEU

fterker doen aandringen, dan het lyden kon. Hoofd*

Men heeft zig verbeeld, dat geen Pier iets
STUK '

kon voortbrengen dan zycs gelyke , én dus dat gro^ [^%
de Kapel, uit haare Eijertjes, weder een Ka« RuPs,j

pel moed voortbrengen; ten minde moed de

Kapel, reeds van het begin af aan, in de Rups

verborgen zyn * en even zo de andere Infèkten

In de Wormen of Maden, die uit derzelver-

Eijertjes voortkomen. Men gronde zig op de

Waarneemingen van Swammerdam , die

duidelyk zegt, dat de Kapel? reeds weezentlyk

geformeerd , in de Rups verborgen zy: rfiafaratS

men agt geeft op een plaats , daar hy de ma-

nier befchryfe, om zulks waar te neemen 3 dan

komt het veel waarfchynlyker voor, dat deKa*

pzl in de Rups geformeerd worde.

„ Hy wil dat men een volwaffen Rups nee-

„ me, en , een fyn Draadje om deszelfs Lig-

„ haam gebonden hebbende , dezelve eenige

„ maaien in kookend heet Water laat vallen,

59 en ze telkens fchielyk 'er weder uithaale,

„ Dus fcheidt , zegt hy , de bultende Huid

„ van de Rups zig af van de bionenfle Huid

„ der Kapel
3 en men kan de eerde 9

er zeer

„ gemakkelyk aftrekken ; waar door men ge»

„ waar wordt , dat binnen in die Huid een waar-

„ agtïge Kapel verborgen is geweed' s

tt Tot
dus verre fchynt het gedagte Gevoelen door zy-

ne Waarneeming beveiligd te worden: maar

ï, DEEL. IXa STUK. hy
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V. hy zegt vervolgens, „ dat het vooral noodig

Afdeel. ^ jSj om jn £Iq Proefneeming te flaagen, dat

Hoofd* » men wagte , tot dat de Rups van Eeten op-

STÜK * ,, houde"> en dus aan 't Veranderen toe is:

want dat hy 'er de andere Vervellingen niet door

verftaat , is blykbaar ; dewyl hy zo lang gewagt

wil hebben, tot dat de deelen van de Kapel in de

Rups, door haare uitzwelling ter wederzyde

van de Bord, als twee verheven Bultjes of Uit-

puilingen zig wat zigtbaarder beginnen te ver-

toonen. Ook voegt die keurige Waarneeraer

'er by , „ dat men de Huid van de Rups niet
*

„ dan als een Opperkleed moet aanmerken,

9g waar onder de weezentlyke deelen van de

„ Kapel vervat zyn^ die aldaar van langzaamer-

s , hand, op de wyze van alle andere groeijen-

3i de en gevoelende Schepzelen, zyn aanger

.,,,
groeid(*)'\

Wil men nu , hier uit , door Redeneering

djnnaaken , dat dan ook weezentlyk de Rups

,

ym 't begin af, de Kapel bevat heeft : ik heb

"er niets tegen: al was 't dat een geoogde Hand%

gelyk hy fpreekt , in ftaat ware om de Kapel $

geheel geformeerd , reeds vroeger in de Rups

ie vinden ; gelyk het Kuikentje in 't Ey ge-

vonden wordt: doch de naauwkeurigfte Waar*

neemers noemen dit flegts een Vrugtbeginzel^

welks Deelen , naar maate het zig ontwikkelt

,

nieuwe

(*; St^AMMERDAM, Bybel der Natuur. II. D. bl.

\
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fjieuwe Gedaanten en nieuwe Plaatzingen aan- y.

ceemen : zo dat 'er in 't eerft geen blyk aan Afdeël,

is van \Ledemaaten , zelfs niet van een onder- hoo'fd-

ïeheiden Hoofd (*)« Wat zwaarigheid is 'er , stuk.

om in de Kapel , zo wel als in dit Vrugtbegin-

zei , een aangroeijing der Leden toe te ftaan

:

daar men ongelyk wonderlyker aangroeijingea

ontdekt in de Polypen en andere Plantdieren*

ja in de Wormen zelfs? Wat zekerheid, in te-

gendeel , om met eenige Hedendaagfchen vafl:

ftellender wyze te zeggen : „ de Kapel legt

„ Eijererï, en ieder Ey bevat een kleine Rups,

„ die in zig befluit alle Werktuigen, welke

„ aan de Kapel eigen zyn , en waar van zy,

„ t'eeniger tyd , de Ontwikkeling zal bezor-

„gen (i7?
Al was \ nu , dat zulks plaats bad * \ welk zy words.,..,. . 'er in geior-

ik niet wil ontkennen, zo volgt evenwel nietmeeid,

daar uit, dat de Rups en Kapel niet zyn dan

het zelfde Dier . onder verfchillende Gedaanten.

De Rups is doorgaans grooter van LyF dan de

Kapel, die zy voortbrengt; weshalve indien

haar Huid, reeds van 't begin af, een enkel

overkleedzel ware van de Kapel , zouden de

Vleugels, Sprieten, Pcoten, ook haar grootte

moeten gehad hebben» Evenwel mag raenze,

met

(*) Ziet Haller nieuwe Ontdekkingen , in het IX*

DEEL der Uitgezogte Verhandelingen, bladz. 179, 180.

("I")
Dit zyn de Woorden van den Heer Bonnet, in

zyn e Ccnfiaer. fur fes Corps organifês. Amfterd. 1762. Zie

het zelfde IX. Deel der Uitgez. Terhandel, bladz, 34v

h DEEL. IX. STUK.



STUK.

"j" Larva

4*5 EIGENSCHAPPEN
V, met reden , een Masker | noemen , en dit zö

Afdeel.
yee j te meefj om 6jat

>

er de KapeI r

-

n g eformeerci

Hoofd, wri*, gelyk blykbaar is, en tot zyne grootte

komt 3 of de Vorm van allezyne Deelenkrygt,

die op 't laatfl, onder de Huid van de Rups,

als onder een Masker of Opperkleed , verbor-

gen zyn*

enkrygthaa- Men bevindt , dat het Paapje of de Pop*
re Volko-

x

menheid in waar in *de Rups de laaide maal verandert, na
^eA °P* verloop van eenigen tyd de Kapel bevat, aan

welke maareen genoegzaam vafieZelfHandigheid

ontbreekt, om in het Licht te yerfdbynen: zo

dat zy. by 'c uitkomen zelfs nog noodig heeft,

dat haare Lïghaamsdeelen door opdrooging ge-

itevigd worden. Geduurende een dikwils vry

langen tyd, dat het Infekt zig in deeze tweede

Staat bevindt, ('t welk, in fommigen , Maan*

den duurt,) komt in de Pop, wanneer menze

opent, niets dan Vogt te voorfchyn: hoewel

van buiten zig de Ledemaaten, Sprieten, Poo.

ten en Kop , reeds van 't begin af , in eenigen

zeer duidelyk, openbaaren.

In plaats van de dikke Huid, daar het Infekt,

onder de gedaante van Masker, mede bedekt

is , heeft de Pop maar een enkel Hoornagtig

dun Velletje , doch dat niettemin vry groote

fterkte aanneemt, en , over de Pooten van het

Infekt heen leggende, dezelve als gebakerd en

langs den Buik aangeplakt houdt , zo wel als

de andere Deelen. Onder dit Vlies is het , dat

alle de Leden van het Infekt en de Wieken ja
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't byzonder , haare Volkomenheid erlangen. V.

De laatfte Verandering der Infekten gefchiedc
Afd

£
el »

op dergelyke Manier als de eerfte. De Kapel Hoofd-

by voorbeeld , in de Pop beflooten , doet haar STUS>

Lyf , nog lenig genoeg zynde om mede te kun-^£
g ta

Den geeven , beurtlings intrekken en uitzetten 5
In

t

fekt^
door welke ftooten het buitenfte Vlies van de •

Pop, 't welk de Lugt, door opdrooging, reeds

bcoofch gemaakt hadt , aan (tukken barft. Dik-

wils faeeft zelfs dit Vlies , in zyn bovenfte ge-

deelte , twee Voortjes of Streepen , alwaar de

Huid teerder en dunner is , zo dat zy , op die

plaats , gemakkelyker fplyt of opfcheurt. Dit

eerfte Werk gedaan zynde , helpt zig het Ia.

fekt met zyne Pooten , die alsdan vry en on-

belemmerd zyn , om het overige van zyn Lig*

haam uit het Omkleedzel te haaien , als eea

Degen uit zyn Scheede.

Wanneer de Kapellen dus uit haare Gevan-

genis verloft en in Vryheid gefteld zyn 9 bevin-

den zig haar Deelen nog week, dof van Kleur

en de Wieken fomtyds gekreukeld : ja hee

Dier is zelfs dikker dan het in 't vervolg moet

zyn ; maar , na verloop van eenigen tyd , ver-

fterkt de Lugt alle deszelfs Leden en maaktze

hard ; het Lighaam vader wordende droogt eea

weinig in , en de Wieken ontplooijen zig in

weinige Minuuten ; waar door het in 't kort

van dezelven gebruik maakt , en een vliegend

Inwooner wordt van de vryc Lugt*

Deeze zo vaardige uitfpreiding der Wieken ,

I, deel, ix. stuk, die

.
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V, die in het uitkomen uic de Pop dik, nat of ook

Afdeel. gefommeld waren, fchynt eenigermaate vreemd.

'Hoofd- ^en ^an dezelve niet toefchryven dan aan 't

stuk. behulp der Lugc, die van buiten de Wiek doet

opdroogen ; terwyl de inwendige , door de

Lugtbuisjes , die in hetGeweefzel van de Wiek

loopen , voortgedreeven , dezelve aanmerkelyk

uitfpant,en 9 wanneer zy eenmaal geheel is uk-

gefpannen, haten de dunne VÜesjes, uit wel-

ken zy geformeerd is, gedroogd zynde^, zig

Biet meer famenvouweo, maar blyven in de zelfde

ftaat. Deeze werking van de inwendige Lugc

wordt beweezen door het Toeval, dat wy ge-

zegd hebben fomtyds aan de Wieken der ïniekten

i te gebeuren; waar door zy als opgeblazen en met

een Windgezwel bezet blyven , wanneer de

inwendige Lugc zig by een vergaart tulïchendg

Vliesjes der .Wieken,

Uit het gezegde blykt , dat een Infekt, om
tot den laatfteo ftaat, of dien van volmaaktheid f

waar in het tot de Voortteeling , het Hoofd-

Oogmerk van de Schepping der Dieren , be-

kwaam is, te komen , verfcheide moeielyke

Operauën moet doorftaan , waar*in het fomwy-

len bezwykc. Het zyn als Natuurlyke Ziekten

voor hetzelve Kenige Infekten hebben nog een

Arbeid daarenboven te ondergaan; ik meende

zodanigen, wier Poppen of Paapjes in Doppen

zyn beflooten. Deeze moeten , na dat zy uit de

Poppen zyn gekomen, of terwyl dit gefchiedt

,

de Doppen tevens doorbooren. Dit fchynt geen

nnoeie
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moeielyk Werk te zyn > voor Infekten die bar- V.

de fcherpe Kaaken hebben: Kaaken* dikwils
Afd

{

eels

in ftaat om Hout te zaagen, te foyden of te Hoofd.

breeken, kunnen ligtelyk zulk een Dop door-
sTüK*

booren : maar , men vindt eenige Infekten

,

die zodanige Kaaken niet hebben , en niettemin

in Doppen zyn beflooten. Voor deeze heeft

de Natuur eenige verligting in die arbeid be.

zorgd. Het Hoofd-end van hun Tonnetje is zwak j

dikwils zelfs blyfc dit end open of is ge*

ilooten met overlangs geplaatfte Draaden , die

wel den ingang beletten aan andere Infekten $

maar aan 't gene 'er in beflooten is toelaaten ,

daar gemakkelyk uit te komen ; dewyl het , door

zeker Vogt het Spinzel week maakende, de

Draaden doet breeken en zig dus een weg

baant. Eenige Tonnetjes zyn met een foort

van Dekzeltjes geflooteö 5 welke het uitkomen*

de Infekt met den Kop weg floot en opent*

Dus.de voornaamfte Omftandigheden , dievoedzeï act

in de Verandering der Infekten plaats hebben %

Infekten*

befchouwd hebbende, gaan wy over tot het

gene hunne Huishouding of Levensraanier in

't algemeen betreft. Wy zullen inzien, vam

waar deeze kleine Schepzelen hun Voedzel haah

len, waar in wy bevinden zullen , dat zy veel

minder van de overige Dieren Verfchillen: 't is,

naamelyk, of van Wortelen , Schors, Hout,
Bladen , Bloemen , Vrugten der Plantgewaffen i

of van gedeelten van Dieren , en derzelverUto

wcrpzelen* of van geheele Infekten*

h DEEt, IX. STUK. D Ön*
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V. Onder de genen, die hun Voedzel neeraren

J Afdeeu van piantgewaflfen , booren fommigen in den

Hoofd- Grond , om Wortelen af te knaagen ; waar
stuk, door zy dikwils , in de Tuinen , veel fchade

trifa*** doen* Dus kunden de Wormen van Kevers

,

by de Tuinlieden onder den naam van Witte

Worm bekend , in korten tyd een geheelen

Moeshof vernielen , wanneer zy
#
menigvuldig

zyn* De Molkrelcel doet in de Beddea ook

veel nadeel, gelyk veele andere Infekten, Het

Voedzel van eenige anderen " is drooger en har-

der : zy booren door 't Hout heen , knaagen het

zelve fyn, en voeden zig met de brokjes of

met het Meel daar van gemaakt. Dit doen ver-

fcheide Wormen van Torretjes, inzonderheid

die welke het Hout der Kabinetten , Tafels en

Stoelen, tot molfem maaken; ook taften dus

de Wormen van het Vliegend Hart en ande-

ren de Boomen aan ; om nu niet te fpreeken

van de Houtrups der Wilgen , door den kun-

digen Heer LyonnIet zo konftig afgebeeld

en befchreeven. Die foort van Boomen' zou,

wegens de zagtheid van haar Hout, aan'der-

gelyke vernieling meer dan anderen fchynea

onderhevig te zyn , door veelerley Infekten

;

doch men vindt deeze Rups ook in de EIze-,

Eike, en miflchien ook in andere Boomen, De
meefte Rupfcn voeden zig met de Bladen van

Planten , Hcefters en Geboomte : maar zy doen

dit niet allen op de zelfde manier. Eenigen

ceten het Blad in zyn geheel op , laatende al-

leen-
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leenlyk de Ribben over; anderen kruipen tus- v.

fchen de Plaatjes, waar uit het Blad beftaat,
Afdeel.

en verteeren de Sappige zelfftandigheid , zodat Hoofd-

zy daar van een niet onaartig Geraamte maa- STÜK*

ken. Dikwils zyn deeze Infekten ook met de

Bladen niet te vrede , maar taften de Bloemen

aan; anderen het Zaad, en 't is niet dan te

fceer bekend* welkeen nadeel door de Rup-

fen, fomtyds, aan de Tuinen en Boomgaardea

toegebragt worde (*)

Men weet, hoe een foort van zwarte Vlie-

gen menigmaal de Boomen , terwyl zy op 't

heerlykfte in bloey flaan en een fchoonen Oogft

belooven, doet misdraagen. Anderszins fchynt

het nadeel, dat de Infekten, tot volmaaktheid

gekomen zynde , aan de Bloemen doen , niet

aanmerkelyk te zyn. De meefte Bloemen gee*

ven, Uit zekere Kliertjes, in het dïepfte vaü

haar Kelk, een Vogt uit, dat Honigzoet is*

en dat de Kapellen , of ook de Torren , inzui-

gen tot Voedsel of Lekkerny; doch waar van

deByën, Wespen en dergelyken , een Stoffe be-

reiden , die zo nuttig is voor den Menfch , te

weeten Honig en Wafch.

De Vrugten, eindelyk* van de Planted en

't Geboomte , de Graanen en Peulvrugten , zyn

niet voor de aanranding der infekten befchut;

zy deelcn met ons dit Voedzel en berooven ons

dik-

(*) Zie dien aangaande het gene hier voor, Bladz. 3* Yam&l

Ichadelykheid der Infekten is gezegd»

1. D£EL, IX, STUK., D %
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Vi dikwils van een groot gedeelte daar van. 't Is

Afdeel. bekend, hoe de Appelen en Peeren fomtyd*

Hoofd- Wormfteekig zyn ; het Koorn wordt door ver-

stuk. fcheiderley. foort van Wormpjes , zo in als uit

de Aair , en op de Koornzolders inzonderheid

,

uitgeknaagd en verteerd. Dit zyn altemaal 'foor-

ten van Rupsjes.

Daar is dan geen gedeelte der Planten, ed

geene Plant byna, hoe fcherp van Sap en Ver-

giftig ook voor den Menfch ,. daar Infekten 4

van de een of andere foort , niet hun Voed-

zei uit trekken en van leeven. Doch 't is ver*

vvonderlyk, welk een onderfcheid daar in ge-

maakt worde door deeze kleine Diertjes. Men
vindt 'er eenigen, wel is waar, die byna aller-

ley Groente, Bladen, Wortelen, Vrugten ee-

ten ; gelyk de Sprinkhaanen en Kevers (*) : an-

deren , gelyk fommige Rupfen , eeten wel niec

alle , doch veelerlcy Kruiden 5 en Bladeren

:

maar

f*) Zie daar van een bewys in de Frofeetie van Joè'L

.

Kap. |v vers 4. Volgens de Dortfcbe Overzetting. „ Wat de

„ Rupfe heeft overgelaten, dat heeft de Sprinkhaan afgege-

3, ten, ende wat de Sprinkhaan heeft overgelaren , heeft de

3 , Kever afgegeten, ende wat de Kever heeft overgelaten,

„ heeft de Kruidworm afgegeten. " Een andere Overzetting

volgt nader de Vulgata, die het dus heeft: Refiduum E-

?uc& comedit Locufta, , & refiduum Locuftó ccr.ndit Bruchus f

(y refiduum Bruchi comedit Ruhigo. Dat is : „ Het gene de

„ Rupfen overblyven laaten , verflinden de Sprinkhaanen

,

„. dat van de Sprinkhaancn overblyft de Kever of Kooni-

„ worm , en het geene deze overlaat wordt door Roeft ver-

,y teftrd." Het laatite Woord, in 't Hebreeufch Chdfil , ver-

taaien anderen ook Bruchus, als afkomfrig zynde van een

Grond-
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maar een groot getal van deeze laatften houdt v -

zig aan eenerley foort |van Planten of ee-
j 4

nige die 'er naby aan komen: zo dat menze Hoofd*
STUK

byna nooit, dan by toeval, op anderen vindt.

Zy willen, zelfs in de grootfte Hongersnood ,

geen anderen eeten s of , zo zy het doen , wor-

den zy ziek en fterven. Dikwils dient een zelf-

de Gewas tot Voedzel voor verfcheide foorcen .

van Infekten, gelyk, by voorbeeld, de Eiken

en Wilgen : want 'er zyn weinige Boomen , daar

men zo veel verfchillende Infekcen op vindt

et).

De Plantgewaflcn zyn het niet alleen , die Voedzeider
Voedzel aan de Infekten verfchafFen : een groot J;

lfekten uit
ö .Krengen;

getal van deeze Dienjes heeft daar geen fmaak

in, of verkieft liever de Dierlyfeezelfftandighe.

den of Uitwerpzelen. Van verfcheidene wor-

den flegts Krengen aangetaft , die men , als zy

be-

Grondwoord, dat verteeren betekent. Dit zelfde Woord, Cha-

ftl) komt ook voor, I Koningen VIII. vers 37, alwaar van

Brandkoorn, Horu'gdaauw, Springhaanen en Kevers, alsPlaa-

gen des Lands, met de Peft gelyk ftaande, gefproksn wordu

Het Ichynt derhalve duifter, voor v/elk foort van Verteering

of Vernieling van 't overgeblcevene , dit laatfte te houden

zy , en 't Woord Kruidw$rm , dat de Dortïche Overzetting

gebruikt, geeft 'er weinig opheldering aan. Men ziet 'er

ten minfte de vérflinding van fommige Infekten uit.

("f) Omftandig kan men tot overtuiging dienaangaande. zich

verluftigcn in het Vertoog
, genaamd Flora de Huiswaardm

der Bloedelffêze Dieren , dat vertaald gebragr is in het II. DEEL
dttUitgezogte Verhandelingen, Anno 1757 by F, WOUTTUYM
.uitgegeven, bladz, 442, 44$,

I. Deel, ix. Stuk, P 3
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V.

Afdeel,
I.

Hoofd-
stuk.

d@ Huid en
Vagt,

het Bloei
van Men-
fèhen en
Beefte*;

beginnen te rotten of zelfs nog eer, vol vind?

van Maden-, zo van Vliegen als andere Infek-

ten, die de rottende Stoffen opeeten. De Hi-

ftorie van de Torren , die Doodgraavers vaa

de Mol genoemd worden, is thans wereldkun-

dig (*). Andere Infekten, nog minder vies

van aart, vallen aan op den Afgang van Men-

fchen en Beeften , daar verfcheide zeer fraaije

Vliegen en niet onaartige Torren op aazen of

in gebooren worden. De Koeijen* en Paarden*

Meft wordt dus een toort van Schatkamer,

voor een ieverig beminnaar der Natuurlyke Hi-

ftorie.

Het Haair, de Vederen en Huid van ver-

fcheiderley Beeften , ftrekt tot een Weide voor

andere Infekten, Men weet, hoe zeer de Hui-

den der Koebeeften benadeeld worden door de

Gaten , welken 'er een foort van Worm in

maakt, die van een Vlieg afkomftig is* Zeke-

re Horzels , in Lapland, doen de Rendieren

dikwils de Dood aan (f), door de Builen, wel*

ke zy op derzelver Lyf verwekken. Ook weet

men , hoe zeer de Behangzels , Tapyten en aU

lerley Stoffen, doch de Bonte Vagten inzon-

derheid , door de Mot bedorven worden.

Andere Soorten van Infekten vindt men, on*

gelyk wreeder , die het grootfte voorbeeld gee-

ven

(*) Zie het I, Deel, der zelfde Verhandelingen, Anno

27 s 6 uitgegeven, bladz. 44, enz,

(f) Het zelfde ©p 't eind, bladz. 657 , 6$%
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ven van Bloeddorftigheid , dat op den Aardbo- v.

dem bekend is. Geheele Heirlegers van Mug. Af^eeu

gen (trekken tot een onverbeeldelyke Plaag der Hoo'fd-

heece , Moerafflge Landftrceken in de Weftin- STÜK »

dien , 'niet alleen , maar zelfs in het Yskoude

Lapland ; wanneer de Zon , by Zomer , aldaar

den boezem des Aardryks en der Wateren ont-

fluit. Ik heb daar van reeds omftandig gefpro-

ken (*). Welk een laft veroorzaakt niet een

enkele Vloo dikwils den Menfch, door zyne

Bloeddoritigheid , of het Ongediert aan have-

loos Volk. Ondertuflchen is 't opmerkelyk,

dat elk Beeft geen byzondere Vlooijen heeft

,

daar de Infekten zelfs , gelyk de Torren , ja

de byna onzigtbaare Polypen , van Luizen , of

Luisjes liever , geplaagd ; ja zelfs , naar 't

fchynt, om 't leven gebragt worden. In de

Rupfen , die al gaande en * eetende door de

Wormen van zekere Wespen of Vliegen van

binnen worden uitgeknaagd , is deeze Wreed*

aartigheid van fommige Infekten allerblykbaarft*

Vcele zyn 'er bovendien, in deeze Afdeeling andere in-

der Dieren, die, als de wreedfte Roofdieren ,

n>

op anderen niet alleen , maar op die van hun

eigen foort , ter Jagt gaan , en dezelven ver-

fijnden. Eenigen gaan daar in, gelyk de Tor,

die men Rupfen-Jaager noemt, en deZandloo-

pers , met openbaar geweld te werk ; doch an-

deren , wier Prooy , door haare vlugheid , niet

zo

(*) Zie liet III. S TV KÓceztt Naiuurlyfce Hiftsrie 9 hl. u$
#

I. DEEE. IX. STUK. D 4
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Hoofd
6TÜK.

V. zo gemakkelyk te bekomen is , gebruiken eeti

Afdeel.
Liflj^ die den Menfehe zelfs toe een voorbeeld

flrekt van Schranderheid , en miflehien de eer-

fle aanleiding is geweeft van h*t breiden der

Netten (*). Wy hebben de Spinnekoppen

hier op 't oog, wier Wehbe, konftig uitge-

fpannen op bekwaamc piaatfen , welke zy daar

toe vernuftig uitkiezen , dient om de Muggen

en Vliegen , hoe vlug ook, te verfchalkcn. Niet

minder wonderbaar is het overleg dat van de

Mierenleeuw gebruikt wordt om Mieren en an-

dere Diertjes beet te krygen, door dezelven

zig als in den Mond te doen vallen : zo dat

men \ door deeze genoemde Infekten 5 byna al

de Konft vanjaagers, Viflchers en Vogelaaren ,

gebruikt ziet*

Hunne staat In de Spinnekoppen hebben wy eenduidelyk
vèrbe'ert

dooide ver- voorbeeld, hoe dat de Infekten die van hun
andermg. -

ejgen Soort verilinden. Ook moet men aan-

merken , dat een Infekt niet zyn geheel-e Leef*

tyd lang of in de verfchillendeStaatcn, welkea

het ondergaat , eeu zelfde Voedzel blyft nutti-

gen. De Vliegen, die, in hunne Staat van vol-

maaktheid, zig meeftendeels met de Honig,

en

(*.) Men heeft de eerfte Netten waarfcliynlyk gebruikt om

©p de Aarde uit te zetten of voor Kuilen te fpannen tot het

vangen van Wild, of in de Lugt, voor Gevogelte. Zie Job»

Xvlll. vers g.-.-en PSALM IX. vers 16. Haar Voet is gevan-

gen in het Net , dat zy verborgan hadden , enz. 2?y weevtn

Spinne webben woedt van Mcnfchen gezegd, J E s A I A S L1X*

vtrs 5.
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pn dus feet het edelfte Vogt der Bloemen voc v.

den, hebben in 't eerft, onder de Geftalte van Afi>ebl,

Maden , geleefd van verrot Vleefch of Vuilig- Hoofd-

heden. • De Rupfen knaagen het Hout of de *TU*k

Bladen der Boomen, en de Kapellen, die
5

er

pit voortkomen , aazen vervolgens op de

Bloemen. Even zo is het met verfcheide an-

dere Infckten, welker Staat, gemeenlyk, door

de Verandering verbetert*

Ik heb hier voor , óm het Vermogen der schadeiyfc,

Jnfekten aan te toonen , reeds van hunne fcha- 5Swct^
delykheid , die 'er den naam aan deedt geeven

van Ongedierte , gewag gemaakt. Oude en

nieuwe Getuigeniflen ftrekken tot beveiliging

daar vaiu De ongewyde Hiftoriën geeven ons

Voorbeelden aan de hand van Natiën , die hun

Vaderland hebben moeten verlaaten, omdatzy

zodanig geplaagd werden door Rotten of Mui**

zen niet alleen, en door Kikvorfchen, maar

door Spinnekoppen of Muggen en dergelykc

Infekten. Bochart getuigt , dat 'er plaat*

fen zyn, waar de Menfchen zig niet hebben

kunnen neerflaan , van wegen een menigte van

Byën of Wespen, die 'er huis hielden. De
Perfiaanen werden , volgens den Abt Fleurt,
in zyne Kerkelyke Hiftorie, door Weegluizen

en Vlooijen genoodzaakt het Beleg op te bree-

ken van Nifiba. Hoe ongelooflyk dit ook mag

voorkomen, is het niettemin zeker, dat dit On-

gedierte een groote Plaag zy van het Volk derSUe*

den ]n de Heete Landen, Theophrastus
i.dzll. ix. stuk* D 5 fchryft,
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r

V. fchryft , dat de Inwooners van Treria verjaagd
Afdeeu werden door Duizendbeenen. Om nu niet te

Hoofd-
fPreeken van eea Gemeenebeft in Afrika, dat

stuk. door de Sprinkhaanen verwoeft werdc: waar-

fchynlyk door gebrek van Koorn ; noch van een

Wildernis in Ethiopië, wier Ingezetenen ver*

nield zyn door Scorpioenen en Slangen»

voorbeei- Deeze Berigten , hoe vreemd luidende, wor-

van.

ai

den waarfchynlyk gemaakt door hedendaagfche

GetuigenilTen , die men naauwlyks in twyfel

kan trekken* Aan de verwoeftingen die de

Sprinkhaanen, nog hedendaags, zoop deKuft

van Guinee of elders in Afrika, als in de

Ukraine en andere deelen van Afie, of in Arabie

en aan de Roode Zee, aanregten, zal niemand

twyfelen* De Plaag der Maggen , genaamd

Mo$quit(?s in de Weftindiën, naar welken een

geheele Kuft haaren naam draagt, is ook We.
reldkundig. Bovendien wordt in de Philofophi-

fche Transa&iën, van 't jaar 1666, gewag ge-

maakt van Zwermen van zonderlinge Infekcen

,

welken in eene Volkplanting aan de Kuft van

Noord-Amerika , ter langte van tweehonderd

Mylen, alle de Boomen des Lands vernielden.

Men vondt een oncelbaare menigte van Gaten

in de Grond, waar uit deeze Jnfekten voort-

kwamen als Wormen, veranderende in Vlie.

gen, die een Stekel of fcherpen Angel hadden,

waar mede zy de Boomen ftaken , dat dezelven

verdorden (*).
j

(*) Maar Godc befchikte eencn Worm des anderen daegs in

't op
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Io de Schriften van de Keizerlyke Akademie v#

der Natuur-Onderzoekeren, wordt ons verhaald, Afdeel.

dac, in den jaare 1679, door een onbekend, h Ófd.

gevleugeld Infekc, in de kleine Stad Czienk in mm
Polen, en daaromftreeks , een menigte Men-

fchen en Beeden zodanig gedoken werden , dat

zy het beftierven. Dus maakten die Infekten

een fchrikkelyke verwoeiting in dat Land. Zy

randden de Menfchen vinnig aan , zonder ge-

tergd te zyn, en raakten niet aan de Leden met

Kleederen bedekt, maar aan het Aangezigt, den

Hals , de Handen , in één Woord het bloote

Vleefch.. Op hunne Steek volgde onmiddelyk

een hard Gezwel , en , zo men in de drie eerde

Uuren geen zorg droeg voor de Kwetzuur , met

het Venyti daar uit te haaien, door Iufnydingen,

Blaartrekkende Middelen of anders , was al het

gene verder in 't werkgedeld werdt vrugteloos:

wanc de Gekwetden dierven in weinig Dagen*

Deeze

h opgaen van den Dageraad: die -Aak den Wonderboom , dat

hy verdorrede. Jona IV. vers 7. Zo dit een Boom is ge-

weeft, naar het fchynt, dan komt deeze Hiftorie 'er eeniger-

maate mede overeen. De Wilde Vygeboom , Sycomorus, dien

men in Paleftina en Egypte vindt, heeft een Infekt dat hem

fteekt en door zyn fteeken het Vuur , of Verfterving , 'm het

Hout kan veroorzaaken. Maar fbmmigen willen dat het de

Pifangboom, anderen dat het een Kaauwoerde-Plant geweeft

zy : welker fchielyk opfehiefen en verdorren beter té begrypen

is. 't Hebreeuwfch Woord Kikk*joon , dat men voor den Ri-

tmus of Wonderboom neemt , betekent , volgens Rabbi K i m~

chi, een Heefter of Boompje, dat zyne Takken breed uit-

spreidt, hoog groeit, en fchaduw gecfu De VUJLGAT4
heeft het Hedera of Klim-op vertaald.

ƒ. DEEL. IX. STUK.
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V. Deeze Infekten fchynen een foort van Wespen

Afdebl.
geWeeft te zyn , hebbende een fcherpen Angel

Hoofd- cn zeer hard van Leven zynde ; zodanig dat zy,
stuk. ai werden zy oogfchynlyk verpletterd , nog ee-

nige Dagen leefden, Veelen waren met geele

Ringen verfierd, anderen hadden de Rug ge-

heel zwart, die men voor de Mannetjes hieldt.

De langte van het Lyf was als het Lid van een

Vinger en de dikte als die van een Schryfpen.

verfchiiien- Sommige Jaaren leveren, op eene zelfde
(Ie veelheid. .

ö J

, rri --j
plaats, een grooter getal van Iofekten uit, dan

anderen, Om nu niet te fpreeken van zekere

Watervlooijen , door welken het Water der

Slooten en Graften , fomtyds , doch zeer zeld-

zaam , Bloedrood fchynt te worden : geeven

wy maar agt op de menigte van Rupfen in

fommige Jaaren, als ook die der zwarte Vlie-

gen, welke de Boomgaarden nu en dan, alszy

in bloey ftaan , aantallen. Dus levert het eene

Jaar ook ongdyk meer Kapellen uit dan het an-

der , en, na een natte Winter of harde Vorfl:

,

vindt men weinig Ongedierte, daar warm Weer

hetzelve uitbroeit. In 't begin van Juny , nu

twintig Jaar geleeden , zag men hier te Lande,

na een groote Hitte, een menigte van Rooi'

bouten tegen den Wind aan , en dus van 't

Weften naar 't Ooften vliegen; doch zy dee-

den geen fchade aan Veld- of BoomgewafTen.

Zes Jaaren te vooren wa? dit , op éénen Dag }

nog eens zodanig gezien. Het heugt my zeer

wel, dit met verwondering befchouwd te heb-

ben.



ben* Dus vind ik ook in een Brief, uit Iperen V*

in Vlaanderen, van den 26 Juny 1746, iets
Af
^

el*

aanmerkelyks dienaangaande gemeld (*). Hoofd*

Hoe meer nu de Schadelykheid der Infekten STÜK*

voor de Samenleeving in deeze en dergelyke
vJ^teoL

1

Gevallen doordraait, zo veel te meer blykt [^fc

der

ook de nuttigheid van de beoefening van dit

gedeelte der Natuurlyke Hiftorie. Alleen te

beruflen» in de befchouwing van Gods almagt

en te buigen onder zyneflaande Hand, is, wan-

neer men geen onmiddelyke blyken heeft , dat

,

zulk9

(*j „ Voor eenige Dagen heeft men hier millioencn Rom-

$, bouten zien vliegen , die, van het Aardryk, tegen den a-

9i vond, opwaards ftygende, de Stad zodanig bedekten, dat

„ het Licht van de Zon , die zig naby de Kimmen bevondt^

„ t'eenemaal daar door beneveld werdt. Haar Vlugt was van

ji

J

t Zuiden naar 't Noorden. De Ingezetenen zyn daar over

„ ten uiterfte ontfleld geweeft, en veelen kwellen zig, om

,4 de Oorzaak of betekenis van dit Verfchynzel te ontdekken^

„ Niet minder zeldzaam komt het voor, dat op den zelfden

„ dag te Brugge een Wolk van Zee-Vliegen , zwervende om
„ den Tooren van de Parochie-Kerk van St. Gilles, zig van.

„ verre , dewyl de Zon aan 't daalen was , als een &ook of

„ dikke Nevel vertoonde. De geheele Stad kwam op dé

„ been , zo Geeftelyke als Wereldlyke Perfoonen , toefchieten-

„ de met allerley Werktuigen , bekwaam om den gewaande»

„ Tooren-Brand te blufTchen; maar de Bruggenaars eindelyk

„ ziende , dat zy van de Vliegen bedroegen waren , verander-

„ de de Vreeze in een algemeen Gefchater. Deeze beide Ge-

„ vallen geeven gelegenheid tot befchimping van de Jngezete

.

„ nen deezer Stad, welke men by de Mechelaars vergelykt^

„ die weleer tot het blufTchen van een dergelyken Brand in

„ hunne Tooren op de been geweclt zyn". Burop* Mtrcurim

van 1746. II. D. bl. jSy ?6*

I. DEEL, U» STlrtÊ,
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V. zulks de Wille van onzen Schepper zy , eea
Afdeel. zadfc die meer hec domme Gemeen voegt daa

Hoofd- Redelyke en Verftandige Menfchen* Decze

stuk. laatften oordeelen zig verpligc om de Vermo-

gens, welke de Opperheerfcher in hun gelegd

heeft , te gebruiken tot afweering van het na«

deel of voorkoming van hetzelve, indien het

mooglyk is. Hier omtrent nu hebben de genen *

die in de Eigenfchap en Huishouding dör Infek-

ten bedreeven zyn, boven d£ onkundigen veel

voordeel.

De Ondervinding heeft ons geleerd, dat, de

Boomen met Kalkwater van Mos te zuiveren,

niet alleen flerlyk was voor het Oog , maat

dienttig om 't Gebroedzel van veele Infekten*

daarin huisveftende, te vernielen: doch wac fs

de aanleiding geweefi, om de Vrugtboomen 5

wanneer men nog niets levendigs aan dezelven

befpeurt , met Tabaks.Water te befpüiten , ten

einde de Popjes, in deMikken derTakjes zittende,

te doen vergaan, oftëmaaken, datde Wormp-

jes, daar uit voortkomende, niet in de Knop-

pen booren , als dezelven open gaan , en het Hart

van de Bloemen uitknaagen , eer zy nog ont-

flooten zyn ? Dit laatfte zal men aan de on-

derzoekingen fvan den fchranderen Muntino
te danken hebben. Het is een zo nuttig Mid-

del , dat ik daar door een hoogftammige Boom,

die altoos kwynde en Appeltjes als Knikkers

voortbragt, Appelen als Vuiften heb doen draa-

geq. Meermaalen heb ik daar door een Tuin,

mid-
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ÖJ

midden in andere Tuinen, die door de Rupfen V.

op het deerlykfte gefchonden waren 5 in volle Afi
J

eeu

Bloem en Vrugt zien flaan. Doch laat ons den Hoofd.

onvergelykelyken Reaumür hooren fpree* STUK«

ken.

5,
Een oneindige veelheid van deeze kleine door reau*

5> Diertjes vernielt onze Plantgewaffen , Boo-S^"
3, men en Vrugten. Het is niet alleen in onze

3, Velden en Tuinen dat zy verwoeftingen

„ aanregten : zy randen 3 in onze Huizen , on-

M ze Stoffen , Huisraad , Kleederen en Pelce-

3, ryën aan : zy knaagen het Koorn op onze

3, Zolders: zy doorbooren onze Meubilen , het

3, Houtwerk van onze Gebouwen , en fpaaren

3, zelfs ons eigen Lighaam niet. Iemand , die

5 , deeze verfcheiderley Infekten naauwkeurig

„ gadeflaande, die ons fchadelyk zyn , Midde-

33 len uitvondt om hun zulks te beletten , om

,j hun of hunne Eijeren en Gebroedzel te doen

3, vergaan , zou zig een Werk voordellen van

3, veel aangelegenheid. Met dit inzigt heb ik

3, de Huishouding der Motten nagegaan, en

3, de bekwaamfte Middelen geopenbaard 3 om

a. Wollen Stoffen en Bontwerk daar voor te

3, bewaaren. Het behoud der Graanen is van

33 niet minder belang voor de Samenleeving(*)#

5, Welk een Belooning zou hy niet verdienen 3

3, die Raad wift om het Gewormte dat dezel-

55 ven .

(*) Aangaande cenige Middelen daar toe thans uitgevonden

zie het III. De e jl der Uitgezogu VnhAndelingen^ bl. 315*

I. Deel. IX. $tvk+
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V j ven ukknaagt, of ons Houtwerk doet ver-

! Afdeel. . molfemen, te vernielen. Van welk een nuttig-

Hoofd. 99 heid zouden niet de Proefneemingenzyn, door

stuk. welken de Middelen ontdekt werden , om die

verfchrikkelyke Wormen te bedwingen , van

„ welken onze zwaarfte Schepen onder Wa-

, %er worden doorboord , en die , federt eenige

,
Jaaren, de Hollanders zo veel ongemftheid

^ veroorzaakt hebben , wegens het doorknaa-

„ gen van hunne Dykpaalen?"

Nuttigheid De Ondervinding heeft hier in , voor een

Sebr
y
en°g

n

eL gedeelte, de Befchouwing vanden Heer Reau-

mür beveftigd. Zie verder wat hy getuigt van

een ander Onderwerp, waar toe de beoefe-

ning der Infektea dienen kan , te weeten de

Nuttigheid die ons door veelen toegebragt

wordt.. Hy erkent, dat wel het grootfte deel

Van de Studie der Infekten tot Liefheb-

bery ftrekt , doch toont aan , dat het Voor.

deel 't welk wy Van veele Infekten trekken,

zeer groot is. % Zo men nooit de Rupfea

„ waargenomen had , zou men niet ligt die ge-

ne ontdekt hebben , welke zo veel verfchaft

tot ouze Welluft en zelfs tot onze Behoeften.

Zou iemand van te vooren hebben durven

7, hopen, dat het Werk van een enkele foort

„ van Infekten, de Zydeworm namelyk, het

Voorwerp worden zou van een der voor.

, naamfte deelen van onzen Koophandel; dat

het bezigheid zou hebben kunnen verfchaf-

„., fen aan zo veel Handwerksluiden en Fabri-

b keurs?

5>

9*
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39

33

39

3>

35

33

33

3»

** keurs ? Het Wafch en de Honig der Byën

„ hebben zekerlyk voor ons wezenciyke nuc-

3, tigheden. De Gom Lak , daar men tot de

Verniflen ,* tot Zegel-Lak, en tot het ver-

wen van rood Turkfch Leder zo veel ge-

bruik van maakt, is men, immers, verfchul-

digd aan zekere gevleugelde Mieren, wel-

ken men, in 'c Ryk van Pegu, weet aan te

lokken , dat zy de Harilagtige Gom aan ze-

kere Stokjes , die men in den Grond (leekt,

hechten , zo dat men 'er een groote veelheid

„ van kan vergaderen. De Ouden haalden haa-

5^ re Purperkleur uit zekere Zee.flak of Schulp-

„ vifch, waar van de ontdekking een naauw-

,, keurige Waarneeming vereifcht moet hebben.

33 Wy gebruiken thans daar toe een foort van

„ Infekten, welke hun onbekend waren, Conche-

„ nielje genaamd 3 die zelfs, dcor zekere Kon-

,, ftige Voorbereiding der Stoffen, het heer-

,, lykfte Scharlakenrood uitleveren; Een In-

„ fekt, groeijende op een laag foort van Ei-

„ keboomens die altoos groen blyven, in Pro-

„ vence, formeert op derzelver Bladeren een

„ Befie, welke door de Verwers gebruikt wordt

„ onder den naam van Kermes of Scharlaken*

5, Grein."

Waarom zou men in andere Infekten ook

geen Ontdekkingen kunnen doen , die niet min-

der nuttig waren. Het gebruik van het Spin*

rag , tot dergelyke oogmerken als de Zyde

,

heeft daar van een Voorbeeld uitgeleverd* On-

h Deel. IX. stuk. E der

V.
Afdeel.

1.

Hoofd-
stuk,
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V. der den naam van Poolfch Grein wordt zekere

Afdeel. stoffe in groote veelheid uit Poolen vertïerd

,

H
l
'

^ die men gelooft de Eijertjes of Popjes te zyn

Stuk. van zekere Infekten. De Galnooten , die in zo

algemeen gebruik zyn om zwart te verwen , en

tot het maaken van Inkt , worden door het ftee#

ken van Infekten veroorzaakt. Hoe dat de Vy-

gen , om ryp te worden , door zekere Vliegen

moeten worden gedoken , is thans zeer bekend

(*). Ook ziet men dat de Vrugten van onze

meefte Boomen vroeger aan rypen, wanneer

zy Wormföeekig zyn : waar uit blykt , dat de

Vygen van de Levant niet de eenigften in dit

Geval komen.

Ik zal my thans niet ophouden met alle de

Geneesmiddelen op te tellen, welken ons de

Infekten uitleveren of uitgeleverd hebben:

want veelen zyn , ik weet niet om wat reden

,

uit gebruik geraakt. Dus is het met eenige

Rupfen, Torren en Scorpioenen gelegen, die

men weleer gebruikt heeft* Van anderen kan

men zig by gelegenheid niet zonder Vrugt be-

dienen , als 'er geen andere Middelen by der

hand zyn : gelyk dus het Spinrag voor een zeer

goede Bloedftemping verftrekt. Ik fpreek nu

niet van de Wafch en Honig der Byën , van de

Gom Lak, de Konchenielje, Kermes en ande-

re Vcrfitoffen, die ook zeer veel in gebruik zyn

by

(*) Zie daar over een uitvoerig Vertoog in het VI. DE Ei»

'der Uitgezogte Verhmddingtn*

Genees-

middelen,
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by de Geneeskundigen. Van de laatflen wordt

een beroemde Syroop gemaakt 9 die ongemeen

Hartfterkende is. Ook is de Geeft, welke uit

Zyde geflookt wordt, door zyne kragt tegen

de Vallende Ziekte en dergelyke Kwaaien

,

grootelyks vermaard geweeft , zo lang daar van

een Geheim gemaakt werdt. Op 't allerduide-

lykfte zal de nuttigheid der Infekten blyken uit

dat zo bekende en gemecnzaame Middel, de

zogenaamde Kreeft-Oogen , 't welk. Steentjes

zyn die de Kreeften , thans ook onder de In-

fekten betrokken als gemeld is 5 uitwerpen.

De Spaanfche Vliegen zyn tot Blaartrekkende

Pleifters naauwlyks te ontbeeren. De PifTe*

bedden en Aardwormen verfchaffen , de eer-

den in- y de laatften uitwendig , niet minder

kragtige en beproefde Geneesmiddelen.

V.

Afdee**.

I.

Hoofd •

STUK.

h DEEL. IX* STUK. E 2 II, HOOFD,
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Afdeel.
IL II. HOOFDSTUK.

Hoofd-
stuk. De Rangschikking der Insekten. Gebreklyk-

beid der Ouden in derzelver Befcbryving. De

regte Meinier ontdekt» Arbeid wm*SwAMM£R-

j
dam en zyn Verdeeling. Werken van Juffr.

Merian, Ray en anderen. Stelzel van Va-

^Lisnieri. Manier van Reaumur. Natuurlyk

gekleurde Afbeeldingen man Roesel, Sefp,

enz. Nieuwe Verzamelingen. Samenftel van

Geoffroy. Order van Linnjhjs. Kenmer-

ken der Gejlagten,

Gebrekiyk."p\e groote Verfcheidenheid der Infekten ver-

befciiyving
-*^ eifcht eene onderfcheidïng in derzelver

der ouden.
jgefchryvïog. Dïc hebben zelfs de Ouden ge-

zien, doch gebrek van genoegzaame Kundig-

heden of van bekwaame Werktuigen, heeft

dit gedeelte der Natuurlyke Hiftoriein de groot*

fle duifterheid en als in Kindsheid doen blyven

tot aan het öiïdden van de Zeftiende Eeuw,

dat is, nu tweehonderd Jaar geleeden, wan-

neer men, als by vergelyking, kan zeggen,

dat deeze Stuuis tot haare Mondigheid gebragc

werdt. Het duurde egter nog wel honderd

Jaaren , eer zy tot VolwafTenheid kwam en

die Volmaaktheid, waar in rnenze tegenwoor.

dig ziet, heeft zy aan onzen Leeftyd te dan-

ken (*).
Am.

(*) Of de Wyshe/d vanSALOMON zlg tot de yolmaakte

Ken.
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Aristoteles, die m|jer dan driehonderd V.

Jaaren voor 's Heüands Geboorte van de na-
A™*EL*

tuur der Dieren , derzelver Voortceeling en Hoofd.

.
Ligtiaamsdeelen fchreef, heeft wel. verfcheide STüK-

dingen, aangaande de Infekten, derzelver On»

derfqheid, Voedzel, Voortplanting en verfchil-

lende Bedryven, bygebragt; doch hy heeft by*

na alleen van de bekendften, vanByën, Wes-

pen , Mieren , Scorpioenen , Spinnen , Weeg-

luizen, Kreeften, Sprinkhaanen en Krekels,

gehandeld. Diosco&i des, die in de Eer*

fte Eeuw na Chriftus Geboorte leefde, heeft

maar agt gegeven op eenige weinige Infekten >

wier gebruik bekend was in de Geneeskunde.

Plinius, een Latynfch Autheur, heeft het

zyne meed van deezen en van Ar isto te-

les ontleend, en dikwils ook opgefierd met

Verdigtzelen* Elianus, die in de tweede

Eeuw leefde , volgde in 't Griekfch zyn Voor-

beeld
,

Kennis der Infekten tiitgeftrekt heeft, is niet blykbaar. Even-

wel zal hy ongetwyfeld eenige Kennis daar van gehad hebben;

4ewyl hy gefproken heeft van het Gevogelte, de Kruipende

Dieren en de Vifichen (i. Koni n ge n IV. v. 33) : onder

welke drie Hoofdiborten de Infekten oudts-j's, volgens de Hei-

lige Schrift, fchynen betrokken te zyn geweeft, gelyk ik aan-

gemerkt heb in 't I. Stuk deezer Natuurlyke Hiftorie , bl.

97, 98. In zyn Spreukenhek. , immers, wordt gefproken van

de Mieren , Sprinkhaanen en Spinnekoppen : Spreu k. XXX.

7. 24-28 : en door hem zelf van de Mieren, volgens het

denkbeeld, dat 'er de Gemeene Man van heeft: als of zyhaa-

re Spyze in de Zomer bereidden en vergaderden; Spreuk^
VL v. 6--S-.

I. Deel IX. Stuk. E 3
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V. beeld , en men b3$)eurt ligt , dat hy , in zyne

Afdeisl. zeventien Boeken over de Dieren , meer op

Hoofd- wonderbaare Vertellingen dan op waare Berig :

P"* ten gelet heeft.

Deeze Autheuren fchynen alles , wat hun ver-

haald werdt, maar te boek gefield te hebben ,

zonder zig over de Waarheid of Waarfchynlyk-

heid daar van te bekommeren. Evenwel is het

geloofbaar, dat fommige Dingen, die zy ver-

haaien, alleen, om dat men 'er geen bewys van*

beeft , voor Verdigtzelea gehouden worden , uit

enkele Onkunde van de oude Zaaken. H as-

se lq,uist getuigt, hoe hem verhaald was,

dat op het Eiland Metelino , in de Archipel , zig

een Iofekt bevond , door welks fleek men zwol

en dol wierd; zynde daar geen Middel tegen

dan fungeren of fchonimeien van den Patiënt

(*). Is dit ongeloofbaarder , dan de Geneezing

• der Uitwerkingen van het fteeken of byten der

Tarantula van Apulie, waar van men zo veel

ophef gemaakt heeft , door middel van het

Speelen op Mufïek - Inflrumenten , zo dat de

• 'Patiënt aan 't danfen raakt? Zou men de kragt

van den TrikRoch en van den Beef-Aai niet

€ven zo voor een Verdigtzel houden , indien 'er

de Fledeudaagfchea geen Ondervinding van had-

den , en men 'er niets van gemeld vond dan

by

(*) Zie zyn Brief uit Smyrna, den 22 November 175 1,

gefchreeven aan den' Heer H N n m ü S. iSd'Se tiattj $alaftina.
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by Pliniüs, of andere oude Autheuren? V.

Ik kan niec nalaatcn hier gewag te maaken A™^
van een Infekt , genaamd Coya of Coyba , dat Hoofd .

men in de binnenlandfè deelen van Zuid-Ame- STÜK»

rika vindt, en welks Uitwerkingen, zo wel als

de Geneezing, alle Geloof zouden te boven

gaan , indien zy niet door de Hedendaagfchen

beveiligd werden. Dit is een Diertje naauw-

lyks zo groot als een Weegluis , van kleur hoog-

rood, dat zig in de hoeken der Muuren, bin-

nenshuis, of ook op 't Land, in de Kruiden,

onthoudt. Het zelve heeft in zig een zo kwaad-

aartig Vogt, dat, als het verpletterd wordt en

iets daar van op de Huid fpat van een Menfch

of Beell, het geheele Lighaam daar door fchrik-

kelyk op zwelt , en de Patiënt weldra fterft.

Het eenigfte middel is, dat hy geblakerd wor-

de , door eenig in brand gedoken Stroo , 't

welk de Indiaanen zeer handig weeten te doen.

Zy kunnen ook, zonder hinder, deeze Infekten

tuflehen hunne flanden dood drukken (*); 't

v/elk minder te verwonderen is, aangezien de

Zandvlooijen 5 die in het Vel en Vleefch der

Voeten van de Europeaanen kruipen, en daar

neftelen of ook vermenigvuldigen met een af-

gryzelyke Jeukt en Pyn, geen aandoening heb*

ben op de bloote Voeten der Negers of Indi-

aanen (f)*

* Als

(*) V*yage Hifi. de VAmerique Meridionale par d'Ulloa
f

Amfterd. 1752. pag. 290.

(t) Voyage de Thomas Gage, Tomf II. pag. 57©*

X. Deel. ix, stuk, E 4
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V. Als de Hïftorie der Dieren van Aristot e*

Afdeel, les? ^aSy geiiaafd ware geweeft door geloof.

Hoofite ^aare Getuigenifïen f zou dezelve inderdaad van

sjük:. mt hebben kannen zyn: vvanc men vindt 'er

veele Waarneerningen in v doch zelden voege

fay 'er by , of die van hem dan van anderen

zyn, Men weet dat Al ex a n r> er hem aan-

zienlyke Sommen verftrekc had 3 oh) gebruikt ce

worden tot onderzoek van dergelyke Zaaken.

Behalve de onzekerheid der Waarneemingen

ontbreekt ook een goede orde aan zyne Be-

fchryvlng, en niettemin is hy niet alleen van.

de gemelde, maar ook van laatere Autheuren

gevolge. Indien Aldrovandüs, en an-

dere , zïg op de beoefening der Infekten zo veel

hadden toegelegd , als zy in de Werken der

Ouden geftudeerd hebben , zou 'er iets groots

hebben kunnen voortkomen uit den arbeid vaa

zulke fchranderc Geeften.

oorzaak Maar het was toen de tyd nog niet , om be-

daar van.
fooQ^yk verlicht te worden in die duiftere ge.

deelte der Nacuurlyke Hiilorie. De Infekten

werden aangezien voor Ongedierte, toevalliger

wyze door de Verrotting ontftaande en weder-

om vergaande of tot niet wordende* Dit maak»

te dat derzelver Befchouwing voor gering, ja

een Philofoof byna onwaardig, ten minde voor

het nietigfte der Dierenkunde gehouden werd?.

In plaats van dezelven naauwkeurig gade te

flaan , en met fcherpziende Oogen te onderzoe-

ken , hielde men zig te vrede met te zieq door

de
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de pogen der Ouden , die met gelyke Voor- V

oordeelen waren beneyeld geweeft.
Afdeel,

Inderdaad 9
hoe belachclyk het ware , een Hoofd-

Honigby te doen geboren worden uit het rot.
STyK#

tend Kreng van een Kalf of Rund; Wespen en

tfommels uit dat van een Paard; Torren uit die

der Ezelen ; andere Infekten , in menigte , uit

Kaas , uit Planten , ja zelfs uit Modder en Slyk

hunnen oorfprong te doen hebben ; zyn 'er in

't laatft der voorgaande Eeuw nog Menfchen,

(Jie 'er Geloof aan flaan, geweeft; gelyk Kir-

cherüs en Bonanni, aan welken laatften

de Natuurlyke Hiftorie nogthans veel verfchul-

digd is. Zelfs is 'er, in den jaare 1717 » nog

een Werkje uitgekomen te Venetië , welk$

Autheur Redenen voor den dag brengt , om te

twyfelen aan het Gevoelen der Hedendaagfchen

wegens de Voprtteeling (*). Het fchynt dat,

in onze dagen i nog eenige Natuurkundigen de

onbepaalde Voortbrenging f der Ouden begun- f &*r*k
ftigen (f> -«f*f^

Ik zou tot deezen Uitftap niet gekomen zyn,

indien niet het naauwkeurig Onderzoek van (je

Verandering of Geftaltewiflelicg der Infekten

de^ eenigfte Fakkel ware , door welker Licht
wy ingeleid zyn geworden tot de waare Kennis

van

(*) Motivi di dubltar intorno la Generatkne di Viventi,

jecondo la commune Opinione de MsdernL

(t; Zie het Vertoog van den Heer B o n ne t, in het 1%
DEEL der TJitgezogte Verhandelingen, bladz. 37.

j, Deel. IX. Stuk. E 5



74 Rangschikking
V. van dit gedeelte der Natuurlyke Hiftorie, Zon-

Afdeel.
der djt ycht is aj ^e Arbeid van de voorgemel.

Hoofd de Autheuren , zelfs die van J o h n s t o n , door
«tuk. wjen Zy ajjen gebruikt zyn 'om zyn Werk te

volcooijen , van weinig of geen dienft geweeft.

Hetzelve Licht was alleen de Vuurbaak , door

welke Goed aart en juffrouw M e r i a n

die by geluk miflchien de Dwaallichten der Ou-

den miften , orn dat zy geen uitheemfche Taa-

ien kundig waren , op den Koers gebragt wer-

den , en een Loopbaan openden , waar in ande-

ren hun ver zyn'voorby geftreefd,

In 't midden van de voorgaande Eeuw kwam in

't httyn aan 't Licht hetWerk van den geleerden

Engelfchman Moüf-fetüs , dat niet alleen

uit ontallyke Proefneemingen van dien Autheur ,

maar ook uit die van drie andere zeer vermaar-

deMannen, Wotton* Gesnerus, Pen-

nius, was famengefteld , en , met ongeloofly-

ke moeite, uit de Werken van vierhonderd of

meer Autheuren verzameld. Het voornaamfte,

egter, was in deezen het Werk van Al dr o-

va nous, en in de Redeneering volgt de Au-

theur ftïpteïyk de Voetftappen van A rist o-

te les, 't welk hem fomwylen van hetfpoor

heeft doen afdwaalen. Dus zegt hy , van den

Zydeworm handelende; dat de Kop van alle

Rypfen , wanneer dezelve in een Pop verande-

ren, de Staart wordt, en de Staart van de Rups

de Kop van de Pop. Met regt, egter , beweert

hy tegen Aristoteles, dat de Pop geen

Ey
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Ey zy en niets ovsreenkomftig met een Ey y.

heeft: doch het blykt, dat hy torn de Veran- Afdeel.

dering der Rups in een Pop en der Pop in een hoofd-

Kapel, geen regt Denkbeeld had; het weikin stuk.

een Man van zo veel bekwaamheid, die zo

veele Waarneemingea omtrent de Infekten heeft

in 't werk gefield, is te verwonderen. t

Ook werdt dit (tuk, eerlang, naauwkeuriger Arbeid van

onderzogt en te regt gebragt. Die groote Man- dam,

nen,Swammerd am, Redi,Malpighics,

kweekten , met de grootfte zorgvuldigheid,

verfcheide Soorten van Diertjes op, om der-

zelver Levensmanier, Aart en Huishouding,

Voortteeling, verfchillende Geftaken, en het

Maakzel zo der in- 3|s uitwendige Deelen , na

te fpooren. De eerfle , "die Doktor in de Ge-

neeskunde was, hier te Amfterdam, heeft een

groot deel van zyn Leeftyd beftced aan het

naauwkeurigfte Onderzoek van deeze kleine

Schepzelen. Behalve allerley Soort van de

befte Vergrootglazen , voorzag hy zig van da

fynfte Werktuigen, fyne en fcherpe Schaart-

jes , Mesjes , Lancetten , om de fynfte deden

te óntleeden ; van dunne Glazen Pypjes , om
de Holligheden op te blaazen en de kleine Deelt-

jes van elkander af te fcheiden. Hy wift door

heet Water, Azyn, Wyngeeft of Terpentyn.

Olie , de noodige Vaftheid te geeven aan de

zwakfte en teerfte Deelen , tot Ontleedkundige

onderzoekingen. Door zyne Schranderheid zyn

ons de trappen van Verandering bekend gewor~

i. dbel. ix. stuk. den ?
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v* den, welke deeze Diertjes uitftaan, eer zy ko*

F

j

D

^
EL#

men tot den trap van Volkomenheid , die hun

Hoofd- in ftaat ftelt toe de Voortteeling. Deeze Ver-
STUK

* andering gaf hem aanleiding tot eene Verdee*

ling der Infekten, nooit te vooren in de Ge-

aagten gekomen, waarvan ik thans zal fpree.

ken , als de eerde zynde die op de Natuur ge-

grond was*

zyne ver- Alle de Infekren zyn, door Swammer-
infektln.

61

dam, gebragt tot vier KlaiTen of Afdeelingen,

welker Kenmerken hy afgeleid heeft van den

Staat , waarin zig ieder Infekt bevindt na zyne

Geboorte , en van de genen , die het pafleert

,

voor dat het den laatften Staat, dien van

i.
t

Volkomenheid , aanneemt. In de eerfteAfdee*

Nympha ' üng zyn door hem alle lafekten geplaatft , die

uit het Ey voortkomen in byna de zelfde ge-

daante, welke zy zullen hebben, na dat zy

tot hunnen iaatften paal van aangroeijing zyn

gevorderd. De Spinnekoppen , Slakken, Aard-

wormen, Bloedzuigers, fchikken zig als van

zelve in deeze Afdeeling , benevens veele an-

dere Infekten, waarvan hy de optelling doet.

Hy zou 'er egter de Vlooijen niet toe betrok-

ken hebben, indien dezelven door hem zo wel

waargenomen waren, als naderhanddoor Leeu-

wenhoek en Valisnieri is gefchied.

Deeze eerfte KlaiTe zou zelfs 'er twee hebbeq

kunnen uitleveren, waarvan de eene niet be-

greepen had dan Infekten , die uit Eijeren voort-

komen, en de andere, de genen die levendig

ge-
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geworpen of voortgebragt worden van de Moer. V#

De onderfcheiding der Eijerleggende en Jong-
Af
^
eu

werpende Infekten zyn , daartoe , genoegzaam Hoofd-

-duidelyk. De Piffebedden zouden behoord STÜK<

hebben tot de laatften,

Ie de tweede Afdeeling worden door hem *.

„ ,.i vrr Worm-
de Infekten gefchikt , die doorgaans ter We- Nimf.

reld komen met zes Pooten, en die, na iotySmmkk

zekeren tydpaal gegroeid te zyn, een bekleed-

zel afleggen , onder 't welke de Vleugels ver-

borgen waren. Dit Bekleedzel verlaten zynde,

kunnen zy de Wieken uitbreiden en daar ge-

bruik van maaken. De Infekten van deeze

KlalTe beweegen zig en loopen; zy fpringen

zelfs, voordat zy van Gedaante veranderen;

daar de genen, die zig in de volgende Klaffe

bevinden , een geruimen tyd zonder aanmerken

lyke beweeging blyven. Tot deeze Afdeeling

behooren dé Krekels, Sprinkhaanen
, Juffers

of Rombouten 9 en anderen. Men vindt
?
er

onder, die n?et merkelyk veranderen; gelyk

de Oorkruipets* Ook heeft hy 'er het Haft of

Oever-Aas toe betrokken , waarvan door hem

de geheele Hiftorie, in een byzonder Traktaat-

je, aan 't Licht gegeven is geweeft. Wy zul-

len in 't vervolg zien, dat dit laatfte eigentlyfc

niet gebragt kan worden tot de tweede, noch

tot de derde Klaffe van deezen Autheur*

De Infekten , welken hy in de derde Klaffe .f-

begreepen heeft, ondergaan veel aanmerkely-Pop
m

ker Geftaltewiffelingen > eer zy. hunnen laat-
******

I. DEEL. IX, STUK, ÜQt\
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y. öen Staat, dien van Volkomenheid, bereiken.

Afdeel, Alle de foorten van Rupfen , en een groot ge-

Hoofd. taI van zogenaamde Wormen, daar Torren of

stuk. Torretjes, Vliegen en Wespen uit voortko-

men, behooren tot deeze Afdeeling. Deeze

zyn bet, die, in 't eerfl: met een grooter of

kleiner getal van Pooten voorzien, kruipen,

leeven , eeten en groeijen ; vervolgens, tot

haar volle Grootte gekomen zynde, verande*

ren in een Pop of Paapje , dat zig naauwlyks

beweegt , ten minde niet van plaats verandert

en geen Voedzel gebruikt, zoveel men ont-

dekken kan , blyvende niettemin Weeken

,

Maanden, ja fomtyds byna een Jaar lang in

die Staat ; zeer weinig naar bet Infekt, dat het

geweefl: is, veelmin naar 't gene het worden

moet, gelykende. Deeze Poppen, eindelyk,

brengen,, door de enkele afftrooping van een

dunHuidje, een vliegend Infekt te voorfchyn.

Swammerdam heeft deeze Klaffe in

twee Afdeelingen onderfcheiden , die ieder op

zig zelf een verfchillende Klaffe uitmaaken.

In de eerfte zyn door hem vervat alle Infekten,

die, na het afleggen van hunne Geftalte van

Worm, Made of Rups, en na het aanneemeu

van die, in welke zy niet bekwaam zyn om te

loopen of te vliegen, nogthans de Pooten en

Vleugelen zigtbaar hebben ; zo dat menze

eigentlyk Nimfen (f) kan noemen. De Ho-

(t) NympU t in 't Latyn« Het blykt dat men oudtyds

de
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nïgbyën , de Wespen > Hommels , en* veele V.

andere Infekten , ondergaan deezen Staat van
F

^
EL*

Nimf, voor dat zy gebruik kunnen niaaken Hoofd*

van hunne Vleugelen. De Torren , zynde zo. STÜK*

danige Infekten , welker waaré Vleugels met

Dek-Schilden bedekt zyn ; die egter ook f

A waarfchynlyk, hun logge Lighaam in *t vlie-

gen onderfteunen ; bevinden zig in deeze zelf-

de Afdeeling, zo wel als de Muggen en ver

fcheide foorten van Vliegen ; in 't byzonder

die 's Voorjaars de bloeflem der Vrugtboomen

befchadigen. De Mieren zyn 9 door gemelden

Autheur, ook daartoe betrokken.

De tweede Afdeeling van de derde Klsfle

begrypt alle Infekten , die den Staat van eigent-

lyke Pop (f) pafleeren : dat is te zeggen de

ZO-

de Popjes der Byè'n of Wespen, die eenigermaate als eenMen-

fchelyke gedaante hebben , Nimfen genoemd heeft , in onder-

ffcheiding van de Poppen der Rupfen en dergelyken. Arlfto*

teles zegt , dat men deese laatfle Cbryfalldes of Aunü*

noemde, wegens de kleur, die in veelen v/at Goudagtig of

glimmende is. Plinïus beveftigt zulks, wanneer hy,

van de Byën en haare Wormpjes , als ook van derzelver Koning

of Koningin ,
gefproken hebbende , daarop volgen laat : C&ttr&

turba^ cum formant capëre cc&pit , Nympb& vocantur : dat is:

Be overige Zwerm, als zy de Geitaïte heeft beginnen aan te

neemen , worden -Nimfen geheten. Dit zal de reden dan vaa

die benaaming zyn.

(*) Nympba Chryfalis ; dat is eigentlyke Pop, Popje of

Paapje : zo dat in 't Latyn en Fxanfch de Naam van Nimfen alge*

meener gebruikt wordt,dan die van Pop ofTonnetje , in 't Franfch

Feve. In onze Taal heeft het Woord Pop of Popje een zeer

uitgebreide betekenis, als bekend is, en dus maaken wy 'es

h Deel. IX. Stuk met
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V. zodanigen , welker Pooten en Wieken j na de

Afoeel> eerfte Veranderiag , zodanig verborgen zyn,

Hoofd- dat men 'er naauwlyks iets aan befpeurt, 't

svcjk. welk naar een Dier gelykt. Alle de foorten

van Kapellen zyn door. hem gebragt tot deeze

Afdeefing.

4. Swammerdam heeft , tot de vierde Klas-

farmfèrmisSQ * zodanige Infekten betrokken, die, terwyi

wormagdge zy de Geftalte van Pop aanneemen, nogthans

het Bckleedzel, waar onder zy gegroeid zyn,

niet afleggen , maar zig allengs daarvan los

maaken, en het een nieuwe Gedaante doen

krygen , welke dikwils naar die van een Ey ge-

lykt. Alsdan wordt, dit Omwindzel eea

foort van Dop, die het Infekt befluit , en

waaraan het even zo weinig vafl: is, als het

Kuikentje in het Ey aan de zyne. In deeze

Dop bevindt zig het Infekt onder de gedaante

Van Nimf of Pop, en, denzelven vervolgens

open maakende, komt het 'er gevleugeld uit te

voorfchyn. Dus is het met een groot getal

Soorten van Wormen of Maden , die in Vlie-

gen veranderen moeten , gelyk die van 't Vleefch

in 't byzonder , aan welke het Gemeen den Naam

geeft van Eijeren ; 't welk ook de meefte Na*

tuurbefchryvers , zelfs de allerlaatfte en naauw-

keurigfte voor hem , hadden gedaan. De
Maden fchynen in een Ey te veranderen * waar-

vaö

met regt een algemeen gebruik van , om den tweeden Staat

der Infekten aan te wyzen%
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van haar Huid een Dop maakt , en daar uit V.

komen zy, als Vliegen, te voorfchyn. Om F

^
EL*

dat deeze Pop zo weinig in Geftalte verfchilt Hoofd-

van de Made, daar zy uit voortkomt, heeft
STUK*

hy dezelve Wormagtige Nimf getyteld.

Schoon de weezendlyke Geftaltewiflelingen

der Infekten van deeze Vierde Klafle * even de

zelfde zyn als die der Infekten van de Derde,

gelyk Swammerdam zelf zeer wel be-

fpeurd heeft , hadt de byzondere Omftandigheid

1 van de Huid der Made , die een Dop of Ton-

netje wordt , waar in het Popje is beflooten

,

hem een Onderfcheidend Kenmerk uitgeleverd.

Maar, het fchynt dat deeze Afdeeling niet uit-

gebreid genoeg was, naar het Denkbeeld van

dien Geleerden Autheur: 'c welk hem 'er veele

andere Infekten heeft doen inbrengen , die zo

wel tot de Derde Klafle behooren als tot deeze*

Men ziet, by voorbeeld, niet ligt dereden,

dat hy in 't algemeen tot deeze Vierde Klafle

betrokken heeft alle de Maden die in het Lig-

haam der Rupfen geboren worden ; zodanige

Wormpjes of Rupsjes, die in de Boomvrugten

groeijen, in de Gailetjes der Planten , in ver*

rot Hout : want de meefte derzelven verlaaten

weezendlyk hunne Huid, wanneer zy in een

Pop veranderen, en maaken 'er geen Tonnetje

van. Ook zouden deeze zelfde Infekten toe

andere Klaflen kunnen gebragt zyn geweeft,

indien het Ontwerp van den Autheur had toe-

gelaten , de Kenmerken van iets anders te ont-

I. Dzt.l. IX. Stuk. F Jee-
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V. leenen, dan van de Verfcheidcnheden die 'er

Afdeel.
pjaats hebben in de Geftaltewifleliog.

Hoofd- ^en kan niettemin geenszins ontkennen,

stuk. dat de Arbeidzaamhied van deezen Geneesheer
werkeu veei toegebragt heeft om de Liefhebberv

van Swam- o o j

mekdam. der Infekten , die door Goedaar t eeniger-

maate opgewekt was , onder onze Landsge-

noocen tot een grooter trap van Volmaaktheid

te brengen. Zyne Algemeene Verhandeling van

de Bioedelooze Diertjes , die te Utrecht, in 't jaar

1669, de eerftemaal in 't Licht gekomen was

,

is, door eeoen Po&or Henniniüs, in 't

Lstyn vertaald , in 't jaar 1685 te Leiden uit-

gegeven, en vervolgens , in 't jaar 1733 , aldaar

herdrukt. Men heeft dezelve ook in 't Franfch

overgezet. Behalve dit Werk in Qiiarto, wa-

ren 'er nog verfcheide anderen van deezen

zelfden Autheur, en inzonderheid dat over de

Byën , door hem gelegateerd aan den Edelen

Heer Thevenot, waardig het Licht te zien»

Dit laatfte kwam, in den jaare 1719, met de

Plaaten daar toe gefneeden, in handen van den

vermaarden Anatomiffc , den Heer Düver-
NEy, te Parys, die 'er Kennis van aan de A-

kademie gaf, en het beloofde uit te geeven,

zo dra de Franfche Vertaaling daarvan gereed

zou zyn(*); doch, wat 'er ook van geweeft

mag zyn, de alomberoemde Hoogleeraar Her-

m A N-

(*) Oeuvres Anatomiques de D U YERNEY, Parij 1751.

Tom, II, p. 573.
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MAnnüsBoerh aave wift het gefchreeven V.

1rr , , Um Afdeel.
Werk van 6wammerdam te koopen voor

1500 LivresFtankh Geld ; en dus werdt het van Hoofd*

Hem met een Voorrede, die het Leven van

den Autheur befchryft, in 't jaar 1737 > zo in

't Nederduitfch , als met de Vertaaling van

den Heer Ga Dmus in 't Latyn , daarne-

vens, in twee Deelen in Folio uitgegeven (f),

In 't jaar 175a kwam ook een Hoogduitfche

Overzetting vandeezen Eybel der Natuure 9 ge-

]yk men 't noemt, te Leipzig aan 't licht.

Gemelde Hoogleeraar verbeeldde zig , dat 'er

nog andere Stukken van dien onvermoeiden

ÏSfamur-Onderzoeker in Vrankryfc zyn verlpreid

gewetft, waarvan deeze'en genen hun gebruik

gemaakt hebben > gelyk Toürnefort van

de Afbeelding van 't Zaad van Varen. Het

was een Man van wonderbaar Vernuft in hec

ontleeden der kleine Diertjes, het befchouwen

en aftekenen van derzelver Ingewanden : zo-

danig 5 dat de onvergelykelyke R e a ü m ü r ,

zelfs

(f) De Ómftandigheden , waarin zig Swa^mêRDAM
bevondt, zyne onvermoeide Vlyt en Manier van Waarnee.

men, de Werktuigen die hy 'er toe gebruikte : als ook het

noodlot zyner Schriften , en hoe dezeiven in Handen van DU
VeRney zyn gekomen : wat de reden waarfchynlyk zal

geweeit zyn, dat deeze dit Werk wederom verkogt, gelyk

het aan Boerhaave, in 't jaar 1727 *
geleverd werdt

voor de gemelde !Somme : dit alles kan men omftandig lee-

zen in de gezegde Voorrede, die hem ons inderdaad voorftelc

als een Martelaar van dit gedeelte d<tr Natuuriyke Hiftóric,

L Deel. ix. Stuk. te 2
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V. zelfs , van de Ontleedkundige Figuuren der

Afdeel, gygn ^ Jqqj. Swammerdam getekend, in

Hoo*fd* zyn Werk gebruik gemaakt heeft ; wanhopen-
*tük. de waarfchynlyk die te verbeteren. Behalve

de Verandering der Infekten , voorgemeld

,

handelt hy van de meeft bekende inland-

fche Infekten , de Byën en Wespen inzonder-

heid; als ook van veele Water- en Zee-Diert-

jes en Schulp.VifTchen ; waaronder veele zeer

fraaije Ontleedkundige Zaaken, in 't byzonder de

Kikvorfchen en derzelver Voortteeling , als ook

het Haft of Oeveraas betreffende. De ontdek-

king van de beftaanlykheid der Kapellen in de

Rupfen , wanneer die aan de Verandering toe

zyn, maakt 'er niet het minft aanmerkelyke

gedeelte van uit»

verfcheide Geduurende den Leeftyd van Swammer*

theumif
U DAM ) arbeidden ook veele fchrandere en ge-

leerde Mannen aan de Befchryving der Infek-

ten* In 't jaar 1668 kwam te Londen het

voortreffelyke Werk van Malpighius, over

den Zyde Worm, aan 't licht. Ontrent dien

zelfden tyd begon Rhedi zyne Waarnee-

mingen over drrgelyke Zaaken, en inzonder-

heid over den Oorfprong der Infekten, mede

te deelen. Ook leverden, diestyds, dejournaa-

len van de Engelfche , Franfche en Keizerlyke

Sociëteiten der Weetenfchappen , veele nieuwe

Ontdekkingen , dien aangaande , uit* Hooke
en Leeuwenhoek, naamelyk^ onderzog-

ten veele kleine Diertjes , door middel van de

fyn-
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fynfte Vergrootglazen en Mikroskoopen. In 't V.

jaar 1678 gaf de beroemde Engelfchman, Lis- Afdeeu

ter, drie Verhandelingen aan 't licht, over Hoofd*

de Spinnekoppen, de Land-, Rivier, en Zee- &TUK *

Slakken, In 't jaar 1685- werdt door hem het

Werk van G o e d a a r t , in eene geregelde

fchikkicg gebragt zynde, met eenige Aanteke-

ningen , benevens de tweede Druk van een

Aanhangzel zyner Verhandelingen , of Hijloric

der Dieren van Engeland, in 't Latyn uitgege-

ven; waaragter eenige Tafelen zonder verklaa-

riog geplaatst zyn, met de fraaije Afbeeldin-

gen van eenige Torren , Bokken en dergely.

ke , die men in Engeland vindt» Hier kunnen

wy niet ten onregte byvoegen het Schouw-

tooneel der Rupfen , Wormen en Maden
5 van

onzen Landsman Blankaart, 't welk in

den jaare 1688 te Amfterdam in 't Hollandfch ,

en twee Jaaren daarna te Leipzig in 't Hoog-

duitfeh, het licht zag,

Deeze Autheuren, tot nog toe opgenoemd, j^, M£
hoe fchrander en vlytig ook , hebben zig al-

RIAN
;

leen opgehouden met de Infekten van Europa.

Het was voor een Vrouwsperfoon bewaard,

ons eenig Berigt te geeven van de Infekten ,

die men vindt in Weftindie* Maria Sibyl- o

la MeriaNj een Dame in de Schilderkonft

ervaren , was de eerde die de Gcvaaren van den

Oceaan durfde braveeren, enkel en alleen orn

nieuwe Stoffe op te doen tot Onderwerpen van

haar Penfeel. Dit Wonder, zo wel van deeze

I. Deel. IX. Stuk. F 3 aJ§



86 Rangschikki n g

V. als van de voorgaande Eeuw, hadc eerftdevoor-

Afderl, paamfte Rupfen van Europa, op zekere Planc

Hoofd- gewaflen waar fommige derzelven van leeven

,

stuk. met en benevens de Kapellen, 'de Poppen en

Spinzels , waar zy uit voortkomen , op het

ficrlykfte afgefchilderd , die op honderd vieren-

r

tagtig Plaaten, reeds inde jaaren 1679 en 1684*

te Neureriburg aan 'c lichc kwamen: wanneer zy

een Togc naar Suriname ondernam* Daar heeft

zy twee Jaaren haar Verblyf gehouden, en, ge-

• duurende dien tyd, een menigte van Amerikaan,

fche Planten , met Rupfen en andere Infekten

daar op huishoudende , als ook fommige Kapel-

len, gefchilderd: waar van in 't voorfte deezer

Eeuw een zeer voortrefFeiyk Werk, de Voort*

teeling en Verandering der Surinaamfche Infekten

genaamd, aan
?
t licht gekomen is» Men heeft

hetzelve vervolgens by het andere gevoegd en

uitgegeven, onder den naam van Juffr. Meri-
ans Afbeelding en Befchryving der Europifche en

Surinaamfche Infekten.

Na de dood van Ray kwam, in den jaare

1710, het Werk van dien beroemden Engelfch-

man over de Infekten uit, 't welk zyne Wer*

ken over de Vogelen en' VifTchen merkelyk

te boven gaat in uitvoerig- en naaiiwkeurig*

heid. Hy is de eerfte die een bekwaame Op

-

telling van de Infekten uitgegeven heeft, daar

zyne Voorgangers veelal maar eenige Soorten

hadden befchreeven, en hy heeft getragt de-

zelve akemaal in eene Syftematifche Orde te

bren-

&AY,
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brengen , voegende daarby Befchryvingen , die V.

taamelyk goed zyn. Veel is door hem van ^Fi>EEL-

Willoüghby en van Li ster ontleend, h00
'

fd .

wiens Werkje over. de Torren van Engeland stuk*

men daar agter gevoegd heeft* Het eenigfte is,

dat hy dezelfde Order gevolgd heeft als S wam-
mer dam, wiens Verdeeling, hoe zeer op de

Matuur gegrond, niet duidelyk genoeg is en te

weinig Klaflen heeft, om gevoeglyk alle de In-

fekten te kunnen bevatten. Ook worden 'er,

dus , veelen in eene Afdeeliog famengevoegd ,

die oogfchynelyk van elkander afgezonderd

moeften zyn*

Met den aanvang deezerEeuw hadt Va lis- ctcizei vac

nieri, vermaard Hoogleeraar te Padua, ee-Ri."

nige Waarneemingen omtrent de Infekten in 't

licht gegeven , flrekkende meeft om te bewy*

zen, dat de Verrotting niets voortbrengt, en

dat de open Lugt vereifcht wordt tot de Voort-

teeiiog van levendige Schepzelen. Vervolgens

gaf hy, in 't Jaar 1713, een Werk uit, waar

m door hem een nieuw Steïzel der Infekten-

Kunde voor den dag gebragt wordt, dat een-

voudiger fchynt doch ook weinig voldoet (*).

De Infekten worden door dien Autheur, in'c o

algemeen, insgelyks tot vier Afdeeliogen ge«

bragt, waar van de Eerjie de zodaoigen bevat,

die

(*) De Werken van Valisnïeri zyn, in 't jaar 1733 , door

zyn Zoon, te Venetië, in drie Deelen in Folio
9 in 't ItaJi»

aanfch uitgegeven.

I. Peel. ix. Stuk. F 4
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V. die op de PlantgewafTen zig onthouden , en daar

Afdeel,
p aazeD: >tZy op de Bladen, Bloemen, Vrug-

Hoofd- ten , of wat gedeelte het ook zy : de Tweede

stuk. de genen, die in 't Water leeven, gebooren

worden en fterven. Hier onder begrypt hy

ook de zodanigen, die voorkomen in Sappen

uit Planten geperft, In de Derde Klaffe verza-

melt hy alle die onder den Grond huishouden , zo

in de Aarde, als in Zand , in Slyk of Steenen ,

in Schulpen buiten de Zee en in de Beenderen

van doode Lighaamen. Tot de Vierde , einde-

lyk , betrekt hy die Infekten , welke op of in

andere Dieren leeven»

Deeze algemeene Verdeelingen moeden hem

een groot getal Onderdeelingen uitleveren , en

dus ziet men ook , dat hy 'er twee-ea-veertig

gemaakt heeft in de Eerile Klaffe, die ieder

wederom gefmaldeeld meeften worden* Ook

blykt de Onvolkomenheid van zyne Methode

Zonneklaar, wanneer men agt geeft , hoe vee-

Ie Infekten dat 'er zyn , die in een gedeelte

van hun Leeftyd onder den Grond of in 't Wa-

ter, in een ander gedeelte zig in de Lugt ont-

houden en op de PlantgewafTen aazen. De Wor-

men of Rupfen , die de Wortels der Planten

afknaagen, zouden zo wel behooren tot zyn

Eerde als tot zyn Derde Afdeeling. De Pis-

febedden
%
Oorkruipers en dergelyke Infekten

,

kan men geen byzondere Woonplaats toeëige-

nen , zo min als aan de Spinnekoppen , enz.

De Optelling van andere Schryvers , die

,

zo
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20 voor als na dien tyd, van byzondere Infek. V.

ten hebben gehandeld , gaa ik hier voorby. Ik
Af&W-

zal ook niet (laan blyven op het Werk van Hoofd*

Albin (*), die, in 't jaar 1720, een menig- STÜK*

te Kapellen van Engeland gekleurd heeft uit- albin,
:

, I , . ADMIRAAL
gegeven : noch op de Stukjes van ladmi- wilkes.

haal, die voortrefFelyk zyn getekend :

ïioch op dat van den Engelfchman Wilkes,
't welk de Motten en Kapellen van Enge-

land (f), even als dat van Albin, doch on-

gelyk fraayer , op de Planten , waar menze

vindt , met levendige kleuren affchetft. Zoda-

nige Werken , hoe koftbaar ook , dienen meer

tot verfiering van een Boekery , dan tot wee*

zentlyke bevordering van de Kennis der Na-

tuurlyke Hiftorie(§).

Ik

(*) ALBIN , Natural Hiftory of Ënglifh Infekts, Lond»

1720.

(f) WILKES, Englifh Moths and Buttërflies* Lond. 1747.

Dit Werk is inderdaad voortrelfelyk uitgevoerd.

(§) De ftukken van l'Admiraal zouden niet alleen tot

dit Oogmerk dienen , maar ook tot: merkelyfce opheldering ftrek-

ken van de Hiftorie der Infekten , indien die bekwaame Tekenaar

zyn Ontwerp agtervoïgd had , van honderd Plaaten uit te geeven l

met ongevaar vier honderd Biadzyden Letterdruk • daar hy het

tot nog toe by Vyf-en-twintig Plaaten heeft laaten fteeken ;

iets 't welk de Liefhebbers hem niet ligt ten goede houden

:

zo min als aan andere ^yns gelyken, dat zy de Plaaten op-

vullen met Voorwerpen , die het Infekt als geheel verdonke-

en , en niets om 't lyf hebben dan enkel Sieraad : gelyk de

Afbeelding van geheel bekende Planten en Bloemen, in een

Kruidkundig Werk niet te mispryzen , maar in dit Geval

gangfch overtollig is.

I Deel. IX. Stuk* p ^
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V* Ik maak ook niet dan ter loops gewag van de
Afdeeu Werken van Derham en Nuewentyt,

Hoorn- reeds vroeg in deeze Eeuw uitgekomen ; noch

stuk. van anderen , wier Hoofd-oogmerk geweed is,

BF^^den Schepper der Natuur uit de Schepzelen te

tyt, enz. doen kennen, in Zyn oneindige Wysheid:

want deeze Schryvers hebben , zo wel als

Ray (*) , al het Gefchapene tot hun Onderwerp

genomen , en , ten grootften deele , hetzelve

maar Oppervlakkig befchouwd, Van dien aart

is ook nagenoeg het Werk van den Abt d e

la Pluche, genaamd het Scbounsotooneel der

Natuur , dategter in veeleZaaken, inzonderheid

de Infekten betreffende, dieper indringt, en

gebruik maakt van de Uitvindingen der Heden-

daagfchen * met een byzondere Toepaiïbg op

de nuttigheden voor \ gebruik der Samenlee-

' • ving.

Ï.ESSER T°c een dergelyk einde was ook ingericht

y,r^ * hetWerk van L e s s e r , een Paftoor in Duitfch-

land , dat den Tytel voert van Godgeleerdheid

uit Infekten, of Infekten- Theologie. Niemand

heeft ooit het Oogmerk , om de Wysheid van

den Schepper uit de Schepzelen te betoogen

op een bondiger Manier beantwoord , dan deeze

Theologant , die daartoe van de bede Autheu-

ren gebruik maakte. Zyn Werk , in 't Hoog.

duitfch

(*) In het Werk genaamd Gods "Wysheid geopenbaard 'm de

J/Verken der Scheppinge, dat onder deezen tytel nu onlangs her-

'drukt is en vermeerderd.
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duitfch uitgekomen in 't jaar 1738, werdt wel V.

haaft in 't Franfch , doch zo gebrekkelyk ver-
AFr

j

EEL '

taald, dat 'er een bekwaame Hand vereifcht. Hoofd»

werdt, om de Vertaaling te verbeteren. Die STÜK*

nam de Heer Lyonnet, een Regtsgeleerde

in 'sGravenhage, wiens bekwaamheid in het

ontleeden , tekenen en graveeren van de aller-

fynfte Deeltjes , naderhand Wereldkundig is

geworden (*), op zig, en voerde het tot ge-

noegen der Liefhebberen uit. Dus kwam de

Infekten-Theologie van Lesser, in 't jaar

1742, in 't Franfch te voorfchyn, omhangen

met het fchitterend Gewaad van menigvuldi-

ge Aantekeningen , die zelfs verfcheide Mis-

flagen van den Authéur ophelderen, en met

eenige fraaye Plaaten verfierd. Die Aanteke-

ningen zullen ons van merkelyken dienft zyn

in dit gedeelte van tiet Samënftel der.Namur-

lyke Hiftorie.

Maar wy moeten terug zien naar anderen, frisch.

die reeds vroeger een ongemeen Licht hebbeü

'verfpreid in de Infekten-Kunde, en dus waar-

fchynlyk meer tot bevordering van de Kenniffe

der-Wysheid van den Schepper hebben toege-

bragt, dan iemand der gemelde Theologanten.

In de eerfte plaats zullen wy hier gewag maa-

ken van den fchrandcren Frisch, wiens

Werk, hoe zeer ook, in geringheid der Afbeel-

din-

(*) Door zyn onvergelykelyk Franfche Werk , over de

Hout-Rups van den Wilge-Boom , uitgekomen in 't jaar 17 So,

1. Deel. IX. stuk.
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V. dingen , te kort fchietende by die zwierige Ta*

Afdebl. fereelen -, voorgemeld , de Werken der voorgaan*

Hoofd-, de Aucheuren in Leerzaamheid te boven gaat,

stüjc. Door deezen zyn driehonderd Infekten befchre-

ven, waarvan de Eigenfchappen , Huishouding,

Geftake-wifleling en Voortteeling , uit eigen

Waarneemingen 3 omflandig aangeweezen wor-

den, hebbende zyn Zoon de Plaaten gegra-

veerd, die in 't agterfte beter zyn gemaakt.

Dit Werk is allengs uitgekomen te Berlyn ,

van de Jaaren 1740 tot 1738, in dertien Stuk-

jes i die thans een bekwaam Boek uitmaaken.

Reaümu*. Middelerwyl zag Vrankryk die Zon der In-

fekten-Kunde opgaan , in de Werken van den

onnavolgbaaren Heer de Reaümür; waar

van te Parys zes Deelen in Quarto, van den

jaare 1734 tot 174a, aan 't licht gegeven zyn f

die men eerlang hier te Amfterdam in Oótavo

nagedrukt, doch daar door, wat de Plaaten be-

langt , niet verbeterd heeft (*).

Deezen Heer, op zyn gemak leevende, ont-

brak behalve de Lufl: en Schranderheid , in het

cafpooren der Infekten , geen behulp daar toe

noodig. Terwyl de meefte Liefhebbers eigen*

handig in de Grond wroeten of de Woefte-

ny-

(*) Memvires ptur fervir a VHiftoire des Infeftes 9 par M»

BE Reaumur, de TAcademie Royale des Sciences , a

Amfterdam chez P. Mortier. Anno 1737, &c. in O&avo. De

Kopy van een Zevende Deel over de Torren , 't welk aan dit

Werk mankeert, is > wegens de dood van dien Heer, on-

gedrukt blyven leggen,
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nyen doorkruifen om Infekten op te zoeken, V.
APnPPf

werden zy aan hem van alle kaneen , zo uit ge- ^
heel Vrankryk , als uit de nabuurige Landen Hoofd.

toegezonden ; hebbende de Regeering, om zulks STÜKé *

te bevorderen, de Doosjes en Pakctten, aan
fj

deezen Natuurkenner ge-adrefleerd , Poftvry

verklaard. Voorts verfchafte zyn Vermogen

hem gelegenheid, om gemelde Infekten onder

Glazen Klokken op te voeden , en door de er-

varende Konftenaars , onder zyn opzigt, te laa*

ten aftekenen: iets dat SwammïrdaH zo

oneindige moeite en afflooving, van Lichaam

en van Geeft, ja de Gezondheid en het Leven

mooglyk , gekoft heeft. Gelukkig : hadden de

Natuurlyke Weetenfchappen altoos een zo goe-

de Huisvefting ! Maar, ongelyk Lot der fler-

velingen , in het bejaagen van Roem

!

Gemelde Heer heeft zyne Befchryving der zyneMa-
-—'-

. , „ , , nier van &e-
Iniekten ingengt op eene geheel nieuwe Ma-fciuyving.

nier, die hem bekwaamer voorkwam, en moog-

lyk meer overeenkomftig was met zyne Waar*

neemingen , dan zig te bepaajen aan de Verdee-

lingen van Swammerdam of Valisnie-

iït Zonder, naamelyk , de Verandering uic

het Oog te verliezen
, geeft hy agt op de uit-»

wendige Gedaante, en fchikt volgens dezelve

de Infekten in KlalTen en Geflagten. Dus wor-

den de Rupfen, by voorbeeld, door hem, in-

zonderheid naar het getal der Middelpooten , in

KlafTen verdeeld , en van de Kapellen , wederom ,

de Dag en Nagtkapellen , ieder in 'tbyzonder

li Deel. iX. Stuk, 2$
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V. in verfcheide Klaflen , naar de figuur en hou-

Afdebl*
jj^jg fel- Sprieten. Vervolgens fpreekc hy van

Hoofd . de Poppen in 't algemeen , van de duuring van

stuk, derzelver Leven, en van de Middelen die 'er

zyn om 't zelve , door Konft , te verlangen of te

verkorten : waar omtrent hy zeer aarcige Procf-

neemingen aan de hand geeft. Niet alleen heefc

hy dezelven , door Warmte van een Kaghel of

van een Oranje-Huis, eerder aan het Licht ge-

bragt, maar zelfs de Poppen door een Hoen

doen uitbroeden in een Glazen Ey* Ik zal van

dit alles breeder moeten fpreeken, als wy tot

aan dien Rang van Infekten gevorderd zyn.

EerieByzonderheid, waar in de Heer Reau*

Mür de hedendaagfche Liefhebbers weinig

voldoet, is dat hy de Hoofdverdeelingen niet

afgeleid heeft van de Infekten in hunne Staat

van Volmaaktheid, maar in die Staat, in welke

zy het meeft onder onze Befchouwing vallen*

Dit heeft hem de Rupfen , in dat opzigt , bo-

ven de Kapellen doen verheffen, en dit wel,

onder anderen om dat zy gemakkelyker waar

te neemen zyn : daar hy in de Muggen , Vlie*

gen , Byën en Wespen , gemelde Order geheel

omkeert. Ook is het zonderling, dat fomwy*

len de Schikking en Rang der Befchryving door

hem wordt afgeleid van de Levensmanier , Huis-

houding en andere Eigenfchappen der Infekten

;

't welk maakt , dat dikwils Kapellen , Vliegen

en Torren, door hem, in een zelfde Artikel

zyn verhandeld. Voor 't overige kan men niet

mis-
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mispryzen , dat by zeer breedvoerig is over al V.

het gene de nuttigheid of de afweering van het Af
^
eeu

nadeel der Samenleeving in dit Geval betreft: Hoofd-

gelyk hy dus , van de Motten fpreekende, zeer StüK-

vlytig de Middelen voor oogen (lelt , door zy-

ne Proefnemingen onderzogt, om de Wollen

Stoffen en Bonten voor derzelver aanranding

te bevvaaren : dat hy op de Plant- of Boomlui-

'

zen een uitvoerige Befchryving laat volgen van

de Infekten , die zo veel dienft doen aan onze

Fabrieken , door de Galnooten en dergelyke

Uitwaffen der Bladen , waar onder de Kermes-

Beliën niet van de minden zyn , te veroorzaa-

ken ;
gelyk hy doet op 't eind van het Derde

en in 't begin van het Vierde Deel zyner Me-

moriën.

Terwyl , nu deeze Uitwaffen ^ veelal , door ze*

kere Gevleugelde Infekten veroorzaakt worden

,

,
gaat de Heer Reaümur vervolgens over toe

de Befchryving der Viiegen die Twee-Vleu-

gelig zyn, waar op hy, na de Muggen en ee-

nige dergelyke Diertjes verhandeld te hebben $

tot de Byën , Hommels en Wefpen, komt. Ge*

lyk de uitgebreide nuttigheid der Byën hem

over derzelver Huishouding zeer uitvoerig doet

zyn , zo heeft het nadeel , dat de Wefpen toe-

brengen door het vernielen van onze Vrugten,

hem niet minder opgehouden, Zync Manier

van Befchryving brengt deezen Kundigen On-

derzoeker hier toi eene herhaaling van 't gene

door hem reeds in de Verhandeling der Rupfen

I, Desl IX. Stuk, V^as *

\
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V- was gezegd , aangaande die Wefpen , welke*
Afdeel. om dat zy haar Eijertjes mee den Angel inboo-

Hoofd- ren en leggen in het Lighaam der Rupfen zelfs,

stuk. Jchneumons genoemd worden; wier zonderlin-

ge Vlyt , om zorg te draagen voor het Voedzel

van haar Krooft , door hem in 't algemeen

wordt voorgefteld. Voorts befchryft hy nog,

in het Zesde deel , de Juffertjes en Rombonten ,

den Mierenleeuw en het Haft of Oeveraas ; be-

fluitende hetzelve met eenige Aanmerkingen

over de Voortteeling der Plantluizen, als een

Byvoegzel van 'c gene door hem te vuoren daar

omtrent gezegd was, en de zonderlinge Ge-

boortevan die Paarde.Vliegen , welker Lyf naar

dat van een Spinnekop gelykt* Ook was , in

de Voorrede van dat laatfle Deel, omftandig

door Reaümür gefproken van eenige nieu-

we Ontdekkingen, zo aangaande de Polypen

• van Zoet Water en derzelver zonderlinge Ver-

.

menigvuldiging door dezelven in (lukken te fny-

den , aan 't licht gebragt door den Heer Trem-

bley; als hoe zekere Zee • Schepzelen , die

men voor Planten gehouden hadt, bevonden

waren het Werk of ten minde de Huisjes te

zyn van Dieren,

roeskl. Het gene 'er aan de fraaiheid der Afbeeldin-

gen fcheen te ontbreeken , is rykelyk vergoed

door die , welke de thans zo vermaarde Minia-

tuur-Schilder Roesel (f), naderhand den ty-

tel

(*) Dit Woord moet niet volgens onzen Tongval, of gelyk

ter ftaatj maar volgens dien dei Diütlcheren, en dus eeni-

ger.
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tel voerende van Rofenhof, reeds in den jaare V.

3741, te Neurenberg. in Dukfchland f begon IL
*

uit te geeven. Zyn Werk beftond in enkele Hoofd.

Plaaten, die van tyd tot tyd, ten naauwkeu-
STÜK '

rigfte naar 't Leven gekleurd, meteen behoor-

lyke Verklaaring , omtrent een Vel druks vol

maakende, in 't Hoogduitfch werden uitgege-

ven. Allengs zyn 'er dus drie taamelyk dikke

Boekdeelen van famengegroeid , en in den jaa-

re 1761 werdt zyn Werk, alzo hy overleedcn

was, met de Veertigfte Plaat van het Vierde

Deel beflooten* Hoe hetzelve federt, ten op.

zigt van de Uitlandfche Kapellen , door zynea

Schoonzoon Kleemaisn agtervolgd, en hoe

het thans , in 't Nederduirfch vertaald , met ee-

nige nieuwe Aanmerkingen uitgegeven worde,

is de meede Liefhebberen t'over bekend.

De Oordeelkundige Aanmerkingen van de@-

zen Autheur over de Infekten, die door hem

zelf befchreeven en door den Heer Dcólor

Hu th nagezien zyn, hebben, zo wel als zyn

onvergelykelyk Werk over deKikvorfchen , eea

algemeene Agting verworven in ons Werelds-

deeL Het meefte dat hy , noopens de inlandfche

Infekten van Duitfchland, te berde brengt, is

op eigen Ondervinding, en van de Uitheem-

fchen befchryft hy ook eenigeh. Zyne al-

gemeene Verdeeling der Infekten is, in dege-

nca

germaate naar Rósel en Reusel zwcemende , uitg$*

Iproken worden. •

X, DEEL. IX. STUK. G



98 Rangschikking
V. nen die op 't Land en in 't Water leeven , on-

AFD
fF

EL
' ^er ^e^e we'^ea >er zya die al en die geen

Hoofd- Geftaïtewiffeling ondergaan. Van beiden zyn
stuk. *

er> zegt hy $ die Pooten en die geen Pooten

hebben , begrypende onder de laatften, behal-

ve de Wormpjes of Maden der Muggen, Vlie-

gen, Byën, Wespen, Hommels, enz.: ook de

Aardwormen en Slakken , welken hy mede be-

trekt tot de Infekten , en in het Water de

Bloedzuigers en Schulpviffchen. Alle andere

byzondere Hoedanigheden der Infekten , hun-

ne verfchillende figuur van Lighaamsdeelen en

de Kleur zelfs , wordt door hem tot onder-

fcheïding der Soorten gebruikt : doch het blykt,

dat aan deezen Autheur Infekten voorgekomen

zyn, die hy nigt heeft weeten in Rang te plaat*

zen.

Het Eerfte Deel der Infekten- Verhifliging van

Roesel, 't welk in 't jaar 1746 uit was ge-

komen , bevat , op omtrent tagtig Plaaten , veele

Dag- en Nagt-Kapellen : het Tweede Deel ,
fdat

drie jaaren daarna voltooid was, begrypt over

de zeventig Plaacen , waar op de Torren en

Water Infekten , Sprinkhaanen , Krekels, Hom-

mels, Wespen, Muggen en dergelyken , zyn

afgebeeld: de twee volgende Deelen worden

van hem aangemerkt als Supplementen van de

twee voorigen. Men vindt in het Derde, be-

halve verfcheideRupfen en Kapellen, die in de

eerden ontbraken ; ook de Mieren-Leeuw , de

Rivier-Kreeft, Garnaalen en Scorpioenen. Ag-

ter
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ter hetzelve is een Aanhangsel van de Poly-

pen en andere kleine Waterdiertjes, die zeer

uitvoerig door hem zyn befchreeven en afge-

beeld.

Indien myn Oogmerk was , te fpreeken van

zodanige Autheureo , die eenige byzondere

Soorten van Infekten befchreeven hebben, zou

ik hier een wyd Veld geopend vinden* Ik zou

ten minfte de Werken van den Sweedfcheti

Hofraad de Geer, van den Heer Bonnet
te Geneve en van den Paftoor Schaefëer
by Frankfort* zo min als die van Clerck,
Baker, Bas ter en anderen, niet onaan*

geroerd kunnen laaten. Doch myn Oogmerk

is inzonderheid te blyven by de genen, die de

Infekten in *t algemeen op een Syftematifche

Manier befchryven. Van de Werken der an*

dere Autheuren , zo wel als van de Vertoogen

die over deeze en gene Infekten voorkomen ia

de Verzamelingen van de Akademiën of Socie.

teiten der Weetenfchappen , zal ik ter zyner

plaats, zo veel mboglyk, gebruik maaken toe

opheldering der Natuurlyke Hïftorie»

De keurlykheid der Uitvoering egter van de

Natuurlyk gekleurde Afbeelding der Kapellen,

verdient dat ik hier kortelyk gewag rnaa*

ke van de Plaaten van den vernuftigeo Sepp,
die reeds negentien in getal door hem , hier te

Amfterdam , uitgegeven zyn , en nog gedüurïg

vervolgd worden : een Werk , dat in naauwkeu*

righeid alle anderen van deezen aart geoordeeld

! Deel. IX. Stuk, ) G 2 wordfi

V.
Afdeél»

IL
Hoofd-
stuk.

SZPV.

\
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V. worde te overtreffen. By ieder Plaat is door

Afdrdl. hem een Befchryving gevoegd, uit eigen On-

Hoofd- dervinding en Waarneeming opgemaakt, die

stuk- taamelyk voldoet. Inzonderheid wordt hec

Werk van deezen Plaatfnyder van te m:er be«

.lang, dewyl hy langs hoe meer zya Werk
maakt > om zodanige Kapellen uit te geeven,

die van niemand, en zelfs van Roes el, nog

niet afgebeeld of befchreevcn waren. Toe nog

toe heeft hy zig bepaald aan lufekten van ons

Nederland.

infekten Voor twintig Jaaren reeds kwam die uitvoc-
vanSweeden.

rige Verzamell0g aan
'

c Licht van de Sweed-

• fche Dieren , welke de Heer Linn^us, onder

den npna van Fauna Snëcica, uitgegeven heeft.

't Is opmerkelyk , dat, hoe zeer ook de.Rangfchik-

king der Viervoetige Dieren 3 en die der Vis-

fchen , federt door Hem veranderd zy , die der

Infekten in zyne .Tiende Uitgaaf van het Sa«

msnftel der Natuur , door my tot nog toe ge-

/ volgd , even de zelfde is gebleeven. Onze

Ridder leidt de Verdeeling der Rangen af van

de Vleugelen , en hy geeft alleen agt op de

Iijfekten in hunne Staat van Volmaaktheid,

waarin zy vportteelen; gelyk wy ftraks zien

zullen. Deeze Manier van Verdeeling is na

onlangs gevolgd door verfcheide bekwaame

Autheuren en Liefhebbers der Infekten-Kunde.

Egypte, Dus geeft de Sweedfche Doktor Ha ss e l-

Cuz - qüist, die in de Jaaren 1750 en 1751 in Sy-

rië, Egypte eaPaleiiina, is geweeft, een Lyft

der
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Infekten , deor hem aldaar gevonden , volgens V.

de gemelde Orde , onder de andere Onder-
L

j I#

werpen der Naiuurlyke Hiftorie. Te Zurich Hoofd.

kwam 5 in 't jaar 1761, een Werk uit van

Doktor Sülzer, met een Voorrede van den

Heer Johannes Gesiser, die aldaar bok

Doktor in de Geneeskunde en opectlyk Leer-

aar der Natuurkunde en Wiskonft isi In dat

Wtrk heeft men de Kentekenen der !;:£ Icten,

volgens het Samenfiel van onzen Autheur * door

vier-en-twintig Plaat en getragt op te helderen,

en 'er derzelver befchryving ordemlyk by ge-

voegd.

Voorts zag men, in 't jaar 1763, 'te Wee- ijkten
° 7 J *

J 7 van Kamio-

ecd aan 't Licht geeven de Bcichryving derln-Ue,

fekten van Karniolie (*), een Landfchap van

Ooftenryk 5 dat aan 't end van den Golf van Ve-

netië legt, grenzende Ooftwaards aan Kroatië

en Slavonic. De Heer Scopoli, Doktor in

de Geneeskunde en Keizerlyke Land-Arts te

Idria, een Stad by welke deKwikzilver-Mynen

zyn in dat gedeelte van Frioul, 't welk onder

het Ooftenrykfch Gebied behoort ; heeft de

Methode van LïNP^'öi gevolgd, tenopzig-

te van de Rangfchikkiog en Geflagten, doch

de Kenmerken fomtyds hervormd en vafter

Paaien gelleld, om het eene van het andere te

onderfcheïden. Ondertufichen mag mee met

re»

(*) J o a n n. Ant, Scopoli, Entomohgia CdrtikH-

€*. Vindob. 1763.

I. DEEL. IX. STUK* G 3
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V. reden denken* dat 'er, wegens het verfchil van

Afdeel.
Gefteldheid en Klimaat dier Landftreek mee

Hoofd» Sweeden, een aanmerkelyk onderfcheid plaats

stuk. heeft ja veele Infekten.

Deenfche De Verzameling der Iofekten van het Land
jnftkten. om ftreeks Fridricbsthall (*) , kwam met een

Opdragt aan den Graaf Schülin, Koning-

lyk Deenfche Kamerheer , nu onlangs aan 't licht.

Op de Buitenplaats naamelyk van dien Heer

niet ver van Koppenhagen , hadt de Autheur , in^

zyne Jongheid, de Planten en Infekten, in ge-

jpelfctaap en met behulp van denzelven , naauw-

keurig opgefpoord, de laatften vervolgens iö

Orde gefchikt naar het Samenftel van Lin-

Hffius, en 'er verfcheide nieuwe Soorten by-

gevoegd: zo dat men dit als een Verzameling

van de Infekten van Deenemarken zou kunnen

aanmerken.

infekten In den jaare 1762 werdt een zeer uitvoerig

'

r̂yL
eeks

Werk in 't Franfch uitgegeven over de Infek-

ten , die men vindt omftreeks Parys (|); "t

welk aan eenen Geoffroy, thans Apothe-

ker in die Stad , toegefchreeven wordt. De Au-

theur heeft de Orde van Linn^üs gevolgd

ten opzigt van de Rangfchikking , welke zyn

Ed* ook afleidt van de Vleugelen ; doch met

eenig verfchil in de hepaaling der Rangen, waar

'door

(*) Fauna Infeïïorum Fridrichsdalina. Hafn. & Lips. 1764.

("f) HiJIoire abregée des Infeftes 3 qui fe trouvent aux tnv*

: nm de Paris, A Paris if6z*
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door hy dezelve meent verbeterd te hebbeo 5 V.

en met een groote vermenigvuldiging der Ge- Af
^
efj*

Aagten. Ik zal hier een Denkbeeld geeveo Hoofd,

van de Orde van deezen Heer * om die te be» &TÜK*

ter met de Orde van onzen Aucheur te kunnen

vergelyken.

mmmfÊmmmmmfMW

ALGEMEENE AFDEELINGEN, samenflei
Tan Gïop»
ÏRQW

I.

C0LE0P7ERA. SCHILD-VLEUGELIGE.

De Vleugels zyn met Dek- Schilden geheel

bedekt , als of zy in Scheeden beflooten waren*,

en de Bek is met Nypers voorzien*

II.

HEMIPTERA, HALFSCHILDIGE.

De boyenfte Wieken gelyken naar Schilden

en de Bek is onder de Bord omgeboogen.

lil

TETRAPTERA, VIERVLEUGELIGE
olis farinatis. met Dons-Vlerken.

$

De vier Wieken zyn met Meelagrige Schub-

betjes bekleed.

I. Deel, IX. Stuk, G 4 .IV.
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v. f IV,

A?DEEL.

1 1. TETRAPTERA , VIERVLEUGELIGE

,

Hoofd- aus nudis, . mee kaale Vlerken.
Stuk.

De vier Wieken zyn Ka3l of zonder Dons

,

en Vliezig*

V.

DIPTERA. TWEEVLEUGELIGE.

Zy hebben twee Wieken, en onder derzel-

ver inplanting zekere Tegenwigtjes.

'VI

APTERA. f ONGEVLEUGELDE.

Zy hebben in 't geheel geen Wieken.

't Verfchil van deeze Rangfchïkkmg met die

van Linn^us bedaat alleen in de twee mid-

delde Afdeelingen: want de twee voorden zyn

ook de twee eerden en de twee ageerden de

twee laatden by onzen Autheur. Het derde

heeft hy, onder den naam van Lepidopura of

Donsvleugeüge , ook : doch zyn Vierde en

Vyfde Rang, van Neuroptera en Hymenoptera

,

heeft deeze Franfche Heer te famen gevoegd

in zyn Vierde Afdeeling.

In de Onderdeelingen van de Eerde Afdee-

ling, der Schildvleugeligen naamelyk, dat d@

Torren en dergclyken zyn, is de Heer Ge of*

froy zeer uitgebreid. Hy dek eerft drie A r-

TI-
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Ti kelen, waar van het Eerfte de genen be- V.

vat, die de Dek-Schilden hard hebben, en A™KU

derzclver gantfch Agtcrlyf - bedekkende : het Hoofd.

Tweede die de Dek-Schilden ook hard hebben, STUK#

doch waar in dezelve maar een gedeelte van

het Lyf bedekken : het Derde die dczelven zagt

en als Vliezig hebben. In de twee eerfte Ar-

tikelen maakt hy vier, in het derde vyf Rangen,

afgeleid van het getal der Leden die 'er in de

Voeten zyn. In de Eerde en Tweede Rang

van het Eerfte Artikel heeft hy ieder twintig

Geflagten : doch al de andere elf Rangen heb-

ben met elkander maar negeBtien Geflagten*

Dus ziet men, dat hy, in deeze Afdecling

van Schildvleugelige Infekten, of Torren en

Torretjes, enz. ,negen-en-vyftig Geflagten ftelt,

daar onze Autheur maar vyf en- twintig in de-

zelve heeftv In de andere Afdeelingen is zy-

ne Ondcrdeeling geheel anders ; hy ftelt flegts

de Geflagten voor en geeft 'er de Kenmerken

van op. Het verfchil is daar , op ver naa , zo

groot niet met onzen Autheur, In dat der

Halffchildige , by voorbeeld , heeft hy tien

Geflagten , waar van zeven in naam zelfs over-

eenkomftig zyn met de zeven eerftcn van
Linnjeus, die 'er agt heeft, enz.

Wy komen dan tot deszelfs Verdeeling, die order

ik als vooren volg, zynde van de Vleugelen
1

afgeleid; naamelyk dus.

1. be£l. ix. stuk. G 5 ORDI«

va*
INNJ-.US.
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O R D I N E S

INSECT ORUM.
#^<S»«^#l£f^«^#^<^^'fi

InfeBis Junt

rCruftace*

Ordines.

Coleoptera. I*
/

^Superiores

1 Semicruft&r

Vtl AU j

Clmhricat&

j Squamls»

< fAno
[Mmèrsf mufm%
\jiacea s <

1 ^«0

Hemiptera» ïL

1 XepidopteraJII.

\»Omnes

Neuroptera. IV.

V acukath Hymenoptera, V.

VdAUdufiy &• Hutten* !oc9 ^

pofticarum9
* Diptcxa. V I.

VdntdUl ii eftjint Alis &»- Elytrij* Aptera. vil

R AJl-
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R A N Q E N

DER
1 N S E K T E N.

De Infekten hebben

Rangen,
v

1 rGeheel

j
Korflig. ----- Sehildvleugelige. \ %

rDe bovenften-<

! Of half Schïld-

r .
• ; | | L vormig. - - - - Halffchildige. IL

OfvierVleu- 1

geen
'

j ^Met Meelagtige Schub-

! betjes gedekt. -

VAltemaal J f Het Agterfte

1 Of Vlic J

weerl00S
' Peeivkugdige. IV.

•. zig en< fmet een
S1 Kaal

J Angel géwa-
Lpend. Vlksvleugeïige. V.

OftweeVieu*

gelen , en tegenwigtjes in plaats

van de Agter-Vl^ugeien. • - Tweevlcugelige. VI,

OfgeenVleu- «

gelen 2 dat is geen Wieken of Dek*

fchiiden* - .Ongevleugelde, VII»

betjes gedekt. - Donsvleugeiïge. III,

Hier volgen de Kenmerken der Geflagten

,

volgens deeze Rangfchikking»

1

I. Deel, ÏX. Stusu CHA-
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ArL CHARACTERES
H.

I,]OOFD-
I N S E C T O R ü M.

O R D O PRIMUS.
COLEOPTERA.

*' Antcnnis Clavatis.

170* Scarab^ehs Antenna Clavd fijjili: Tibia

antice dentati.

171. Dermbstas. Antennes Clavd pèrfoliatd :

Caput inflexum Jub Tborace vix margi-

mto.

172. HtsTER. Antenna Clavd folidd: Caput re-

traftik intra Thoracem.

178. Attèlabus, Caput poftice attenuattm.

177. Cürculio. Antenna injidentes Rojlro Cor-

neo.

173. Silpha. Thorax, Elytraque marginata.

175. Coccinella. Antenna Clavd truncatd

:

Palpi Llavati.

** Antennis Filiformibus.

. i#4, CA-3SIHA. Corpus omtum. : Etytra margi-

na-

\
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KENMERKENDER J?^
if.INSE.KTE.N. Ho
T?rS * UK»

EERSTE RANG. -

S.CHILDVLEÜGELIGE.

* Mét Knodsagtige Sprieten.

1701 Tor. De Sprieten aan 't end gekloofd:

de Schenkels van vooren ftekelig.

171. Torretje, De Sprieten overdwars Blade-

rig: de Kop neergeboogen onder de

Borft , die een weinig gezoomd is.

172. Mest-Kevertjs. De Sprieten Knodsag*

tig'onverdeeld : de Kop kan in 't Borft-

ftuk worden ingetrokken.

1784 Bastaard- Oltphantje. De Kop agter-

waards verdunnende.

177 Ol*pöant-Tor< De Sprieten zitten aan ,

de Hoornige Snuit.

173. Docdgraaver. Het Borftftuk en de

Schilden gezoomd.

175. Lievenheers - Haantje. De Sprieten

ftomp en dik aan 't end : de Voelertjes

Knodsagtig,

** Met Draadagtige Sprieten.

174. Schildpadje. Het Lyf ovaal: de Schil-

1, Beel. lx. stuk. den
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V. . nata : Caput teiïum Clypeo.

Afdeel.
II. _ ,

Hoofd- 176. Chrysomela* Corpus ovat^m immargina*
STÜK#

turn.

188* MELoë* Thorax fiibrotandus : Caput gib*

t

Jbunty inflexum.

'187. Tenebrio. Thorax marginatüs : Caput ex-

fertum: Corpus oblongum.

189. Mordella, Lamincs ad bajïn Abdominis:

Caput inflexum*

191. Staphylinus, Elytradimidiata, Alas tegen-

tia: VeficiilcQ dim Jupra Caudamexferenda*

*** An tennis Setaceis.

• 179. Cerambyx. Thorax lateribus mucronato cal-

lofis. :

180. Leptura. Elytra apice attenuatn: Thoratf

teretiusculus.

181. Cantharis* Elytra flexilia , Abdomen la-

teribus plic'ato-papillojum*

182. Elater. Pettoris mucro e poro Abdominis

rejiliens.

183. Cicindela. Maxillce exferta dentatx : O
culi prominuli.

184» Büprestis. Caput dimidium intra Thora-

cem retractum.

185. Dvtiscus, Pedes pojlici ciliati natatoriu

186.
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1

den gezoomd : de Kop met een Schild V,
. . Afdeel.

gedekt. -
lu

176 Goudhaantje. Het Lyf ovaal , onge- Hoofd*

zoomd.
STüK-

188. Mey-Tor. De Borft rondagtig: de Kop

bultig, geboogen.

187. Meel-Tor. De Borft gezoomd: de Kop

ukfteekende : het Lyf langwerpig.

189. Aardvloo. Plaatjes onder aan het
k
Lyf:

de Kop geboogen.

101 • Roöf-Kever. Halve Dekfchilden over de

Vleugelen : twee Blaasjes naby de Staart»

*** Met Borjlelige Sprieten.

179/ Bok. Het Borftftuk aan de Zyden met

Eeltagtige puntjes*

180. Bokje» De Schilden fpits of van elkander

afwykende : de Borft langwerpig rond.

181. Sint Jans- Vlieg. De Schilden buig-

zaam : het Agterlyf op Zyde plooyagtig

getepeld.

t%% Spring&ever. De punt van 't Borftftuk

te rug fpringende uit een Sleuf van 't

Agterlyf.

183. Zandlooper. Ukfteekende getande Kny-

pers : de Oogen uitpuilende.

184. AgretTor. De Kop ten halve in het

Borftftuk verbergelyk.

185. Water-Tor. De Agterfte Pooten Haairig,

tot Zwemmen gefchikt.

s

I. Deel. ix. Stuk. lZ69
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v* i8ó. Carabüs» Thorax obcordatus > poflice trwu

Afdeel.
catus.

Hoofd- igo. Necy£alïs. Elytra dimidiata : Alis nudis.

STUK.

192. FoRFteuLA. Elytra dimidiata: Alisteiïis:

Caudd forcipata*

193. Blatta. Elytra Alaque Coriacea planz:

Cauda fupra bicomis.

194. Gryllus» Elytra Alaque Membranacea de*

flexa, Pedes faltatoriu

ORDO SECUNDUS.
HEMIPTERA.

195. Cicada. Rojlrum infiexum: Pedes pojlici

faltatorii,

196. Notonegta, Rojlrum infiexum: Pedes po*

ftïci natatorii (ciliati.)

197. Nepa» Rojlrum infiexum : Pedes antici Ca-

pitis Cheliferi.

198. Cimex. Rojlrum infiexum, Pedes Curforiü

199. Aphis. Rojlrum infiexum: Abdomen bicorne.

50O1
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186* Aard Tor. Het Borfiftuk Hartvormig V.

en van agccren Homp.
fdeel.

190. Bastaard-Bo^je. Halve Schilden : de Hoofd-

Vleugels bloot.
STUK -

192. Oorworm» Halve Schilden: de. Vleugels

gedekt , de Staart met Nypers.

193. Kakkerlak. Lederagtige gladde Schilden

en VJeugels : twee puntjes aan 't Agter-

lyf.

194. Krekel. Schuins sfloopende Vliezige

Schilden en Vleugels: Springpooten*

TWEEDE RA NG,

HALFSCHILDIGE. .

195. Cicade. De Snuit omgcboogen : de Ag-

terpooten dienen om te fpringen.

196. Water -Wants. De Snuit omgeboogen

:

de Agterpooten tot zwemmen gefchikt

(Vezelig )

197. Wat£r-Scorpioen. De Snuit omgeboo-

gen : de Voorpooten aan den Kop mee

Schaaren.

198. Wants. De Snuit omgeboogen : de Poo-

ten tot loopen gefchikt,

199. Plantlüis. De Snuit omgeboogen : aan

't end van 't Agterlyf twee uitfteekende

puntjes.

J. Deel. IX. Stuk, H SOO,



ii4 Rangschikking
V« 200* Chsrmes. Rojlrum Pectorale: Pedes pojlici

Afdeel.
faltatorii.

Hoofd- 201. Coccus. Rojlrum Pectorale: Abdomen po*

stuk. jiice Setofum QMaribus.)

202. Thrips. Rojlrum obfoletum: Ah incum-

bentes Abdomini reflexili.

ORDO TE RT I U &

LEPIDOPTERA.

203. «Papilio. Antennes extrorfum crajjïores : Ah
ereiï®,

204. Sphinx* Antenna medio crajfiores,

205. Phal^na. Antennes introrfum crajfiores.

ORDO QUARTUS.
NEÜROPTERA.

206. Ltbella. Caudaforcipata: Os Maxillofum:

AIcb extenfz.

207. Ephemera. Cauda Setis duabus %el tribus

:

Os

•
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aoo, Bladzuigertje. De Snuit aan de Bord: v*

. . r .
• AfdeeU

de Agcerpooten om te fpnngen. U^

2oi* Schildlltis. De Snuit aan de Bord : het Hoofd.

Lyf van agteren Borftelig (in de Man- STüKé

netjes.)

202. Blaazejspoot. De Snuit naauwlyks ken-

baar : de Vleugeltjes op het AgterJyf

neerleggende , dat aan 't end opwaards

kan buigen.

DERDE RANG.
DONSVLEUGELIGE.

203* Dag-Kapel* De Sprieten naar 't end toe

dikker: de Wieken opflaande.

204, Pylstaart. De Sprieten in 't midden

dikker.

205. Nagt-Kapel. De Sprieten aan 't end dun-

ner of fmaller.

VIERDE RANG,
PEESVLEUGELIGE.

2c6. joffer. De Staart gevorkt : de Bek met

Nypcrs: de Wieken uitgefpreid.

207. Haft. De Staart met twee of drie Draa-

1. deel. ix. stuk. H 2 den:
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V. Os edentulum : Al® erectce.

- Afdeet,.

II.

Hoofd- 208. Phryöaistea. Cauda fimplex : Os edentu*

STÜK * hun: AU deflex®.

209* Hemeroeius. Cauda fimplex: Os bideuta-

tum: Al® deflex®.

aio. Panorpa. Cauda Cbelata: Os rojtratum:

Al® incumbentes.

•

211. Raphidia. Cauda filo uno : Os bidentatum:

Al® deflex®.

ORDO QUINTUS.

HYMENOPTERA.

&i ft. Cynïps. Aculeus Spiraïis

!

213. Tenthredo. Aaileus ferratus ! bimhis.

214. Ichneumon. Aculeus exfertus ! triplex.

215. Sphex. Aculeus punïïorius : Al® plan®:

Os clingue.

r.

216. Vespa. Aculeus punttorius: Al® fuperiores

plicat®.

217. Apis. Aculeus punStorius: Lingua inflexa!

2i3.
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•den: de Bek zonder Tanden: de Wie- V.

ken overend. Afdeel.

208. Water Uil. De Staart enkeld : de Bek Hoofd.

zonder Tanden: de Wieken dakswyze. stuk,

209. Gaas Vlieg. De Staart enkel : de Bek

tweetandig: de Wieken dakswyze.

210. Scorpioen- Vlieg. De Staart met Ny.

pers : de Bek met een Snoei : de Wieken

vlak leggende,

211. KemslshalsJe. De Staart met éé:\Draad:

de Bek tweetandig : de Wieken daks-

wyze.

V Y F D E RANG.
VLIESVLEUGELIGE.

ai 2* Gal-Wesp- De Angel fpiraal

!

213. Sluip-W es?. De Angel Zaagswyze! met

een Scheede die in twe-en open gaat,

214. Rupsdgoder. De Angel uitfteekende

!

drievoudig.

215. Bastaard-Rupsdooder» Een fleekende

Angel: de Wieken vlak; de Bek zonder

Tong.

216. Wesp. Een fteekende Angel: de böven-

fte Wieken geplooid

!

217. By. Een fteekende Angel: de Tong om*
>n fgeboogen

I. DEEL IX. STUK. H3 218

•,
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V. 21 8. Forjvuca. Aculeus obfoletus. Ah 'neutris

Afdeel. mll(B!

Hoofd. 219* Mutella. Aculeus punclorius : Alce omnU
stuk. .

• fax nuu^
*

ORDO SEXTUS.
. D l P ï E R A.

220. Oestrus. Os claufum five nullum.

2iu Tipüla. Os Lcïbiis lateralibus.

222. Musca. Os Proboscide edentuhim,

223. Tabanus. Os Proboscide dentatum*

224. Cülêx. Os Rojlro nutante unimlvi*

225. Empis. Os Rojlro inflexo.

$.26. Conops. Os Rojlro porreclo , genicidato.

£27. Asïlüs. Os Rojlro porreëto , Subulato.

228. Bombyliüs. Os Rojlro porrefto , Setaceo.

529. Hïppobosca* Os Rojlro fubnutante bnvis*

fimo.

O R.
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21 8. Mier. Een verborgen Angel: die Man V.

noch Wyf zyn ongevleugeld.
Afdeel,

219. Ongevleugelqe By. Een fteekende An*
jj00

'

fd .

gel : geen Wieken in 'c geheel. , stuk.

ZESDE RANG.
TWEEVLEUGELIGE.

220. Horssl. De Bek geflooten of alleen een

Zuiger.

221. Langpoot. De Bek met Lippen op zy

de.

222. Vlieg. De Bek met een tandelooze Snuit.

223. Brems. De Bek mee een getande Snuit.

224. Mug. De Bek met een enkele buigzaams

Snuit.

225* Dril-Mug. De Bek met een omgeboo-

gen Snuit.

226. Stkekvliegje. De Bek met een uïtftee-

kende geknakte Snuit.

227. Roofvlieg. De Bek met een uitfteeken»

de, Elsvormige Snuit.

228. Staande Vlieg, De Bek met een uk»

fteekende Borftelige Snuit.

229. Vliegende Luis. De Bek met een zeer

kone eenigzins buigzaame Snuit.

I.Deel, ix/stuk. jj ^ 2E«
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II.

Hoofd. O R D O S E P T I M U S.
STOK.

w

A P T E R A.

* Pedibus ftx ; Capite a Thorace difcreto.

230. Lepisma. Cauda Setis cxfertis.

23 1. Podüra. Cauda bifurca , infiexa, 'faltatrix.

232; Termes. Os Maxillis ducibus.

233. Pediculüs. Os Aculeo exferendo.

234. Pülex. Os Rcftïo infiexo.

** Pedibus pluribus ; Capite cum Thorace

uoico.

235. Acarus. Qculi duo, remoti: Pedes ofiko.

236. Piialangium* Qculi duo , approximatt

:

Pedes oEbo.

237. Aranea. Qculi odto: Pedes afto.

238. Scorpio, Oculi oföo: Pedes decem: Cauda

armata.

239* Cancer. Oculi duo: Pedes decem: Cauda

inermis.
9

240.
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ZEVENDE* RANG,

ONGEVLEUGELDE.
* Met zes Pooten: de Kop varfihet Borftfluk

afgefcbeiden.

230, Ongevleögelde Mot* De Staart met uit.

fteekende Draadjes. P
#

231, Plantvloo. De Staart gegaffeld, omge-

boogen, tot fpringen dienftig,

232, Zandvloo. De Bek met twee Nypers.

233» Luis. De Bek met een Angel die ukge-

ftöken moet worden.

234. Vloo* De Bek met een omgeboogen

Snuit.
*

** Met meer Pooten : de Kop met het Borjt*

fliik vereenigd.

235. Myt. Twee Oogen «, van elkander af:

agt Pooten.

236. La^gpootige Spin. Twee Oogen 9
naby

elkander: agt Pooten.

237. Spinnekop. Agt Oogen en agt Pooten.

238. Scorpioen. Agt Oogen : tien Pooten : de

Staart gewapend.

239. Kreeft. Twee Oogen: tien Pooten: de

Staart weerloos,

V.
Afdeel.

1).

Hoofd-
stuk.

I. Deel. IX, Stuk, H5 240,

i
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V. 240. Monoculus. Oculi duo : Pedes Branchiales.

Afdebl.
II.

Hoofd-
stuk. *** Pedibus pluribus : Capite a Thorace

difcreto.

241. Oniscus» Corpus omturn.

242. Scolopendra. Corpus lineare*

*43- Julüs# Corpus fubcylindraceum*
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240. Watervloo. Twee Oogen : Pooten als v -

Kieuwen.
Af^eu

Hoofd*
*** Met meer Vooten : de Kop van bet Borji* stuk.

fiuk qfgefcheiden.

241. Pissebed, Het Lyf ovaal.

042. Duizendpoot. Het Lyf overal even

breed*

243. Millioenpoot. Het Lyf rolrondagtig.

I» Deel. iX. SrvKi III. HOOFD-
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Afdeel.

J 11' III. HOOFDSTUK.
Hoofd-

• 2> Eigen Ichappen der SchiLdVlrüöeli-
e Infekten , *te w der zodanigen , die de

Vleugels onder Dekfcbilden hebben , als wel-

ker Ligbaam gedekt is met een'Joon van Schaal

of Schulpagtig Bekleedzel. Derzelver Ver-

deeling.

. Naams "C er WY tot de byzondere befchryving over-

**-' gaan, zal ik fpreeken van de aigemeene*

o Eigenfchappen der Infekten van den Eerden

Rang ,' di> wy begrypen onder den Naam van

Schildvleügelige; om dafhunne Vleu-

gels., in \ algemeen gefproken , als met Schil-

den zyn gedekt. Die gene, welke men, ge-

meenlyk , Torren noemt, maaken daarvan

een voornaam gedeelte uit, en geeven ook een

denkbeeld van de reden dier Benaaming. Wei-

nig Kinderen hebben niet gezien, dat een Gou-

den Tor, om te vliegen , een foort van Schil,

den , die zyne Rug dekken , van elkander doet

gaan, en zyne Vleugels van onder dezelve uit.

fpreidt ; dezelven, als hy gedaan heeft, en

zitten gaat om te loopen of te ruiten en te

aazen , w
#eder famenplooijende en onder die

Schilden verbergende* Deeze Naam komt my
beter voor dan die van Hardfchaalige; eensdeels,

dewyl zy dus niet van de Hoorn- en Schulp-

diertjes onderfcheiden worden ; anderdeels, en

wel
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wel voornaamelyk , om dat de Dekfchilden in V.

hardheid verfchillen niet alleen, maar dat 'er I1L

zelfs onder geteld worden 3 welker Schilden Hoofd-

zagt en byna Vliezig zyn, gelykdiederSprink-

haanen of Krekels en andere van dat Ge-

flagt.

Het Kenmerk, van de Vleugels met Schil- 'tverfchü,

den gedekt te hebben, moet egter ook niet

ten naauwfte genomen worden. Onder de In-

fekten van deezen Rang, hebben welde mees*

ten twee Dekfchilden ; doch men vindt 'eron-

der, in welken de Schilden zyn vereenigd,

zo dat zy niet meer dan een enkel Schild uit-

maaken. In den eerften opflag fchynen zy

twee Dekfchilden te hebben, gelyk in de Tor-

ren gewoon 'is ; om dat men op 't midden van

het enkele Schild een Naad gewaar wordt:

doch by een nasuwkeurig onderzoek bevindc

men zich daar in bedroogen. Veifcheide heb-

ben zelfs dit enkele bchild onbeweeglyk: de

Zyden zyn omgeboogen en bekleeden een ge-

deelte van het Lyf van onderen. Het Ken-

merk, derhalven, van Schilden, die de Vleu»

gels dekken , moet niet dan in een ruime zin

,

en het grootlle gedeelte voor 't geheel , wor-

den genomen ; dewyl fommigen zelfs ongevleu-

geld zyn.

Buitendien zyn ~er eemge Eigenfchappen der Hoornat

Schildvleugelige Infekten in 't algemeen. Hun zei.

Lighaam is bekleed met een Hoornagtig Har-

nas, 't welk hunfchynt te verftrekken voorde

I. Deel. IX. Stuk, Been-
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V. Beenderen , die het Lyf der groote Dieren
Afdekl. ondcrichraagen en ftevigen. Hier in hebben

Hoofd- de Spieren haare inplanting, door welken het

stuk. lofekt zyne verfcheiderley beweegingen ver-

rigc , en tevens worden zy , door deeze Bee-

Eige Huid 3 voor uitwendige Toevallen befcbut*

Alle de drie voornaarne Deelen 9 uit welken

hun Lighaam is fatnengefbeld , de Kop, naa-

melyk , het Borftftuk en het Agterlyf , zyn

'er mede overwogen.

De Kop. Het eerftgemelde Lighaamsdeel is doorgaans

het kleinfte van de drie. Men wordt aan het-

zelve eerfl de Sprieten gewaar , die, in de

meefte Schildvleugelige Infekten, uit tien of

elf, zelden uit minder, en in fomfhigen uit een

grooter getal van Leedjes famengefield zyn.

Het eerde Lid van deeze Sprieten , naamelyk

,

dat in het Bosje aan den Kop zit, is gemeen-

lyk dikker, en zelfs dikwiJs langer dan de an-

deren : het laatfte op ééa naa, is forotyds hec

kortfte. In alle Geflagten is de plaatzing

van deeze Sprieten hiet even de zelfde : fom-

migen, gelyk de Torren, hebbenze van voo-

ren en een weinig boven of tuflehen de twee

Oogen ; anderen byna op de Kruin van

't Hoofd* In fommigen zyn deeze Werk.

tuigen op een zeldzaame manier geplaatft: zy

fchynen voort te komen uit het midden van

het Oog , het welk , in plaats van Ovaal te

zyn, een foort van Halve Maan maakt, die

den Wortel van de Spriet bedekt en omringt.

Ik
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Ik zal, in ieder Geflagt in 't byzonder, deeze V.

verfcheiderley plaarzingen der Sprieten , als
AF
^

Et*

ook derzelver figuur, nafpeuren. Hoofd*

De Bek van deeze Infekten is gewapend STÜK-

met twee harde Kaakebeenen , het eene ter
De J

regter , het andere ter flinker zyde : die zig

in een halven Cirkel cmkrommen, uitloopen-

de in een punt, die dikwils zeer fcherp is,

en aan de binnenzyde veeltyds gewapend zyn-

de met eene ry van Tandjes, meer of min-

der fterk* Tuflchen deeze Nypers zyn eenige

Tepeltjes , die de Opening van den Bek van het

Infekt omringen; en dikwils vindt men, boven

en onder deeze Tepeltjes , zekere harde Lippen,

ook tufichen de Nypers geplaatft. Zy hebben

,

eindelyk, onder alle deeze deelen vanden Bek,

kleine Byhangzels of Voelertjes, vier in getal,

twee grootere en twee kleindere; doorgaans

famengefleld uit drie of vier genoegzaam dui-

delyke Geledingen.

Wat de Oogen betreft: deeze Infekten heb* De °°~
gen.

ben meeftendeels niet dan de twee groote Nets.

wyze Oogen, waarvan ik, van de Infekten in

't algemeen fpreekende , het Maakzel ver-

klaard heb *. Men vindt maar eenigen, en*Biadz*.

wel die de Dekfchilden zagt of Vliezig heb-

ben , gelyk de Sprinkhaanen , Krekels en der-

gelyken, in welken, behalve de gemelde Nets*

wyze Oogen, nog de drie gladde Oogjes zyn,

ook hier voor befchreeven *, gemeen aan de* Biadz.g.

Infekten van den Vierden , Vyfden en Zesden
I Deel. IX. Stuk, Rang,
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V. Rang. Dus heeft dan ook de Heer L i n nm o s ,

Afdeel. n jet ten onrCgte9 de gemelde Infekten , die als

Hoofd- een overgang tot de volgende maaken, in het

$TÜK ' laatfte Geflagt van den Eerden Rang geplaatft.

•t-Borft- Onder de.Lighaamsdeelcn is het Borftftük ïn

ftuk#
deeze Infekten zeer aanmcrkelyk , als beftaan-

de uit een foort van Schulpagtige Ring , van

een enkel Stuk , hard en met een Lugtftip of

Gaatje op ieder zyde. In figuur ook verfchilt

dit Lighaamsdeel grootelyks; zynde in fommi-

gen breed, in anderen langwerpig , en in eenigen

met een rand gezoomd , die 'er een foort van

Geutje omheen maakt. Het heefc in eenige

Infekten flaauwe Bultjes, in anderen is het met

fcherpe Puntjes en Hoornen gewapend. Des-

zelfs verfchillende figuur maakt fomtyds een

Kenmerk der Gtflagten. Ook 2yn, aan het

De foo- Borftftük, meeftal van onderen , twee Pooten
ten

'
' gehecht, die de Infekten van deezen Rang,

byna altemaal, zes in getal hebben, waarvan

zy om te loopen , doch fommige ook tot fprin-

gen gebruik maaken , gelyk de Krekels en

Sprinkhaanen* In de zodanigen zyn de twee

agterfte Pooten, ten dien einde, dikwils zeer

lang , dik en fterk ; vooral de Dye. Van de

genen die in 't Water leeven, hebben de mees.

ten eenige of alle Pooten , en bet onderfte of

den Voet in 't byzondcr ,
platagtig , met Haairt-

jes of als Gebaard , en dus tot zwemmen ge-

fchikt.

Het Agter* j-jet Agterlyf van deeze Infekten beftaat uit
lyf.

ver*
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Vetfcheide harde Plaatjes , dikwils ten getale

van tien , die Ringen of halve Ringen maaken, w j*
*

welke van onderen Schulpagtig hard , van bo- Hoofd-

ven zagter zyn : maar het bovenfte zagtere ge*-
STUK*

deelte wordt befchut door de Wieken en Dek*

fchilden , die hetzelve doorgaans op de Rug

bedekken. Langs het Agterlyf wordt men de

Lugtgaatjes gewaar * ten getale van zeftien

,

agt aan ieder zyde, en twee cp ieder Ring, uit*

genomen de twee ageerden, die 'er niet heb-

ben. Van de Dekfchilden hebben wy reeds

gefproken. Ik zal hier alleenlyk byvoegen»

dat men, tuflehen dezelven , by hunne aanhech*

ting aan het Borftftuk , voor aan de famenvoe-

ging roeeftal een driehoekig Stuk befpeurt, 't
%

welk in cenigen grooter is, in anderen klei*

ner; ia betrekking tot de grootte van het Lyf

aangemerkt zynde, Dit foort van Stuk, 't welk

de Auth.euren , niet oneigen, het Schildje noe*.

men, legt met het breede end naar vooren,

tri met zyn punt agterwaards naarde Naad toe,

gelyk de famenvoeging der Schilden op het Lyf

genoemd wordt.

Alle de Schildvleugelige Infekten behooren De u^
kers,

tot het getal der genen, die agtervolgelyk ver-"

fchcidene Veranderingen of Geitaltewiffelingen

ondergaan. Vooreerft: geen hunner is Jong-

werpende*: zy komen altemaal uit een Eitje *.y*™f**

voort , onder de gedaante van een Masker*

JDït Masker, Kwatworm wegens de figuur ge-

naamd , heeft den Kop Schulpagtig , hard en

X. DEEL. IX. STUK, I CCni-
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V. eenigermate bruin : men ontdekt 'er twee groote

Afderl. Qogen aan , en taamelyk fterke Knypers , wel-

Hoofd- ken hetzelve ten uiterfte noodig heeft, om
stuk. dat het 9 onder deeze gedaante , het meed eet.

Ook is het dikwils met twee korte Sprietjes

voorzien , doch grootelyks verfchillende van

de genen , welken het Infekt , in zyn (iaat van

Volmaaktheid * moet hebben. Voorts is het

Lyf zeer week , veeltyds witagtig , een wei-

mg uit den geelen, rooden of blaauwen* en

uit verfcheide Ringen, gemeenelyk uit dertien,

famengefteld (*). In de eerden van deeze Rio»

gen zyn dePooten van den Kwatworm ingeplant.

Deeze Wormen hebben de Lugtflippen zeer

blykbaar* ten getale van agttien, negen aan

ieder zyde. Men neemt 'er doorgaans twee

waar op den eerden Ring , die onmiddelyk aan

den Kop volgt ; de tweede en derde Ring heb-

ben 'er geene, maar alle de anderen ieder twee,

uitgenomen de twee laatftem De twee Stip-

pen van den eerften Ring komen overeen met

de genen , die in 't vervolg aan het Borflftuk van

het

.
' (*) PaterFeuillce vondt in ieder Bloem van zekere Plant

gemcenlyk Contrahierba genaamd in Chili, welke men oni

Geel te Verwen gebruikt , met het Mikroskoop een zeer

klein hoogrood Wormpje, dat hy afbeeldt, fcherp van Kop,

met twee Oogen en elf Ringen, zynde waarfchynlyk ook

het Masker geweefl van een Torretje of Schildvleugelig In-

fekt. De Plant wordt van hem genoemd Eupatorioides»

7Ae zyne Obfcrv. Phyfiq. Math. Botar.iques. Tom. HJ,

Paris. 1725. Kift. des Plantes, $zg. is, 15. Vl XIV*
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het volmaakte Infekt zullen zyn : de genen , V.

die op de agt andere Ringen zyn* moeten de
ArDE£Lo

Stippen van het Agterlyf, Vzyner tyd , uit- Hoofd.
maaken* Stuk*

Hoe log en traag de Kwatwormen dikwils.

voorkomen , zy eeten en verflinden zeer veel.

Men heeft 'er evenwel die werkzaam zyn : de

zodanigen, inzonderheid, die in 't Water lee-

Ven. Deeze laatften loopen en zwemmen vlug*

't gene hun noodig was om hunne Prooy te be-

trappen en andere Infekten te vatten , welke

bun tot Aas ftrekken : terwyl de eerften , die

Wortels of Beeftjes en Drek of andere Vui*

ligheden eeten , doorgaans in 't midden van het

Voedzel, 't welk voor hun gefchiktis, endaar

zy in ter Wereld komen, zig blyven out*

hoeden.

Alle deeze Maskers verwiftelén menigmaal verancfe-

van Huid, en blyven onder die gedaante meer paf.

m °F"

of minder tyd. Men heeft waargenomen , dat

de Kwatwormen van eenige Torren drie volle

Jaaren in die Staat blyven, veranderende nies

dan op het vierdejaar* Deeze tyd daarzynde,

verlaaten zy hunne laatfte Huid , en vertoonen

zig in de Geftalte van een Pop , van de foórt

der genen , waar in alle Deelen van het Infekti

dat 'er uit moet komen, duidelyk zig^baar zyn*

Men kan deszeUs Voor- en Agterlyf, den Kop,

de Sprieten , Oogen , Pooien , en alles , dui-

delyk onderfcheiden. De Wieken alleen, en

derzelverDekfchilden, zyn kort in elkander ge-

I. Deejl. IX. Stuk. J 2 fom*
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V. fommcld, en, in plaats van uirgefpreid tezya
A
r?\

EEL
* 0ver °*e ^u^' Se'y^ *n 'r verv°lg moet plaats

Hoofd- hebben , leggen zy voorwaards of onder het

stuk.
| fe {<t geplooid, Deeze Pop is, in het begin

,

teer, week en wit; zy krygt allengs zelfftan*

dïgheïd en wordt bruiner, en, eindelyk tot

I Volmaaktheid gekomen zynde, onttrekt zy zig

van een doorfchynend Omkleedzel , in 't wel-

ke al haare Deelen beflooten waren, even als

de Hand en Vingeren het zyn in pen Hand-

ichoen , en komt in de Geftalte van een vol-

maakt Infela ce voorfchyn.

Alzo deeze Infekten zig geen Tonnetjes maa-

ken , zo hebben zy de bezorgdheid van hun-

ne Poppen te beveiligen , 't zy in de Aarde,

't zy in Stammen van Boomen , of onder de

Bad : hunne Maskers , die week van zelfitan-

digheid en teder zyn , worden ook dikwils op

derg*elyke plaacfen verborgen , en dit is de re-

den , dat men de Wormen of Poppen van de

Schildvleugelige Infekten zelden ontmoet, daar

zy nogthans zeer gemeen zyn.

Men kan deeze manier van Verandering, eg-

ter, niet zonder uitzondering toefchryven aan

de Infekten van deezen Rang. Men vindt 'er

onder ,
gelyk die van het laatfte Geflagt , de

Sprinkhaanen en Krekels naamelyk, welker Mas-

kers niet van de volmaakte Infekten verfchil-

len, dan daar in, dat zy Ongevleugeld zyn.

Aan de Poppen van deeze, wordt men als dp

Stompjes der Wieken gewaar, die zig allengs

OÜU
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ontwinden , terwyl het Infekt tot den ftaat van v*

Afdeel
Volmaaktheid overgaat. Dos fehyneo zy, we- jjj

derom, als een ovefgaDg te maaken- tot de In- Hoofd-

fekten van den tweeden Rang.

De Schryver van het nieuwe Fraofche Werk vcrdee-

over de Infckten otnftreeks Parys, maakt, ge.
mg '

lyk ik reeds gezegd heb *, een geheel andere * Biadz. 10

ƒ

Vcrdeeling der Schüdvleugeligen dan onze Au-

theur. In de drie Artikelen , voorgemeld ,

wordQn de Rangen door het getal der Leden

,

waar uit de Voeten befiaan , onderfcheiden.

Die van zyn Eerden Rang* in het Eerfte Ar-

tikel, hebben vyf Leden in alle de Voeten;

die van den tweeden Rang vier , die van den

derden Rang drie Leden , en die van den vier-

den Rang vyf Leden in de Voeten van het

eerfte en tweede Paar , vier in die van de ag«

terfte Pooten* Byna de zelfde oodericheidiog

heeft in de Rangen van zyn tweede Artikel

plaats , doch eene die , wegens het getal der

Leden , wat verfchillende is , in de vyf Ran-

gen van het derde Artikel , 't welk de genen

bevat die de Dekfchilden Zagt en Vliezig heb-

ben. Ik zal tot vergelyking veelal daarvan

gebruik maaken, doch geen Lyft
.

geeven van

alle zyne Geflagtnaamen , waarvan de mees*

ften willekeurig zyn.

LijnnjEüs heeft de Infektcn met Dekfchik

den onderfcheiden en bepaald door algemee-

ner Kenmerken, gelyk wy zagen f, en êk f Bkefe m%

maakt het getal der Geflagten zo groot noch

1. Deel, IX. stuk, J o 2
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V, zo belemmerend niet. Wy gaan dan , volgens
Ajdef.l.

zyne Verdeeling, over, tot de byzondere be-

Hoofd* fchryving van die van 't eerfte Geflagt, dat

stuk, zeer uitgebeld \$9 de Torren naamelyk.

IV. HOOFDSTUK,
Befcbryvmg van 't Geflagt der Torren. Al-

gemeene Aanmerkingen omtrent derzelver Naam ,

Kenmerken, E'genfchappen, Byzondere Bttfcbry*

ving zo van vêelë Vreemde , Ooft en Weftin-

difche, gehoornde en ongeboornd-e ^ als van de

Inlandfcbe Rbioofter- en Mest-Torren , van de

Molenaars of JMey - Kevers , de bonte Duin-

Kevers, de Gouden Torren en veele anderen:

waar in ook van derzelver Voortteeling , Veran-

dering , Levensmanier en Gebruik , omjlandig

gefproken wordt.

ONder den algemeenen Naam van Torren
begryp ik die Schildvleugeligc Infekten,

welke men daar door gemeenlyk verftaat; hoe-

wel 'er de genen , die men hier te Lande Ke-

vers noemt, als van agteren fpits zynde van

Lyf, ook onder begreepen zyn. De Duitfchers

noemen de Torren, in 't algemeen, Keefer ,

dat is Kever. By de Engelfchen fchynt denaam

van Chafer, zo wel als die van Beetle, in ge-*

bruik te zyn. In 't Franfch noemt menze E*

Jcarbot en Cbarbot ; in 't Spaanfch Efcarnaio ;

ia 't Italiaanfch Scarafaggio of ScarafaJJo. Dee-
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ze laatfte Naamen zyn , buiten twyfel , van het V.

Latynfch Woord Scardbaw* 't welk de Geflagt-
A
/yj*

naam der Torren is, afkomftig. Hoofd-

Zo bekend, nu, als dat Woord is 5 by de STUK#

Latynen, zo duifter is deszelfs afleiding van 0o4^g-
fommigen aangemerkt (*). Dat die Naam zy-*

nen oorfprong zou hebben van Wefpen, (Cra*

brones), en derzelver Naam van Cabits of Gz-

hallus (een Hengft,) als beiden uit het verrotte

Vleefch der Paarden voortkomende, geiyk Isi-

dorus wil; is niet alleen zeer vergezogt^ taaar

ongerymd en ten ukerfte belachelyk. Eenvou-

dig en duidelyk komt het my voor , met C a a R-

leton dien Naam af te leiden van het Griek-

fche Woord Karabos , dat een Zeediertje bete-

kent , van 't Geflagt der Kreeften , of ook voor

het Vliegend Hert gebruikt wordt, zo men wil,

en daarom zyne afkomft van Keras (een Hoorn)

zal hebben. Niet minder gemeen is 't gebruik

van 't Woord Kantharos by de Grieken geweeft*

om eenige Torren te betekenen ; 't welk de La-

tynen, en Pliniüs in 't byzond er, overge-

nomen hebben, by wien Scarabaus. en Cantba*

rus het zelfde is. Dit laatfte dunkt my niet,

gelyk Charleton wil, van den Ezel -aflei-

delyk te zyn; noch ook, by tegenftelling, van

Katbarosy \ welk rein en zuiver betekent : maar

ik oordeel dat het 3 even als de naam van Cm*
tbarus , die aan zekeren Vifch gegeven wordt

(*) Zie JOHNSTON, ALDRO VANDUSj Cnz.

h DïiX. IX, STUK, 1 4
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V. * , zynen oorfprong zal hebben van de ge*

AF
J?f

B^ daante of figuur des Lyfs in de Torren,/t

JHIoofd. welk zekerlyk immer zo veel, ja meer overeen.,

stuk, komfl: mee een Kan of Kruik heeft , dan een
* Zie 't VIL
stu.v , t>i. Klopper aan de .Deur, dien men ook Catitbarus

noemde (*)„

Duiftercr is 't> of by de Israëlieten, van

auds, de Torren bekend zyn gewedl en wel-*

ken Naam die in 't Hebreeuwsch gehad heb-

ben. Men wil wel dat het Woord Cbargool of

flargd een Tor betekene (|) ; doch dan zou-

den de Torren aan de Israëlieten toe Spyze

zyn toegedaan geweeft, niet alleen, maar zy

moeiten ook kunnen {pringeo, 't welk alleea

aan fommïge Torren eigen is, enz. Men vindt,

naamelyk, onder het Kruipend Gevogelte, dat

pp vier Voeten gaat , en boven aan zyne Voe-

den Schenkelen heeft , om daar mede op de
• Aarde te fpringen * behalve de Sprinkhaanen

nog drie andere Dieren begreepen , waar van,

in de Dortfche Overzetting van den Bybel de

Naamen onvertaald gelaten zyn (§). Dat daar

qmtrent een groote duifterheid plaats hebbe,

blykt uit de wydloopige redeneering van de

Thalmuiiften over deeze Tex;t. Anderen heb-c

ben*

(*) F A E R I Thefauras & Lexica.

(f) BuxTORï Lexicon Hebr. in Charag.

(§) Levit
m XI. v. 22. Van die zult gy deeze eeten; üs*i

Sprinkhaan na zyncn aert, ende den Solham na zynen'aert,

en3e den Rargol na zynen aert, ende den Hagab na zyne*

sert»
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frenze vertaald , doch op een verfchillende wyze v#

die weinig Licht aan de Zaak geeft , en tegen- Afdeeu

fïrydigheden ichynt in te fluiten (*) Hoofd-

By de Egyptenaaren, ondertuflchen 9 waren stuk.

de Torren niet onbekend: zy hadden 'er drie, zinne-"

. beelden.

foorten van » zo men verhaalt , waar onder

een niet twee Hoornen, een andere foort één-

hoornig. Men heeftze van ouds tot Zinnebeel-

den gebruikt van verfcheide Zaaken* doch in-

zonderheid van den vcragtelykften Staat, die op

den Aardbodem te vinden is. Dus vergelykt

Ambrosius den Heyland, aan het Kruis han.

geodc, by een Tor (|): Chrysostomüs
d? Lafteraars by Torren 9 als Vuiligheid in den

Mond

(*) By eenïgen neemt men het voor Vliegend
1

viervoetig

Gedierte dat niet ipringt, gelyk in Bibh Junli & Tremetliiy

alwaar voorts gezegd wordt.* Exillis comedetis ifla^ Locufiam^y

Bomhycem& Cantharum & Cictdam \Jingul*\ fectmdum fpeciem

fuam. De Vutgata zegt: Brucu-t in genere Juo , & Attha-

cus atque Ophiomachus , atque Locufta, Atehacus zoti, volgens

de Kanttekening , een Tor zyn ; en Ilargol neemt men daat

voor een Sprinkhaan 3 die met Slangen vegt. Johannes
de Dooper at Sprinkhaanen en zy worden nog heden van de

Arabieren gegeten ; doch van de Torren is my dit niet bee-

kend,

("f) Dmique licet in Crttce erat Dommus Jtfus y fupra Crw».

cem tarnen Regia majeftale nitebat. Vermis in Crttce * Scara--

isus in Crwe. Et bonus Vermis qm h<zjït in Lïgm : bonus

Scarab&us qui clamavit e Ligno» Clamavif qua/t Scarabdus:

Deus , Deus mens
}

re/piee in me, quare me derelïqmfti. Bmm
Scarabdus qui de Jierco re erigit pauperem% Het Woord, naa-

melykf, dat in de Pfalmen gebruikt wordt, om den vemoderdea

flaat des Heilands af te beelden : Ik ben een Warm en gesm

Man ; Ic^n « zo men meent , ook een To* betekenen»

I, DELL. IX, STUIC I |
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V. Mond draagcnde; zo ook de Nydigaarts, om
Afdbel. £gt ^e Torren zig voeden met Uicwerpzels of

Hoofd- Drek van andere Dieren. Een dappere Krygs-

stuk. man Werdc, van de Prieftersder&gyptenaaren*

door een Tor afgefchetst: om dat zy als van

top tot teen geharnast zyn. Men droegze op

deSteenen van Ringen gefneeden, om een Man-

nelyke dapperheid aan te toonen: want men

hieldt het oudtyds ^daar voor , dat alle de Tor-

ren Mannetjes waren , en hun Zaad in de Mefl

uitwierpen, 'c welk dan het verfoeielyk Zin-

nebeeld was van de onnacuurlyke Zonde (*)

In tegendeel werdt 'er de Zon of andere He-

melligten, en de Wereld zelve met zynen Om-
loop , door afgebeeld : dewyl fommige Torren

geduurig ronde pilletjes maaken van de Vuilig-

heid, daar zy in huisveflen. Ook zyn 'er vee-

len , die wegens de Kleur in fraayheid uitmun*

ten, gelyk bekend is, en de Fabel van den

Arend, wiens Eijeren de Tor, uit wraakzugt,

doorknaagde, leert, dat het geringde Schep-

zel het magtigfte, t'eeniger tyd , kan fchadelyk

zyn.

s reek-
Verfcheide Spreekwoorden zyn , van ouds

,

goorden. o0]^ Van de Torren ontleend : daar onder , de

Tor zoekt dm Adelaar , op het laatftgemelde

zien»

(*) PerverU Veneris pofKco Vulnere folTor,

Lucilli Vatïs fubulo, pullo premo,

Non Taums non Mulus erit, non Hippocamelus

:

Non Caper aut Aries, fed Scarabxus erit.

Ausonius.
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ziende. Men vindt een Grieksch Vers by Sui- V.

pas, dus luidende. RaJJer zal de Tor Honig AF
^

E^

maaken en de Mug Melk geeven. Men heeft ook de Hoofd.

Schadtiw van een Tor gebruikt, om de oorzaak van STÜK»

ligtvaardige bevreesdheid uit te drukken , en de

hardnekkigheid van kwaade Menfchen of die

zig in Ongeregeldheld verloopen , werdt door

het geduurig blyveo van een Tor in Vuilighe-

den, afgebeeld: terwyl zy in de Roozen, of

door lieflyke Reuk, als bedwelmd raaken. Een

dergelyke betekenis heefc hpt Spreekwoord

:

de Torren fmaakt de fynfte Honig niet (§): zien-

de op de genen, die in 't kwaade zo verhard

zyn , dat de kragcigfte Vermaaningen geen in-

vloed hebben op hunnen Geeft»

Men vindt de Torren in Grootte zeer verfchil- Eigen-

lende, niet alleen, maar ook in Kleur en Hoe^

danigheden of Levensmanier. Onder de Ooft-

en Weftindifche zyn 'er, van verfcheide Dui-

raen lang; De Kleur is , in de meeden , bruin

of zwartagtig 5 en onaanzienlyk ; riochin ee*

nigen hoog glimmend blaauw, groen, rood,

en onverbeeldelyk fchoon; ja met een weer-

fchyn van veelerley kleuren. De bonte Duintor

is, door zyne marmering alleen, verrukkelyk.

Ik heb 'er een gezien uit Nieuw Spanje , die

een Juweelagtigen Luider heeft met Goud en

^Zilver* Een dergelyken , doch zwart vangrond-

kleur , met Pluimpjes verfierd die den Glans der

Ede*

(*) Scarabti non £ufl&nt AtHQum Md»

h Deel. IX. Stuk,
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V.
AWDEUL.

IVJ
Hoofo*
STUSC*

Edele Steenen byna overtroffen , hack S wak-
mer dam (*). Sommige Torren (linken, an-

deren hebben een aangenaame Reuk , terwyl zy

leeven. Hunne fterkte beitaat voornaamelyk ia

de Pooten en Hoornen , wanneer zy deeze laat-

flen hebben , die hun niet alleen toe Wapenen

dienen , maar waar mede zy ook zig een weg

kunnen baanen. Somtyds gebruiken zy die om
'er mede te vegten* De Wyfjes hebben klei-

ner of in 't geheel geen Hoornen; ook de Ny-

pers en fomtyds zelfs de Sprieten kleiner- Ee~

Eigen zyn zeer door kleine Luisjes geplaagd ^

die hun gantfeh uitmergelen, en hunnen Dood

verhaaftea; wordende zy daar van niet eer ver-

laten 5 voor dat alle Vogtigheid of het Sap is

uitgezoogen. Hun Leven duurt, evenwel, in

veelen niet lang , ja zelden langer dan een

Maand: hoewel men 'er vindt, die den Win-

ter over blyven» De Gang van de meeften is

langzaam, en het Vliegen fchynt hun veelal

te (trekken , om van de eene plaats naar de an-

dere te komen. Veelen egter zyn fnel in 't loo»

pen en vlug» Ecnigen onthouden zig op de

Bloemen of Bladen der Boomen en Planten;

doch anderen in de Aarde of in Mefl en andere

Vuiligheden» Ook zyn *er die van rottende

Krengen leeven; gelyk de Doodgraavers , enz.

In die ftoffen, in Aarde of in verrot Hout, en

aan de Hammen van Boomen of aan de Bladen

der

(*) Bykel der Natuur. I. DEEL, blad*, zt*.
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der Planten, leggen zy hunne Eijeren, die in V,

_ r ri AFDEEL*
fommigen Paarlagtig zyn van figuur en Kleur.

jy#

Hier uit komen de zogenaamde Kwatwormen Hoofd»

voort, waar van ik reeds gefproken heb; die

veelal in de Aarde of in de Meft van Dieren,

zig onthouden , en fommigen zeer gulzig zyn

of fterk vreeten. Door ecnigen worden de

Wortelen van Gras en Kruiden afgeknaagd;

anderen eeten ïnfekteo en Wormen', gelyk de

Torren, die 'er uit voortkomen. Die is blyk-

baar in de Worm van den Rupfenjaager , die

ook Vliegjes verflindt.

Onder dit Geflagt van Infekten is een zoda.
ke
*cnmar'

nige Verfcheideaheid, dat men de Kenmerken

niet zeer kan uitbreiden, Behalve die der Schild-

vleugelige in 't algemeen , worden zy van de

andere Geflagten onderfcheiden , doordien de

Sprieten aan 't end dik en gekloofd zyn ; de Schen-

kels meeftendeels van voorenftekelig of met tand*

jes voorzien. Voorts hebben zy vier kleine Voe-

lertjes by den Bek, en een zoort van Schaarcn

of Nypers. De Kop is platagtig, met kleine

zwarte Oogjes. De Vleugels zyn onder de Dek.

fchildcn zamengevouwen en breiden zig, daar

onder van daan komende , zodanig uit , dat zy

wel eens zo lang worden ; en zyn van Vliezige

zelfftandigheid. De meeften hebben het Ag-

terlyf aan 't end ftomp. Van hunne zes Poo-

ten vindt men doorgaans twee aan hec Borftftuk

gewricht en de vier agterften aan het Agterlyf.

De Dyën zyn dik ; de Schenkels van bovea
i. peei. ix. stvk. dua4,
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V. dunner ; de Voeten beftaan uit eenige driehoe*

Afdeel, k jge Lecten en loopen ieder in twee kromme

Hoofd Klaauwtjes uit.

stuk. De Scarabai of Torren worden door den

Heer Lïnk^üs onderfcheiden : 1. In de genen

die het Borftftuk gehoornd hebben ; waar van by

tien Soorten opgeeft. Daar onder zyn zeeif raa-

re 5
groote, Indifche Torren. 2. In de genen

die het Borftftuk weerloos, maar den Kop ge-

hoornd hebben. In fommïge van da Arti-

kel is maar één Hoorn , Loodregt op den Kop

ftaande , in anderen zyn 'er twee, en in eeni-

gen zodanig een Hoorn, die zig aan 't end in

twee of meer takken uitbreidt. 3. In de ge-

nen, wier Kop en Borftftuk 9 beiden , weerloos

zyn of ongehoornd* In dat Artikel vindt

men drie* en -dertig Soorten , zo uit Europa

als uit beide de Indien , enz. afkomftig : in

het tweede veertien. Het vierde 5 eindelyk,

van de zodanigen die de Kaaken als een Nyp*

tang gefatfoeneerd hebben , bevat zes- Soor-

ten, waar onder het gewoone Vliegend Hert*

Dus zyn 'er, in ditgeheeleGeflagt van Torren,

drie-en-zeftig Soorten (*).

EER.

(*) Men gelieve aan te meiken , dat ik hier alleen de zo*

danigen bedoel , die tot de Ssarab&i of Torren, volgens

Linn^üS, behooren : hoewel in de befchryving van de

Eigenfchappen ook van anderen , die gemëenlyk Türrcn ge*

Roemd worden > is gefproken*
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EERSTE ARTIKEL, V.
AfdeeL.

Met het Borftftuk gehoornd. J v*

Hoofd.

(i) Tor die een zeer groote kromme Hoorn STUK*

aan deBorfi heeft, van onderen gebaard, Hercules.

m een opmards omgeboogen Hoorn Qp^lZm.
den Kop, getand van boven. i^

L
^
XU

De vyf eerde Soorten, van dit Artikel

zyn uit de Indien afkomftig. Zy begrypen die

groote Torren, welke men gemeenlyk noemt,

de Vliegende Stier of Neushoorn , dat is Rhino»

ceros, welke Naam aan den Europifchen , die

de zevende Soort is„ eigendyk gegeven wordt.

Swammerdam, die verfchcide Soorten van

uitlandfche Neushoornen of Eenboornen 5 Cgelyk

hyze noemt ,j in zyn Kabinet hadc, zegt dat

de eene op den Kop een Hoorn had; 99 zig

„ boogswys buygende na de bord, en inwen-

,3 dig met vier tantkens befet : eyndigende

„ verders het been der fchouweren , lendenen,

3,
en de borft, in een langen vooruytfleeken-

„ den hoorn, dewelke in zyn inwendige bogt

„ met gout*verwig borftelig hayr, alsmettryp,

,j bezet was " (*).

Uie

(i) Scarabams Thoracis Cornu incurvo , maximo, fubms

barbato ; Capitis Cornu recurvato , fupra dentato. Syftm

Nat. X. Gen. 170. MARCGR, Braf. 247. f.J.jONST. Inf.

T. 16. f. 1. OLEAR. Muf. T. i5
c
f. 1. Pet. Gaz. T. 70. t

I. Grew. Muf. 162. Swamm.M/.T. 30. f. 2. Roes,

Inf II. THE il. T. A. f. 1. 6c IV. Th. p. 4f s T. $ t f, 3,

(*) Bybel der Natuur , blads, 281.

1. Deel. IS. Stuk.
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V. Uit deeze befchryving blykt , dat hier van
Af

/v
EL

* hem bedoeld worde die Soort van Indiaanfche

Hoofd. Torren, welke fommigen, wegens den langen

stuk, vooruit fteekende Hoorn, noemen de groots

slenf

amS re
~ Olypbant; anderen de Wiegende Stier. Geen

van beide deeze Naamen is toepaffelyk : de

cerfte niet , om dat 'er een ander Geflagt

is van Torren, die men, wegens den Snuit,

Olipbantjes noemt : en dat een volgende Soort

dien naam beter verdient : de tweede niet , om
dat 'er in dit Geflagt voorkomen die twee

Hoornen hebben , welke taamelyk naar die vaa

een Stier, Bul of Os, gelyken. .Veel eigener,

derhalve > brengt men deeze met Swammer-
dam tot de Neushoornen of Rhinofters , we*

gens de overeenkomfc in gedaante met het

Dier, genaamd Rhinoceros; en dan zou men ze

. Hoornneuzen moeten noemen, volgens onzö

Taal : doch , tot onderfcheiding
,
geef ik 'er lie-

ver den naam van de Wiegende Eenhoorn aan,

Deeze Torren vindt men hier thans by de

voornaamlle Liefhebbers, ongevaar zes Duim

lang; naamelyk van agteren tot aan het end

van den langden Hoorn gemeten ; want het

Lyf is niet boven de twee Duim. De Afbeet*

ding van Petiver, do^rLiNN^us aangehaald,

drukt de Geftalce zeer wel uit; doch die van

Johnston gelykt *er weinig naar: zo min

als die van Swammerdam, Roesel geeft

de Afbeelding van eenen bruinen en eenen die,

groenagtig geel is van Dekfchilden, welke Ver-

fchei-
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fcheidenheden men hier ook by de Lief hebbers V.

vindt : zonder dat het tot nog toe bekend is ,
AFD

y
Er

of het een wezendyk verfchil dan verandering Hoopo-

zy van Kleur. Dit laatde , evenwel , is niet STUK#

zeer waarfchynlyk , en of het Wyfje ongehoornd

zy, gelyk in de gewoone Rhinoder-Torren

,

gan.fch onzeker-

De laatftgemelde Autheur is breedvoerig in 't De hooc-

betoogen, dat de Hoorens vau deezen Tor niet

tot het afzaagen van de Schors der Boomcn kun*

nen dienen , gelyk Petiver zig fchyut ver-

beeld te hebben , om dat zy min of meer ge-

tand zyn. De Haairagtigheid van den boven-

den Hoorn 5 aan de onderkant, dunkt hem,

ftrydt hier tegen en daar in heeft hy groot ge-

lyk : doch wanneer hy zig verbeeldt dat de

onderde Hoorn , in 't knypen , tegen den bo-

venden aan fluit of fluit, komt het my voor,
4

dat hy mis heeft: want in verfcheide Torren,

die ik gezien heb , (laan deeze Hoorens een

weinig fcheef over malkander, zo dat de on-

derde, in het knypen, langs den bovenden

moet heen fchieten, en daardoor zal de Tor

niet alleen meer kragt hebben in het vaft hou-

den van iets , 't welk hy vatten; wil , maar ook

om het als met een Schaar af te knippen raoog-

lyk , of ten miafte te kneuzen en 'er het Sap

uit te drukken. Het zou ook kunnen zyn, da£

hy van dien Nyptang alleen gebruik maakte,

om zig aan de Steelen der Bloemen , Bladen

I. DKEL, IX. STVK. J£ q£
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Hoofd
STUK.

V. of Vrugten, in het uitzuigen van derzelver

Afdeed Sap> va ft te houden.
1 v

Van de Huishouding deezer Groote Een«

hoorn-Torren is weinig bekend. De Autheu-

ren evenwel, getuigen , dat zy aazen op de

Mammée*Boomcn inde Weftindiën, die een

Vrugc draagen., welke zeer lekker is, naar on-

ze Perfiken gelykende, en welker Schors , ge-

kwetft zynde, een Vogt uitlaat; even gelyk

de wilde Kokos of Palmietboom in Afrika, dat

men aldaar Palmwyn noemt. Mooglyk zynze

van de Klappus-Wormen of dergelyken afkom-

ftig, die aldaar de Boomftammen van binnen

uitknaagen. Dat de Torren zelf, met hunne

fcherpe Snuit, een opening kunnee maaken in

de Schors der Boornen, is niet onwaarfchyn.

lyk ; doch dat zy de gedagte Schors zouden door-

zaagen, heeft, als gezegd is, by ons geen ge-

loof. Men vindtze , zo fommigen willen,

ook aan de Kult van Guinee.

Ik kan niet voorby te melden, dat onder

deeze foort van Torren , boven en behalve de

Kleur, nog eene aanmerkelyke Verfcbeiden-

heid plaats heeft. Dus vindt men in de keur-

lyke Verzameling van met natuurlyke Kleuren

getekende Infekten, uit de Kabinetten van ver*

fcheide Liefhebbers verzameld, welke de Heer

N#Strüyk bezit, zodanig een Tor waarin

de bovenfte Hoorn geheel omgekromd is, en

een anderen , die by den Wortel van deezen

Hoorn, en onder denzelven, nog twee Spitsjes

heeft.
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heeft. Van deezen laatflen, die ook op het V.

Lyf gefprenkeld is en bleekgroen van Kleur,
l?8tt4

hebben wy tot de Afbeelding gefemik ge- Hoofd -

maakt. SÏÜKé

De Afbeelding van Swammerdam, wel- Kleine vü*

ke onze Autheur aanhaak (*), is van eenf^ Ecn"

andere foort van Eenhoorn , daar Roesel^ lxxï-

ook eenigermaate de Geftalte van uitgedrukt

"

heeft ( t ) 5 doch die wy geeven volgens het

Natuurlyk Voorwerp , het welk de Plaatfnyder

van dit ons Werk, de Heer J* C. Philips,

bezit* DeezeTor, naamclyk, komt naaft aan

gemelden grooten Rhinofter; om dat hy twee

enkele Hoornen den eenen boven den anderen

heeft : doch verfchilt in veele opzigten, Zyn

grootfte langte is nog geen twee Duimen, en

de langfte Hoorn is naauwlyks zo lang als 'c

Lyf. De langde zeg ik t want by Roes Er,

is de bovenfte vry langer dan de onderde %

waarvan hier en by Swammerdam het te«

gecdeel plaats heeft. Voorts is ieder Hoorn

aan 't end tweetandig gevorkt of gegaffeld,

daar de Hoornen van den gemelden grooten aan

't end fpits'zyn. Ik vind geen het minde blyk

van Haairtjes aan den bovenden en maar één
t

Tand of Uitftek , dat ftomp is , aan den onder»

ften Hoorn. De Kleur is Kaftanjebruin.

(a) Tof

(*) Bybel der Nat. Tab. XXX. f. U
(|) Tab. A. fig. 2,

. 1. DEEL. IX. STUK, K a
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V.

Afdeel.
IV.

Hoofd.
STUK.

II.

AB&on.
Vliegende
Stier.

PI. LXXl.

(a) Tor rffe £iu££ Hoorens op het Borfifluk

heeft , op den Kop een drietandigen Hoorn,

aan 't end gegdffeld.

Gelyk LinNjeus den voorgaanden Hercules

genoemd hadt, wegens de Knodsagtigheid moog-

lyk van den Hoorn , of wegens de Sterkte ; zo

noemt hy deezen AEtaon , om dat die als twee

korte Hoorens op 't Voorhoofd fchynt te draa-

gen. De Fabel van A&aeon , een Jaager, die van

wegen zyn nieuwsgierigheid , om Diana naakt

met haare Nymphen zig baadende te willen be-

fchouwen , in een Hert veranderd en toen door

zyn eigen Honden verfcheurd werdt , is we-

reldkundig ; doch de toepaffiog een weinig duis-

ter: dewyl de Hoornen van deezen Tor veel

minder naar Hertshoornen geiyken, dan die van

\ Vliegend Hert. Wegens de geftalte en groot-

te wordt hy, gevoeglyk, de Vliegende Taurus

of Stier getyteld*

Niet de voorgaande, gelyk Roesel wil,

maar deeze fchynt het te zyn, dien Marc-
graaf, in zyne befchryving der Nacuur-

lyke Hiftorie van Brafil , Enena van de Ame«

rikaanen zegt genoemd te worden, Men heeft

hem, zonder twyffel, bedoeld met de Afbeel-

ding,

(2) Scanbsns Thorace biconii; Capitis Cornu tridentato,

apice biMo. Muf. LoüiSiE UJLinciE. Marggr.
Braf 24.6. Enena. Olear. Muf. T. 16. f. 2. MER. Sur. T«

72. Roes. Inf T. IJ. T. A. f. 2. HOEFN. Pi3. u T.

1. in medio. Swamm. BM% T. 3c, f. 4.
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ding, welke Johnston geeft van den eer- V.

ften Neushoorn, daar de befchryving den voor- Afdeel.

gaanden fchynt aan te duiden. Ook wordt hy Hoofd-

vry duidelyk gemeend met de aangehaalde Af- stuk.

beeld ing by Swammerdam, hoewel die

ook zeer onvolkomen is, In naauwkeurigheid

munt de Figuur van Roes el uk. De onze

is naar een Voorwerp , dat de gcdagte Heer

Se pp bezit, gemaakt.

Deeze Tor is wel zo groot en breeder van

Lyf dan de Vliegende Eenhoorn, doch het

Borftftuk en deszelfs Hoornen loopen zo ver

niet uit. Het Agterlyf heeft de langte van

ruim twee en de breedte van twee Duimen.

De bovenfte Hoorens zyn maar een half

Duim lang: doch de onderde is Snuitagtig uit*

fteekende en maakt dat de Tor, juïft als die

van Roes el,, de langte van vier Amfterdam-

fe Duimen heeft, van 't end des Agterlyfs tot

aan het uiterfte van den Snuit. Men vindt het

Borftftuk vzo wel als 't Agterlyf, rondom bezet

met een fyne Wolligheid cf Pool van geelagtig

roodc Haairtjes. De Haakige puntjes , die

onder aan de Schenkels van de Torren zig be-

vinden , zyn in deeze groote Soorten zeer ken-

baar. Men fchynt 'er in 't Kabinet der Koning-

lyke Sociëteit van Londen een gehad te heb**

ben , die wat grooter was , als zynde , volgens

Grew, vyf Duim lang. Roesel had 'er

een prefentj ontvangen , die een weinig klein-

der was. De Kleur is donker Kaftanjebruin.

Deel. IX. stuk* K 3 Ik
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V. Ik twyffel niet of de Tor , die uit het Werk
Afdeel. van Hoefnagel in het Vierde Deel van

Hoofd* Se ba is gebragt (*), onder den naam van een

stuk. vreemde Rhinoceros-Tor , zal deeze zelfde

Soort willen betekenen ; te meer , dewyl de

Figuur ook omtrent vier Duim lang is : hoe-

wel de Kleur aldaar gezegd wordt' geheel

zwart te zyn.

in. (3) Tor die twee Hoorens op het Borftftuk
fan/on

^ heeft y den Hoorn op den Kop alleen aan

de punt gegaffeld.

Io alle de Afbeeldingen van de voorgaande

Soort is wel de Snuit of Hoorn, op den Kop,

aan 't end gegaffeld of tweetandig gevorkt;

doch dezelve heeft, van boven, nog een Uit-

flek, dat hem drietandig maakt. Dit Uitftek

ontbreekt in deeze Soort, die anders met den

Vliegenden Stier volkomen overeenkomftig is 3

en tot verandering, waarfchynlyk , van onzen

AuthenrSimfonl genoemd wordt: welken naam,

in 't Nederduitfch ook zeer bekend zynde, ik

flegts behouden zal. Het fchynt my toe dat

die Soort van Vliegende Stier, welke in 't IV«

Deel van Seba op Taf. XC. Fig. 3, 4, en

op Taf. XCL vertoond wordt, tot deeze Soort

behoore. De eerftgemelde hadt een bruine zeer

naar

(*) Tab. LXXXVII. Fig. 25.

(3) Scarabacus Thorace bicorni, Capitis Cornu apice tan-

tum bifurcato. SJLOAN. Jam. H. p. 205. T.%ij. f. 4. 5.

örown. Jam. 4i8 • T* 43. f. 6. Scarabsus cpartus.
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naar 'tpaarfch trekkende Kleur; de ander was V.

geheel zware. Zy vallen in Suriname en ande-
Af
^

eL*

re deelen van Zuid - Amerika. Hoofd*

De Heer Sloane noemt deezen de .groots
STUK '

zwarte driehoornige 9 als zynde, met den Hoorn,

anderhalf Duim lang ; de Dekfchïlden ge-

ftreept, twee graauwe Gogen en een Hoorn

op den Kop van een derde Duims lang^ krom,

blinkende, onder twee anderen die korter wa-

ren en (pits, op het Borftftuk geplaatft. Op

Jamaika, zegt hy, is deeze Torzeer gemeen,

en wordt door hem vergeleeken met den Ka-

ftanje-bruinen' Marylaödfchen van Peti ve,r ,

opNomm. V. aangehaald door onzen Autheur,

van welken ook Browne deezen onderfcheidc,

dien hy noemt tbegreat brown'Survyerz doch hy^

heeft mis, dat de drie Hoorens alle van 't Rug-

gedekzel afkomen.

(4) Tor die drie Hoornen aan
9
i BorJIJtuk

heeft, den voo\jlen [zeer kort , en den Hoorn Atlas.

van den Kop opwaards gekromd. öiypSat.
pl. lxxu

Hier van is een vry duidelyke Afbeelding
ö

' *

door Swammerdam gegeven , die hem

noemt: „ de tweede Soort van Neushoorn , <weL

n ka I

(4) Scarabceus Thorace tricorni , antico breviflïmo, Capiiis

Cornu recuivato. M. L. U. Marcgr. Eraf. 247. f, x.
.

Olea.ii. Muf. T. 16. f. 3. Pet. Gaz, T. 49. f, 8. an

T. 14. f. 12. MERUN, Surin> 'm titulo F. G. S W A hl Af*

ML T. 30. f. 3.

I. Deïl. IX. 'Stuk. K 4
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V.
Afdeel.
IV,

Hoofd-
stuk.

99

^5

kernen, met regt, ^Vliegende Oly.
phant zou mogen noemen." Die benaa-

ming worde door hem van de twee kromme

Hoornen op het Borftftuk afgeleid, welke dan

de Tanden zullen verbeelden, waar tuffchen de

Snuit der Olyphanten uitfleekt, en, dewyl dee-

ze Snuit aan 't end niet gegaffeld is, zal de

overeenkomft in deeze mooglyk nader zyn dan

in de voorgaande vreemde Rhinofters of Hoorn-

Keuzen* Om w^t reden Linm^us hem At*

Jas genoemd heeft , is my zo blykbaar niet*

Evenwel kunnen de twee Hoornen de Armen

verbeelden van een Beeld , dat , met het Hoofd

voorover bukkende , den Hemelklooc op ds

Schouderen torft. Petïver zegt, dat de Tor

Hoang genaamd op de Philippynfche Eilanden

,

volgens Pater Kam.el, zeer geleek naar

den Bul-Tor, dien hy den grootften Buceros of

zwarte Bul-Tor van Borneo tytelt , als zynde

hem door een Chirurgyn van daar gebragt. Hy
hielde denzelven voor de eerfte Soort van Neus-

hoorn of Rhinofter. Volgens de Afbeelding

was de langte drie Duimen , de breedte vyf

vierde Duims. Zulk een Tor als deeze hadc

Swammerdam uit Japan gekreegen (*).

Wy hebben hier de Aftekening uit de gedagte

Verzameling van den Heer N. Struyck ge*

bruikt.

C5)

(*) Bybtl der Natuur, bladz. jtf, Tab, XXX. fig. }
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fO Tor die drie Hoornen aan 't Borftjiuk V.

heeft , waar van de tniddelfte langst ; den w *

Kop ongehoornd; de Schilden overlangs ge- Hoofd-

Jlreept, ;

S™K'

Atoëus.

By Peïiver wordt deeze genoemd 2to/«Bui-Tor.

toornige, glimmende Neushoorn van Marylandi

Kajianje-bruin van Kleur , of Marylandfche Bul-

Rhinofter. Hy merkt aan, dat dezelve van het

Kamhoornig foort is , als de Sprieten gekamd

hebbende, en het Lyf van boven zeer glanzig. De

langte van het Voorwerp, dat hy afbeeldt, is

één Duim ; de Hoorens zyn zeer kort ; de Poo-

ten altemaal ruig. Linnjeüs merkt aan, dat

hy zeer veel gelykt naar den gewoonen of Eu •

ropifchen Rhinofter, doch driemaal zo groot

is 3 hebbende de voorfte Schenkels vyftandig.

Het blykt dat deeze uit Noord-Amerika af-

komftig zy : daar de vier voorgaande Soorten

in Zuid Amerika voorkomen. Ik noem hem,

tot verandering , Bul-Tor: dewyl hy eigentlyk

geen Snuit heeft,. Of met den Soortnaam van

onzen Autheur bedoeld worde, dat hy zig op

de Aloë-Planten onthoudt, is my niet geblee*

ken. Van Browne wordt hy the Newsmon*

ger getyteld (*)•

In

(s) Scarabams Thorace tricornï, interrnedlo longiore, Ca-

pite mutico , Elytris uniftriatis. M. L ü, Roes. Inf. II.

T. A. f. 6. P e T. Gaz. T. 24.. f. 10.

(*) Volgens het Engelfch betekent dit een Verkooper of

Vsrfpreider van nieuwe Tydingen, Hoe zn&s op deczen Tor

toepaflclyk kan zyn , is my duifler.

I, Deel, ix. Stuk. ]£ «
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V. In de Rangfchikking der Torren van den voor-
Afdeel. gemeden Franfchen Autheur jjbehooren alle de

Hoofd* voorgaande Soorten tot zyn Eerften Rang van

tB
s

Jd
"K

;33
het Eerde Lid, der genen, naamelyk,die vyf

Leden aan de Voeten hebben : hoewel zy , als

uitlandfche zynde, by hem niet bekend ftaan.

vi- (6) Tor die drie Hoornen aan het Borftfluk
TyphdUS.

, r i n n
Kleine Bul- beeft, waar van de middelfte kleinjl: den

je.n,Lxxi. Kop ongehoornd.

feg- s.

Linnaüs geeft deezen op uit het Kabi-

net van de Koningin van Sweeden : zeggende

,

dat hy de grootte van den Meft-Tor heeft , de

Schilden effen doch niet glimmende* P e t i v e r

hadt hem genoemd Drieboornige zwarte Tor ,

met gekamde Sprieten: mijfchien de Bul- of Stier*

hoorn van Moüffetus. Mr. Dandrid-
g e nam deezen in 'c Voorjaar waar op de Hei.

de van Hampftead in Engeland ; zynde een

half Duim lang, vry breed, op 't Lyf over-

langs gevoord : de Pooten zeer ruig ; de Hoo-

rens naauwlyks zo lang als de Kop. Osbeck
heeft hem ook in Spanje waargenomen.

Wy geeven hier , innatuurlyke grootte, ge-

lyk de overigen , de Afbeelding van zulk een

Bul-Torretje, dat by Muiderberg aan 't Strand

dood gevonden is, door Monfr. G* Philips:

gelyk Se pp 'er ook een heef

t

5 dat by Utrecht

i was

(6) Scarabaeus Thorace tricoinï , intermedio minore : Capi-

te mutico. M. L. U. Pet, Qaz, T. 23. f. 3*
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was gevangen. De Geftalte is als boven ge- v.

meld, de Kleur zwart. Het blykt dan dat zul- AfD£e^.

ke Torretjes zo wel in Europa als in de Weit- T7
1V-

•

, , ,
. Hoofd-

Indien gevonden worden : hoewel zy 5 ten min- Stük.

fte in ons Wereldsdeel, zo 't fchynt zeldzaam

zyn.

(7) Tor die aan het Borftftuk drie Knobbeltjes vu.

en een agterwaards gekromde Hoorn opKhinoücr!

den Kop heeft.

Zo zeldzaam als de voorgaande, zo bekend

is deeze Soort van gehoornde Torren. Men
vindt 'er by alle Autheuren , nagenoeg, mel-

ding van gemaakt. Sommigen noemen hem de

JSenboornige 9 welke naam mooglyk allereigenft

zou zyn , indien het gemeen gebruik niet was

hem de Rbinofter of Neushoorn-Tor te hee-

ten ; en de plaatzing zo wel als de geftalte van

den Hoorn 9 welken hy op den Kop heeft , is in-

derdaad met dien van het Viervoetig Dier, dat

men Rhinoceros noemt , zeer overeenkomfiig.

De Engelfchen geeven 'er ook dergelyken Naam

aan: deDuitfchers noemen hem Nafehom^K®*

fer en de Franfchen Moine of Monnik.

Men

(*) Scarabseus Thorace tuberculo triplici , Capitis Cornu

recurvato. Faun, Suec.Ed, I. N. 340. Scarabseus Capitc imlcor-

ni rectirvo , Thorace gibbo , Abdomine hirfutc» Olear.
Muf 27. T. 16, f. 4. FRISCH. Inf 3. T. 3. f. 1. SWAMM»
BibU T. 27. f. I, 2. JACOB. Muf ï.S. ƒ. J O N S T. Inf

T. 1 5. f* 2. ROES. Inf IL Th. T, 7. f. 8 , 10. HOEFI4A G*

Tïü. T. 13. f. antepenultima.

l.DEEL. IX.STUK,
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V.

Afdeel
IV.

Hoofd-
stuk.

Rbhiojïer.

Ge&aftc

Men vindt hem mecft in Broeybakken der

Tuinen en Moeshovea , die uit Eikenbaft of

Runbeftaan, en dikwilsookin de Paden of Bed-

den , die met Run beftrooid zyn ; 't welk maakt

dat men in Duitfchland * daar de Looijers een

andere foort van Bast gebruiken en de Run toe

Kluiten wordt gemaakt , om te verbranden,

deeze Torren weinig vindt , zo Roesel ge-

tuigt. C l u s i u s , evenwel , hadt 'er van Wee-

oen de Afbeelding van gezonden aan Moüf-
fetüs in Engeland, met byvoeging, dat dee-

ze Soort van Rhinofler-Torren , in het Land daar

omftreeks , vry gemeen was. Imperati ge-

tuigt, dat meuze, in Italië, in de Zomer ziet,

en in Vrankryk zyn ze niet alleen in de Bedden

der Tuinen en Moeshoven % maar ook in rottig

Hout, zeer gemeen.

Bezwaarlyk zalmen ontdekken, waarom dee-

ze Soort van Torren aan Mercurius was toege-

heiligd , daar zy zeer log en traag in 't vliegen

zyn. Het Mannetje is gemakkelyk kenbaar aan

eenen fpitfen Hoorn op den Kop , die in eeni-

gen wat langer is dan in anderen , doch altoos

kennelyk agterwaards omgekromd. Het Wyf-

je is altoos ongehoornd, wat langer en dikker

van Lyf , hebbende bovendien , zo wel als *c

Mannetje, dat drietandig Uitftek aan het Borft-

ftuk, waar van onze Autheur, in de onderfchei-

dende Kenmerken , gewag maakt; hoewel dit*

in de Wyfjes, ook niet zo kennelyk is. De
Kleur van \ gehcele Lyf is, in beiden , Kaftan-

je-
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iebruin : zy hebben de Dekfchilden glad , doch V.

het Lyf van onderen , even als de voorgemeld 1V4

de Soorten , wat Haairig of ruig. Hoofd*

Roes el heeft byna de geheele Hiftorie^^JJ*

van deezen Tor van Swammerdam ont- Paarins-

leend (*) , die daar omtrent zeer omftandig is.

De Paaring gefchiedt in de Voorzomer; als

wanneer het Wyfje gedekt wordt van het Man-

netje, dat met de Haakjes, die 'er aan het

Hoornagtig gedeelte van zyne Roede zyn , de

Scheede van het Wyfje vat ; zo dat hetzelve

hem niet ontloopen kan, en dan bevrugt hy

het door de uitfchieting van zyn Zaad. Hy
vergelykt dit met de Paaring der Kapellen van

den Zydeworm , die zo ritzig zyn , dat zy zig

ook met de doode Wyfjes vermengen en zo

vaft haaken , dat menze naauwlyks van elkan-

der kan fcheiden , wanneer zy zig gepaard be-

vinden. Na de Paaring > zegt hy , begeeft het

Wyfje zig dieper in de Aarde , in de Run of

°Mefl, tot het leggen van haare Eijeren, die

niet by elkander, maar hier en daar verfpreid

zyn. De gedaante van de Eijertjes, die hy

afbeeldt, is rondagtig; de grootte omtrent als

Ra-

(*) De Neushoornige Schalbyter ,
gelyk men deezen noemt,

onthoudt zig, volgens Swammerdam, gemeenlyk op

de Timmerwerven , in het gekapt en gezaagd Hout , of 'm

het flof van 't Riet , daar men de Schepen mede blakert : in

de Vuilnisbakken der Lufthoven of in de Loijers Run ; om-

trent oude Boomenen Hout dat vergaat. Bybel der Nat, l9

D. bladz. 302.

I Deel. IX. Stuk,
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Rbinufter.

Kwatworm,

158 Beschryving van

V. Radys-Zaad; de Kleur wit; de zelfstandigheid

Afdesl. vliezig en week : zo dat zy in de Lugt famen-

Hoofd- tfekken en rimpelig worden door uitdrooging

van de Vogtigheid, die 'er binnen is befloo-

ten*

Deeze Eijertjes fchynen weinig tyds tot de

uitbroeding te behoeven. Het duurde niet

lang, of Swammerdam vondt 'er de begin,

zelen in van een Wormpje , aan roodagtige

ljipjes kenbaar, en op 't end van Auguflus ver*

toonden zig in de Aarde reeds jonge Wormp-

jes. Deeze hadden * by 't uitkomen , den Kop

grooter dan het geheele Lyf , 't welk rondom

als met Haairtjes was begroeid; twee groote,

roode Tandjes waren zeer opmerkelyk aan dit

Kopje , waar van de Kleur eerft geelagtig

wierdt en vervolgens in bruinrood veranderde;

blyvende die van het Lyf witagtig, Hier uit

groeit dan , in de Run , Houtbaft of rottend

Houtzaagzel, de Kwatworm van den Rhinos-

ter«Tor , die
f
zo Swammerdam aanmerkt

,

fomtyds wel de dikte van een Duim breed en

viermaal zo veel langte krygt (*), eer hy in

een Pop verandert.

Men vindt deeze Wormen, om dat zy wit-

ag-

(*) Niet vier Duimen i
gelyk fommigeri het begreepen

hebben : maar drie of twee en een half en fomtyds maar

twee Duim
,
gelyk Frisch aanmerkt , die egter aldaar niet

de regte Kwatworm afbeefdt. In de langte uitgeftrekt , is hy

ongevaar drie Duimen, Amfterdamfe Maat; en rykelyk tot

half Duim breed.
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agtig geel van Kleur zyn , en zo groot , ge- v.

makkelyker dan de Torren: gelyk zy ook ge- Afdeeu

makkelyk te ondericheiden zyn van den gemee- Hoofd*

nen Houtworm, in 't Latyn Cojfus genaamd, STUK -

die den zwarten Boktor voortbrengt, Plinius

zegt, dat hy eenige zulke Houtwormen gege-

ten had ; doch onze Kwatworm zal niet ligt

daar toe gebruikt worden, om dat hy zo Snot-

terig week is, en vol van Vuiligheid of Hout-

fpaantjes, die men 'er nog byna onveranderd

in vindt , als men hem opent. Het Lig*

haam beitaat uit veertien Ringen, en heeft,

aan ieder zyde, negen Lugtgaacjes of flippen,

die zig fomtyds langwerpig als een Turkfche

Boon vertoonen , gelyk Swammerdam
aanmerkt : doch gemeenlyk zyn zy omtrent

rond en roodagrig van Kleur. Naar dat de

Worm zig intrekt of uitrekt, is de figuur van

deeze Lugtftippen verfcbillende. Aan de voor-

fte Ringen zitten de Pooten , welken 'er de

Kwatworm maar zes heeft, als gemeld is. De

Kop is bruin of paarfebagtig rood, en heeft, be-

halven de Oogen, Sprietjes, Nypers of Kaa-

kebeenen , en een Lip die als in tweeen gedeeld

is; zynde de zelfftandigheid Hoorn- of Schulp-

agtig, en die der Ringen van het Lyf Leder-

agtig taay. Op het Agterlyf glimmen zy als

een Spiegel, doch zyn voor 't overige dunnet-

jes bezet met kort fyn Haair.

De beweeging van deeze Kwatwormen is verwtöèiing

zeer traag , hoewel zy een groote kragt hebben
van Hludi

1. dil£l. ix. stuk. om*



i6o Beschryving van
V. omtrent den Kop. weetende daar mede heel
fdehl.

fcjjjeiyk een Opening te maaken in de Run of

Hoofd- Aarde, om daar in te kruipen. Zy moeten

Rbh^jhr.
een vry groote Warmte verdraagen kunnen:

want, als de Run fterk broeit, vindt men ze

veel friffcher, knypende alsdan*, wanneer men

ze wat hard aantaft. Het fchynt dat zy ver.

fcheide Jaaren tot de aangroeijing betteeden,

eer zy in een Pop veranderen , werpende mid-

delerwyl eenige maaien hunne Huid, niet al-

leen uitwendig, maar ook inwendig af. Ten

dien opzigte is het zonderling , volgens de

g Waarneeming van Swammerdam; hoe te-

vens de inwendige Oppervlakte van de Maag
* ten deele , en van het Gedarmte in 't geheel

,

niet alleen , maar ook die van de Lugtbuisjes , af-

geftroopt worde en uitgeworpen , zittende dezel-

ven als Touwetjes , die door de Lugtftippen uit-

getrokken zyn , agttien in getal , aan de afge-

legde Huid ; waar aan ook
L
de Scheeden , daar

de Pooten in gedoken hebben, blykbaar zyn.

Het Bekkeneel fplyt zig in drie deelen en wordt

insgelyks afgeworpen, Kort na de Vervelling

vindt men den Kop en de Nypers wit, week

en buigzaam. Hoe menigmaal deeze verwifle-

ling van Huid in de Kwatworm gefchiede,is on-

bekend,

inwendige Wy gaan over om de inwendige deelen van

deezen Worm te befchouwen. Men doodt hem,

ten dien einde , in Brandewyn , of laat hem

verdrinken in warm Water. Vervolgens het Vel

op
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**p de Rug geopend hebbende , komen , na het V.

Ufc'aopen van deVogtigheid, in de eerfte plaats ^ L

de Spieragtige Vezelen te voorfchyn, die de Hoofd-

Ringen beweegen; loopende zeer aartig over R£™fr\
elkander, van den ecnen naar den- anderen Ring.

Hec Hart vertoont zig als een Vliezig Kanaal ,

zynde naauwft digt aan den Kop en omtrent ia

't midden van het Lyf , als ook by het agter-

end van den Worm : dewyl hetzelve zig , lang»

de Rug, door het geheele Lyf uitflrekt. Ne-

vens het Hart, dat geheel doorfchyuendis, ziet

men eenige zwarte Stippels, van ongelyke

grootte.. Voorts vertoont zig het Vet, dat uit

een menigte bolletjes als Zandkorrels beftaat;

gelyk dit ook in het Vet van andere Infekten $

eo zelfs van groote Dieren , kan waargenomen

worden. Door dit Vet zyn ontelbaare Logt-

pypjes verfpreid, afkomende van de Stippen

of Lugtgaatjes , welke agttien Hoofdtakken

van deeze Longepypen uitleveren. Alle deeze

Lugtpypjes zyn , dat te verwonderen is , zon-

der Blaasjes > daar zy die zo duidelyk hebben

in de Tor-

Onder de Ingewanden korflt eerft de Maag ingewanden,

in aanmerking , die verder byna den gantfehen

Worm vervult, zynde altoos vol en opgefpan-

nen door gekaaagd Hout of Run; weshalve zy

zig bruin , blaauw. of roodagtig van Kleur ver*

toont , dewyl haare Vliezige Wanden insge*

lylys doorfchynende zyn. De Keel of Slok-

darm is zeer naauw, en maakt, zig vcrwyden-.

h Deel» IX. Stuk. L die*
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16a Beschryving.van

V. de , den bovenden Mond van de Maag , die

Afdeel. meteen ^eer groot getal puntjes, als Tanden,

Hoofd- is bezet, in zes ryën geplaatft, en holle Pyp-
stük. :

es uitmaakende die eenigermaate fchvnen o-
Rb'mofter.

J ° J

vereen te komen met de byhangzels aan de

Rob der Vifïchen : dat is te zeggen ; hun ge-

bruik is even onbekend. Laager of verder

naar agteren aan de Maag zyn nog meer derge-

lyke Pypjes. Zy maaken een getal van ver bo-

ven de honderd uit. Voorts vindt men , in de

Maag, een menigte van Lugtvaatjes ingeplant,

en nevens dezelve leggen, zeer fraay gefchikc,

eeriige Vaatjes , die men , (in navolging van

Malpightüs, ten opzigt van den Zyde-

worm,) de Saffraankleurige zou kunnen noe-

men. Voorts loopt de Maag uit in een dikken

Darm, die altoos vol gepropt is met Vuilighe-

den, welke in figuur zeer naar Rottekeutels ge-

lyken, maakende dat de Worm, aan 't end,

blaauwagtig doorfchynt.

Herfenen Swammerdam, wiens onvermoeide vlyt

'in het ontleeden der Infekten onverbeeldelyfc

was, heeft zelfs het Zenuwgeflel daar in na*

gefpoord. De Herfenen, zegt hy, leggen in

tHemypU-ëe&op en beftaan uit twee halve bolletjes *
,

tiA
die met elkander een lighaam formeeren , daar

men , van vooren , vier kleine Zenuwtjes ziet

uitgaan , en op ieder zyde twee grooter Zenu-

wen, die, tefamen loopende , het Ruggemerg

maaken, waar van de Zenuwen zig, zeer aar-

. ti£, door de geheele Tor verfpreiden; gelyk ia

zy-
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zyne Afbeeldingen (*) is te zien. Door de V.

fcheiding of tuiïchenwydte van gemelde Zenu- AF
^

Et*

wen , die men als een Spleet van het verlang* Hoofd-

de Merg f kan aanmerken, gaat de Keel heen, 0/
ST"K*

even als in de Zydewormen, Dus ruften de t-™&tfi

Herfenen op de Keel en de Maag legt op het*
J

Ruggemerg, 't welk daar van bedekt wordt.

Zelfs verbeeldt hy zig insgelyks de te rug loo-

pende of weerkeerende Zenuwen f in de Worm
f Ner^ ^

ontdekt te hebben, die hy ook afbeeldt; voe*
currenus

gende 'er by , dat hy een byzondere Manier

had uitgevonden , om de Herfenen en het Merg

van deeze Infekten zodanig te balfemen , dat

menze, zonder weg te droogen, in de natuur-

lyke Geftalte bewaaren kon.

Van deeze fynigheden afftappende, komen verandering

wy tot de Verandering van den Kwatworm der
meenPoP-

Rhinofter - Torren. Wanneer zy daar aan toe

zyn, kruipenze dieper in de Aarde, Meft of

Run , en maaken zig een Eyrond holletje , dat

van binnen, aan alle kanten, zeer glad en als

gepolyfl zig vertoont. Hier in blyvenze dan

flil leggen , en worden , zo door het loozen der

Vuiligheden als door de uitwaafeming van vee.

ie Vogten, allengs dikker en korter, en tevens

rimpeliger dan te vooren: des het fchyntofzy

uittecixlen. Ook vertoont zig, in 't eerft, geen

blyk der uitwendige Lighaamsdeelen , door de

Huid heen; hoewel zy daar mede, onder de

Huid/

f ) Bybelder tfatmr.'?!.. XXVIT. & XXVIII.

DEJUL IX.4WUK. L 2



ï64 BeschryvINg van

V. Huid , zeer duidelyk zyn voorzien. Immers het

Afdeel. dmrt D }ct;
-

]aDg f ^ uiczwelling van de Pop 5

Hoofd, reeds binnen de oude Huid geformeerd , doet

stuk., dezelve ©pen barden, en dan komt een Pop
Khinoflir. r l . ,

r

te voorichyn waarin de Pooten, Sprieten ea

Dekfchilden niet alleen , maar zelfs de Hoorn

van 't Mannetje , zigtbaar zyn.

De Worm, dus in een Pop veranderd zyn-

de, perft en dringt, door de beweeging van

zyn Lyf , het afgelegde Vel naar agteren , en

fommelt het in malkander. Haare Kleur is als

dan t'eenemaal wit, behalve dat zig op de vyf-

de, zesde, agtfte, negende en tiende Ringen

van de Rug, eenige fyne Hoornagtige en don-

ker bruine hardigheden vercoonen, zo wel als

op de Schildjes van den alleruiterften Ring des

Lighaams, en hier en daar aan den Kop en

Pooten. Voor 't overige is het Lighaam der

Pop week en zagt van zelfftandigheid, breeder

en dikker naar evenredigheid van de langte,

dan de Worm is geweeft. Tuffchen den Kop

en de Voorpooten vertoonen zig eenige kleine

bolletjes, ten getale van zes, waar in de Sprie-

ten en Proevertjes , als ook de Oogen , verbor-

gen zyn. Uit dergelyke bolletjes fchynen de

/ onderfte deelen der Pooten te beftaan , die on-

gelyk dikker zyn, naar maate van de boven-

fte deelen, dan in de Torren: zodat de Pop

als zugtige Beenen fchynt te hebben. Even 'c

zelfde laat zig ook waarneemen omtrent de

andere deelen des Lighaams , en ki 't byzonder

de
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de Dekfchilden en Vleugels, die naar den Buik V,

toe, en daar onder, geplooid leggen , iraaken
FD

^

E
*

de een dikke Wrong. De Kop en 't Borftftuk
fj00F

"

D.

zyn, gelyk in meed alle Poppen, voorwaards Stuk:,

. Rhino/hr.
geboogen.

Deeze Pop is niet zonder beweeging: zy p e poP

kan zig , in haar Hol , van de eene naar de^clr ccn

andere zyde overbrengen. Ook verbeeldde

Swammerdam zig, dat, wanneer zy door

Koude bevangen worde in de Herfft , de Ver-

andering vertraagt; zo dat de Pop den gehee-

len Winter in die Geftalte overblyve* An-

ders duurt de Verandering van den Worm in

een Pop eenige Weeken, en die van de Pop

in een Tor een of twee Maanden. De Vog-

tigheid , naamelyk , verdwynt, door de Uit-

waaffemïng , zo 't fchynt , allengs , en , hoe meer

dezelve afneemt, zo veel meer neemt de bruin-

heid aan, gelyk zy ook allengs hafder worde

en met een Hoornagtig bekleedze] overtoo-

gen; tot dat dit Infekt, eindelyk, in zyn vol-

maakte Staat op het tooneel verfchyee* De

geheele Verandering , van den Kwatworm in een

Tor , fchynt wel omtrent een half Jaar tyds

noodig te hebben.

Verfcheide Lighaamsdeelen zyn , ïn deeze 1 'giiaamst

Torren , zeer duidelyk en omftaodig , dooi-

den laatflgemelden Autheur , waargenomen* Uit-

wendig openbaaren zig de Lugtftippen
9 die

merkelyk van dezelven in de Worm verlchil-

len 9 als niet allen even hoog geplaatft £yn-

h P^el, IX, Stuk, L 3 ff*|



i6ö Beschryving van
V. de; ook langwerpiger en dieper uitgehold, ja

Afdeel,
veel ruimcr pen j hoewel zo kenbaar niet

,

Hoofd wegens de Kleur. Men vindt 'er maar tien,

Xbfr
V
qer

aaQ
'

1Q^Ct ^y^G V^ Z ^CS aSC VaD ^eeze Lugt-

gaatjes , door de Verandering , moeten digt zyn

geraakt; waarfchynlyk door de inkrimping van

het Lyf aan 't agter-end van de Tor. Immers

de zesde , zevende en agtlle, zyn weezent-

lyk nog als Stippen zigtbaar doch toegefloo-

ten: het negende is geheel verdweenen. Wan^
neer de Tor niet vliegt, bedekken zyne Vleu-

gels alle de Lugtftippen.

oo*envan De Oogen zyn in deeze Torren zeer aan-

een ror. merkelyk , en in grootte zo wel , als in figuur

en getal van Oppervlakten , zeer veel verfchil-

lende van die der Kwatwormen. Mea vindt

'er aan ieder zyde van den Kop één , dat fa-

mengefteld is uit verfcheide Bolletjes of klei-

ne Oogjes 5 die met elkander een Soort van

Netje maaken of zig vertoonen als een Ho-

nigraat; gelyk in alle vliegende Infekeen. In

de Torren, egter, zyn deeze Verdeelingen zo

verhevenrond niet als in de Vliegen of Byën

,

maar veel vlakker , ook kleiner en zonder

Haairtjes daar tuffcfren. Deeze Verdeelingen

gaan nederwaards door , tot op het Druiven-

vlies, 't welk donker is van Kleur en niet

doorboord gelyk in de Menichen en Viervoe-

tige Dieren. Aan het Druivenvlies volgt een

Geleyagiige Stoffe , welke in zeer dunne

Draadjes verdeeld wordt , van Pieramidaale' fi-

guur,
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guur, waar van de breedfte enden in de Ko- V.

kertjes van het Hoornvlies fluiten : de dunfte
2 F^c *

liaan op een fchemerwit , dik , Vezelagtig Hoofd.

Vlies, dat in het midden, daar hetzelve *eg§h j(f^jfr\

de Gezigtzenuw aan komt , donkerer is van

Kleur. Door dit Vlies loopen veele Longpyp-

jes, die hetzelve met de Gezigtzenuw fchy-

nen famen te hechten, en, in fyne takjes ver-

deeld, gemelde Draadjes tot aan het Hoorn-

vlies vergezellen. Hier uit ziet men , hoe de

Lugt zig in deeze Infekten niet alleen , ge-

lyk in de Vogelen, door Borft en Buik, maar

zelfs dooi* de fynfie Lighaamsdeelen verfpreidt.

Omtrent de Oogen moeten wy nog aanmer-

ken , dat zy uitwendig , ter wederzyde van den

Kop , als in tweeën verdeeld worden door

twee Hoornagtige Uitftekken van het Bekke-

neel, en deeze verdeeling loopt inwaards door

;

hoewel de Gezigtzenuw daar door niet van één

gefcheiden wordt.

Om dit alles waar te neemen behoeft men , De Her-

zegt Swammerdam, alleenlyk de Herfe-

nen te ontblooten; waar toe niets anders noo-

dig is, dan den Hoorn, in de Mannetjes Tor,

met .een fcherp Mesje af te foyden: als wan-

neer de Herfenen in 't gezigt komen , die uk
twee famengevoegde Bokgtige Lighaamen be-

flaan , gelyk in de Dieren* Men ziet 'er ook

verfcheide Lugtpypjes over heen verfpreid, zo

wel als door het gemeene Vlies 't welk dee-

ze Bollen van het Brein te famen voegt , ver-

Deel. ix. $tu&% L 4 tö®.
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V. toonende zig, daar door, van een aartig famen*
Afdeel. weefze j # Men ziec den oorfprong van de Ge-

Hoofd- zigtzenuwen, als mede derzelver dikte, die hlyken

stuk. Jq^ (jat $\t Zintuig van een grooten dienft is
Abwojter.

voor de Infekten.

De Lon^e- ^y &e Ontleeding van het Lyf deezer Tor-

pyyj«. ren? vindt men dat de Longepypjes, uit de

Lugtftippen oorfprongelyk, die zig in de Wor-

men als de Takken der Slagaderen of Aderen

an de Dieren vertoonden, nu met Blaasje» zyn,

en dus eenigermaate naar de Longepypen der

Ademhaalende Schepzelen gelyken. Men kan

de reden hier van gemakkelyk begrypen: de-

wyl het Lighaam van de Tor ligter moeft zyn

,

om te kunnen vliegen. Aaomerkelyk is 't, dat

deeze Blaasjes wederom andere Takjes uitgee*

ven , die bezet zyn met dergelyke Blaasjes,

en deeze op nieuws andere; verdeclende zig

dus al verder en verder , tot dat zy in zeer fy-

ne en byna onzigtbaare Lugt- of Longepypjes

,

die altyd hol en rond zyn , eindigen. Maar

dit verfchil is 'er, tuflchen de Pypjes en de

Blaasjes , dat deeze laatflen, Vliezig zynde,

door het uitlaaten van de Lugt toevallen en

plat worden, terwyl de Takjes rond blyven,

en dan vertoonen zy zig als Boomtakken met

Bladen ; daar zy anders omtrent de gedaante

hebben van een Soort van Knobbelagtig 'Zee-

Wier* De Kleur der Blaasjes is dof, doch die

der Takjes glinfterend wit, omtrent als Paar-

Jemopr, Door het Mikroskoop befchouwd*

ver-
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vettoonen de Takjes zig als famenfteld zynde V.

uit Kraakbeenige Ringen; de Blaasjes uit een ApD
y

fiL"

menigte van zeer kleine Bolletjes. Hoofd-

Deeze Lugtblaasjes , met haare Bolletjes , „
STUK#

J
Rhinofter.

zegt Swammerdam.j kan men zonder ee-

nige Ontleeding zien , ais men de Dekfchilden

van het Lighaam afneemt, en dezelven
3 tegen

den Dag , met een Vergrootglas befchouwu

Men zietze ook door het Onderlyf heen blin-

ken , ja zelfs in het Hoornagtig en Vliezige

bekleedzel van hetzelve: maar niet beter, dan

tuffchen de beide plaatjes van de Dekfchilden,

alwaar zy allerley zeldzaame figuuren maaken.

Drie groote Takken van de Longepyp vertoo-

nen zig, doorgaans , tuffchen deeze Plaatjes

in ; twee , naamelyk , aan ieder zyde , en een

,

die kort is , in het midden , welken men met

zulke Blaasjes beladen ziet, die zig egter, in

zyne Afbeelding (*) , wat onregelmaatig voor-

doen, en, volgens zyne befchryving, platag-

tig zyn ; 't welk hy toefchryft aan de inkrim-

ping van de Dekfchilden, om vaft te worden

van zelfftandigheid.

De Hoorn van deeze Torren, welke, ge- Dalende*

lyk bekend is, in de Mannetjes alleen gevon-
Voomeelillê *

den wordt, krygt, op dergelyke manier, zy-

ne hardheid: daar hy, in de Pop, Vliezig en

buigzaam was; ja, als 't ware, vol Water of

Vogtigheid* Hy blyft egter , altoos , van

bio-

(*) Bybel der Natuur, Tab. XXX. ƒ£. i,

h DïEL, IX, STUK. L ^



170 13 E S C H R Y r I N G VAN

V. binnen hol, en is insgelyks met Lugtblaasjes

a™eel. gevuld. Hoe deeze Hoorn een gevolg kan

Hoofd, zyn van de Mannelykheid , bewyft de over-

stuk. eenkomft met de Herten , die * zo men ver*
Rbinojier. 7\. 1

haalt, gefneeden zynde of van de uitwendige

deelen der Voortteeling beroofd, geen Hoor-

nen krygen.

Moeielyker zou deeze Proefneeming in 't

werk te (tellen zyn in deze Infekten, hoewel

men 'er, niet minder, de uit- en inwendige Teel-

teden aan vindt. Roes el geeft , in navol-

ging van Swammerdam, de Afbeelding

van de Hoornagtige of Kraakbeenige Schee-

de, door welke de Schaft in de Torren uitge-

laten wordt (*); doch hy bekent, niet in (laat

te zyn geweeft om het zagte of Peesagtige

gedeelte af te beelden; dewyl hy zyn onder-

zoek te werk (lelde in Torren die reeds droog

en eenigen tyd dood geweeft waren. Swam-
merdam geeft een onverbeeldelyk uitvoeri-

ge Afbeelding van de Roede en derzelver

Wortel niet alleen , maar ook van de Zaad-

voerende Vaatjes en derzelver wonderbaarlyke

beginzelen in deeze Torren (f).

De Teftikels of Balletjes, getuigt hy, zyn

zeer aartig in de Rhinofters of Hoornneuzen.

Zy beftaan ieder uit een Vaatje , dat , door

ontwinding , de langte krygt van meer dan

twee Voeten , zynde aan 'c end wat dikker

eo
(*) Infekten-BeluJÏ&ng. IL T H. T.VII. Fi£. 9.

(f) Eybeldtr Nttuur* Tab. XXX. Fig. 8 >5 ,
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'en blind of gefleoten, Tuflchen deeze Ballet- v*

jes, die ieder een Kluwen van dit Vaatje ver- iv,

toonen, leggen de Zaadblaasjes , die een Zaad- Hoofd-
STUFT

doffe bevatten , welke zo blank niet is als de Rkincjiel.

Zaadftoffe in de Vaatjes der Balletjes , of in de

aanbrengende Vaatjes, die naar de Roede loo-

pen : waar uit blykt dat gemelde Stoffe, in dee-

ze Deelen, even als in de Viervoetige Dieren

,

haar toebereiding krygt. Het end van de

Blaasjes , dat zeer dun uitloopt , is verdeeld in

zes Draadjes , die ieder met een zeer aartig

Kliertje bezet zyn , in welken waarfchynlyk de

affcheiding gefchiedt van eenig Vogc* Rondom

deeze Kliertjes vondt hy ook een, menigte van

Longepypjes ingeplant.

By de Teeldeelen van het Wyfje voegt dee- Eijerftob

ze Autheur de Afbeelding van de Zwelg-
cn*

pyp of Keel , de Maag en het Gedarmte , die

t€ famen een Kanaal maaken , dat op de eene

plaats naauwer, op de andere wyder is* De
Eijerflok legt in het onderde van 't Agterlyf,

dÓch, met Eijertjes gevuld zynde, wat hooger

of voorlyker. Dezelve beftaat uit twaalf Ei*

jerleidingen , aan ieder zyde zes,in tweegemee*

ne Buizen uitloopende, die door zig te veree-

nigen de Scheede maaken, welke, aan 't end,

de Leg wordt, gelyk in de Vogelen: zynde

een Hoomagtig halfmaanswys Ringetje, dat van

onderen met Haairtjes is bezet. In fommigen

deezer Buizen vondt hy, by 't openen van een

Wyfje dat de Eijeren reed* gelegd -hack, nog

L Deel. ix. stuk, hier
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V. hier en daar een Eitje. Niet ver van de Leg

Afdeel.
was eeQ peeragcjg Beursje , dat zig in de Schee-

Hoofd» de opent , zynde vol van eene Lymagcig geele

stuk.
stoffe, welke door 't droogen brofch wordt en

weg kruimelt ; dienende mooglyk tot het glad

houden van de Scheede in de Eijerleggiug.

Boven dit alles was 't verwonderlyk , met welk

een menigte van Longepypjes en Lugtblaasjes

deeze Deelen ook bezet en als omfingeld zyn.

Of de Rhinoiler - Torren van eenig gebruik

zyn is my niet bekend. Het fchynt ook niet

dat zy eenig nadeel doen, als zig geneerende

met Stoffen die van geen merkelyken dienft

zyn , gelyk Run of rottig Hout. Anders zou*

den zy , en de Wormen inzonderheid , wegens

hunne grootte, een ongemeeneverflindingkun*

nen aanregten in de Broeybakken of TuinDed-

den. De Hoenders en Kalkoenen zyn naar de-

ze , gelyk naar andere Kwatworffien en Wor-

men , zeer gretig.

vnr. (8) Tor die het Borftjluk met drie Hoornen

Kromme heeft, waar van de middelfle Jlomp ge-

Hoom-Tor. wrkt ; op den Kop een regtoverend Jlaan-

de Hoorn.

Deze Tor fchynt zig op fommige plaatfen van

Eu-

(8) Scarabams Thorace tricorni, intermedio obtufb bifïdo,

Capitis Cornu ere&o. Syft. Nat* X» Faun, Suec% I. 341. Sca-

ïabaeus Thorace fubmutico, Capite lunato, corniciüo emar-

ginato. Pet. G*z. T. 8. f. *. FRISCH. Inf. IV. T. |*

f. 7. ^OES. Inf. II. TH. T. B. f. z.
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Europa te onthouden, Peïiver geeft de y*

Afbeelding van een, die by Liflabon gevan- Afdeel.

gen was, zynde omtrent een Duim lang, het Hoofd-

Lyf wat krom > die hy noemc , glimmend zwar- stuk.

te Portugeefche Rhinofter, met de Dekfcbilden

geftreepu Een zeer ruuwe Figuur is door

Frisch van dcezen Tor gemaakt, onderden

naam van de middelbaare Soort van Rhinofter,

lehoorende tot de zwarte Meft- Torren, Deeze,

zegt hy, wordt onder de Koe -Drek op de

Graslanden gevonden. Hy is geheel pekzwart >

doch glanzig op het zeldzaam ingefneeden Rug-

fchild, en aan den Buik niet zo blaauw- of

groenagtig als de gewoone Mefl-Tor ; doch de

ftreepen op de Deldchilden zyn breeder en de

Agterpooten niet zo zeer getand; hoewel zy

ook ver agter aan het Lyf (taan, gelyk in de-

zelve, Hy wordt zo veel niet gevonden , eii

alleenlyk op de Velden. De Hoorn op den

Kop is in het Mannetje vry lang en fpics , doch

in het Wyfje kort en ftomp , het welk de

Uitftekken van het Borftftek ook veel kleinder

heeft.

't Verwondert my , dat R o e s e l , die dee- Hy komt

zen Tor taamelyk wel afbeeldt , in 't eer ft niet sweeden

*

geweten heeft, waar dezelve zig onthoude.

Men heeft hem ook in Sweeden gevonden >

hebbende het Kopfchild halfmaanswyze, met

een verheven rand en op het midden daar van

een uitgefneeden Hoorntje* Dit ziet op de ge-

vorktheid van het middelfte Uicfteekzel van

I. DEEL. IX. STUK. het
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V. het Borftftuk, 't welk hetzelve als Viertandig

Afdeel. ^akt* zulks is in de Afbeelding van den laacft-

Hoofd- gemelden niet zeer blykbaar.

stuk,
jy[en v jncjt Meezen Tor ook in andere deelen

In Vrank-
ryk, enz. van Europa. De Autheur der befchryving van

de Infekcen , die omftreeks Parys gevonden

worden (*), betrekt hem, onder den Latyn-

fchen of Griekfchen naam Copris en den Fran-

fchen Boufieï) tot het Geflagt der Meft-Tor-

ren, die hy daar aan van de anderen onder-

fcheidt 9 dat zy geen Schildje hebben agter het

BorJIJiuk. Hy zegt dat zyn Hoorn op den

Kop hem anders volmaakt doet gelyken naar

den Rhinofter ; waar van deze egter door de

Kleur en Grootte, als ook door de Voortjes

op de Dekfchilden, gemakkelyk te onderfchei-

den is. Hy merkt aan dat dezelve een foort van

Muts op den Kop heeft, waar op een derge-

lyke Hoorn ftaat als in de Rhinofter, doch die

tevens wat dunner is , hebbende agter zig een

kleinen Tand, die het Beginzel fchynt te zyn

van een anderen Hoorn. Ook verbeeldt hy

zig dat Linnjeus het Wyfje alleen zoude

gezien hebben, om dat die van een uitgefnee*

den Hoorntje fpreekt; waar mede onze Ridder

het middelde Hoorntje van het Borftftuk be«

doelt ; erkennende zelfs „ dat de verfcheiden-

„ heid der Sexe blykt uit een ftomp en glad Bor(*«

„ (luk ; weshalve het Wyfje van deezen in den

„ eer-

.(*) Hij}. &$ Inf&iS) axx mvirons ds Paris. Tom. Lp. 8*.
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£ cerfttfn opflag niet gemakkelyk te kennen V.

„is." (*) Linn^us zwygt daar, inder-
A¥™*L*

daad, van den Hoorn op den Kop; en, in Hoofd*

de befchryving der Dieren van Sweeden, zal
STÜK#

het Wyfje alleenlyk bedoeld zyn. Het Borft-

ftuk is, zegt Geoffroy, in beide Sexen

door een middelftreep verdeeld; de Schilden

zyn breed, kort, glimmende, en ieder mee

agt ftreepen in de langte gevoord* Het gehee-

le Infekt is donker glimmend bruin, hebbende

van onderen alleenlyk eenige Haairtjes die wat

lichter zyn* Hy is tweederde van een Duim

lang en iets meer dan half zo breed. Deeze

Mefr-Tor wordt , omftreeks Parys , zelden ge-

vonden.

De Kleur fchynt derhalve eenigermaate te ver- De Kleur

fchillen in deeze Soort: want daar Roes el weinig?

'

en de laatftgemelde Autheur hem donkerbruin

noemen, hadt Frisch hem pekzwart gezien,

even als de Heer Scopoli, die hem waarnam

in Karniolie (f) , en van de anderen onder-

fcheidt, doordien de voorfte Schenkels viertan-

dig zyn. Deeze Heer getuigt dat hy vier Ver-

fcheidenheden had van deeze Soort , twee groo-

ten en twee kleinere; waar van de eerden don-

kerer of doffer van Kleur. „ Van de grootften,

3 , zegt hy, heeft de een het Borftftuk weder-

„ zyds

(*) Sexus varietas , Thoract retufo l&vi 3 afaque Corniculh

Tbor&c'mis ; quart dijficulter prïmum cognofcltur, $yü. Nat.

("f) Entêmohgia C*miolka % Yinilobon* 1763» pag. io.'

h ï>EEi. IX, STUK.
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V.
Afdeel,
IV.

Hoofd-
stuk.

?5

53

>>

33

53

>3

53

53

55

55

Schouder*

Hoorn-Tor.

zyds als halfmaanswyze uitgefneeden , maau

kende de famenvoeging van de twee enden

het gefpleecen Hoorntje in 't midden ; en

het Borftftuk vertoont zig als van vooren

geknot, terwyl het in de ander ronder is

en ongetand , met het Hoorntje driemaal

korter. Buiten twyfel zal deeze laatfte een

33 Wyfje zyn. De kleinere waren lichter van

„ Kleur, hebbende de een de Borft van boven

„ platagtig , met een klein Kegelvormig on-

verdeeld Hoorntje, naauwlyks een twaalfde

Duims lang ; de ander een dergelyk ge-

fpleeten Hoorntje op een rondverhevea

Borfiftuk",

Dit verdient dan een nader onderzoek van

onze Liefhebbers, door op de Weidlanden,

onder de Koe-Drek, de Verfcheidenheden na

te fpooren van deeze kromme Hoorn-Torren

,

die zeldzaam zyn ; zo wel als een andere van

Frisch (*), welken hy als den kleinflen Rhi-

nofter aanmerkt, en MeftTor met de Schouder'

Hoornen noemt, waar tuflchen de Kop als in

ftaat en daar door befchut wordt; zynde het

Wyfje , dat geene Hoornen heeft , geheel

zwart. In deeze hadt hy duidelyk waargeno

men , hoe de Hoeken of Punten van het Kop-

fchild boven de Oogen zo doorfchynende wa-

ren, dat de Tor daar door Licht kon oatvan-

gen. Tuflchen de twee Schouderfpitfen was

nog

(*) Frisch. 7*/&4*.IV.TH.bladz, x* a 17. Tab. N. Vil*
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nog een laag puntje. Voorts is de langte der V*

Agterpooten, waar door zy als op Stelten fchy-
A^E£*

nen te loopen, in deeze gehoornde Meft-Tor* Hoofd.

ren zeer opmerkelyk* - stuit*

,
Jk twyfel of dat Torretje, 't welk de Rim* Rimpelige,

pelige genoemd wordt van Doktor S co poli,

insgelyks in de Méfthoopen op 't Land huis-

houdende, ook niet tot de laatftgemelden behoo-

re: want hy geeft in bedenken of dit niet het

Wyfje zy vandenlnlandfchen Tor, dien hy eens

aan den Weg vondt, hebbende twee Borfteli-

gc, kromme Hoorens in de Nek; de Dekfchil-

den Kaftanje-bruin, geftippeld , flaauw geftreept*

De gemelde Rimpelige Tor was geheel zwart

,

doch van onderen wat lichter van Kleur; de

langte der Schilden in beiden maar een zesde

van een Duim.

IX,
, (9) Tor die de Borfl van moren geknot en vyf« öyihdrkus;

tandig heeft , • den Kop van vooren met rlu

een overend Jlaande Hoorn, het Lyf roU

rond*

Niets anders vind ik van deézen Hoorn-Tot

aangetekend, dan dat hy in Europa gevonden

wordt. De Heer W* van der Meülent
heeft een Infekt, dat waarlyk rolrond is

en zig vertooot als een ftokje Zegel-Lak: in-

der^

(9) Scarabsus Thorax^ ahtïcé truncato
',
quinque - dentato %

Capite antice Coinu cre&o ; Corpore CyUnddco. Syfl* 1

Kat. X.
"

h deel. ix. stvk. yi
* fc

j
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V. derdaad een zeer zeldzaam Schepzel : doch dit

Afdeel. komt ons voor, iets anders te zyn.
IV.

J

stuk. (10) Tor met het Borjlftuk Jlomp getand 9 op

x. den Kop een Elsvormige, overend jlaande 9

kromme Hoorn ; de j

Schilden met Groefjes.

mtl^* kromme Hoorn ; de Lip onverdeeld , dt

De Afbeelding van Roes Et, die ten op-

zigt van deezen Tor aangehaald wordt , is van

een ongemeen ichoon Goudkleurig en hoog*

rood gla'nzigen Tor , met drie Hoornen, welke

zig bevende in het Kabinet van Natuurlyke

Zeldzaamheden te Dresden. Deeze was van

grootte omtrent als een gewoone Gouden Tor,

en hadt den* Kop pkt $ met een fcherpen rand 9 ,

als een Schoffel 9 waar op een lange byna regte

fcherpe Hoorn, en aan het Borftftuk, weder-

zyds , eèn dik (lomp gefpitft Uitftek , op de zy-

den fcherp. Gemelde Hoorn was zwart.

Browne befchryft , onder den naam van

the Tumble*turd 9 of Drektuimclaar,een grootea

zwarten Rhinofter- Tor vanjamaika, waarvan

hy zegt; dit Infekt is dik en rond , voorzien

met fterke, korte Ledemaaten, even als of de

Natuur alle deszelfs deelen tot den arbeid had

willen fehikken. Het Kopfchild is zeer groot,

ef.

(10) Scatabseus Thorace retufb dentato; Capitis Cornu e-

ïe&o, Subulato curvo ; Labio integro, Elytris fulcatis. Syftm

MatrX. Roes. Inf. il. Th, T. B. f. 8. Scarabsus Coiua

kemyo. 8ROWN. Jmf +i%. T. 43. £ U
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effen rond en gerand van vooren , maar onge* V.

lyk en ruig van agteren. Uit het midden ett

* Fjï*&

agterfte deel komt de Hoorn voort, die dun Hoofd-

i's, maar ftèrk, maatig geboogen* agterwaards STÜK>

tot boven de Dekfchilden komende met zya

punt» De Schouders zyn ruig en effen , maa«

kende, met den Kop, omtrent de helft van 't

geheele Lighaam uit. De Dekfchilden heeft

hy zeer fterk en geftreept of geribd.

„ DitSchepzel is in de Werktuigkunde zeer

y geoefend ; (zegt Browne) toonende ons

*

$, dagelyks^ het gebruik van* de Stut, Hef.

„ boom en Rafp of Zaag. Want met zyn op-

5 ,
ftaande Hoorn , neemt men waar , dat deeze

i, TorSteènen ©pligt en oriirolt, als ook klom-

y pen Aarde en Vuiligheid, vier of vyfmaal zo

3> groot als hy zelf iè. H^ brengt den Kopl

5, onder de Laft , en legt den Hoorn zo ver

i, agterwaards als hy kan ; dan doet hy dien

„ door de Spieren vóorwaards gaan, en be*

h weegt dus den Steen ; waar op hy weder hec

„ Lyf vóorwaards brengt , om die zelfde ma-

„ nier van werken te hervatten. Zyne fterke

ii Ledemaaten dienen hem zo wel om te graa»

„ ven , als om zyne Wooning fchoon te maa*

„ ken". Hier uit blykt wel j waarom hy hem

Drektuimelaar ndeme , maar niet wat de reden

zy van den bynaam van Beul, dien 'er Lift»

NiEUS aan geeft.

Uit de Verzameling van den Heer W. vanpï. tixm
t)RR Meulen is my onder anderen een zeer *" l%

1. deel. ix. stuk. M a ra&*
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V. raare Tor mede gedeeld tot het maaken van de
Atdeel.

nevensgaande Afbeelding, die zeer wel de Ge*

Hoofd- ^alte van den gemelden zwarten Weft-Indi-

stük. fchen Rhinofter-Tor uitdrukt, zynde naar de

natuurlyke grootte getekend. De figuur der

Pooten is inzonderheid merkwaardig in dit

Schepzel.

TWEEDE ARTIKEL.

Het Borftftuk weerloos, den Kop gehoornd*

xt
(ii) Tor die bet Borftjluk weerloos heeft, op

Rhinoceros. fan Kop een enkelen Hoorn* de Lip ge*
Uitlandiche °

Rhinofter. . Jplèèttfi 9 de Dekfcbilden gejlippeld.

By Petiver vindt men deze Soort, onder

den naam van zwartagtïge Rhinofter-Tor van

de Filippynfche Eilanden , die den Kop en de

Dekfchilden geftippeld heeft. Pater Kamel
1

hadt denzelven , benevens de Aftekening , aan

Petiver gezonden, waar uit blykt dat men

hem in Ooft-Indie vindt. Volgens de Figuur

is de langte twee , de breedte één , en de hoog-

te van den Hoorn een half Duim. Hy gelykt

.zeer naar den Rhinofter zegt Linn^eus, maar

is eens zo groot , hebbende ook den Hoorn op

den Kop aan 't Grondftuk niet famengedrukt

maar neergedrukt , en de Lip gefplceten.

Die

fil) Scarabseus Thorace inermï, Capite Cornu fimplid,

Labio bifidp, Elytris pun&atis. Syft. Nat. X. M. L. U. TET.

Gaz. T, <h. f. 9. & T. xoo. f. 3, ROES. /»/ II. T. A.

f. 7,
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Die gelykheid zal dan ook de Oorzaak zyn V.

geweeft, dar Fkisch deezen uitlandfchen
Afd

^
bl'

Rhinoftcr of Hoornneus-Tor in plaats van den Hoopö-

inlandfchen tot de Afbeelding heeft gebruikt, STÜK#

Hy vcrfchilt , boven en behalve de Grootte,

ook door gemelde Stippen , en dat het Borfl>

ftuk niet gehoornd is, maar als metLyftjes ge-

zoomd : zynde bovendien de Hoorn aan 't

onderkend vaxi agtercn plat, 't welk onze Au-

theur met het Woord neergedrukt heeft willen

betekenen; daar die van den gewoonen Rhi-

nofter-Tor , op zyde platagtig of als Jamenge*

drukt zig vertoont. De Kleur is ook niet Kastan-

jebruin , maar uit den blaauwen zwartagtig.

(12) Tor die het Borjlfluk ftomp weerloos heeft, xir.

den Kop balfmaanswyze , Eenhoernig met Log?'

een onverdeelden rand; de Schilden glad.

In het Kabinet van de Koningin van Swee-

den vindt men deezen , die door O s b e c k ,

waarfchynlyk, uit Ooflindie was medegebragt*

zynde van agteren dikker, zeer bultig en lang,

werpig Eyrond van Lyf. Dit zal 'er den By«

naam van Dog aan hebben doen geeven.

Het komt my voor, dat totdeeze Soort moetPL. lxxil

betrokken worden een Tor , dien my de Heer
ig

'
z °

W. van der Meulen insgelyks uit zyne

Ver^

f12) Scarabzus Thorace inermi retulb, Capite lunato uni-

corni , margine integro j Elytjis tevibus. $yft% Nat* X* Mujl

LOUISiS ÜLRIC£,

I. Deel. «. stuk. M 3
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V Verzameling geleend heeft, waarvan de Afbeel-

Afdeel. ^g jn ^e natuurlyke grootte hier nevens gaat*
IV.

Hoofd-
stuk. (13) Tor die het BorJIJluk Jlomp, weerloos en

xin. hoekig beeft, den Kopflaauw tweeboornig
%

Bochel-Tor. de Schilden verguld en gejlreept.

Men vindt deezen in 't zelfde Kabinet , zyn-

de uit Zuid Amerika afkomftig, en gelykende

,caar een Tor dien Marcgraaf afbeeldt,

doch kleiner. Van deezen wordt door dien

Autheur getuigd, dat hy zeer fterk is, kun-

nende een zwaaren Steen beweegen en opüg-

ten. De Kleur was, volgens «de Figuur van

Roesel, immer zo fraay ais die van den

heerlykften Gouden Tor ; doch de Geftalte

zeer zeldzaam , dik en knobbelig. Ik heb

denzelven gevonden in de Verzameling van

den Heer P. Kramer.

Siv. (14) T°r die het BorJIJluk weerloos heeft , den

Belize Tor, %°P ftaauw tvoeehoornig en van vooren met

drie Kwabben , welker middeljle viertan*

dig: de randen van bet BorJIJluk gekarteld.

Men v?ndt deezen Tor , die in Egypte en

Ethiopië fqbynt te huisveften, volgens de Aan.

mer.

f13) Scarabaeus Thorace inermï remfb angulato, Capitc ob-

fblete bicorni , Elytris inauratis ihiatis. M. LU. Marcg R.

Braf. 1+7. f. 4. ï fed minor. Roes. In/, II. p. 20. T. B. f. x,

(H) Scarabaeus Thorace inermi , Capite obfblete bicorni an-

fcice trilobo, intermedio quadridentato ; Thoracis raarginibus

iibcxenuiatis. Syft* Nau X*
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tnerkiug van Linn^us , uitgehouwen op de V.

Egyptifche Gedenkftukken of Pieramieden , daar *??
EL#

de Scad Rome mede praalt. In
5

t Mannetje ^ Hoofd-

zegt hy, ontbreeken de flaauwe Hoorntjes, 't
STÜK *

welk te verwonderen is , daar in de andere

Hoorn Torren altoos de Wyfjes minft of onge«

hoornd zyn. De zyden van 'tBorftftuk, voegt

hy 'er by, zyn aan den rand flaauwelyk ge-

karteld en gehaaird : de agterfte Dyën hebben

een (lompen Tand.

(15) Tor die het Borftjluk weerloos, met een xv.

Voortje uitgegroefd heeft ; den Kop driepun- Tweeling,

tig: de Dekfchilden geflreept.

Van deezen Weftindifchen Tor wordt ge-

tuigd, dat een der beide Sexen een kleine Spits

heeft op het voorfte van het Borftftuk.

(16) Tor die bet Borftjluk vlak en den Kop Xvi.

geboomd heeft; de Dy'én van bet tweede ^^m.
Paar ver van elkander.

De Marylandfche groene Hoornkever , by

Pet iv er in Figuur 8, en de ongehoornde

in Fig. 9, die hy zig verbeeldt het Wyfje

daarvan te zyn , merkt hy aan , dat zeer ge-

meen zyn in Maryland en Carblina, twee Pro-

vinciën van Noord-Amerika. Zy hebben de

I Dek-
(ij) Scarabaeus Thorace inermi foflula exarato, Capite tei-

«ufpidi, Elytris ftriatis. Syft. Nat. X.

(16) Scarabxus Thorace mutico, Capite cornuto, Femori-

bus fecundi P*ris remotis. M. L. U. Syft. Nat. X. Pe^
G*z. T. 27. fn 8.

r
**i.

t tt. stuk, M 4
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V. Dekfchilden kort, en de Pooten ruiger dan de
Afdeel verigen; doch ook geen Schildje agter het

Hoofd- Borftftuk* zegt Linnjeus. Sepp heeft her

stük. Mannetje en Wyfje , zo het fchynt van deeze

Soort , zynde het Borftftuk van boven vlak

of plat en met Brons befprengd ; de Kleur ,

voor 't overige, glanzig groen,

xvïi. (17) Tor die het Borjljluk weerloos en het

tornis. Agterhoofd met een regt overend ftaqnds
^ek-hoor. Doom gewapend bgefamge

Dit Torretje, van R o e s e l afgebeeld , was

door hem gevonden onder de, op 't Land leg-

gende, Koeijen- en Paarde- Meft* Het was pm-

trent van grootte als een Tarwe Graankorrel

,

hebbende de Vleugelfchilden Okerbruin met

zwart gefprenkeld en het Borftftuk zwart. In

Sweeden vondc men het met den Kop era 't

Borilltuk donkerzwart, dé Dekfchilden Afch*

graauw met zwart gewolkt , in 't vroege Voor-

jaar, onder de Meft. In Deenemarken werdt

zulk een Nekhoornige Tor onder de Puin (*)

waargenomen. De Autheur der befchryving

van de Infekten , omftreeks Parys vallende >

brengt hein t'huis ojider de Mefi>Torren , die

geqn

(17) Sfcarabaeus Thorace inermi, Occipite Spina ere&a ar.

piato. Faun. Suec. 554. //. G§tl. Scaratxeus Capite Thorace-

que atro opaco , Elytrls cinereis nigro-nebulofis. Roes. In/l

IX. T. A. f. 4.

(*) Sub Materie, têm l*f&% Fridricftsdalina. Kaf*.

*7*f. p. I,
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geen Schildje hebben agter het Borftftuk, eo V.

noemt hem de kleine geboomde zwarte Mejl- jy*
Tor (*). Hoofd-

De langte is aldaar afgemeten omtrenc een *TÜK#

vierde van een Duim te zyn , de breedte eep

weinig minder, Hy verbeeldt zig, dat een an-

der ongehoornd Torretje , 't welk daar nevens

indeRoeijen-Drek gevonden wordt, het Wyfje

zy. Beiden zyn zy Zwartbruin , hebbende het

Kopfchild hoekig, van agteren gehoornd, de

Vleugeldekfelen kort engeftreept, ïzergraauw

gewolkt. Het ongehoornde Torretje, van by-

na de zelfde grootte , dat Roesel by het

voorgemelde vondt, was rood van Dekfchil-

den en h^dt het Borftftuk glimmend blaauw(f).

(18) Tor die het Borftftuk weerloos
,
glad en xvm.

drievoudig geknobbeld heejt , de Schilden $ukterr*~
neus.

met gekartelde Streepen. Ondcraaid-

Zwarte Tor , die het halfmaanswyze Kop-

fchild met drie Knobbeltjes uitgemonfterd heeft,

wordt dit Europifche Infekt elders geheten.

Mogelyk zal het zynen Bynaam daarvan heb-

ben, dat het onder den Grond zig onthoudt,

(19)

(18) Scarabxus Thorace inermi glabro, triplicï tuberculo >

Elytris ftriis crenatis. Syfi. Nat. X. Scarabxus niger, Capï-

tis clypeo lunaco , tribus tubercuüs notato. Gadd. Satag.76.

(*) Le petit Boufier noir cornu. Hifi. abregê dei Infeiï»

mux environs de Paris. 17 5 2. Tom. I. pag. 8j>.

(f) Tab. A. tig. 5.

If Deel. IX. Stvk. M
Jf
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V. (19) Tor die het Borftftuk weerloos en efen %

Afpeel jen j£ p mt fón foMbteitfe m fa Schil*

Hoofd- den roodagtig beeft.

STUK.

xix. Deeze onthoudt zig , volgens onzen Au-

fc£S? theur > in Europa; miffchien ook, zegt hy,

in de Indien. Waarom hy de Dooiende ge-

noemd zy, blykt niet.

xx (20) Tor die het Borftftuk weerloos, den Kop

Mm#**< met drie Spitfen , het Lyf Hemeifcb»

Uaauwy den Buik geelagtig heefu

De Sweedfche Heer Altstromer heefe

deezenTor in Afrika ontdekt* Hy was langwer-

pig, uit den groenen blaauw; het Lyf van on-

deren Haairig vuil geel % het Borftftuk verhe-

venrond hebbende , met drie dwarfe Spitfen

voor op den Kop.

XXL (21) Tor die het Borftftuk weerloos beeft en

¥*ffer. ftompagtig, den Kop met drie Knobbelt*

fes, waarvan het middelfte Hoomagtig.

Zwarte Eyvormige gladde, wordt deeze ge-

caamd onder de Sweedfche Torren. Men zege

dat hy zig indeBoffchen onthoudt; gelykmen

hem
(19) Scarabaetis Thorace inermi lxvi f Capite tuberculo

tmico, Elytris teftaceis. SyQ. Nat. X.

(20^ Scarabxus Thorace inermi, Capite mücronibus tribus,

corpore Cyaneo, Abdomine üavescentc. Syjl. Nat. X.

(21) Scarabaeus Thorace inermi fubretufo, Capite tuberculo

tïiplici, medio fubcornuto. Paun. Suec. 352, Scarabaeus ovatus

eter glaber. Faun, S&c. Ed. 1. N, 352^
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hem ook in Deenemarken vindt. In Vrankryk V*

pmftreeks Parys, is hy insgelyks waargenomen, Afmeu

en wordt beichreeven onder den Naam van ge- HoofV
heel zwarte Tor , met drie Doomtjes op den Kop s?ü*k

overdwars geplaatft. De langte was twee, drie,

vier of vyf Liniën , de breedte één , twee of

twee en een halve Linie. Hy gelykt, zegt

men daar , op de Kleur naa , zeer naar de vol-

gende foort, en onthoudt zig, even als die,

in de Koedrek-Plaggen op het Land* De Kleur

is zeer glimmende , en op de Schilden heeft

Jiy negen Streepen overlangs.

(22) Tor die bet BorJIJluk weerloos beeft , den xxn.

Kop geknobbeld > de Dekfcbilden rood, bet mTü-toi?*

Lyf zwart. *#

Het voorgemelde Meft-Torretje % daar R o e- * Black. 1 «4,

sel maar terloops melding van maakt, fchynt

het zelfde te ?yn als 't gene Fr isch zo om-
ftandig befchryft , onder den naam van Meft*

Tor van middelbaare grootte, met roede Vleu-

gels en een zwart Halsfcbild. Zyne naauwkeu-

rige Waarneemingen, daar omtrent, verdienen

{lier geplaatft te worden» r*~

"Het is, zegt hy, geen Pillen-Tor, dat is,

die

(11) Scarabaus Thorace inermi, Capite tubercuïato, Ely-

tris rubris, Corpore nigro. Syfl. Nat. X Sc. Capite Thoraceque

fiigro , Antcnnis Elytrisque rubris. Faun Suec. 355. Frisch.
In/. +. T. 19. f. 3. Roes. In/. 11. T. A. f. 3. Scarabsus

Capite Thoraceque nigro glabro, Elytris grifeis, Pedibus pai*

lidis. //. Oei. 41. Faun. Sm. 353. VfiMM. Dij. N. Z.

I. Deel. IX. Stuk.
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V. » die van de Meft ronde Pillen kneedt, en
A
f y

BEL
s> zYne Eyeren daar in legt : maar hy legt zy.

Hoofd- » oe Eyertjes flegts hier en daar, ter plaatfe

stuk. „ Waar hy zig een Gat in de Meft geboord

„ heeft. Zo dra het Ey de Geftalte van een

ƒ, Worm krygt, ziet men een byna doorfchy-

„ nend en wit Lighaam ; ook dergelyke Poo-

„ ten met blinkende Klaauwen. De Kop is

,, glanzig Kaftanjebruin. De Voelers gaan ne-

„ vens den zwarten Bek uitwaards, en ieder

5 ,
heeft zes Leedjes* Als zy van de Meft ge-

„ vreten hebben , krygen zy van agteren een

„ zwarten Zak, als ook een zwarte Darmbuis,

„ die regt derwaards , midden langs de Rug

„ heen loopt. Aan de Zyden is een verheven

,, Vleezige rand, die de Rug en Buik van el.

„ kander fcheidt , en ook , over den zwarten

„ Zak heen , wit blyft. Het Schepzel blyft op

„ de plaats, daar het Ey geplaatft is, leggen,

„ en vreet zig een Holletje in de Meft : het

„ kan ook kruipen, doch het Lyf fleept aan

„ de Zyde naa : anders legt het geduurig zo

„ krom, dat de Kop en Staart te famen ko-

„ men. Na viermaal Vervellens komt 'er*

„ wanneer het de Wormen-Huid heeft afge-

„ legd , een Pop uit te voorfchyn , waarin by-

3, na alle Ledemaaten van de Tor, in haare

„ Scheeden , zigtbaar zyn : naamelyk van voo-

„ ren aan den Bek het langer en korter Paar

„ Proevertjes , als ook alle Knoopjes in de

„ Sprieten, welke zy met de Voorpooten houdt,

„ die



„ die daar over heen leggen. De middelde V,

,, Pooten leggen op de Vleugelen , welke, Afdeel.

„ nevens de Agterpooten, van het Lyf afftee- Hoofd-

,, ken , dat fpits uitloopt , hebbende op de STUK*

„ Rug een laage fcherpe verheffing. Aan de

5 , Staart zyn twee Puntjes, welke de Pop op de

„ plaats zet 5 daar zy legt ; zo dat zy van agte -

„ ren op deeze Spitfen , van vooren op den

„ Kop en in 't midden op de punten der Spric-

„ ten kan ruften en het Lyf hol houden,

„ gelykerwys de Poppen van de groote Wa-

„ ter-Torren doen. Zy kunnen het Onderlyf

,, fnel beweegen en zig omkeeren. Haar

„ Geftalte neemen zy in Juny aan 3 wanneer

„ de witte Kleur in een geele verandert, en,

„ na eenige Dagen, kruipt 'er het Torretje

„ uit. Hetzelve is op de Vleugelen rood,

„ inzonderheid het Mannetje : de Wyfjes zyn

„ bleekrood en ten deele wat graauw : eeni-

„ gen, oud zynde, worden zwartagtig. Het

„ Rugfchild en de Kop is glimmend zwart.

„ De Mannetjes hebben op het Rugfchild,

„ by den Hals , twee kleine hoogten , en op

„ den Kop drie kleine hoogten, als fpitfige

„ Knopjes, en onder en boven dezelven nog

„ twee: de drie ziet men oök aan de Wyfjes.

„ Het zwarte Rugfchild heeft, aan den Kop,

„ twee geele hoeken « De Voorpooten heb-

„ ben , om in den Grond te booren , vie*

„ Spitfen , de andere Pooten hebben 'er maar

„ drie , als de tanden van een Zaag. Oud

I. Deel. IX. Stuk, & ?yn»
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V. „ zynde, worden zy van Luizen geplaagd,
Afdeel. ^ ^ie p egn Reisje va{i z i Cten , en zö gröofc

Hoofd- ft zyn als in de groote Meft-Torren *\

stuk. Volgens deeze befchryving fchynt het dat dié

tweederley Torretjes , welke de Heer L i n-

n mü$ uit de Befchryving der Sweedfche Die-

ren tot deeze Soort betrekt , het een het Man*

netje , het ander 't Wyfje zy van deeze Soort.

Het eene naamelyk hadt den Kop en 't Borft-

fluk niet geknobbeld * de SchilJen grys of

graaüw , de Pooten bleek van kleur. Dit laat-

fte vindt men, (wordt daar gezegd,) in 't vroe-

ge Voorjaar, op de gemeene Wegen, overal

in de Stront , hebbeude de grootte van een

Ryftkorrel. Die twee Verfcheidenheden zyn

door Doktor Scopoli, in Karniolie, ook

waargenomen in deeze Meft-Torretjes , wel-

ke hy zegt y huis te houden in Koeijen- Paar*

den- en Varkens- Drek (*). Men heeft hec

eêrftgemelde , met de roode Vleugeldekzelen

,

ook in Deenemarken, in de Meft, waargeno-

men (f),

fedcltorren. Zie hier wat Geoffroy, die deeze Infefe.

ten Pedéltorren noemt (§), van deze! ven zegt.

De langte is een vierde Duims, de breedte iets

meer dan half zo veel. Het Torretje heeft

den Kop zwart , en als een uitfteekende Huif,

waar

(*) Entomologia, Carniolka. Vindobon. 1763. p. 9.

(t) FaunM Infeft. Fridrichsdalina. Hafn. 1764^ pag. I.

(5) Le Scarabé bedeau. Hift. abregée des lnfc£t% aux envi*

nnêjk Paris 1701, Tom. I. p. %i 9
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tv&ar op men drie punten of verheffingen ge- V.

waar wordt, die overdwars geplaatft zyn De Af&eUn

Sprieten, onder deeze Huif * zyn roods het Hoofd*

geronde Borftftuk is glimmend zwart, hebben- STÜ^
de alleenlyk op de zyden, voor-aan, een roo.

de Vlak. Verder is al het overige des Lig.

haams zwart, uitgenomen de Vleugelfchilden * .

die fchoon rood zyn, met ftreepen overlangs*

waar van men negen kan tellen op ieder Vleu-

gel. Met een Vergrootglas gezien , ichynen

deeze famengefteld te zyn uit Stippen op ééoe

lyn geplaatft. Het Masker vindt men in de

Meft en Koedrek , waar ook de Torren in ge-

vonden worden , voornaamtiyk in 't begin van

de Zomer. Zy zyn in de Nederlanden ook niet

ongemeen.

(£3) Tor die bet Borftftuk weerloos en dwKop^x™-
geknobbeld heeft, de Vleugelfchilden aandalis -

t end rood.

Dit zwarte Torretje, niet grooter danGeerft-

zaad , heeft men op de Paddeftoelen en rottende

Plantgewaflen , in Sweeden , gevonden , hebben»

de de Schilden, aan 't end, Yzergraauw en de

Pooten ros. Den Latynfchen Bynaam heb ik

niet overeenkomftiger weeten uit te drukken.

(24)

(23) Scarabxus Thorace inermi, Capite tuberculato, Ely«

tris apicc rubris. Syft. Nut, X. Scarabscus ate*, Elytris pon©

ferrugineis, Pedibus rufis, Fétmn. Sntt, |r*«

1. DJtïl.. IX. STUK,
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^ FD (24) Tor die het Borflftuk weerloos en den Kop

IV.
.

geknobbeld heeft, de Schilden Loodkleu-

rig gevlakt*
Hoc
STUK. '

XXIV.

ïef
pt

$tf
u$ ^an ** ^orret

3
c

>

'

c welke zig in het Kabi-

öet der Koningin van Sweeden bevondc , is

cicts meer bekend, dan dat men het in 't vroe-

ge Voorjaar vindt op de bemefte Landen van

Europa (*).

DERDE ARTIKEL.
(

Den Kop en 't Borftftuk, béiden, weerloos,
xxv.

r

Gigas.

Reus-xor.
(2j) Tor die het Borftftuk weerloos en Jlomp

beeft s rfe« Zi?p weerloos y van boven en

aan den rand hoekig.

In het Kabinet der Koningin van Sweeden

yvas deeze Tor, uit Egypte afkomftig, van

grootte als de Vliegende Eenhoorn en zwart.

Wegens de grootte voert hy dien Bynaam.

(26)

f24) Scarabscus Thorace inermi, Capite tuberculato, Ely-

trïs lividis maculatis. Syft. Nat. X. m. L. Ü.

(*•) In Europa Steraratis fchynt, volgens de betekenis

van het Woord Stercoratus , zulks te willen uitdrukken. Dit

zelfde Woord egter had Linnjius gebruikt ten opzigt

yaji de Meft-Torretjes Nomm, 2ï, die, volgens het eenpaa*

rig getuigenis, in de Stront- of Drekhoopen, of onder de*

zelven, gevonden worden.

(is) Scarabxus Thorace inermi retufo , Capite inermi fa-

pra margineque angutoto. Syjt._ Nat. X, i/L, L. Ut ^
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^é6) Tor die ongehcornd is 9 met het BorJIJïuk V*

m de Schilden ian vooren ruuw.
afdeed*

IV.

Deeze was insgelyks in het Kabinet der Ko« ^j™*
ningin van Sweèden, uit Ooft-Indie gebragt,

XXVI
eens zo groot als de Rhinofter«Tor , hebbende $***#*,

den Kop hoekig ftomp , met een puntje in 't

midden een weinig uiefteekende*

(27) Tor die ongehoornd i$\ fnet deVocrpootcn xxvir.

voogswyze en zeer lang. LanJ-geat^
de tor.

Deezê zeer raare Tor vind ik hier ook in de iL# J XXIL

Kabinetten van de voornaamfte Liefhebbers,

zynde van Lyf grooter dan het Vliegend Hert

,

êfoch omtrent van de zelfde kleur* Zyne Voor*

pooten fchynen hem , even als de Hoornen

van hetzelve 9 tot Nypers te dienen ; alzo het:

bovenfle gedeelte daar van niet alleen dik ed

Hoornagtig , maar ook met fterke Tanden ge-

wapend is. De Schenkels
9

daar aan zittende

*

hebben de langte van hèt Agterlyf en dit doeè

deeze Tor zig vertoonen als of hy lange Ar«

men had. De twee Klaauwtjes aan 't end der

Voeten, zyn als verdubbeld. De rand van 'c

Borftftuk is gekarteld. Hy komt uit Ooftindie.

Van zodanig een Tor geeven wy hier de Af-

beelding uit de Verzameling van den Heer

(26) Scarabacus muticus, Thorace Elytrisque antice (ca-

bïis. Syft. Nat X. M. L. U.

(27) Scarabïeus muticus, Pedibus ajiticis arcuatis longïfii*

mis. Syft. N*t. X. M. L. U. v

I» MEL. IX. STUK. N
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V. Pieïer Kramer, vermaard Koopman ia

Afdeel.
<3eeze Stad* Deszelfs larigte is, van voorea coc

Hoofd, agteren , drie Duimen , en ieder Voorpoot is ook

sim. drie Duimen lang , het Agterlyf of de Dek-

fchilden twee Duimen , byna anderhalf Duim

breed» Aan 't end der Schenkelen , by de Voe*

ten , zyn twee kleine bosjes roodagtig Haah>

Voorts kan men de Geflalte uit de Afbeelding

afleiden , die naar 't Voorwerp is getekend.

xxvuï; (2^) Tor die ongehoornd is , met het BorJIJluk

p-if^Tor"
mn aSterm rmd m Seen Schildje daar

agter.

Roesel verbeeldt zig 5 dat menden naam

van Pillen-Tor , die onder de Ouden. 20 ver-

maard was , niet met regt aan eenige byzonde-

re Soort van Aardtorren kan toe -eigenen; om
dat zy altemaal de Eigenfchap hebben, van

ronde balletjes te maaken , waar in zy hunne

Eijeren befluiten , gelykerwys ook andere In-

fektcn doen. Deeze Soort, egter,fchynt by uit*

neemendheid daar van haar werk te maaken

,

rollende onophoudelyk een Meftballetje , voor-

naamelyk van Menfchen-Drek , zegt Lin-

DiEUs. De Tor, die zig bevondt in het Ka«

binet der Koningin van Sweeden , was uit Wefl-

indie afkom (tig , waar men , volgens Catesby,
een

(28) Scarabacus muticus, Thorace poftice rotundato, Scu-

tello nullo. Syjl. Nat.X. M. L. U. ARIST. Lik 5. C. 18.

Plin. Nat. 11. 3 *.vpilulatii;s, Raj. Inf< Ioj. N. x f CA»
T£SU. Car. UU T. il,"
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feen dergelyken vindt, Plinxüs fchynt my, v\

onder den naam van Pihtlarius , de Meft.Torren Afdeèh,

In 't algemeen te bedoelen (*). Hoorn-

De Heer Geoffroy betrekt den vierden stuk.

Pillen-Tor van R a y , die er tien heeft , tot de

tweede Soort van zyne Meft-of Drek-Torren %

welken hy HoUmtot noemt , zeggende dat meö

hem zeldzaam vindt omflreeks Parys 9 en daa

in de Koeijendrek. Hy heeft de langte van ze-

ven 5 de breedte van vyf Liniën ; zo dat hy oa-

gevaar een half Duim lang en breed is, heb^

bende , gelykerwys de Kromme Mefl-Tor , wel-

ken hy de Kapucyn noemt 9 den Kop gedekc

met een foort van Muts 5 maar welker randen

getand zyn 3 maakende zes aanmerkclykuitftee»

kende punten. Deszelfs Borftftuk is breed $

wei rond en effen: de Dekichiiden zyo vry

kort, en ieder met zes overlangfe groefjes vatt

Weinig diepte» De Kleur is glimmend zwart (f).

(29) Tor die ongehoornd is mei het BorJIJluk xr,?\

van agteren rond en geen Schildje : bet saaaRifc

Kopfcbüd uitgerand; de Dekfcbildm drie»

hoekig.

Deeze , door Scha e ff ér in Duitfchland

ge-

(*) Aliud mrfum eorum genus t qui e Fimo ingentes Pilas

averfi pedibus volutant
, parvosque in üs *

9
contra rigqreni

Hyemis, Vermiculos fetus üii nidulantur. Uiffl. Naï. Libu

XI. Cap. 28.

("f) Hifi. des ïnfeïï. tnv. Paris, Tom. X. p. tg,

(Z9) Scarabsus muticus, Thorace poftice rotimdatOj Sol-

tello nullo , Clypeo emarginato , Elytris triangu% Syfi. Nm^X,

I; DEEL. IX, $TUK. * iq 3
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Vv gevonden , heeft: de geftalte van den Nekhoor*
Afdekl. Djgerl9 doch is grooteren zware: met de Schil.

HoofV deD aan
*

e eoc* fma! ie^> ea* naarde tippen toe,

stok. bulciger.

xxx. C3°) Tor $è mtgehoomd is , souarj era gZoi,

'Mel-rof
*" ^ * Dekfchildengegroefd , denKopruits*

nnyze en de Kruin uitpuilende*

Deeze foort van Torren is zeer bekend* als de

voornaamfte der Meft- of Drektorren, in 't

Engelfch Dung-Beetle 9 in 't Franfch Ie Grand

Filulaire genaamd , en waarfchynlyk zal het in-

zonderheid deeze zyn waar op de Ouden het

oog hadden mee den naam van Pilularius of Pil-

len- Tor. Anders noemt men hem gemeenlyk*

wegens zync EJgenfchap van in de Drek te

wroeten , in 't Franfch Fouille-Merde 9 en 3
dewy I

men hem meed onder de hoopen Paardemefl

ontmoet ^ zelfs op de Wegen ; zo noemen de

Dukfchers hem dikwils Rofs-Kaefer , dat is Paar-

de-Tor* F r ïs ch befchryft deezen Tor onder

den naam van den grooten zwarten Meft-Kae»

fer ; de Sweeden noemen denzelven Tomdyf»

wel 9 de Smalanders Torbagge.

Het graaven , dat deeze Torren in de grond,

onder de Meft of Drek, zo van Menfchen als

van

(30) Scarabzus muticus ater glaber, Elytrïs fulcatis, Capl-

tt rhombsco , Vertkre prominulo. Faun. Suec% 349. MOUFF.
/*/ i$i. Scarabacus Steicorarius. List, Mut, 17. f. 4.

Ka j. Inf. 9Q% n, 7, & 74, N, i, F&iSCH. Inf. IV, p*

13. Tab, VI,
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van Beeften doen , gefchiedt inzonderheid tot V.

de Voorttceling. Hy graaft , naamelyk , een
At™*.u

gat in de Grond , en kneedt daar in de verfche Hoofd-

Drek tot een rondagtige Klomp, welke mee(3> ^™*V
al langwerpig is , hangende dezelve dan op aan

de Wortelen van Gras, welke hy mede daarin

bekneedt, wanneer hy die bekomen kan , en

legt boven in zodanige Meftklomp een enkel

Ey, dat hy wederom met een weinig Vuilig-

heid toedekt , en het dus leggen laat. Dan ver-

der voortgaande of naar een plaats vliegende

,

alwaar nieuwe Voorraad van verfchen Drek is ,

(het gene hy op deReukfchynt te ontdekken 5)

maakt hy meer dergelyke Pillen, Uit hctEy, dus

gelegd , komt na eenige Dagen een levendige

Worm en die verteert allengs de Meft , daar

hy in legt, mids dat dezelve genoegzaam week

en vogtig blyve. Na dat nu de Worm, in dee-

ze Pil, viermaal van Huid verwiffeld zy, komt

'er, in 't Voorjaar, de Tor uit. De Worm
legt doorgaans krom , gelykerwys die van de

Rhinofters , en is donker blaauw , met het Ag-

terlyf , wegens de doorblinkende Vuiligheid ia

't Gedarmte , zwart. Hy legt altoos op zyde

,

en kan van de Pooten geen gebruik maaken om
te loopen, maar alleen , zo 't fchynt 5 om te

krabbelen , of de Spyze aan den Bek te bren-

gen ; gelyk ook maar vier derzelven regc , de

twee anderen haakswyze krom zyn. De Voe-

lertj es, voor aan den Kop, gelyken meer naar

JNypers : hy maakt daar mede den Bek fchoon*

I. DEEL. IX, STUK, N 3 CU
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V. en vat het Voedzel daar mede aan , om het»

Afde
^
u zelve in den Bek te fteeken. Van vooren hel>

Hoofd- ben deze!ven twee Klaauwtjes als een Schaar*

*™K
* van welken het buitenfte uit vier rondagtige

JMeft-Tor» ° °
Leden beftaat, waar van het voorfte kleinftis*

en het binnenfte maar twee Leden heeft. De
Kop is Kaftanje - bruin * en ftaat wat van het

Lyf af 9 even als in de andere Kwatwormcii»

De Afgang, welken deeze Worm loeft y is eea

$wartagtig Vogt , dat fay fteeds met den Smoel

weg neemt , ca'er het afgevreetene mede beftrykt;

*c welk vaftigheid geeft aan syne Wooning of

Tonnetje .: zo dat hetzelve eindelyk , tegen derx

tyd der Verandering 9 een harde Dop wordt.

Deeze Meft-of Drek-Torren leeven niet lan-

ger dan een Jaar 5 en worden in ce Ouderdom,

$eer Luizig* Hunne Kleur is , van boven 9 zware

en glad ; van onderen zyn zy dunnetjes ge-

haaird. Hun Kopfchild is van figuur als een

fcheeve Ruit, met een verhevenheid in *c mid-

den 5 en ukfpringende hoeken die de Oogety

dekken. De Nypers fteeken voor aan den Kop

uits hetBorftftuk is zeer glad en rondgaan den

omtrek gezoomd , met een flaauwe Streep in 't

midden. Over de Dekfchilden loopen een me-

nigte van Streepen oveiiangs , en van onderen

is het geheele Dier zeer glinfterende , met ee-

nen weerfchyn^ nu blaauw of paarfch , dan groen j

welke Kleuren fomtyds tot aan de randen vao

het Borftftuk en de Dekfchilden doordringen

Aan de Voorpooten wordt men eea Vlak ge-

waar y
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waar* door roffe Haairtjes geformeerd, die eg- V.

ter fomwyJen ontbreekt. De Poocen zyn , om "j*^**1

ïn den Grond te booren en den. Drek te knee- Hoofd*

den, met puntjes en fcherpe Tanden als vaneen J^jT^
Zaag voorzien. Men merkt aan dat de Voe*

ten ,in deeze Soort, vry dun zyn in vergely-

king van de Schenkelen. Ook ftaat het agter-

fte Paar zeer ver van de middelden af.

Deeze Torren hebben dit met anderen gé«<fcbnifc,

meen 9 dat zyméer 's avonds dan over dag vlie-

gen; 't zy om der Vogelen wille, 't zy omdat

zy den ftank der Vuiligheden als dan fcherper

kunnen gewaar worden. Het fchynen die te zyn

,

waar van de Ouden hunne meede Zinnebeel-

den, voorgemeld *, ontleend hebben, en die*fila4^Vs?*

zy zig verbeeldden altemaal Mannetjes te zyn :

dat zeer ongerymd is. Veel kragten worden ook

door hun aan dezelven toegefchreeven , daar

jnen hedendaags den fpot mede dryft : gelyk,

dezelven aan den Hals op te hangen of by zig

te draagen tot een Behoedmiddel. P l i n ï ü s ,

AvicENNA,en anderen , hebben den Meft- of

Pillen-Tor aangemerkt als een zeer goed Mid-

del tegen de Aambeijen , Pyn in 't Oor, in dea

Buik en zelfs tegen den Steen. Ik wil niet loo.

ehencn, dat het Poeijer van denzelven* door

zyne prikkeling en fcherp Zout of Olie , van

dergelyke kragten, hoe wel minder werkzaam

ïs, dan de Spaanfche Vliegen* Hier door kan

veroorzaakt worden , dat hetzelve dienftig zy

tegen de uitzakking van den Endeldarm , en
1. DEsi,, ix, stuk. N 4 dat
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V. dat zy dus , ia Olie van Maflik gekookt , ook
Afoeel,

^e pyn ^er Aambeijen verzagten of wegneemeu

JIoofd- kunnen. De Qlie , waar in deeze Torren een

Ma-Tor
^aand in de Zonnefchyn geftaan hebben , of

gekookt zyn, heeft, behalve de verzagtende,

een verftetkende en verflaande kragt , als de-

zelve uitwendig aangevoegd wordt, op een pyn-

lyke plaats. Voorts geeven zy ook den naam

aan de Olie van Torren , in de Apotheek van

Parys
%
van Scroderüs ontleend.

xxxl (3O Tor die ongeboornd k 9
met de DekfchiU.

Vermits. fón zeer gl„J m effm fon fop m(>i eef%

%<#• - Ruitswyp Schild, aan de. Kruin uitpui-

lende*

Onder de Meft- Torren komen 'er voor die

kleiner en vaa een andere Kleur zyn
,
gelyk

Fkisch aanmerkt; r.aarnelyk van boven als

geblaauwd Staal , en buitendien geheel glad en

effen of ongerimpeld. Hy merkt te regt aan

,

dat dit geen Jongen kunnen zyn van de zwarte

Meft-Torren; dewyl een Tor, altoos, in zyn

volkomene grootte uit de Pop te voorfchyn

komt , zo veel bekendis. Doktor Scopoli

vondt onder de Meft '• Torren , in Karniolie,

aanmerkelyke Verfcheidenheden van Kleur

:

naamelyk , die de Schilden Kaftanje-bruin had-

Jen en het Lyf van onderen groenagtig blaauw;

die

(31) Scarabsms muticus , Elytris glabris Ixviflimis, Camtis

elypeo ihombeo, Verticc prominulo.. Faun. Suec. 350.
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die het Lyf van boven zwart hadden, van on- V.

,. , Afdeei,
deren Violet: en die van boven groen waren, Iv

van onderen Goudgroen. Die allen, egter, Hoofd-

onderfcheidt hy van deeze Soort, welke even- J™*lr.
^vel in grootte maar zeer weinig daar van, en

in Kleur merkelyk vcrfchilde van de Sweed-

fche ; als zynde van boven groen , van onde.

ren Violet, met de Dyën groenagtig.

Linn^us heeft 'er den naam van Foor-

jaars~Tor aan gegeven, om dat men hem zel-

den dan in die tyd van 't Jaar ontmoet, Hy

nam de Roeftkleurige Vlak aan de Voorpoo-

ten, welke de andere Meft- Torren hebben,

ïn deeze niet waar : ook vondt hy de Voelert-

jes geheel zwart , zonder roodagtige Steelt-

jes t
De Heer Geoffroy merkt aan, dat

hier omtrent, nu en dan, eenige verandering

plaats heeft; doch beveiligt, dat men deeze

kleine Pillen-Tor niet dan in 't Voorjaar vindt

(*). Ik heb 'er, evenwel, een, in Auguftus,

op de Hey buiten Naarden gevangen , die met

den Kop juift zo lang is als de andere zonder

den Kop gemeten : dat is vyf agtfte en de

zwarte Luis-Tor , die ik heb , drie vierde Duims*

Hy is van Kleur fierlyk glimmend Violetblaauw,

en verfchilt door zyne gladheid genoegzaam

van de voorgaande Soort» Het kon wel zyn,

dat

^*) On ne Ie rencontre gueres qu'ati printems* Hifi. Abreg.

dei Inf. env. Paris. Tom. I. p> yj. Tempore folo Vernali.

JFaun* Suec. p. 133.

h DEEL. IX. STUK. £f «•
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V. dat deeze kleine blaauwe Mefl: - Tor zig mee?
Afdeel.

iD jg Schaapen-Meft onthield , dan in de Koei-

Hoofd jen of Paarden- Drek, of Menfchen Vuilighe*

STUK. deD (*).

Luis-Tor- Byna zou ik verzuimd hebben te fpreekea

** van een zonderlinge Eigenfchap deezer Meft-

Torren; inzonderheid der groote zwarte , die

v
men ook wel Luïs-Torren noemt. Te weeten*

behalve de loopende Lqisjes , waar aan zy za

wel als de Rhinofter en meer dergelyke Tor.

ren 9 ja zelfs de Kwatwormen zeer onderhevig

«* zyn; hebben zy een Soort van Luizen, die

voornaamelyk aan de oude Torren gevonden

worden , en waar door deeze zig geheel Haai-

rig of ruig vertoonen, even als een ©ngefchoo-

ien Baard. Ieder Diertje zit als op een Draad-

je, dat vry lang is en buigzaam , zo dat zy

*er, door de wryving van de Tor ergens tegen»

aan , niet afgaan ; blyvende aan den Tor en

fteeds vermeerderende, tot dat hy derft, wan-

neer zy ook fterven , zo 't fchynt. 't Is on-

twyfelbaar , dat zy eenig Vbgt of Vettigheid

uit de Tor zuigen en dus dezelve, geduuren-

de zyn Leven
>

plaagen volgens de Aanmer-

kingen van Frisch, die zeer omftandig i&

in de Befchryving van deeze Luisjes, en ook

Pooten daar aan meent waargenomen te heb>

ben (f).

C$$
(*) Trahit Stercora Ovium ad foramina uti Scarabseus VU

llllarius. Syft. Nat. X. p. 345?.

(t) W> IV. p. 19. Tab. U.
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CsO Tor die ongehoornd ti, met het Kopfchild V.

uitgerand en de Dyën der Jgterpwten
Afd

^
el*

getand. Hoofd*
stuk.

Men begrypt ligt* waarom deeze den By* xxx*ï'

eaam van Gefpoorde voert. Hy onthoudt zig Gefpoorde.

in Egypte.

(tv) Tor die ongehoomd is , zwart , doö&r eü xxxtit,
v^' °

Sabuloftis*

gerimpeld. zand-Tos.

Decze heeft den bynaam van zyne Woon-

plaats in Zandige Landftreeken van Europa»

Men heeft 'er zodanig een in Deenemar-

ken gevonden 9 die met Knobbeltjes gerimpeld

was, hebbende de Sprieten aan den Wortel

haairig. Ook fchynt my die Tor 9 wqlkeo do

Heer Geoffroy op deo kleinen blaauwen

IVSeft- of Voorjaars - Tor laat volgen, 'er niet

kwaalyk naar te gelykcn. Hy geeft *er deo naam

aan van de Gepaarlde, om dat dezrfve op het

Lyf vyf ryën heeft van groote ronde Stippen,

die zig op den doffen zwarten Grond der Dek-

fchilden als Paareltjes vertoonen, en tuflchen

ieder ry is een andere van kleiner Stippen, Men
vindt hem 5 zegt hy % zeldzaam by Parys, doch

te Fontainebléau is dezelve vry gemeen*

(34)

(32) Scarabaeus immens, Cap'te Clypeato cmmginzto^ Fe-

snoribus pofticïs dentatis, Syft. Nat. X>

• (33) Scarabxus mutkus ïiiger y opacus x rugafiis* Syjh

N*t. X.
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(34) Tor die ongehoornd is, doch bet BorJIJiuk

van vooren gehoornd heeft, en bet ScbM»
je half zo lang ah de Dekfcbilden.

In het Kabinet der Koningin van Sweedeo

ooit-indi- bevondt zig deeze Ooil - Indifche Tor, die de
|he Gouden

groo£te en j^ ^ ^ Qouden Tq^ doch

het Borftftuk van onderen voorwaards gehoornd

heeft»

V.
Afdeel,

IV.

Hoofd»
8TU£.

JNitidus,

«koene»

JkXXVU
JLanigerus*

Wollige»

(35) Tor die ongehoorndis 9 met het BorJIJiuk

vanagteren gekwabd, den Kop weerloos 9

de Borfi van vooren gehoornd.

Deeze bevondt zig in het zelfde Kabinet,

hebbende een zeer klein Schildje en de Schen-

kels niet getand. De Kleur was groen. Hy
komt insgelyks uit Indie. Mooglyk is hy met

dergelyke Groene Torren , als ik hier in de

Kabinetten gezien heb* overeenkomftig.

(36) Tor die ongehoornd en van onderen Wol*

lig is , hebbende den Kop en 't BorJIJiuk

verguld, de Schilden geeL

Deeze 3 in het zelfde Kabinet, insgelyks mt

Indie afkomfiïg; heeft de Lip door een Naad

van den Kop afgefcheiden en de Dekfchilden

Zwavelgeel. (37)

0+) Scarab^us muticus, Pe&ore antice cormito, Scurell©

Elytris dimidio breviore. Syft. Nat. X* M. L. U.

(35) Searabssus muticus , Thorace poftice lobato, Gaptte

mermi, Pe&ore antice cornuto. &yft. Nat. X,

(56) Scarabxus muticus fubtus Lanatus y Capite Thorace-

que auratisj Elytris flavis. Syfl. Nat. X. <M# L, Ü«
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C37) Tor die ongeboomd is , zender Schildje , Vs

e& *fe B*/l «out gevlakt beeft , 02*4 & Af
^

el*

Dekfcbilden Rood-Koper kleur. Hoofd-
STUK*

De Heer Rolander heeft deezen Aarti* £X;FVI1*
reftivma

gen Tor in Amerika gevonden. De grootte is Aartje*

als die vdn den Molenaar of Mey-Kever, maar

korter, met den Kop zwart, halfmaanswyze

en onverdeeld : het Borftftuk effen , rond ver-

heven en Rood-Koper kleur, van agteren

rond zonder Schildje en zwart gevlakt* Daar

is, naamelyk, op *t midden van dit Borftftuk,

een groote zwarte gelobde Vlak , die weder»

zyds een andere heeft , welke over de zydhoe-

ken uitioopen, en dan nog een kleinere binnen ..

den hoek, die naar een gedrukte Stip zweemt.

De Schilden zyn Rood-Koper kleur, geftreept,

en hebben de langte van het Borftftuk.

{38) Tor die ongeboornd is, hebbende een geel xxxvm,

Jlreepje dat van den Kop naar bet Schild* q^q^
je loopt.

Deeze is, door dien zelfden Heer , in Amerï*

ka waargenomen. Hy is zwart doch kleiner

dan de Meft-Tor. In het Mannetje zyn de

Dekfcbilden ongevlakt: het Wyfje heeft drie

geele Vlakken op ieder Vleugel verfpreid, en

het

(37) Scarabsus mutïcus , Scatdlo " nullo , Thorace nigro

tnaculato , Elytrïsque rubro-xnds. Syft. Nat. X.

( % 8 ) Scarabams muticus niger , Lineoli flava a Capite acl

Scatclium du&n. Syjï. Nat* X*

L De£l
4 jx, stuk,,
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V. bet Lyf is , agter de Dekfchilden , met geel

^Ty
ELt gevlakt.. Beiden hebben zy de Dyën geelag*

| Hoofd* tig gekleurd.

j
STOK,

kxx 'l. (39) Tor dife ongehoornd is en zwart , «td bet

leS^Fidl AöW* w & Schilden bleekrood , Mfcftg
ögt zwarte Stippen*

Met regt mag deeze Ooftindifche Tor, uit het;

Kabinet van haare Koninglyke Sweedfche Maje->

fteit , de Geftippelde genoemd worden. Behal*

ve de gemelde agt Stippen op de Dekfchilden ,

is het Borftftuk ook nog wederzyds met een

zwarte Stip getekend.

xl. (40) Tor die ongeböornd en Roejlkleurig is*

nSg^r, met lüet Borftftuk en de Schilden Haairig.

In het zelfde Kabinec bevondt zig deeze

Ooftindifche , van gedaante als de St. Jans Ke-

vertjes;maar driemaal zo groot, en van Kleur,

waarfchynlyk » uit den bruinen roodagtig.

xli. (41) Tor die ongehoornd is, met den Kop en 't

Syüfche, Borftftuk Haairig groen , de Schilden aan

den Rand Haairig.

In even 't zelfde Kabinet was deeze, ook uit

de

(59) Scarabaeus muticus niger, Thorace Elytrisque tefU-

ceis, pun&is o&o nigris. Syft. Nat, X.

f40) Scarab&us muticus Ferrugineus, Thorace Elytrisquc

pilofis. Syft. Nat. X. M. L. U.

(4-0 Scarabxus muticus, Capite Thoraceque pilofb vkicü*

bus, Elytris pilofis ciliatis. Syft. Nat. X. M. L. U*
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de Indien afkomftig , en van Geftalte als de V.

volgende foort.
A*^Lh

De Kleur der Schilden wordt niet gemeld 'ën Hoofd*

daarom kan ik, gevoeglyk, hier befchrvveti /***

dien fraaijen ukheemfchen Tor , waar van wy %• ^

de Afbeelding geeven uic de gemelde Ver*

&ameling van den Heer P. Kramer. Dezel-

ve is ruim zo groot als een Gouden Tor: de

Kop, het Bdrftftuk en het Schildje daar agter*

dat vry groot is , vertoont zig , zo wel als 't

Agterlyf, glanzig groen; doch deDekfchilden,

en de zyden van 't Bórftftük , zyn fraay Kaneel-

Meur, en zonder eenige Rimpels of Streepen,

zeer glad: welk alles daar aao een fierlyke Ver-

tooning geeft.

(42) Tor die ongehoomd is , hebbende den Kop xlit

en 't Borjljluk Haairig blaam® , de Dek- st. °jan7'

fchilden graauw , de Pooten zwart.
vert̂ e*

Lïnnjeüs hadt deeze Torretjes , die hy op

het Eiland Nordenoge , tot Ooftfriefland be.

hoorende, eens zeer overvloedig vondt, in de

befchryving van zyne Reize door de Zuidelyke

deelen van Sweeden de Frïefche genoemd, Hy
merkt aan 3 dat dezelven ook huisveflen in de

Drek der Dieren aan de Wegen : tot de Voort-

fceeling mogelyk: want het is een Tor , zegt

hy,

(42) Scarabsus muticus, Capïte Thoraceque aemleo pilo"

fo, Elytris grifeis, Pedibus nigris. F*wu Sm* au Scarabsus

Frifius. It. Scan. 116, izti

L Deel, IX, stuk.
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v. hy 5 die de Bloemen der Appelboomen in Eu*
Afdeel. r0pa zeer benadeelc , hatende de Peereboo-

Hoofd- ï^^n ongefchonden* Het fchynt my toe, dathy

stok. $Q zogenaamde St. Jam Kevertjes bedoelt*

De meergemelde Franfche Autheur fchynt

eenigzins verward te zyn in dit fluk: want daar

hy Linn^üs aanhaalt , ten opzigt van de

gemelde Torretjes , en zelfs in 't Latyn toe

Kenmerken ftelt , dat de Kop en het Borftftuk

Haairig blaauw zyn, de Dekfchilden ros ; noemt

hy die Beertje in 't Franfch het Kleine Mok*

naartje met een groen Borjtfcbild (*), en rekent

de langteop eenderde van een Duim ,dat onge*

vaar de langte is van de Sc* Jans Kevertjes.

Groenagtig Het Torretje, dat hy befchryft , en , zo hy
Kaneel- aanmerkt , omftreeks Parys vry gemeen is in de

pl. Lxxa.-Koe-Meft Plaggen op 't Land, heeft den Kop

en het Borftituk glimmend groen en een weinig

Haairig ; de Dekfchilden helder Kaneelkleur;

het Lyf en de Pooten zwart. Dit komt eeni-

germaate overeen met een inlandfch Kevertje,

dat Kaneelkleurig van Dekfchilden is met een

groenagtigen Glans , hebbende het Borftftuk

zeer fchoon Gpudgroen van kleur. Het wordt

in onze Duinen gevonden.

Wy geeven, om de aartigheid , de Afbeel-

ding van zulk een Torretje, die ik 'er van ver-

fcheiderley grootte , doch allen van een Groen»

agtU

(*) Le petït Hanneton a Corcelct vert. Hifi, des ïnf. ftfx%

turis, TOM. I. p, 7j.,
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ögtige Kaneelkleur heb. F r i s c h fchynt my 't V,

zelve mee zyne Afbeelding en befchryving vaa ™EELa

denjuly- of Wyngaardblad-Jfo^er te bedoelen, Hoofd-
,

dien hy mede telt onder de Meft-Torren , doch yj^&w,
aanmerkt , dat men hem wel onderfcheiden moet

,

zo van de Mey- als van de Juny-Kevers , hoewel

hy ook de Vleugelen bruin heeft. De grootte,

zegt hy, meenende waarfchynlyk de langte, is

omtrent een derde van die van een grooten Mey-

Kever. Door het bruin der Dekfchiiden fpeelt

in eenfgen een groene Glans, inzonderheid ia

de Mannetjes : het Ruggefchild, öf Borftftuk ,

is akyd groen : het Lyf van onderen zwart,

zonder witte tekening op de Zyden, en boven-

dien heeft deeze Kever ook een zo fpitfe

Staart niet als de Molenaar, zynde van agteren

het Lyf ftomp en rond. Men vindtze niet over-

vloedig, voegt hy 'er by, en in fommige Jaaren

maar een enkelen (*).

De huishouding van deezen Kever , zegt hy,

komt met die der Mefl>of Drek-Torren overeen.

De Worm heeft een Kaftanjc-bruinen Kop , ea

aan den Hals twee harde geele Schildjes. Het

Lyf is met kleine roodeHaairtjes bezet ; en aan

den Buik agterwaards zwart, van wegen de door*

blinkende Vuiligheden. De zes Pooten zyn geel

,

ieder niet een ftomp, zwart, Klaauwtje, aan

't end, gewapend* De Nypers zyn zwart. Hy
legt altoos , gelyk de andere Kwatwormen

,

krom,

(*) ÏRtscH. ƒ»/. IV. Th. p, 28, &
1. Deel, IX. stuk? O
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V. krom , met Kop en Staart digt by elkander.

Afdeel. A [s hy Zyn puien heeft opgevreten , dat doch

Hoofd- zelden gefchiedt, of wanneer hy anders maar

* S/^F# in de Grond wil zyn , boort hv 'er lang in heen

en weer, en maakt zig eindelyk , tot zyne Ver-

andering, weder een Pil , die wel vafl: is fa-

meogekleefd met het Lymige Vogt , het welke

hy van agteren uitwerpt. UkdeezePil komt de

gemelde Kever voort.

xlïit- (43) Tor die ongehoornd is en bleekrood, met

Molenaar of het BorJIJluk Haairig , de Staart neerge-

1

ey- ever.
boogen en witte infnydingen aan het Ag*

terlyf.

Een Tor , die in Duitschland , Vrankryfc en

andere deelen van Europa , ja zelfs in eenigen

van onze Provintiën, gelyk Gelderland en O-

vcryffel, zo gemeen is, als by ons, in Hol*

land en Weft . Vriesland , de Gouden Torren;

komt ons hier voor, onder den Bynaam van

Melolontba. Het Griekfch Woord MqAoAo'vJhf

is van de Ouden gebruikt om zekeren Tor te

betekenen , en naar alle waarfchynlykheid heb-

ben zy deezen daar mede bedoeld, die op de

Bloe-

f45) Scarabacus muticus teftaceus , Thorace villofb, Caudt

inflexa, ïncifuris Abdominis albis. Faun, Suec. 345. Al DR,

Inf 454-. T. fiiper. f. 2. Mo UFF. Lat. 160. f. 2. HOEFN.

Inf T. I. f.u, MERIAN. Eurep. I. p. 2. f. 4- GOED.

Inf I. T. 73. AL E. Inf 60. RAJ. Inf IOJ. 11. I. ROES,

Inf. II. Scarab. i, T, L^IT, Ga&. T, ?t f, 2. L>EUWENH.

Bpifi. L p. 18.
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Bloemen der üippelboomen aaft; niet de Groe- V.

ne of Gouden Torren , gelyk fommigen , zelfs
AF1

^
Bi*

Charleton, gemeend hebben ; want deeze Hoofd.

fchynen by Aristophanes genoemd te j?JV
K,

v

zyn Chryfomelolontbia* De Overzetters van het *f Mey-m

Oude Teftament hebben daar op het oog ge-

had met het Woord Kever , in 't Latyn Bru*

chus ; als die het Geboomte zeer benadeelt en

de* hope op een goede inzameling van Ooft te

leur fielt (*). Ook is deeze Tor eigentlyk eeü

der genen , die wy hier te Lande Kevers noe-

men , wegens de Ipitsheid van het Agterlyf. In

Duitschland is hy zo gemeen , onder den naam

van Mayen Kaefer , of Mey - Kever , dat R o e-

SeL 'er, in zyne befchryving, den tytel aan

ge eft van der allentbalbe bekannten Mayen - Kë.

fer. Frisch, nogthans, is van oordeel, das

de Juny- Kever dikwiis verward wordt met

den Mey-Kever, dus genaamd > zegt hy, om
dat 'er in de Maand Mey de Boomen en Bloe-

men meeft door befchadigd worden*

Een andere en wel de gemeende Naam , dien

deeze Kever hier te Lande voert, is die van

Molenaar. Sommigen willen dit daar van aflei-

den, dat zy de jonge Botten der Kerfen, A-

brikoozen en andere Vrugtboomen, vergruizen

en als tot Stof maaien: doch het is waarfchyn*

lyker , dat zulks afkomftig zy van zeker Spel

der

(*) Zie de Schriftuürplaatfên hier voor, bladz» f 2, by-

fcebragt , als ook J o ë L. II. v. 25.

I>££L» IX. Stuk, O 2
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V* der Kinderen of Jongens , in Duitschland zo
Afdeel. we j a]s jn Vrankryk,met deeze Kevers, ook ia

Hoofd- Gelderland niet ongewoon* Zy neemen een

stuk. ftukje Papier, dat als een Lint dubbel d gevou-
Molenaar

t „ ,

cf Mey-Ke- wen is 9 en maaken het met een Speld vaft aan

een der Dyën of Pooten van het Infekt , dat

zy dus fteeken op een Schryfpen of glad Stok-

je , en dan draait het zeer vlug om als een Mo-

lentje : want de Tori wegvliegen willende,

' wordt door zyn Poot tegengehouden , en de

fcheeve werking doet hem ronddraaijen. De

Jongens houden meeft van de genen die het

Lyf witagtig hebben en als met Meel beftrooid,

welke zy door den naam van Meelmolenaars

onderfcheiden van de anderen, die roodagtig

zyn van Lyf, en die zy daarom noemen Mos-

tertmaalers.

De Oorfprong van den Franfchen naam Han*

neton of Hanston> met Menage, af te lei-

den van 't Latynfché Woord AJilus , fchynt

zeer ver gezogt. Veel liever denk ik, met

andere Taalkundigen, dat deeze Naam afkom-

ftig zy van het gonzend Geluid , 't welk dee-

ze Kevers , als zy vliegen , maaken ; waarin zy

boven anderen uitmunten, en waar door zy,

naar men wil , de Muggen wegjaagen. Hier

van is 't Latynfché Woord Burdigare afgeleid

,

om dat menze Burdigone noemde en Scarabms

ftriduhis, als of men zeide, brommende Tor-

In Engeland heeten zy Dor of Hedge-Cbafer,

dat is Haag-Kever : want de Vrugtboomen ftaan

'er,
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'er, gelyk in Duitfchland, fomtyds in de Heg- v.

gen , aan de zyden der Wegen. Men zou dee- Afdeel.

zegroote Soort , by uïtneemendheid , ook Boom- Hoofd-

Kever kunnen tytelen. • stok.

# Molenaar

Deeze Tor is taamelyk groot , omtrent als*/ Mey-i&-
VST,

het Lid van een Vinger. Eenigen rekenen de De Kleur.

langte op een Duim, de breedte op een half

Duim. De Kleur fchynt eenigermaate te ver-

fchillen: want fomniigen noemen die zwartag-

'tig bruin, anderen naar Yzergraauw, of Roeit

-

kleur trekkende, anderen donker-rood of Kas. •

tanje- bruin : doch dezelve verfchilt groo-

telyks van de Kleur der Rfainofter • Torren

,

die weezentlyk donkerrood of Kaftanje • bruin

zyn, en komt veel nader aan de Kaneel* kleur,

hoewel zy een weinig naar het geele trekt. De
Kleur van gebakken Aardewerk , welke L 1 n-

NiEos 'er aan fchynt toe te eigenen , is zo

verfchillende , dat men daar door ligt de ge-

melde Verfcheidenheid van Kleur kan goedmaa-

ken. Aan die van rood verglaasde Pannen komt

dezelve , zo veel ik van deeze Kevers gezien

heb, wel het naafte, en men kanze minft oneï-

gen roodagtig of bleekrood noemen, gelyk

de.gemeene Kleur is van Fottebakkers-Werk.

Men merkt verder , op de Schilden , vier *

verheven glimmende Streepen aan; maar, het

gene deeze Tor voornaamelyk onderfcheidt,

zyn die driehoekige witte merktekens aan de

zyden van het Agtcriyf , op ieder Ring één',

als ook het fpitfe neerwaards geboogen Uit-

1. DEEL. IX, STUK* O 3 ftefeji
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V. (lek, dat 'er als een Staart aan maakt. Roet-
Afdeel. sel voncj c in fommigen hec Borftftuk van de

] v

Hoofd- zelfde Kleur als de Dekfchilden , naamelyk

stuk. reodagtig , in anderen zwart ; die hy als by*
1 Molenaar OP*

^
J J

$f Mey-Ke- zondere Soorten aanmerkt , welke in 't eene

Jaar meer zouden voorkomen dan in 't andere ;_

doch dit zyn, zo de Heer Geoffroy ver*

zekert, loutere Verfcheidenheden. Dit Bord-

ftuk is eenïgermaate ruig, gelyk ook de Poo-

ten, waar van de voorden fomtyds drietandig

• zyn aan de D)ën, gelyk in de Rhinofter-Tor

,

fomtyds tweetandig ; de agterften langfl: en

fterkft.

inwendige Een rond Gat , dat deeze Kever van voorep
fceiea.

heeft, loopt naar de Keel, en dient hem voor

Bek, welke Bek bedekt is met een harde (lom-

pe Lip* In de Borft wordt men zekere voo-

ze, rondagtige Vleefchklompjes of Kliertjes

gewaar , die rood van Kleur zyn , en welke

inen miflehien voor Longen zou kunnen hou-

den. Midden tuffchen dezelven door loopt de

Keel, die zwartagtig is, en waar op men 't

Hart, als een roodagtige Stip, gewaar wordt.

In het Wyfje heeft de Lyfmoeder twee Hoor*

nen, en men heeft eenige Eijertjes daar aan

fittende gevonden. De Darmen zyn aartig on«?

der elkander gedraaid, met veele Lugtbuisjes

daar door verfpreid , gelyk in de Rhinofier-

Tor , zynde de Maag in 't midden derzelven

geplaatlt*

iaaring, De Paaring van de Mey- Kevers of Mole-

v naars
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naars is zeer kennelyk, en zy blyven lang aan V.

elkander zitten , 't welk aanleiding gegeven AfdeEZ**

heeft tot een Franfck Spreekwoord, dat men Hoofd-

in 't Nederduitfch uitdrukt door: 23; hangen ST
y
K-

als Klitfen of Kladden aan malkander (*). Het of Mey-ke~

Wyfje, bevrugt zynde, hoorteen Gat in den
^

Grond, en, daarin gekroopen, legt zy de Ei.

jeren nevens elkander, zonder in Pillen berold

te zyn, gelyk Roes el dit
m
heeft waargeno-

men, die dus met zekerheid beyondt, aan den

cenen kant, dat het die Kruidwormen zyn,

welke de Tuinlieden en Landbouwers in Vrank--

ryk Vers blancs, dat is Witte Wormen, en in

Duitschland Engerlinge of Kwatwormen noe-

men; hier te Lande, volgens Goedaart,
Koornwormen, om dat zy de Wortelen van de

Tarw en andere Graanen afknaagen. In de

Moeshoven befchadigen zy die der Erwten en

der Salade niet minder: weshalve hy dezelven

daar mede opvoedde, en dus bevondt, dat zy

wel tot in 't vierde Jaar leeyen onder de ge-

daante van Wormen.

Deeze Kwatwormen zyn, op ver naa, zo Kwatwom»

groot niet als die der Rhinofter-Torren ; zyn^

de, in 't vierde Jaar, flegts anderhalf Duim

lang. De Kleur is geelagtig wit, met den Kop

Oranje en het Agterfte blaauwagüg zwart. Op
de

'M

f*) Dit ziet op de Zaadbollen van de Klitfen of het Klad-

dekruid, 't welk aan de Wegen groeit. In 't Franfdi zeg£

men : lis fe tiennent tous par Ie cul eernme des ïiannetms^ *

I. PEEL. IXt SXQSn O 4
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V. de Rug worde men twee rimpels in ieder Ring
Afdeel.

gewaar 9 en langs elke Zyde loopt een Soort

Hoofd* van Zoom of Lyft , waar in negen Lugtftippen

stüfc ZyD# Aan den Kop is een Soort van Tang,

pf MeyKe- waar mede zy de Wortels fchynen aan ftukkea

te knypen, om het Sap daar uit te zuigen, 'c

Schynt dat zy ten minden eens in 't Jaar van

Huid verwiffelen , en des Winters , als het

Vrieft, kruipen zy diep in de Aarde, verber-

gende zig aldaar tot aan het Voorjaar, zomen

wil, zonder Voedzel te gebruiken, en, dewyl

de aflegging der Huid in een foort van Bol-

letje of Tonnetje , dat zy voor zig maaken

,

gefchiedt, hebben fommigen deeze Kevers ook

geteld onder de Pillen-Torren. Een dergclyk

Holletje dient tot de laatfte Verandering in

een Pop , welke Oranjekleurig is, en verder

weinig verfchilt van de Poppen der andere

Torren. Het aanmerkelykfte is, dat die Pop

den geheelen Winter over in deeze Geftalte

blyfe, en dit kan aanleiding gegeven hebben

om te denken, dat deeze Kevers, na twee of

drie Maanden Verblyfs op 't Geboomte, in den

Grond zouden kruipen, om daar den Winter

over te blyven en dan in 't Voorjaar weder

te verlchynen, gelyk Goedaart zegt on-

dervonden te hebben.

Schadeiyk- By aldien men van dit laatfte verzekerd was,
keio,

zou men ook mogen onderftellen, dat deeze

Kevers verlcheide maaien paarden en voort-

teelcjen? 't welk dan tot verklaaring zou kun-

nen
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nen flrekken van hunne fterke vermenigvuldi- V.

ging in fommige Jaaren. Gehcele Moeshoven Afdeel

en Koornakkers heeft men zien verflenfen door Hoofd-

het nadeel , dac de Wormen van deeze Kevers *T
y
K#

Molenaar

toebrengen aan de Wortelen van, Kruid sviofMey-Ks-

Graanen. Dit nadeel wordt vergroot, doordien

zy zo lang Wormen blyven, en de Kevers zelf,

overvloedig zynde , maaken niet alleen de

Vrugtboomen , maar zelfs geheele Boffchen

van zwaare Eiken , Bladerloos. Moüffetüs
getuigt, dat men in Normacdie waargenomen

heeft, hoe zy aldaar om het derde Jaar metjig-

vuldigft zyn, weshalve dat genoemd wordt het

Kever- Jaar f. Hy verhaalt, dat in 't jaar 1574* f ?An des

den 27 February , een zo verbaazende veelheid
Hamem'

van deeze Infektcn in de Severn viel, dat de

Raderen van de Molens , die door 't Water

van de Rivier omgaan , 'er door tegengehouden

werden. Zy moeten in dat Jaar dan ongemeen

vroeg zyn voor den dag gekomen, en mooglyk

heeft het gebrek van Voedzel hun tot die ver-

legenheid gebragt* Men vindt in de Verhan-

delingen der Koninglyke Sociëteit van Dublin

aangetekend, dat men in Ierland eens beflooten

heeft om zeker Bpfcfa in brand te fteeken , ten

einde de' gemeenfchap daar door af te fnyden

met een Land , dat door deeze Kevers was

kaal gevreten. Een Landgoed, niet ver van

Norwich in Engeland, werdt, nu vyfrieo Jaa-

fen geleeden , door deeze Inlèkten zodanig be-

nadeeld, dat de Eigenaar genoodzaakt was,

h Dt.zi<* xx. stuk- O 5 den
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V. 'den Huurder van hetzelve met Geld te onder^
Afdeel,

fteunen 9 die hem verzekerde, dat hy, in wei-

Hoofd- nige Dagen , meer dan tagtig Schepels van
stuk. (jeeze Kevers had ingezameld (*\

Molenaar

ef Mey-Ke* Deeze Infekten vliegen met over Dag : als-

dan onthouden zy zig onder de Bladen van het

Geboomte verfchoolen , zynde als in Slaap tot

aan het ondergaan van de Zon, wanneer zy a^a

't vliegen raaken met groote troepen , en dte

zo onbeftimrzaam, overal tegen aan fluitende,

dat men het Spreekwoord in Engeland gebruikt:

zo onbefuisd ah een Mey- Kever* Ray noemt

hem deswegens de blinde Tor. De Kraaijen en

Varkens zyn 'er zeer gretig naar, zo wel

als naar de Wormen, doch dit is alleen niet

genoegzaam om deeze Kevers te vernielen,

wanneer zy menigvuldig zyn , en dewyl de

Wormen niet alleen de hardde Vorft verduu-

ren , zo men ondervonden zou hebben , maar

zelfs in Water niet verdrinken , is de uitroei-
É

Jing deezer Infekten niet gemakkelyk.

Middel om Het befte Middel , wanneer de Kevers het

ku.
tevemie

'Geboomte benadeelen, is, dat men de Takken

over

(*) Men fchynt oudtyds , in de Oofterfche Landen , ook

van dergelyke vergadering deezer Infekten , waarfchynlyk om

die te verbranden of anders te dooden , geweten te hebben.

Dus wordt, Jesaias XXXII I. v. 4, gefproken van een

Verzameling der Keveren. De Valgata leeft dien Tekft al-

dus: Et congregabunt Spolia ve/lra
, ficut colllgitur Bruchus %

velut cum FoJf<£ flm& fuerint de eo. Dat is. En zy zullen

Ulieder Roof te famen brengen , even als de Kever verzamel^

wordt , gelyk wanneer 'er Greppels mede vervuld zyn.
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£>vcr dag fierk fchudde, en dan de genen die 'er v.

uit gevallen zyn , of dood trappe , of aan hoo- A^F-^

pen veege en verbrande. Tot de uitroeijingder Hoofd-

Wormen , die de Wortels der Planten befcha- s™k.
-.,,-,. ... , .

Molenaar

digen, is t befte dat men cue , zo veel doeiv Cf Ahy-ic^

lyk zy , tegen den Winter uit den Grond zoe-
Vi' r*

ke , fnydende de Wortels , die door dezelven

uitgeknaagd zyn , wat hooger af. Om te maa-

ken , dat de Kevers niet aan de Boornen ko-

men , kan men dezelven berooken met den Damp

vanKoe-drek, oude Lappen of Hoornen, die

men fmeulen laat. Men wil ook, dat zy een af-

keer hebben van Feonie-Roofen ; weshalve dat

Kruid in de Wyngaarden geplant wordt. In

Poitou noemt men de Wormen , die deeze Ke-

vers voortbrengen , en niet alleen de Worte-

len van 't Gewas befchadigen , maar zelfs tus-

fchen de Baft en 't Geboomte kruipen , ook

ffannetons. Hun vliegen , des avonds , maakt dac

'er de Vledermuizen wakker op te gaft gaan.

Sommigen willen , dat de menigvuldigheid dee-

zer Keveren een Voorteken zou zyn van Herfit-

ziekten: anderen , van een rykeJyken OogCl.

Ook geeft men voor, dat de Olie, waar in zy

hebben (laan trekken , dienftig zy om de Weeg*

luizen te dooden of te verjaagen (*}«

De Reden zo wel als de Ondervinding leert 5 GchmH
dat de Meykevers veel vlug Zout en Olie be.

vatten 3

(*) J.
SCOPOLI, Entómologia Carniolica, VJndob«

\-gi. png. 7.

I. DEEL. IX. STUK,
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V. vatten ,
gelyk de andere Torren ,, en dat menze*

Afdeel. mooglyk, tot dergelyke Oogmerken zou kua-

Hoofd nen gebruiken. Evenwel is 't , wanneer men op

Mknaar
^et ^oec^zeU ^ac ZY nuttigen , agt geeft, niec

p/ Mey-Ke- te denken , dat zy zo fcherp zyn als de Meft-

of Drektorren, of Spaaofche Vliegen, Nog
meer reden is 'er , om dit laatfte te vermoe-

den , wanneer men het inwendig gebruik der-

zelven vindt aangepreezen tegen de Beet van

een Dollen Hond, Doktor Hartmann ver-

haalt, dat zekere Dame een Geheim bezat, 't

welk zy veele Jaaren haat ingegeven aan de

genen die gebeten waren , en dat niemand der

zelven de Watervrees gekreegen had. Eindelyk

bekende zy hem , dat hetzelve alleenlyk be-

ftond in het gebruik van Meykevers, en welvoU

gens deeze toebereiding (*X
Mddei voor Men neemt 'er vyf voor een VolwafTenen en

HoiidJIeer. drie voor een J0DS Perfoon ; men doetze in

Honig derven , en neemt 'er dan den Kop af,

dien als öucteloos verwerpende. Dan ftampc

menze en geeftze den Patiënt , des morgens

,

op een nugtere Maag in , met een Lepel vol van

den Honig, waar in zy gefmoord waren. De

eerde Gifte neemt men zo dra als 't mooglyk

is, na de Beet, en gaat 'er zeven Dagen lang

mede voort, als wanneer de Patiënt gerekend

wordt genezen te zyn. Men kan de Meykevers,

tot die- oogmerk, in hun Saizoen vergaderen,

eu

(*) Vide Epfjcm. Nat, Caria/er. 1742. pag. saj.
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en dezeïven, tot dat menze noodlg heeft, be- V.

waaren, in Honig of Olyf--Olie. Het eenigfte
A™^

is, dat men met het gebruik van dit Middel niet Hoofd.

wagte, tot dat de Watervrees zig geopenbaard STUK*'

heeft. Aangezien de nuttigheid der vlugge Alka- f j%-1£.

lyne Zouten, als een Behoedniiddel voor die
ver'

fchroonielyke Kwaal , thans Wereldkundig is

;

zo komt my dit Middel niet ongerymd voor.

XL TV.

'tialis.
(d±) Tor die ongehoornd is en bleekrood , met J£

het Borjiftuk Haairig , de Schilden bleek- Juny-Kever.

geel , met drie witte evemoydige Jlreepen.

Gemelde Franfche Autheur noemt deezen de

kleine Herfjl-Molenaar, en (telt de langte opze~

ven Liniën , daar die van de groote Molenaars

of Mey Kevers op een Duim, dat is twaalf Li.

iriën , gefield was. Men ziet daar uit het onder-

icheid van deeze Kevers, die in Eigenschappen

minder verfchillen dan in grootte. Immers dee-

ze onthouden zig ook op het Geboomte, daar

menze fomtyds in menigte om heen ziet vlie-

gen ; inzonderheid des avonds , tegen het end

van de Zomer , zege Geoffroy, die aan.

merkt, dat de kleur van het Borflftuk en 'tge-

heele Lyf helderer bruin is dan in de groote

Molenaar, en die der Schilden Barnfteenagtig

geel,
-

(44) Scarabseüs muticüs teftaceus , Thorace villofb , Elytris

luteo-pallidis , lineis tribus 'albis parallelis. Faun, Suec. 34.6.

Moun. Inf. 160. f. 3. List. Mut. is. f. 17. Pet,
Gaz, T. 22. f,9. FIIISCH. /»/ IX, T, XV. f. ,fc

I. Deel. ix. Stuk.
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V. geel , een weinig doorfchynende. Ook is deek

Afhcel ze Haairiger (zegt hy) dan de grooce ; wes-

JblooFD- halve fommigen hem de Wollige Boomtor noe.

&rm\ men en die naam zou eigener zyn dan de naam

van Kever, alzo hy datUitftek van agteren, 'c

welk fommigen een Staart noemen, niet heeft. De
Wolligheid op Zyde geeft hem anders een mer-

kelykcgelykheidmetden Mey-Kever. Men vindc

hem , zo wel als die , in Gelderland en het Sticht*

't Verfchil der manieren van Verdeelicg ver-

oorzaakt een byzondere fchikking in deeze en

andere Infekten. Do&or Scopoli, die de

Onderdeelingen der Torren afleidt van het

getal der Tandjes of Stekelswyze Puntjes aan

de Vöorpootcn , maakt zyn eerfte Artikel van

deezen, die maar één zulk Tandje heeft en de

Mey-Kever of Molenaar drie. Dus wordt de-

zelve van Geoffrot ook in een andere Fa-

milie van Torren geplaatft , om dat de Knods-

jes der Sprieten niet in zevenen , maar in drieën

gekloofd zyn, gelykerwys in de St. Jans-Ke-

Kevertjes, in de Mefttorren en de meelte an-

deren. Gemelde Scopoli merkt aan , dat

deeze Torren in de Hondsdagen voor den dag

komen, en zig voornaamelyk op de Lindeboo-

men onthouden. Hy hadt omtrent Idria , in de

Maand Juny, een aanmerkelyke verfcheiden-

heid daarvan gezien, die een weinig kleiner

was, met de Schilden donker geftreept', en

het Onderlyf zonder wit Haair; de Voor-poo-

ten drictandig hebbende. Of hy deezen met

en
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m benevens de Rhinofter-Torren, Mey.Kevers V*

€D andere, te regt onder de genen telt die de y^**"

Rupfen verjaagen, doordien zy de Bladen der Hoofd-

Boomen opeeten, zou ik twyfelen t hoewel
7^ £̂fk

het waar is, dat de Rupfen dan Voedzel ont-

breekt. Het is waarfchynlyker , dat zy de

Rupfen de Boomen helpen kaal eeten* Ook

'fielt hy dat de Mefltorren de Wortels der Plan-

een voeden (*) : 't welk immer zo duister is.

Ik noeme hem met Frisch, die 'er een

redelyk goede Afbeelding van geeft, den Ju*

mus of Juny "Kever ; hoewel dezelve, zegt

hy , wanneer het Saizoen hem niet gunftig is,

fomtyds eerft in July,des avonds, de Menfchen

om het Hoofd fnort. Veelen houden dezen , zo

hy wil , voor den Mey-Kever , daar hy egter in

Kleur van verfchilt* komende; bovendien wel eea

Maand laater te voorfchyn. Zie hier wat hy

omtrent de Verandering heeft waargenomen*
99 De Worm is ongevaar een Duim lang en een

„ vierde Duims dik , witagtig , en op de Zyden ,

„ aan ieder Ring, niet een geele Stip of Spie*

3, geitje voorzien , dat door zyn Knopje de

5, Zyden voor het wryven tegen de rouwe

„ Aarde befchut. Op de Rug is dezelve glad,

„ hebbende den Kop plat en geel , en de Ny~

„ pers veel langer en fpitfer dan andere Kwat-

„ wormen. Voorts vertoont hy zig nagenoeg

„ als

(*) PhylUphagi larvas Lepidopterorum fugant. Stercvrd

ladices Plantarum nutriunt. EntemoL Carniolica, pag. z,

I. Deel. IX. Stuk.
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V, „ als de Maskers der Mefttorren, en maakt
Afdeel. ^ even zö0 we inig gebruik , om te loopen ,

Hoofd- M van zyne Pooten. De Pop is wit, en heeft

stuk. „ van onderen twee kleine Spitfen , met Ste*

fmj-JStyer?
fce i tjes ^aav aan. Verfcheide zwarte Knopjes

,5 heeft dezelve aan het Lyf, waarfchynelyk

55 om haar voor het wryven tegen de Aarde

„ of in de Tonnetjes te bewaaren. De Oo-

3> gen zyn bruingeel"

xlv. (45) Tor die ongehoornd is 5 hebbende het Borfifluk

HaifïchiU
*

Wollig en met twee langwerpige Rimpels

^e*

gerand , de Schilden korter dan het Lyf.

Deze die, wegens de gelykheid van Geflalte

met de Wollige Boomtorren , hiertoe fchynt

betrokken te zyn , is in Duitfchland gevonden

door den Heer Forskaöl. Het Kopfchild

is aan de tip uitgerand : de Sprieten zyn pek*

agtig, het Lyf zwart. Het Borfifluk is gerand

en platagtig , met twee overlangs verhevea

Rimpels* De Dekfchilden waren de helft kor-

ter dan het Onderlyf , dat agter de Schilden

gemeenlyk Afchgraauw was en de Voeten Pek-

zwaru Het Wyfje heeft aan den Aars een

zaagswys getande Stekel.

Doktor Scopoli fpreekt van een Torret-

je , weinig kleiner dan de voorgaande Soort,

zig onthoudende in de heeter Landflreeken van

Kar.

(4j) Scarabaeus muticus, Thoracc tomentofb, rugis d,uabus

longltudiivilibus «ïarginato, Elytris abbreviatis. $y$. Nat. 7L
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Karfiiolie, en de Bloemen beminnende. Het V.

Borftftufc, niet en benevens de gladde geftreep- «p

^
ÈEt«

te Dekfchilden , was geftippeld; het Lyf, ten Hoofd*

minfte van onderen , zwartblaauvsf. Deeze hadt STüK*

ook de Dekfchilden korter dan het Agterlyf

en eeneVerfcheidenheid, daar van , was geheel

en al van de gemelde Kleur-, doch het Borfl>

ftuk en de Kop eenigermaate groenagtig. De-

zelve wordt van hem de Twyfelagtige Tor ge-

heten (*).

(46) Tor die ongehoornd is 9 met de Sprieten avr.

in zeven gelyke Plaatjes gekloofd , het Bonte" öl

Lyf zwart met wit befprenkeld. pl^lxxu*

Van waar deeze Tor den Latynfchen Naam,

die Voller betekent, gekreegen heeft, is niet

duider, wanneer men op de fraaije fprenkeling

agt geeft van zyne Dekfchilden, die als met

Bloemen geweven of geborduurd fchynen te .

zyn. Dewyl de Derdendaagfe Koorts byna voor

geen inwendige Geneesmiddelen wykt , zegt

Pliniüs, gebruikten de Tovenaars daar te-

gen verfeheiderley dingen, die zy op den On-

derarm [waarfchynlyk op de Pok] bonden

,

en daar onder was, boven en behalven deMeft*

of Pillen -Tor , en een Gehoornde* ook die,

wel*

(*) Scarabaeus dubius. Entomol. Carniolica. pag. 3.

(+6) Scarabaus muticus, Antennarum lamellis lèptenis ar-

qualibus, Corpore nigro albedine irrorato. Faun. Suec. 343,

MOUFF. Inf. 16o. f. 4. HOEFN. Pi&. X, 7, E R J 8 C H>

Inf. XL T. I. f. 1. RAJ< Inf. 5>?, n. $*

I. Deel* IX. Stuk» P
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V. welken men Fullo noemt , wie gefprenkeld ;

Afdeel weikQ 9 doorgefneeden zynde , op de beide •

Hoofd Armen gebonden wordt (*). Dus noemt hem
stuk. Ra jus ook Fullo Plinii en in 't Franfch geeft
Bonte of

J &

Duin-Kever. men 'er den naam vanroulon aan; doch in 't En*

gelfch fchynt hy, dewyl men hem 'er naauw-

lyks vindt, geen byzonderen Naam te hebben*

Op verfcheide andere plaatfen van Europa is

hy zeldzaam, ten minde in fommige Jaaren.

De Heer Geoffrov hadt deezen Tor om-

ftreeks Parys niet kunnen vinden, hoewel hy

in andere Provinciën van Vrankryk niet onge<»

meen was. Die hy hadt waren hem uit Lan-

guedok toegekomen. In Schonen , of in de

Zuidelyke deelen van Sweeden , vindt men

hem, zegt LinNjeus, daar hy de Wortelen

der Planten verteert: doch op de Duinen vaa

Holland heb ik 'er de meeden gekreegen .(f)r

Van wegen dit Iaatfte zal onze Autheur hera

eene Woonplaats toefchryven in de Zandduinen

van Europa; doch het is zeker, dat men hem

fomtyds ook vindt , waar zodanige Gronden

niet zyn. In den jaare 1731, zegt Frisch,

in de Maand July 9 heeft menze in 't Mark

Brandenburg met fchade leeren kennen; want

zy kwamen in groote menigte omftreeks Straufs.

berg,

(*) Hijl. Nat. Libr. XXX. Cap. II. 't Woord Fullo , by

•Plinius, wordt dan , verkeerdelyk , Oorworm vertaald

,

gelyk in Lexica Piufti.

(t) In Belgü dunis omnium fre^entiflimum Infe&um !*•

gi% Faun. Snee. pag. 130,
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]?erg, en vraten aldaar de BoomBladeren , in- V.

zonderheid der Eiken; zy maakten ook veele
AFD

y
Et *

Vrugcböomen kaal* en, wanneer zy op den Hoofö*

Grond kwamen , werdt zelfs het Gras van hun |
TÜK

\.* Bonte of

verteerd. Hy noemt dit Infekt de wit gefpren. üm-Xifth

keldé > groote Julms- Kever, en wy de bonte of

Duin-Kever (*). Elders was dezelve befchreevea

onder den naam van Gefchilderde Tor (f).

,
Deeze* die het Agterlyf aan 't end fpics en

dus de Kenmerken heeft van een Kever , is de

grootfte en fraaifte die wy kennen ; zynde om-

trent anderhalf maal zo lang en dus veel groo»

ier dan de Mey-Kever. Hy heeft den Kop ent

«het Borftftuk zwart , de Schilden een weinig

^minder donker en bruin , altemaal met witte

,Vlakkeè gefchakeerd. Die Vlakken, met een

Vergrootglas befchouwd zynde, maaken een

aartige Vertooning > dewyl zy geformeerd zyn

door een menigte van witte Vezeltjes, gely-

kende naar het Meelagtig Doos van de Wie-

ken der Kapdkn. Anders is deeze Tor de ee«

nigfle nieè , wieos Lighaam dus bezaaid zy meü

zodanige Pluimpjes. Men vindr *er ook , maar

telden, die roodageg zyn van Grondkleur, ia

plaats van zwarte

Het knarfen is , in veele Torren , een Kente*

ken van de Mannelyke Sexe ; doch van deeze

knarftj, •
t

(*) De Heer Gronovius fchryft , dat deeze Tor in

Nederland Molenaar genoemd wordt. Aü, Hek-e/. VOL. V*

Ct) AH. Nat. Curiofor. Dec. II. Ann, VI. 0T>ferv.' zi9*

l. Deel. ïx. stuk. P a
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ê

V. knarft, zo wel het Wyfje als het Mannetje,'

Afdeel. zeer ftèrfei Dit Geluid wordt van deeze Kevers

Hoofd, waarfchynlyk gemaakt door de wryving met
stuk. het agterdeel van het Borftftuk tegen de voor-

Dwn-Kever. kant der harde boven • Vleugelen. De Man*

netjes hebben veel grooter Sprieten dan de

Wyfjes , aan 't end als Bladerig. De Wyfjes

kruipen in de Grond, om haare Eijeren te leg«

gen. De Proevertjes beftaan uit drie Leden,

waar van het middelde rondagtig , het voorde

een Knodsje, het agterfte, aan den Kop , wat

dunner is dan de anderen* Onder aan den Bek

hebben zy nog een kleiner Paar van dergelyke

Proevertjes of Vreetpuntjes, gelyk hy dezel-

ven noemt. De Pooten zyn dun en niet ge-

noegzaam fterk om Pillen van Drek te maaken ,

gelyk de zwarce Meft-Torren doen, om de EU
jeren daar in te leggen: weshalve hunne uit«

gekomen Kwatwormen haar Voedzel moeten

zoeken aan de Wortelen der Planten, en dus

kunnen zy een groote plek Gronds kaal maa-

ken , indien zy overvloedig zyn.

Van deèze Kevers geeven wy, Plaat
LXXII. Fig. 6, 7, 'de Afbeelding van het

Mannetje en Wyfje; als waar uit men zien

kan, eensdeels hoe het verfchil der Sexe, ia

fommige Torren , uit de Sprieten alleen ge-

* noegzaam kenbaar is; ten anderen, hoe aartig

de Sprieten , in fommige Soorten van dit Ge-

flagt, aan 't end in Blaadjes zyn gekloofd, die

jiien niet dan met veel moeite, dus, van elkan-

deren
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deren fcheiden kan , en uitgefpreid houden fa V.
Apdeel

3e gedroogde Torren. In de meeden, egter,
x

1V
*
is de Knods der Sprieten niet in zevenen, ge- Hoofd.

Jyk in deeze en de Mey-Kevers, maar in drieën
STUK'

gefpleeten.

(47) Tor die ongehoornd is, zwart met hoog K
geele Wolligheid , de Schilden met twee^^

xlvit.
'asciatus.

Bloem-

geele Banden , die onafgebroken zyn. **•• lxx/l
"tg* 8.

Deeze gelykt eenigermaate naar den Dood-

graaver van de Mol, die in een volgend Ge-

flagt komt, om dat hyjde Schilden gezoomd

heeft. Men vindt hem menigvuldiger , dan

dezelve, op de Bloemen, en wel op die der

Syringen en Roode Steenbreeke f> zegt Lin- t^%«^-

NiEüs, die de Afbeelding alleenlyk aanhaalt,

welke daar van by Moüffetus gevonden

wordt. Geoffroy noemt deeze Soort; Zwar-

te Tor , met een geele Wolligheid , de Schil-

den bleek geel , met drie zwarte afgebroken

Banden. Twee geele Banden, ziet men ligt,

moeten drie zwarte Banden maaken. Ook hadt

,

onzeAutheur, inde befchryving, hem gezegd

kleiner te zyn dan de Doodgraaver, voorge-

meld : den Kop en 't Borflftuk zwartagtig heb-

bende; digt bezet met regtop (taande graau-

we Haairtjes
?
gelyk ook de Pooceo en het Ag-

terlyf:

(47) Scarabxus muticus, niger, tomentofb-flavus , Elyüris

fafciis duabus luteis coadunatis. Faun, $u$c. 34$, MoufF*
In/, 16 1. f. 6.

I f Deel. IX. Stuk. P 3
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Beschryvingvan

V. teriyf: de Dekfchilden bleekgraauw, met drie'

Afdef.l. zwarte Banden , waar van de middelfte in *t

Itoófór bidden fmaller en afgebroken , de overigen

stuk* breeder , vereenigd , en over de Naaden der
Bloem-KC' .

ffrtje. Schilden heen loopende. Somtyds, merkt hy

aan, zyn dé Dekfchilden glad, zonder dart mid.

delfte afgebroken ftreepje.

Gedagte Ffanfche Heer, die deezen betrekt

tot zyne tweede Familie van Torren , met, de

Sprieten maar in drie Blaadjes gekloofd , noemt

hem la Livrée d'ancre , 't geen waarfchynlyk

peggen wil Anker -Livrey: want de Tekening

Op de Dekfchilden zweemt niet kwaalyk naar

een Anker. Hy geeft 'er de langte aan van drie

agtfté, de breedte van een vierde Duims: dat

is anderhalfmaal zo lang ais breed. Men vindt ,

$egt hy, deeze fchoone Soort van Tor dikwils

pp de Bloemen. Zyn geheeie Lyf , Kop en

Borftftuk , zyn zwart , maar met een groote

Veelheid van geel Haair bezet : de Dekfchil-

den, die niet gehaaird zyn, hebben een blee-

fcer geele Kleur, en ieder drie dwarfe zwarte

Banden, welke aan de buitenkant beginnen,

cloch niet tot aan het midden doorgaan* Zy

hebben ook een zwarte Zoom, die een weinig

opgeligt is. Het end des Agterlyfs is , gelyk

5d yeele andere Torren , door de Dekfchildett

niet bedekt. Men vindt , voegt hy 'er by

,

Verfcheidenheden van deeze Infekten, ten op-

s&igt van de Kleur. Ik heb 'er een , waar van

het Haair , in plaats van geel , rood is , en de

Scbil-
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Schilden der Vleugelen zyn ook roodagtig (*)• y. .

Doktor S co po Li nam deeze gebandeerde Afdeel.
IV

Torretjes in Karnioüe waar, op de Bloemen Hoofd-

van de Spiraa Aruncus , en vondt de Dekfchil- stuk.

, 1 . t • .. 1 t • •.. Bloem-Kt'
den drie Linien lang, omtrent twee LiDiéfa vénfe

breed. De Kop, het Borfiftuk en Lyf, was

digt bezet met eene rosagtige Wolligheid : de

Schilden geelagtig , aan den rand, wortelen

top , afgebroken zwart getendeerd , met een

róndagtig gefpitfce zwarte Vlak aan den Aars.

Hy hadt 'er ook Verfcheidenheden van gezien

ten opzigt van de Kleur , en brengt deeze

Soort tot de genen t'huis , die twee Tandjes

of Stekeltjes hebben aan de Voorpooten.

Zodanige Bloem - Kevertjes heb ik menig-

maal onder de Gouden Torren, en dikwils,

zo in de Roozen, als op de Pluis -Akcleijen,

gevangen. Wy geeven 'er Plaat LXXIL
Fig. 8, de Afbeelding van*

(48) Tor die ongehoornd is, met het Borjifluk xlviii.

ruig; de Dekfchildm Loodkleurig m$ indiaanfche*

bruin geftippeld.

Van deezen Tor, uit Indie afkomflig en in

het Kabinet der Koningin van Sweeden bevin-

delyk, is my niets meer bekend, dan dat de*

zelve de Geftalte heeft van de voorgaan»

den,

(*) Hifi. des Infeïï. auxtnvlr. de Paris. Tom. I. pag. go.

(48) Scarabaeus muticus, Thorace hirfuto a Elytris lividis a
fufa>pun<aatis. Syfl. Nat. X. M. L. U,

1. DEEZ., IX. STUK. P 4



ü& Beschryving van

v. den, mee het Borftftuk van agteren uitgerand

Afdeel. en het schildje kaal.

Hoof '

stok" * (42) ^or ^ ongehoornd it9 roodagtig van

xl ix. Xfeftr, me£ & Schilden gejlreept, en het
Brunntus..

Bruine. Borjtjtuk wederzyas met een Stip getekend.

In dit zelfde Kabinet bevondt zig deeze, uit

ons Wereldsdeel afkomitig. De Kleur belan-

gende , die , denk ik , zal roodagtig bruin

zyn ; dewyl dit zelfde woord (Teflaceus)

van onzen Autheur gebruikt wordt ten opzigt

van de Mey-Kevers , die Kaneelkleurig zyn.

L.
Capenfts.

ICaapfche,

(50) Tbr die onghoomd en rood is , befprengd

mei witte Stippen.

L 1 N n & v s fchynt deezen niet gezien te

hebben, welken hy aanhaalt uit het Werk van

P e ti ver, die verhaalt, dat dit fraaije Tor-

retje hem, onder andere Kaapfche Infekten,

door den Heer Sta urenburg was toege-

zonden. Hy noemt hetzelve Kaapfche Tor ,

die Haairigis, hebbende de Dekfchilden rood

en met veele witte Stippen befprengd. Vol-

gens de Afbeelding was de langte byna ander-

half en de breedte wat minder dan een half

Duim*

(4.9) Searabams muticus , tefteceus , Elytiis ftriatis , Thora-

ce utrinque pun&o notato. Syft. Nat. X. M. L. U.

(50) Scarab&us muticus ruber, adfperfus pun&is albis. f*.

Syft. Nat. X. Pet, Gaz. T, VIU. f, f. ROES. fy. lh

Scarah. J. T. B. f. 6.
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(5O Tor die ongehoornd en rood zs> lefprengd

met zwarte Stippen.

stuk.
LI.

Laniui

V.
Afdeel.

IV.

Hier van vindt men de Afbeelding in de Hoofd-

Natuurlyke Hiftorie van 't Eiland Jamaika door

Sloane; alwaar deeze Tor, zo wel als in

Amerika , gevonden wordt. Die Engelfche

Ridder" heeft denzelven genoemd, een graatu

we Tor 5
naar 't roode hellende, met zwarte

Stippen getekend. De langte was omtrent twee

derden van een Duim, de breedte één derde.

Hy hadt den Kop klein; deOogen roodagtig:

het Borftftuk Ruitswyze met een punt infchie-

tende tuffchen de Dekfchilden.

(52) Tor die ongehoornd is en Goudgroen \ heh

, bende het tweede Snyftak van het Onder*

lyf aan de Zyden eentandig.

Hier door worden de gewoone Gouden Tor-

ren verftaan , die in ons Land genoegzaam ,

en zelfs aan de Kinderen ten overvloede bekend

zyn. Met regt mag men aanmerken , dat der-

zelver Kleur zelden eigentlyk Goudagtig of

Verguld is , zweemende meer naar die der

Sma-

(51) Scarabscus muticus ruber, adfperfus pun&is nigris. Syft.

Nat. X. Sl/OAN. Jam. IL T. 237. f. 7, 8. ROES. Inf.

II. Scar. I. T. E. f. 3.

(sz) Scarabams muticus auratus, fegmento Abdominis fc-

cundo latere urjidentato. Syft, Nat. X. Faun. Suec. 344. Sca-

rabxus muticus glaber sneus. Hoefn. Pi&. T. 6. f.

prior. FR I SCH. Inf. £ll, T. 3. f. I, R.AJ. Inf. 7*. N.7.
Roes. Inf. u. T. 2. f. j, 9.

I. Deel. ix, Stuk. P $

Lir.
Auratus*

Gouden
Tor.
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V. Smaragden met een Glans van Brons of glim,

j

Afdeel. men(j geei Koper. Hierom hadt Linnjeus

Hoofd- hem ook, in dq befchryving der Sweedfche
stuk* Dieren , de glad Koperige Jor, gehacen , en

Geudex Tor.

Ray noemt denzelven : Groote Tor, met het

Lyf korter , de Vleugels en het Borftftuk met

een korftig dekzel, van Kleur als glimmende

groene Zyde; waarvan, inderdaad, deezeTor

nagenoeg den luider heeft. Frisch geeft 'er

cenvoudiglyk den naam aan van den groenen

Boom-Tor, of zogenaamde Goldkefer ; de Sma-

landers tytelen hem Guldfmed of Goudfmid,

zegt onze Aucheur.

De Heer Geoffroy, die hem PEmerauh

dim noemt, en de langte geeft *van drie vier-

den Duïms, merkt aan, dat de Worm de Wori

telen der Boomen en Planten aantafl , en dat

de Tor gemeenlyk in de Tuinen op de Bloe-

men gevonden wordt , inzonderheid op die der

Roozen en Peonie. Ik hebze altoos meeft ge-

vonden op de Pluis-Akeleyen, wanneer dezel-

ven in een Tuin zyn, of andei's op de witte

en Gelderfe Roozen; ook wel op de Vlier- en

Damaft - Bloemen : want het fchynt dat zy de

welriekendften beminnen. Op de Dekfchilden

,

die groen en Bronsagtig glimmende zyn , ziet

men dikwils eenige witte Vlakken overdwars.

In Geftalte, voegt hy 'er by, gelykt deeze zeer

naar den Mey- Kever, die egter veel fmaller

is van Lyf, en van agteren veel fpitfer, heb-

bende ook dat Uitftek van vooren aan het Borft.

ftufc
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ftuk niet* 't welk de Gouden Torren van de V,

anderen onderfcheidt.
fdeel.

Omtrent de Voortteeling en Verandering van Hoofd*

deeze Soort zal ik, dewyl die ongelyk minder GJ™T<?r
bekendis, wat omftandig zyn , en volgen daar verandering,

in de Waarneemingen van Frisch. Het is

een der Pillen-Torren, dat is van de zodanigen

,

wier Kwatworm , tot de Verandering , zig een

Tonnetje maakt van Aarde of iets Aardagtigs

,

even als de Zwaluwen haare Neftjes bouwen.

Deeze Worm zoekt haar Voedzcl in de Aarde

en wordt veel gevonden daar men 't Onkruid

in de Tuinen by een fchraapt, of aan een hoop

laat leggen te rotten. Zo lang het een witte,

dikke Worm is, knaagt hy allerley Wortelen 9

onder de Aarde, weg. De Kop is geel, gelyk

ook de zes Pooten ; het overige wit, en de

Zak , waar in de half en geheel verteerde Spy-

ze is vervat, blinkt zwartagtig door. De Kny-

pers aan den Bek zyn krom en zwart, mee

twee Tanden en kleine Voelertjes of Proevert-

jes daar aan , die mede open en toe gaan. De
Snuit * dien de Worm uit kan fchuiven, heeft

Wederom twee byzondere Sprietjes* De Voe-

ten beftaan ieder uit vyf Eyronde Leden , waar

van het uiterfte een ftompe Spits is , met twee

Haakige klaauwtjes. Die van het voorde Paar '

?yn de kortften en de anderen worden allengs

langer. Aan het Lyf zyn , wederzyds , tien

iiitpuilingen , en daar op tien geele Vlakjes,

dat de Lugtftippen zullen zyn* en tuflchen ie-

I. Deel, jx. Stuk. dei*
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V. der Uitpuiling is weder een 'Wrong, die den

Afdeel* Worm tot het voortgaan in de Aarde dient.

Hooh>* Op Zyde heeft hy aan de Halskraag een geele

G«Sf»
K
f#r»^

uit
» waar van de PUDten naarde Rug en Bord

geftrekt zyn. Op het geheeie Lyf ftaan klei-

ne Haairtjes , dunnetjes verfpreid*

Volgens de Afbeelding, welke^hy vandee-

zen Kwatworm geeft , zou dez.elve omtrent

twee Duim lang zyn , dat niet ongeloofbaar is

:

want hy geeft denzelven op voor een der groot-

Hen , welke onder een Bofch-Mieren Hoop was

gevonden, het welk hem beveiligd hadt voor

de indringende Vogtigheid, waar door zy ia

haare Aardpillen anders verrotten moeten , zegt

hy; weshalve 'er in menig Jaar zo weinigen

gezien worden. Ik weet niet , dat men , in dit

gedeelte van Nederland , daar omtrent een aan-

merkelyk verfchil befpeurc in de Gouden Tor-

ren , die 'er altoos, in de Zomer, wel te kry-

gen zyn. Of zy de Afpergie - Bedden en der-

gelyke verhevenheden van Meft en Zand tot

de Verandering uitkiezen, weet ik niet; doch

ik meene wel bewuft te zyn , dat de Torren

daar in gevonden worden, en daar uit voortko-

men, eer menze nog op de Bloemen ziet.

Dewyl nu dit Tonnetje , onder den Mieren-

Hoop, zegt Frisch, 'er niet anders uitzag

,

dan of het van enkele Muizekeutels te famen

was gekleefd, zo hield ik het ook daar voor:

maar naderhand bevond ik , dat het de Uic-

werpzelen van den Worm zelf waren: want de

Worm
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Worm hadt zig zulk een Tonnetje of Pil in v-
.

A T? PïFF T '

een Glas gemaakt, daar geen Muizen konden jy.

bykomen. Eene Pil een weinig openende, om Hoofo-

de Verandering van den Worm te zien , vond Gol^iw.
ik hem in een Huid, die over alle Leden zo-

danig was uirgefpannen, dat menze duidelyk

daar door heen kon zien. Deeze Huid borft

eerft op het voorde van de Rug , door hec

menigvuldig wryven, door de beweeging van

hetOnderlyf en de uitzetting van den Tor, vaa

binnen. Daar op wierdt de Huid , en de dee-

len van den Kop en \ Bovenlyf , te gelyk met

de Huid , ftyf en droog, en de Huid ging van
9
t Bovenlyf af. De Tor haalde de Vleugelen

uit haare Scheeden, waar in zy zeer digt te fa-

men geplooid hadden gelegen , doch toen fchie-

lyk uit elkander gingen. De onder-Vleugets

waren Sneeuwwit en langer dan het Agterlyf

:

de boven -Vleugels kreegen eene Groenagtige

Kleur en wierden langs hoe groener, tot dac

de onder-Vleugels , na eenige beweeging, zig we-

der famen plooiden 5 en onder de boven-Vleu-

gels verborgen. Na dat de Pooten ftyf genoeg

waren geworden , begaf de Tor zig uit de Pil

en kroop in de Aarde , daar zy zo lang in

blyven , tot dat het Saizoen warmer wordt

,

als wanneer zy uit de Aarde te voorfchyn ko-

men, en aan 't vliegen gaan.

De Verandering van deeze Kwatwormen ge-

fchiedt fomtyds in 't Voorjaar, fomtyds eerft

in de Zomer. De Gouden Torren fchynen

l desl. ix. stuk. Lief*
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V. Liefhebbers te zyn van Vogtigheid, om welke
Afdeel

jn te zuigen zy op en in de Bloemen gaaa

Hoofd- zitten; en men zietze ook aan de Stammen

G
S

Tn%r
der Boomen

*
ter Plaatfe daar door kwetzing

' van de Schors eenig Vogt uitzypelt , vergade.

ren. Doktor S co poli hadtze dus op de Ei.

ken waargenomen, en Frisch op den Stam

van een Wilgeboom , daar zy in zulk een me-

öigte opzaten, dat het Schynzel van de Zon
dien Boom als van Smaragden deedt fchkteren.

Waarfchynlyk zal dit op plaatfen en tyden

gebeuren, als zy de gemelde Bloemen niet

kunnen vinden. Zeker Vrind van hem, die

Schoonheid ziende, kreeg luft om. een menig-

te van deeze Torren te vangen en te verza-

melen , en mqt derzelver Dekfchilden de voor-

kant van een klein Kiftje te beleggen , dat

daar door zig als keurlyk Verlakt Werk ver-

toonde. Dewyl men de Kleuren der Wapen-

fchilden nagenoeg altemaal van dergelyke In-

fekten kan bekomen, merkt hy aan, kunnen

derzelver Vleugelen zeer gevoeglyk gebruikt

worden, om die uit te monfteren.

Zo blykt dan , dat men van de Gouden Tor-

ren ook eenig gebruik kan maaken, Hy merkt

aan , dat zy in Oktober nog wel uit den Grond

komen , en dan aazen op het afgevallen Ooft*

Dit weet ik niet, dat ik ooit hier te Lande heb

gezien. Ik zal my met de omftandige befchry-

ving der Geftalte , als iedereen bekend zyn-

de f niet ophouden , en letten voornaamelyk

op
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Op de Vérfcheidenheden, die 'er onder voor- V.
•

komen. Dat de een veel kleiner dan de ander
J**?y*k

zy , weeten de Kinderen zelfs 'genoegzaam. Hoofd-

Fris ch oordeelt dit daar van voort te ko- S*ÜK*

, .
• houden Tqt

men , dat zy weinig Voedzel gebruikt hebben

:

want dan blyvènze,zegt hy, zo klein als de

Juny-Kever.' Men weet , egter, dat de Infek-

ten, die de Verandering ondergaan, zo groot

uit de Pop te voorfchyn komen , als zy moe»

ten zyn en blyven* Het is derhalve waarfchyn-

lyker, dat die kleine de Mannetjes, degroote

de Wyfjes zullen zyn.

Wat de overige Vérfcheidenheden aan be-

langt; Doktor S co poli merkt #aan, dat de

twee paar Kuiltjes of Putjes in het Borftftuk

fomtyds wit zyn: de Schilden of ongevlakt,

of met witte flippen en ftreepjes, hier eo daar,

overdwars , onregelmaatig , gefprenkeld* Die

fchryft Frisch toe aan het barden of fcheu-

ren van het groen glimmend Opperhuidje der

Dekfchilden. Het Borftftuk is fomtyds groen',

zonder glans. Op eenige Snyftukken of Rin-

gen van het Lyf , van onderen, vindt men

fomtyds een paar witte flippen. Ook zyn de-

ze Torren, oud wordende, wel van dergelyke

Luisjes geplaagd, als de MefbTorren.

De aanmerkelyke Vérfcheidenheden , daar

Roesel gewag van maakt, heeft onze Au-

theur gebragt tot de volgende Soorten.

I. Deel» IX. Stuk, (53)
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. v. (53) ^or ^ie ongehoornd, glad, doch niet glim*

Afdeel. mendy zwart is, met de Dekfcbilden ge-

hoo
v
;d. m**-

lui" Deeze onthoudt .zig op de Eiken in Europa

,

^andcriy- doch zeldzaam; zegt LiNNieus. Het Man-
ke * netje is vyfmaal zo klein als het Wyfje. Hy

wordt fomtyds uit den rooden of Goudkleurig

gevonden.

liv. (54) Tor die ongehoornd is en glad 3 doch niet

Edele?
glimmende , hebbende bet Lyf van agtz*

ren wit geflippeld.

De Kopergroene Tor , met een gevoorde Borfl:

en de Dekfcbilden rimpelig, wordt hy elders ge-

noemd. Roes el geeft 'er drie Afbeeldingea

van, waar uit blykt, dat deeze tot de Gouden

Torren behoort. Men vhdt hem ook op de

Bloemen, meed van de Kroontjes-Kruiden (*),

zegt Doktor Scopoli, die aanmerkt, dat

het Borllftuk van deezen zonder Kuiltjes is,

en niet van agteren zo uitgerand als in de ge*

woone Gouden Torren*

(55)

f53) Scarabxus muticus Ixvis opacus ater, Elytris pun&a*

tis. M. L U. Syjt. Nat. X. ROES. /«ƒ.11. Scarab. I.T.3.

(s+) Scarabsus muticus Ixvis opacus, Abdomine poftice

albo Punftato. Syft. Nat. X. R o E S. Inf. II. Scar. I. T. 3.

f. 3 , 4 , S. Scarabxus viridi-aeneus , Thorace fulcato , Elyms

tugofis. ÜDMM. Diff. I.

(*) In floribus Cimofis, Umbellatis, aliisque copiofus. En^

tomilé Cartyilica* p. 8,
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05) T°r die ongehoornd is en zwart , met de V.

Spieten bleek en de Dekfchilden effen*
Af
^e**

L iNNiEUs heefc deezen 'in Sweeden gevon- STUK-

den y daar dezelve zig in de Drek onthielde L
Y-

i
Rufipes*

Hy vergelykthem by den Onderaardfchen , dieRoodpcot,

de Agttiende Soort uitmaakt van dit Geflagt;

maar de Voortjes der Dekfchilden , zegt hy „

zyn geenszins gekarteld en het Borftftuk is zo

bultig niet. Het is een der kleine doch niet

der allerkleinfte Torren; geheel zwart, glad;

mee het Kopfchild flomp: de Sprieten aan de

uitérfte toppen voornaamelyk rood, voor 't ove-

rige bleekbruin : dé uitérfte Leedjes der Poo-

ten bleekrood : de Dekfchilden geftreept, zwart,

vhn agteren ftomp of geboogen: de Wieken

lang. Volgens den Latynfchen Bynaam geef

ïk 'er dien van Roodpoot aan*

(56) Tor die ongehoornd is en pekzwart, toet tyt;

de Dekfchilden geftreept , de Sprieten geel*
A
£™*zt%te

agtig en Draadwrmig. ser-Torretjö*

Deeze die , door de Pootön niet tot Zwem-
men gefchikt te hebben, van de Water -Tor-

ren verfchilt, zou 'er, wegens de Draadagtig-

heid der Sprieten, nader toe behooren, daa

tot dit Geflagt; gelyk hy ook zig in 't Water

ont*

($$) Scarabsus muticus ater 4 Anrennis pallidis, Elytrii

laevibus. Faun, Suec. sf6.

($6) Scarabaeus muticus pïceus, Elytris ffciatis, Antenni*

flavefcentibus Filifoirrfibus* Faun, Suec. 357*

h DïEL. IX. STUX« Q
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V. onthoudt , en dikwils voorkomt onder de Infek*

Afdbel ten yan dat Element. De grootte is als een

Hoofd. gr00t Ryftkoorentje zegt Linjsjeus, en de

stuk. Dekfchilden zyn ieder met tien zeer fyne ftreep«

jes getekend.

De Heer Geoffroy noemt deezen de

zwarte Tor der Moerajjen , en geeft 'er de langte

aan van een zesde Duims , of twee Liniën , de

breedte van ééne Linie. Men vindt hem, zegt

hy , in de fiaande Wateren en Meirtjes , zyn-

de van boven geheel zwart* De Kop gelykt

t'eenemaal naar dien van den Pedél-Tor, maa-

kende een Kaper, waar op zig insgelyks drie

uitpuilingen vertoonen , in een ry overdwars

gcfchikt. Het Borftftuk en de Dekfchilden zyn

glimmende, ieder met tien ftreepjes overlangs.

Van onderen is het Infekt helderer zwart, na-

by komende aan de bruine Kleur.

Bruin water- Hier op laat de Franfche Autheur, zo even
Torretje. gemeld , een andere volgen , dien hy de Zwem-

Tor noemt , zynde byna van de zelfde groot-

te , en , wegens zyne bruinheid , naauwlyks te

onderfcheiden van de kleine Water-Torretjes

,

doch, by naaukeurige befchouwing, wordt men

gewaar dat deeze ook geene Zwempooten heeft*

De Sprieten van dit Infekt zyn veel kleiner dan

de Voelertjes of Proevertjes aan den Bek, wel-

ken hetzelve zeer lang heeft naar zyne grootte.

De Sprietjes , in tegendeel , zyn naauwlyks

zigtbaar dan met het Vergrootglas en dan be-

fpeurt men , dat hetzelve behoort tot het Ge-

fiagt
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flagt der Torren (*). De Kop, het Borftftuk V.

en de Dekfchilden zyn Kaneelbruin, met zwar-
Afdeel*

J * IV.
te Vlakjes onregelmaatig hier en daar verfpreid, Hoofd»

die eg ter op de Dekfchilden overlangfe ftree- STÜK »

pen forméeren, welke vry kennelyk zyn. Van

onderen is het van de zelfde Kleur , en heeft

de Pooten bruin.

Een derde Water-Torretje , van dergelyfcen zeer klein.

aart, befcfrryft Geoffroy, onder den naam

van Water -Paarl (f). Dit zwemt, zegt hy,

onder en met de voorigen, hebbende insgelyks

de Voelertjes lang, doch de Sprieten ongemeen

klein , waar door deszelfs Geflagt moeielyk ïs

te bepaalen. Het is halfrond en glimmende,

zo dat het naar een Paarlcje gelykt. De Kop*

het Borftftuk en het Lyf van onderen , zyn

zwart. De Dekfchilden, die, n^et het Mikros-.

koop gezien, zig als met Streepen, door een

zeer groote menigte van kleine Putjes gefor-

meerd , gedekt vertoonen , zyn doorfchynende

en bleekbruin van Kleur , zo wel als de Poo-

ten , en dïkwils ook de randjes van het Borft-

ftuk. Het geheele Diertje is maar een twaalf-

de van een Duim lang.

Wy hebben hier ook dergelyke Water-Tor-

retjes, van verfcheiderley groote, die van de

an«

*r'tlf?(*) Hier uit befluit ik, dat die Sprietjes dan Knodsag
(

zullen zyn, .niet Draadagtig gelyk in het zwarte Water-Tor

tetje, zo even gemeld.

(|J La Perk tquatique. Hifi. des Infeft. env. Paris, gag. S£ 9

I. DEEL. IX. STUK. Q 2
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V. andere Water-Torren , door de Pooten, ligte.

^FDEELvlyk te onderfcheiden zyn.
1 v*

^stvk.' (57^ Tor die onSehoo^nd is 9 met het Borft.

i<vii. fiuk ruuw, aan de Zyden drietandig, de
Ctratmd» .,

ocbilden graauw.

Op het Gewas , welks Vrugten Sint 'Jans

Brood genoemd worden , heeft Doktor Has-

selquist, te Kairo in Egypte, dit Infekt

gevonden , 't welk , maar een agtfte van een

Duim lang zynde 3 den Naam flegts van een

Torretje verdient , als hebbende dus de grootte

naauwlyks van een der kleine Lievenheers-

Haantjes. Het hadt de Sprieten Knodsagtig,

in drieën gekloofd, en behoorde derhalve tot

dit Geflagt. De Kop was zeer klein, doch het

Borftftuk byn^ zo groot als 't Agterlyf en even

dik; langwerpig, van vooren rond, van agte-

ren geknot, van boven uitpuilende en ruuw

<3oor zeer kleine Doorn tjes, voor 't bloote Oog

onzigtbaar. Het Agterlyf liep een weinig fpits

uit. De Kop, Sprieten en Pooten, waren Yzer-

graauw ; het Borftftuk en 't Lyf van onderen

zwart: de Schilden uit eenige bleeker en brui-

ner graauwc Vlakken famengefteld; de Wieken

witagtig. 't Is zonderling, dat dit de eenigfte

ware van het Geflagt der eigentlyke Torren *

welken hy in Egypte waargenomen hadt.

VIER-
(57) Scarabams miiticus, Thorace fcabro, Iateribus triden-

tato, Elytris grifeis. "|\ syft* Nat. X, Scarabsus Cttatonuk

2i A S S E L q. Uin, 405). N. 99*
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VIERDE ARTIKEL. V.
Afdeel«

Nypers als Hoornen gefatfoeneerd aan den Bek. IV *

r Hoofd-
stuk,
lviii.(58) Tor die Nypers aan den Bek heeft, ver

uitfleekende als Hoornen en aan 't end Cervus.

Vliegend!

gevorkt, ° Hert,

De naam van Vliegend Hert is zo gemeen

voor deeze Torren, dac wy raauwlyks mogen

denken om dien van Vliegende Stier, welke
9
er door fommigen aan gegeven is. De Hoor-

nen, immers, gelyken veel meer naar die van

een Hertebeeft, dan naar die van een Bul of

Stier. Ook kunnen wy deeze Torren eigent-

lyk niet Gehoornd noemen ; dewyl de Hoornen

weezentlyk Nypers zyn, niet op den Kop,

maar nevens den Bek geplaatfl , en eeniger-

inaate met Kaakebeenen overeenkomftig* De
Ouden fpraken 'er ook reeds van, onder den

Naam van Cervus volans of Scarabelapbus , dat

is Hert-Tor, in 't Icaliaanfch Cervo volante, in

't

(s s) Scarabams maxillofus, Maxillis exfertis npice bifurcatls,

Syjt. Nat. X. Scarabxus cornibus duobus mobilibus, «quali-

bus, apice bifurcatis, introrfuin ramis denticulisque infhu&is»

Faun. Suec. 337,, Cervus rolans. Mouff. Inf 148. Aldr,

Jnf. 151. f. I* JONST. Inf. T. 13. f. I, 2. HOEFN, Inf

T. 6. MER. Eur. T. 168. Worm. Muf 242. R A
J. Inf,

74. O lear. Muf. T. 16. f. 5. Taurus volans. Roes.
Inf. II. Scar. I. T. 4 , f. f. 7. 9. B. Scarabxus Maxillis luna-

tis prominentibus dentatis , Thorace inermi. Faun* Suec 338.

(foeminaj. Roes. Inf. II. T. 5. f. 8. C. MfcRUN,
Europ. 168. optime.

ï. Deel, IX. Stuk. Q 3



V.

Afdeel<
IV.

Hoofd-
stuk.
Vlïcgmi
Hert.

Gefhlte.

De Kop,

£46 B E S C H R Y V I N G V A ff

't Franfch Cerf volant , dat is Vliegend Hert

;

in 't Engelfch the Staggfly. Men heeft hera ook

wel Lucanus en Cardbus getyteld. In 't Hoog-

duitfeh geeft men 'er, ik weet niet om wat re-

den , den naam van Schróter aan (*)
• Deeze is de grootfte der Torren van Euro-

pa : want men vindt hem fomtyds vier of zes

Duimen lang, In dit Infekt kan men zeer dui-

delyk den Kop, het Borfiftuken het Agterlyf,

van elkander onderfcheiden. De Kop is veel

grootèr , naar reden van het Lyf , dan in ande-

re Torren, en breeder dan het Borftftuk; 't

welk een zonderling mismaakte Gertalte aan dit

Schepzel geeft. Bovendien is dezelve niet

rond , maar overdwars langwerpig vierkant en

hoekig , met twee aanzienlyke Hoornen ge-

wapend, die zig als Nypers te famen voegen

wanneer de Tor vliegt, of ook wanneer hy iets

zal aanvatten en vaft houden. Deeze Hoornen

moe-

(*) 't Woord Schróter , oFSchreuter ?
gelyk men 't uitfpreekt

,

en Schrot of Schroten , heeft in 't Hoogduitfch zo veelerley

betekenis , dat men naauwlyks kan raaden , waarom die Naam

aan deezen Tor gegeven zy. Het komt my egter niet on*

waarfchynlyk voor , dat zulks van de Schaaragtigheid zyner

Kaaken of Nypers zy af te leiden : want men (preekt van ah-

gefchrdtete Muntz-Schröden , dat is hoekjes of brokken en rand-

jes van de Muntplaaten , daar men Geld van maakt , met de

Schaar of Nyptang afgefneeden. Op die wyze is Schroten In

algemeen gebruik voor fchrooijen of befnoeijen, en Schrot

voor 't geene wy Schroot of Schrooden noemen. Het fterk

fcnypen van deczen Tor met zyne Hoornen kan aanleiding

daar toe gegeven hebben.
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moeten derhalve beweeglyk zyn, in hunne Hol- V.

lecjes; hoewel menze naauwlyks los of van el-
Afdeel.

kander af kan krygen , indien zy zyn gefloo- Hoofd-

ten; dan met groot geweld. Zy zvn van Kleur r
s
T
ÜK

',
"

Vliegend

glanzig Kaflanje- bruin, en niet alleen aan 't Hen.

end gevorkt en eenigermaate Takkig , maar

ook getand van binnen ; 't welk hun nog meer

naar Nypers of Kreeft -fehaaren doet gelyken.

Tuffchen de inplanting van deeze Hoornen , of

een weinig laager, is de Bek, welken men

naauwlyks kan ontdekken , dan aan zekere gee-

le Pluimen of Veertjes , die 'er uit voortko-

men > en de Zuiger of Tong van dit Infekt uit-

maaken , zynde zeer dik van Schaft en fyn ge-

haaird.

Nevens deeze Pluimen , door middel van De Bek

welken het Vliegend Hert waarfchynlyk zyn
cn Oogen'

Voedzel inzuigt, en die aan 't zelve overzulks

tot Snuit verftrekken , zyn vier kleine Spriet-

jes , welke men Proevertjes kan noemen : alzo

zy mooglyk tot Lippen dienen , om het gene

te grof, of fchadelyk zou zyn , uit den Bek te

houden. Ieder beftaat uit drie Leden, en de>

twee langden zyn boven, de twee korften on-

der tegen de Pluimen aan , geplaatft. Agter.

de inplanting der Hoornen, onder de voorite

hoeken van het Kopftuk , zyn de Oogen zigt»

baar, rond en van taamelyke groote, geelag*

tig in de doode , doch waarfchynlyk doorfchy-

nende , en daarom zwartagtig of bruin genaamd

,

en glinlterende , in de levendige Tor. Ieder

I. Deel. IX* Stuk. Q 4 Oog
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V. Oog is door een fpitfen hoek van het Kopftuk
Afdeel.

[3efchu(: f waar jn ^ Spriet haare inplanting

Hoofd- heeft.

rfclni
Omtrent dit laatfte Werktuig 3 dat deeze

Ècrti Torren met byna alle Infekten gemeen hebben

,

T)e Sprieten

is een aanmerkelyk Gefchil. Sommigen, naa-

inelyk, fchryven aan de Sprieten ieder zes, an-

deren elf Leden toe, en eenïge Liefhebbers,

die deeze Torren menigvuldig maaien levendig

behandeld hebben, willen my met kragt wys

niaaken, dat 'er maar twee Leden in zyn. Ik

heb derhalve deeze Lighaamsdeelen ten naauw-

keurigfte , zo met het Vergrootglas als met hec

IVlikroskoop, onderzogt, en bevind , dat zy al-

len ongelyk hebben; zo die zes, als die elf (*),

en nog wel allermeeft die maar twee Leden er-

kennen in deeze Werktuigen»

beftaan uit In een Vliegend Hert van twee Duimen , met
iieHLeedjeé,^

oornen yan één ^uim, dat is in 't geheel drie

Duimen lang; bevind ik deeze Sprieten drie

vierden Duims , waar van de helft , of drie agt-

IteDuims, een egaals glad, rond, dun Staafje

ykmaakt, dat een weinig krom en in het Kop.

fluk, beweeglyk, is ingeplant, effen voor en

boven, het Oog. De overige helft van de Spriet,

met een rond Knopje of Knietje aan dat Staafje

gehecht, en een aanmerkelyken hoek daar me-

de maakende , is voor twee derde deelen fa-

men-

*

(*) De Franfche Autheur van de befchryvin£ der Infektep

emftreeks Parys , fielt 'er elf Leden of Geledingen in*
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mengefteld uit* vyf Knopjes , en aan het end Vf

uit vier platte Strookjes die overdwars ftaan,
AF
^p

L *

en een Kammetje maaken van een agtfte Duims Hoofd-

lang, aan de zyde binnenwaards. Dat nu dee- ^™^
ze negen Deelen van de Spriet waarlyk Leed- Hert.

jes zyn, kan ik door derzelver buigzaamheid

bewyzen. Zeer gemakkelyk laat zig da; ge-

deelte regt of krom maaken, naar believen: zo

dat de Sprieten weezentlyk bcftaan uit tien

Leedjes, gelykerwys in de meefte Schild vleu-

gelige Infekten, wanneer men het Bosje niet

mede rekent. Uit de plaatzing en buiging der-

zelven, oordeel ik waarfchynlyk te zyn, dac

het Kamswyze end dient om de Pluimen van

den Bek, en miflchien ook wel de Oogen , af

te veegen: te meer dewyl de Tanden van die

Kam zeer digt gehaaird zyn.

Het BorfUtuk , dat ik nu gaa befchryven , is Het Borft-

ook vierkantig, aan den Kop en 't Agterlyftcn.

gehecht door geelagtige Spieren, en, even ge*

lyk de Kop , met eene Hoornagtige harde Korft

bekleed. Hier aan heeft het voorfte Paar Poo-

ten zyne inplanting , die de langden en dikflen

zyn , hebbende de Dyën een Soort van geelag-

tige Haairtjes , dunnetjes daar op verfpreid
, ge-

lyk- de Sprieten. De zelfftandigheid is, voor

't overige, insgelyks Hoornagtig en Kaftanje-

bruin, gelyk byna de geheele Tor. De Schen-

kel is van agteren ftekelig of getand, en het

end der Pooten, dat men den Voet mag noQ.

men, uit vier Knobbelagtige Leedjes famenge.

L Peel, ji Stuk. Q 5 ftcldj
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• v ftcld; loopende het vyfde, dat. veel langer is,

Afdeel.
jn twee Haakjes of Klaauwen uit, met nog een

Hoofd- korter Doorntje, dat doorfchynend rood en twee-

stuk. tandig is, daar tuffchen. De Klaauwtjes zyn
Vliegend 7

J

Hen. bruin van Kleur, en doen het end van den Voet

Daar een dubbelen Vifchhoek gelyken.

,

' Het Agterlyf van deezen Tor beftaat uit zes
HetAgterlyf

.

ca vleugels. Ringen , die in wydte allengs verkleinen, doch

byna even breed zyn, uitgenomen de voorde,
#
die zo breed is als alle de overigen te famen.

Hier ziet men dat het tweede Paar Poocen

,

van onderen, zyne inplanting heeft; gelyker-

• wys het derde Paar in den tweeden Ring , die

ook -breeder is dan de volgende* De Vleugels

,

welken deezeTor, wegens zyne grootte, zeer

lang heeft , leggen famengeplöoid onder de

Dekfchilden , die Korftig en zeer hard zyn,

van Kleur Kaftanje - bruin en glad op 't Oog

;

even lang als 't Lyf dat zy bedekken. De Kleur

der Wieken is uit den geelen dooifchynende,

Vliezig , en 'er loopen Hevige Peezen , of Vaat-

jes, die roodagtig zyn, door heeó.

De inge- Behalve het Vezelige Vleefch, dat in het Ag-
wnden.

ter]yf en Borftftuk vervat is, Jieeft deeze, even

als de Rhinoller-Tor , een menigte van Lugt-

blaasjes , door het geheele Lighaam verfpreid.

De Keel en Zwelgpyp, die door het Borftftuk

loopt , de Maag en Darmen , door het Agter-

lyf , maaken, tot aan het Aarsgat of Fonda-

ment , maar een enkel Kanaal uit, bevattende

cen geelagtig Vogt.

Vol-
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Volgens Doktor 'deMüralto, die de V.

Ontleeding van een Mannetjes en Wyfjes Vlie-
Afdeel

gend Hert opgeeft in de Verhandelingen der Hoofd-

Keizerlyke Akademie, heeft hec Wyfje haar stuk.
3 10' Vliegend

geheele Lighaam. zwart , en als mee Sagryn Hert.

overtoogen (*); den Kop ronder en twee klei- vanhes"
8

ne puntige Hoorntjes of Nypers, die zeer fterk
Wyfje*

zyn ; twee Knevels , waar van de buitenften

de langfte; twee Tongen van geele Veertjes,
'

die hetzelve, even als het Mannetje, uit den

Bek komen ; Sprieten met zes Leden of Knoo-

pen (f): voorts de Oogen, Pooten en Vleuge-

len, als voorgemeld is. De Eijerftbk in het

Agterlyf was zeer kennelyk, bevattende om-

trent twintig Eijertjes, taamelyk groot, bleek

van Kleur , en vol van een Lymig Vogt.

Swammerdam merkt als het zonderling-

fte aan, dat hy in het Vliegend Hert vondt,

die Zuiger of dubbele Tong , welke deezen Tor

fchynt te dienen om het Vogt in te haaien,

dat van de Eikeboomen afloopt, en eeniger*

maate naar dunne Honig gelykt. Als hy den

Toreenige Honig aanboodt op de punt van een

Mes, zo liep dezelve hem naa, als een Hond-

je, en zoog daar van met de gemelde Pluimen

;

waar

(*) Het Wyfje is weezentlyk donkerer van Kleur, dan het

Mannetje, doch de Sdgrynagtigheid heeft in de Mannetjes

ook plaats , zelfs op de Dekfchilden , wanneer men dezelven

met een Vcrgrootgirs befchouv/t.

(|) Hier omtrent zal de zelfde misvatting plaats hebben,.

als in de Sprieten der Mannetjes s zo even befchreeven.

I. Deel, IX. Stuju
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V. waar uit dan blykt, dat die waarlyk den Zuiger

Afdeel.
nitjjjaakeo van dit Infekt. Hy merkt ook aan,

Hoofd* dat de Wieken eigentlyk niet famengevouwen

,

Viï^eld
maar famengecr°kken worden door haare Gele-

Ben. djngen , om zig te voegen onder de Dekfchil-

den; 't welk, zegt hy, door middel van klei-

ne S'piertjes gefchiedt. Dus ziet men ook ,

wanneer dezelven gekwetft worden , Vogt daar

uit komen , 't welk nooit gebeurt aan Vleuge-

len, die geheel Vliezig zyn (*).

Eigenfchap- 't Schynt dat men weleer den naam van Vlie-

gende Stier aan deezen Tor gegeven heeft (f),

wegens de zonderlinge manier, op welke hy

zig verdedigt* Ingevalle eenig deel van zyn

Lighaam aangeraakt wordt , fielt hy zig in pos-

tuur om den genen , die hem beledigd heeft

,

aan te randen met zyne Hoornen 5 en , hoewel

hy daar mede niet ftootende kwetft, kan hy

'er doch een Vinger, dien hy vat, zodanig me-

de knypen , dat het Bloed 'er , niet zonder

groote Pyn , uit fpringt. In de Mcy- Maand,

en verder den geheelen Zomer , vindt men

hem

(*) Bybel der Nstuur. I. DEEL. bladz. 282.

(-f) Miflchien is wel liet Woord Tor, dat men in 't

Hoogduitfch niet gebruikt, van Taurus of Taureau, gelyk

men in 't Latyn enFranfch een Bul of Stier noemt, afkom-

itig, Schalbyter was oudtyds, gelyk in 't byzonder Uit het

„ Werk van Swammerdim blykt , de algemeene naam

der Torren. Mooglyk zal het Scharbyter moeten zyn, om
dat zy met de Schaaren byten of knypen : want dat diQ Naam

van de Fabel van den Arend, (hier voor bladz. 138) affcide-

lyk zou zyn , is niet te vermoeden*
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hem in de Boflchen; alwaar hy zig, over dag, V.

gemeenlyk (lil houdt, boven aan de Stam, in
Af
^el-

de Mikken of in Gaten verborgen; komende Hoofd-

na Zonne Ondergang te voorfchyn. Onder 't T
s
jf
ÜK-

f

vliegen hangt zyn Lyf byna loodregt , met de Hert.

Hoornen opwaards geftrekt , die hy onder *c

loopen ook opgeheven houdt, en de Dekfchil*

den blyven onbewoogen, zynde alleenlyk uit-

gefpannen , om de fpeeling der Vleugelen niet

te belemmeren. Hy vliegt niet zeer fnel , doch

taamelyk hoog boven den Grond, maakende

middelerwyl een brommend of fnorrend Geluid,

dat vry fterk is. Zonderling is 't, dat, wan-

neer men den Kop van 't overige des Lighaams

fcheidt, de beide deelen , elk in 't byzonder,

blyven leeven, maar de Kop het langfte; zo

dat de Hoorens, na verloop van eenige Dagen,

nog vinnig knypen* Zyne kragten zyn zeer

groot ; 't welk inzonderheid blykt , wanneer

men hem levendig in een Doos gedaan heeft;

maakende als dan een onverbeeldelyk Geraas

of Gekraak, en weetende, hoe vafl: men hem

ook fteeke , de Speld 'er uit en de Doos open

te krygen , indien men daar voor geen zorg ge-

dragen heeft.

Onder de eigentlyke Torren zyn deeze niet Géhxmk*

van de minft beroemde, ten opzigt van bet ge-

bruik in de Geneeskunde, geweeft. Men heeft

het Poeijer derzelven, van vier tot agt Grei-

nen , ingegeven tegen Ziekten of Kwaaien ,

waar de ontlading van flymerige of fcherpe

h £*£L. JX. Stuk. Vog*
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V. ' Vogten vereifcht werdt, gelyk in de Water-
Afdeel. ZUgCj jicht en Graveel. De befte manier, om

Hoofd hetzelve te bereiden , was, volgens Hart-
stuk, mann, deeze Iofekten te doen in een Glas,

Hert. dat behoortyk geflopt ware, enze daar mede

in de Zonnefchyn te droogen. Bovendien werdt

het Vliegend Hert, verfch geknèufd of geftoo-

ten, en op het Deel gelegd, of ook in Vet ge-

kookt en tot een Zalf gemaakt zynde, bekwaam

geagt om de Stuipen en Zenuwtrekkingen te

doen bedaaren. Volgens Scr oderus is de

Olie, waar in deeze Torren geftaan hebben,

druppelswyze in het Oor gedaan, dienftig te-

gen Pyn en Doofheid. Et t muller verze-

kert , dat de Olie van 't Vliegend Hert en die

van Scorpioenen , by elkander gevoegd , de

Vallende Ziekte der kleine Kinderen geneezen,

en in een moeielyke Baaring behulpzaam zyn

,

door uitwendig gebruik. Ik kan hier niets in

vinden , dat tegen de Gezonde Reden ftrydt.

Dat het levendig by zig draagen van deezc

Torren, de derdendaagfe Koorts, of de Hoor*

nen derzelven aan den Hals op te hangen , in

Kinderen, dezelven beletten zou des nagts in

't Bed te wateren, komt my ook niet onbe-

denkelyk voor: wegens de fchrik of prikkeling

door dezelven veroorzaakt wordende, niet we-

• gens eenige byzondere kragt : noch dat men

daarom de Hoornen , zo wel als de Hertshoor-

nen , een plaats zou vergunnen onder, de VVin-

kelmiddelen der Apotheeken.

De
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De Heer Scopoli geeft aan het Vliegend v.

Hert , in Karniolie Rogatfch genaamd , onder Afd^el.

den tytel van Lucanus , de eerde plaars in de Hoofd.

Rang der Schildvleugelige infekten; {tellende S
J
ÜK -

tot Kenmerken : de Sprieten aan de top viertan- Hen.

dig en aan de eene zyde gekamd : de Knaken uit- Van andereru

Jleekende. De Heer Geoffroy maakt 'er ook

zyn Eerfte Geflagt van , dat hy insgelyks door

de Sprieten onderfcheidt , als gekamd zynde

en niet aan 't end gekloofd maar niettemin

Knodsagtfg, gelyk in de andere Torren. Hy
geeft, aan die Geflagt, den Hoofdnaam van

Platycerus, naar 't Griekfe Woord nA^iW^o?,

betekende een Infekt met uitgebreide Hoornen

of met Hertsgewey. In dit Geflagt Helt deeze

Autheur twee Famiiiën, de eene met geknakte

de andere met ongeknakte Sprieten. Zie hier,

hoe hy zig daar omtrent verklaart.

„ Het weezentlyke Kenmerk van dit Eerfte

„ Geflagt der Schildvleugelige Infekten , is

,

„ dat zy het end der Sprieten, doch alleenlyk

„ aan ééne Zyde 5
Kamswyze gefatzoeneerd

5 , hebben. De Sprieten beftaan uit elf Leed-

„ jes, waar van de vier laatften een verlang.

„ zei hebben , dat taamelyk wel de Tanden

„ van een Kam verbeeldt. Deeze vier uiter.

3 , (te Leedjes zyn grooter dan de anderen , zo

„ dat het end van de Spriet, door dezelven ge*

3, formeerd, dikker is dan het overige, en düs

„ de figuur derzelve Knodsagtig zy. Niette-

„ min hebben wy dit Geflagt in twee Famiiiën

I, Deel. IX. Stuk, „ OH-
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V. 3 ,
onderfcheiden , ten opzigt van de form der

Afdeel.
99 Sprieten , die in fommigen geknakt is of in

H
1V

*

_ „ 't midden geboogen en deeze brengen wy

stuk- 5, tot de Eerfte Familie. In deeze Vliegen-

Jferlf
nd

» dC HerteD iS hCl eeffte Lïd V3n de SPriet *

3, naad aan den Kop, zeer lang, maakende al*

3, leen de helft der langte uit. Aan het end

„ van dit Lid buigt de Spriet zig , en de ande*

„ re veel kortere Leedjes maaken een ftompen

„ hoek mee het eerfte Stuk. De tweede Fa-

„ milie bevat de zodanigen > welker Sprieten

5, regt zyn , en geene Knie in het midden heb-

,3 ben, zynde het Eerfte Leedje in dezelven

3, ook niet langer dan de anderen. Omftreeks

3, Parys hebben wy naar een enkel Infekt van

3, de tweede Familie , zynde het laatfte van

„ dit Geflagt, door ons genaamd la Chevrette

„ brune.

De icwat- „ Alle deeze Infekten komen voort van een

p dik, zespootig, wit Masker of Kwatworm,

3, hebbende den Kop bruin en Schulpagtig , en

,, voor 't overige overeenkomftig met die, daar

„ wy van gefproken hebben in de algemeene

33 befchryving der Schildvleugelige. Dit Mas-

3, ker onthoudt zig in het binnenfte van oude

„ Boomen, het knaagt het Hout, vermaalende

„ hetzelve tot een foort van Zaagzel of Run,

„ waar in het de Verandering ondergaat , wor-

„ dende een Pop , en vervolgens een volmaakt

„ Infekt. Men vindt deeze Kwatwormen lbm-

5 , tyds in de holten van rottige Boomen , die

„ rond*

worm
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$3 rondom met Gaten doorboord zyn * en rond- V.

„ om diezelfde Bootnen ziet men, inzonder- At
^eU

5, heid des avonds, de Torren vliegen en zwie- Hoofd-

33 ren, die daar in haare Eijeren leggen". STÜK -

De grootfte der Vliegende Herten, welken Hert.

deezeHeer omftreefcs Parys vondt, was minder z^gUIimd!

dan twee Duimen lang en iets meer dan een

half Duim breed : doch hy erkent , dat die

Soort, van* hem Ie grand Cerf volant genaamd,

veel grooter voorkomt in Landen waar veele

Boffchen zyn. Als een tweede Soort ftelt hy

,

onder den naam van la grande Biche , of de groo.

te Hinde, dien Tor, welke van Linn^üs
en anderen gehouden wordt voor het Wyfje

van't Vliegend Hert (*). Geoffroy ontkent

zulks, hebbende dikwils zodanigen als deeze,

die een weinig kleiner en ongehoornd zyn , of

maar korte, ongevorkte, Nypertjes aan den

Kop hebben, met elkander gepaard gevonden.

Bovendien, zegt hy, is de gedaante van het

Ëorftftuk de zelfde niet in beiden: doch wy
>veaen dat dit verfchil der Sexe in de Rhinos-

ter- Torren zïg aan de Hoornen niet alleen
9

maar ook an het Borftftuk zeer duidelyk open-

baart. Dit is dan geen bewysreden om het al-

ge

(*) De Heer Linn^iTs, immers, heeft 'er agter gezet

Foemïna, dat is Wyfje: maar in de Fauna Suecka, uitgeko-

men in 't jaar 1745, hadt zyn Ed. met kragt beweerd, even

als de Heer Geoffroy thans doet , dat deeze een byzon-

dere Soor Jen niet het Wyfje zy van 't gehoornde Vliegend

Hert.

1. Deel. IX. Stuk. R
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V# gemeen Gevoelen om ver te ftooten ; zo min
Afdeel. a js jat hy (jeeze Zfédtëi , in en om de Stammen

Hoofd- van half verrotte Eflchenboomen,*in menigte

stuk. gevonden hadt. Wy gelooven vaft , dat dey'liegend,

Hen. ongchoornde, hoewel kleiner, de Wyfjes zyn

van het Vliegend Hert.

Het bruine Zyne twee andere Soorten van die Familie
Rheetje.

kehooren tot twee volgende Soorten van on-

zer! Autheur. Ik zal dan alleen maar fpreeken

van die der tweede Familie, door hem genaamd

la .Cbevrette brime 9 dat is het bruine Rheetje,

't welk hy omftreeks Parys waarnam. Dit ver-

fchilt van de gewoone Vliegende Herten , niet

alleen doordien de Schilden der Vleugelen ge-

ftippeld en geftreept zyn , maar bovendien

door de figuur der Sprieten , welke in 't mid«

den niet geknakt zyn en het eerde Leedje niet

langer hebben dan de andere Leedjes. Ook

zyn de zydelingfe Blaadjes , aan 'c end der

Sprieten , zo lang en kennelyk niet, als in het

gewoone Vliegend Hert. Het Borftftuk, breed

en weinig gezoomd, heeft een zonderlinge ge-

daante ; zynde voorwaards vierkant en agter-

waards rond» Het vertoont zig, door 't Mi-

kroskoop gezien , met Stippelen of indruk-

zels , zo wel als de Kop , waar van de Nypers

Hoornagtig getakt en vry groot zyn , aan 't

end Vorkagtig verdeeld met twee fcherpe Spit-

fen , waar tuflehen nog een klein Tandje* De
langte, van het geheele Infekt, was iets meer

dan een vierde Duims.

Pc
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De Vliegende Herten zyn in alle Bofchagti- V.

ge deelen van Europa, zo t lehynt, gemeen, IV ^

Men vindtzein Italië, in Vrankryk, inDuitfch- Hoofd*

land en zelfs in Sweeden, alwaar meute Horn* }j$LnA

oxe of Ekoxé, dat is, Ëikeri-Stiër noemt; zo Heri >

wegens de Hoornen , als om dat zy zig meeft

op de Eiken onthouden. Das vindt menze ook

in
3

t Stigt^ in Gelderland, in Overyflel en an-

dere deelen van ons Nederland , waar Eiken

Boflchen £yn. Ray merkt aan, dat zy in fom-

mige Laödftreeken van Engeland zeer gemeen

zyn; gelyk by Branfon 9 alwaar menze noem»

de Branfon - Bucks ; als ook by Colchefter in 'É

Graaffchap Effex , van waar hy een groot Wyfje

had gekreegen en ?en Mannetje viermaal zo klein.

Daar is , inderdaad , ten opzigt van de Groot- uitHéëiri-

te deezer Dieren een aanmerkelyk verfchil. zmk^
Een heb ik 'er, van drie Duim met de Hoor-

nen lang , twee anderen van twee en nog twee

anderen van naauwlyks anderhalf Duim langte*

Linnjeüs merkt aan, dat zy driemaal zo

klein in Amerika voorkomen : doch onder de

Gehoornde Torren, welke Juffrouw Merian
in deWeftindiën gevonden heeft, is 'er geene

die volmaakt naar het Vliegend Hert gelyktj

of het moeft naar het Wyfje zyn. In de Ver-

handelingen, egter, der Kooinklyke SocïeteiÊ

van Londen , wordt gefproken van een Tor met o

Hoornen, naar die der Herten gelykende, wefc

ke in Virginie en Nieuw Engeland, van deËu«

ropeaanen , die aldaar woonen> het Vliegend

h Deel, jx. Stuk. K 3 Hiri
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V. Hert wordt geheten, en de Afbeelding, die

Afdeel. men >

er van vindt, fchynt met onze Torren

Hoofd* van dien naam vry overeenkomftig te zyn.

stuk.

int^ptus. (59) Tor die Nypers aan den Bek heeft, de

Afgebroke- Sprieten boogswyze , het Lyf langwerpig

plat , den Kop eenigermaate gehoornd , het

Borjljluk en Agterlyf ver van elkander.

Het Lyf van deezen Tor vertoont zig , der-

halve, als afgebroken, 't welk aanleiding gaf

tot den Bynaam. Men vindt hem in *t Kabinet

der Koningin van Sweeden , zynde afkomftig

uit Weftindie, en veel gelykende naar den Tor

hier boven Wydbeen genaamd ; gelyk hyook,

by Petiver, daar nevens afgebeeld is, en

by Juffr. Merian voorkomt onder de Infek-

ten van Suriname* Brown-e brengt hem t'

huis tot de Dermejtes of Knaagtorren (*), en

noemt hem de Groote , zwarte Boorder: dewyl

hy zig , met gemak , een Weg baant of een

Gat boort, in eenig Boom of Hout; waarom-

trent hy aanmerkt dat deezen Tor een byzon-

dere. zorgvuldigheid fchynt ingefchapen te zyn,

om te maaken dat het Regenwater dit Gat of

Hol
•

($ s>) Searabacus maxillofïis , Antennis arcuatis , Corpore

oblongo deprefïo , Vertice fubcornuto , Thorace Abdomineque

remotis. M. L. U. Sy/ï. Nat. X. MER1AN. Sur. T. 50.

Pet. Gaz. T. 27. f. 7. Dermeftes. BliQWN. Jam. 429.

T.,44, f. 7.

(*) Dermeftes I. major depreffus, atro-nitens , ScutaDorfi

{fria longitudinali notata , Elytris ftiiatis atque Pun&atis.
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Hol niet vuile; maakende hy hetzelve eerft V.

opwaards en dan Horizontaal voortgaande met
JV^

*

booren. Hoofd

Dit fraaije Infekt, zegt Browke, is onge-

vaar één en een agtfte duim lang , langwerpig

en platagtig. Het heeft zyn Tang of Nypers

breed , gekarteld en fterk ; den Kop hobbelig

,

de Oogen vry groot, en de Sprieten kort. Het

Borftfluk is vierkant en effen , met een klein

Schildje daar agter, tufichen 't zelve en het

Agterïyf, zynde zeer glanzig blinkende. Men
vindt dit Infekt, derhalve, ook op Jamaika,

(60) Tor die Nypers aan den Bek heeft
,
plat , lx.

-n n n 7
Carmatus,

met het Borjtjtuk ongehoornd en korter dan Gekielde.

de Kop; de agterfle hoeken uitgehold.
o

Deeze Tor, insgelyks in het Kabinet der

Koningin van Sweeden bevindélyk, kwam uit

Ooftindie. Hy heeft het Agterïyf zeer kort,

niet langer dan het Borftfluk met den Kop,

en het Borftftuk van agteren in een fcherpen

hoek uitloopende , 't welk hem gekield zal maa«

ken.

(61) Tor die Nypers aan den Bek heeft, met txi.

het Borftfluk wederzyds drietandig. Drietandigei

Deeze wordt onder de Eurcpifche Infekten

ge-

(60) Scarabsus maxillofus dcpreffus, Thorace mutico, Ca*

pire breviore: angulis pofticis excavatis. M. L. U. Syft, Nat. X,

(6r) Scarabsus maxiliofus , Thorace utrinque trideata^o*

Faun. Suec. 339, It. OeL 152.

I. Deel. ix. Stuk. R 3
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V. geteld ; als in Sweeden , en wel in het gedeel»
Afoeel. w cjac nien QQimi noemt, gevonden zynde*

Hoofd- Ten opzigt van de Nypers of Hoornen komt
§tük. hy zeer veel overeen met die Vliegende Her-

ten , welke men de Wyfjes noemt : de Kleur

verfchilde ook weinig , zynde bruinrood; doch

aan het Borftlluk waren, wederzyds, drie fter-

ke Tandjes.

lxii. (62) Tor die Nypers aan den Eek heeft, plat*

ïdus
Udo^ 05^5 en zcwart i$ > aan de Nypers met

gaifcagtige, em zydeiings opjiaande Tand.

\ Deeze is in Geftalte van 't Lighaam en de

Sprieten
3

ja in alle opzigten , zo gelyk aan da

Wyfjes Vliegende Herten , dat men hem , indien

hy niet agcmaal zo klein was, voor den zelf-

den zou houden : maar de Kleur is zwart , niet

bruin of paarfchagtig , en het Lyf platter, zegt

Linnjeus* Men heeft hem in Duitfchland ge-

vonden*

Volgens de uitdrukking der Wiskonftenaa-

ren , moet dan deeze Tor half zo lang zyn als

die , en dus heeft het ook de Heer Geoffroy
begreepen , wanneer hy hier mede vergelykc

een Tor, omftreeks Parys voorkomende, dien

hy de kleine Hinde noemt (*). Dezelve, naa-

melyk , was negen Liniën lang en vier Liniëa

breed

,

(6i) Scaralmis maxillofus depreüus niger, Maxillis dente

laterali elevato. Syft. Nat. X.

(*) La petite Biche. Hiji, des Inf, env, Paris. Tom. t p. 61.
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breed : des hy dien Tor omtrent de helft klei- V.

ner noemt , dat is in langtc en breedte. Hy Afdeêl.

hadc deezen lang voor een enkele Verfcheiden- Hoofd-

heid gehouden, doch naderhand een byzonder stuk.

Kenmerk daar aan ontdekt , beftaande in twee

verheven, gladde Puntjes, die zig nevens el-

kander, op het midden van den Kop, in de

Mannetjes , bevinden , en die het groote Vlie-

gend Hert niet heeft. Deeze kleine, zwarte

Soort, zegt hy, onthoudt zig, even als de an-

deren , in de Stammen van rottige Boomen en is

niet zeldzaam.

(63) Tor die Nypers aan den Bek beeft en ixnr.

halfmaanswyze : bet Borftjiuk gezoomd*

Deeze was van zeker Heer, in zyne Ver-

handeling , befchreeven, onder den naam van

blaatiwagtige Carahus. Die naam, vm Stier

afkomftig , plagt aan het Vliegend Hert gege-

ven te worden , en dus wordt deeze Soort , om
dat dezelve daar na gelykt, van Linn^üs
Caraboides gebynaamd. Doktor S cop o Li noemt

Lucanus Caraboides , een Tor, die in Karniolie

niet zeldzaam is en blaauwagtig , t'eenemaal ge.

ftippeld, met de Schilden een weinig geflreept 5

de Hoorens halfmaanswyze, en aan 't geknot-

te end vyftandig, zegt hy, gelykerwys in de

meefte Mieren. Geoffroy heeft 'er een

om-

(63) Scarabaeiis maxillofiis , Maxillis lunulatis, Thorace mar*

-fginato. Uddm. Diff. N. 4$. Carabus csrrulescens.

I. Deel. IX. Stuk. R 4
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V. omfireeks Parys gevonden , dien hy het blaau*

a™eel, we Rheetje noemt en aldus befchryft (*).

Hoofd « Dit fraaije Vliegend Hert is vyf Liniën

stuk.
jang en twee Liniën breed, van Kleur ge-

Het blaauwe " ö
.

ö

Rheetje, ,,, heei blaauw , een weinig naar 't paarfch trek-

„ kende: de Sprieten zyn 5 in 't klein, even

„ als die der gewoone Vliegende Herten: de

3,
Nypers fteeken voor uit en zyn aan de

5, binnenzyde getand : het Borftftuk heeft een

„ aanraerkelyken zoom en vertoont zig, door

3 , een Vergrootglas gezien , geftippeld ; de

„ Schilden zyn als van Sagryn en langwerpig.

„ Wy hebben, zegt hy, eene Verfcheiden-

5, heid van deeze Soort , die een weinig bree-

„ der en van onderen bruinagtig doch van bo-

„ ven groen is ; zo dat men dezelve het groe*

• „ W Rheetje zou kunnen noemen '\

(*) La Chevrette bleue. .Ibid. pag. 6b.

\

V. HOOFD-

•
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V. HOOFDSTUK. Hoofd-
stuk,

Befchryving van H Geflagt der Torretjes,
waar onder eenigen bannen Bynaam krygen van

de Stoffen die zy knaagen of opvreeten, gelyk

Spek , Brood-, Hout- en Huid of Bont- Tor-

retjes; anderen van het Geluid dat zymaaken,

als bet Wandtikkenje, of van de plaats daar

zy zig onthouden , gelyk Bloem-Torrecjes, of

van de Geftalte, gelyk Vloo»Torretjes , enz»

TP\ En algemeenen Naam van Torretjes Naam.

^^ geef ik aan de Schildvlcugelige Iofekten

van dit Geflagt , om dat zy gemeenlyk daar by

bekend zyn, en in den eerden opflag inzon-

derheid in kleinte verfchillen van de meeftcn

van 't voorgaande Geflagt: terwyl de verfchiï-

lende Woonplaats niet toelaat, dien naam door

een byvoegzel nader te bepaalen. Dewyl ee-

nigen van deeze Torretjes Huiden of Leder

knaagen, zo is de Naam van Dermeftes, dien

men in 't Griekfch voor zulke Diertjes gebruikt

heeft, niet oneigen, daar aan gegeven. Da
Heer Geoffroy heeft dien Naam ook wel

tot een Geflagtnaam gebruikt , doch hy be-

trekt 'er de Doodgraavers onder. Ik za! hier

opgeeven, wat hy van de Kenmerken en Ei-

genfchappen der Infekten van dit Geflagt , die

hy in 't Franfch ook Dermeftes noemt , ver.

haalt.

i. Dm, ix. stuk. R 5 » De
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V. De Kenmerken vertoonen zig duidelyk in de
Afdeel. twee eej-fie Soorten (de Doodgraavers naame-

Hoofd- lyk ,) doch in de anderen, die meeftendeels

stuk. vry klein zyn , heeft men dikwils een Vergroot-

glas noodig omze gewaar te worden* Dezel-

ven beftaan in de figuur der Sprieten, welke

Knodsagtig zyn , of veel dikker aan het end

dan by den Kop , en waar van de dikte gefor-

meerd wordt door verfcheide Plaatjes, ten ge-

tale van drie of vier , overdwars geplaatft , en

als aan een Draad gereegen of aan een Spil ge-

ftoken , gelyk men fomtyds Palm- of Taxis

Pieramieden gefchooren ziet. Deeze Knods,

dus overdwars Bladerig, eindigt met een on-

verdeeld Leedje , dat een Knopje maakt van

onregelmaatige figuur.

oorfprong De Wormpjes of Maskers, waar uit deeze

fchaplen" Torretjes voortkomen, hebben zes Pooten en

een Schulpagtigen Kop, gelyk de Kwatwormen

der Torren ; maar veelen zyn een weinig Haai-

rig enfommigen, gelyk die der geftippelde,

hebben zelfs aan het end , of by de Staart, een

vry groote veelheid van deeze Haairtjes, die

aanmerkelyk lang cn'digt by elkander (taan , zo

dat zy een Soort van Kwaftjc maaken , even als

aan de Staart der Runderen. In de Krengen

vindt men doorgaans de meeden van deeze

Wormpjes , en , hoewel fommigen zo vuile

plaatfen niet bewoonen, houden zy zig doch

meed op met het knaagen van gedeelten van

Dieren. Dit ondervinden dagelyks de Liefheb-

bers
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bers der Natuuvlyke Hiftorie, die veel moeite -V,

hebben om de gedroogde Dieren 9 welke zy
Afd&el '

bewaaren willen , voor de aanranding van dee- Hoofd.

ze Infekten te befchutten. Of zy daarom ook STÜK*

Scokvifch-Torreö genoemd worden, is my niet

gebleeken : doch dit weet men , dat het Bont

door fommige Soorcen van deeze kleine Diert-

jes wordt aangetaft, die 'er de Haairtjes doen

uitvallen door het knaagen van de Huid ; wes.

halve men eenigen , met reden , Huid- of Leer-

vreeters zou kunnen noemen , dat met het

Griekfch Woord Dermeftes overeenkomftig is;

anderen Spek-Torretjes ; anderen zelfs Penne-

vreeters, die de Pennen, welke men in een

Leflenaar of Laade bewaart, niet ongefchon-

den laaten. Daar zyn evenwel Soorten onder

die minder fchade doen, die zig in rottende

Stoffen en Vuiligheden of in de Meft onthou-

den, anderen onder de Bad der Boomen, en

ééne Soort , welke ik den Naam van de Ge-

oorde geef, in 't Water.

In deeze verfcheiderley Stoffen is het, dat verandering,

de Wormen van deeze Torretjes de Veran-

dering ondergaan ; daar zy Poppen worden en

eindelyk den Staat van Volkomenheid berei-

ken. Alsdan vliegen deeze Diertjes op de Bloe-

men , die 'er dikwils mede bedekt zyn , en ko-

men in onze Huizen , zonder nogtans hunne

eerfte Woonplaats geheel te verlaaten, naar

welke zy van tyd tot tyd terugkeeren, waar-

fchynlyk om hunne Eijertjes te leggen. Deeze

I. Deel. IX. Stuk. Tor-

/
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V. Torretjes hebben een Eigenfchap, welke wy

Afdeul.
njet moe [j.en onaangeroerd laaten: dat zy, naa-

Hoora' melyk, indien men hun maar effen aanraakt,

stuk. £Q Sprieten en Pooten intrekken,- en dus zon-

der beweeging blyven , als of zy dood waren.

Dikwils kan menze zelfs , door fteeken of aan

Hukken breeken , niet uit dien (laat van on-

werkzaamheid krygen : daar is niets dan een

wat groote Warmte , die hun weder in bc*

weeging brengt en doet weg vlugten*

Kenmerken. De Kenmerken , die L i n n je u s van dit Ge-

flagt opgeeft, zyn Knodsagtige Sprieten, aan

de toppen overdwars Bladerig door drie dikke-

re Leedjes : het Borftftuk verhevenrond en

naauwlyks gezoomd : de Kop zig omgeboogen

onder 't zelve verbergende, Hy merkt aan,

dat de Wormen of Maskers van deeze Tor-

retjes , boven en behalve de Krengen of doo-

de Lighaamen van Dieren, ookSpyzen, Hui-

den, Baften, Houten, Zaaden, en veele au-,

dere dingen, knaagen of weg vreeten, 't Ge--

tal der Soorten, die hy van dezelven heeft,

is een-en-dertig: als volgt.

t„ (i) Torretje dat zwart is, met de Dekfcbü*
Lardarius. . r

spek-Tor- den van vooren Jjchgraauw*
retje.

i%.
L
u
Xm

' Dit Torretje is by de Infekten - befchryvers

niet

(i) Dermeftes niger, Eïytris antlce cinerels. Syft. AVf. X.

Gen. 171, Faun. Suec. 360. GOED. In/ II. T. 41. MER.
Eur. II. T. 33. BLANK. In/. T. XI. f. K, L, M.FRl SCH.

In/ V. Tab. p. RA? In/ 107. N. 4.
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riet onbekend , en nog minder by de Bont- V.

werkers , die veel moeite hebben om de ge»
Afdeiel*

droogde Vagten voor de knaaging der Worm- Hoofd.

pies , daar zy uit voortkomen , te beveiligen, stuk.
rJ

'
J ö

Spektorretjc.

Hierom oordeelt Goed aart, dat men het-

zelve te regt de Bontwerkers Plaag zou kun-

nen noemen. Hy merkt aan, dat deeze Worm*

pjes wel tienmaal, eer zy veranderen, de Huid

afleggen , en zig telkens van onzuiverheid

reinigen: het afgelegde gelykc dan, zegt hy,

naar een dun Draadje , doch taay en niet ligt

breekbaar, een Span of daaromtrent lang, on-

der welke Vuiligheid zy gewoonlyk zig ver-

bergen. Hy bevondt, dat zulk een Wormpje

van 't voord van Juny tot aan het end van

Auguftus leefde , en toen veranderde in een

Popje van zeer aartige figuur , waar uit den

twintigften van Oktober een Diertje voortkwam,

dat in 't eerfl: bruinagtig was of donkerrood,

vervolgens rood wierdt en naderhand zwart,

maar op 't midden van 't Lyf geelagtig. Men
kan deeze kleine Diertjes, zegt hy, in 't le-

ven houden zo lang men wil, indien menze

]SIoote-Koek by zig geeft ; doch anders leef.

den zy maar veertien Dagen.

Van Frisch wordt deeze Soort genoemd

het kleine Spektorretje , met de witte dwarsjireep

op de zwart-bruine Vleugelen, De Worm , zegt

hy, die uit de Eijertjes van dit Torretje voort-

komt, is glad en Yzergraauw, en verandert,

ca driemaal verveld te zyn, in een Pop, laa-

1. Deel. IX. Stuk. ten-
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V. tende de afgelegde Velletjes , die bruinrood
Afdeel.

zyn ^ als een pgebarften I3iaas
j
e overblyven*

Hoofd. Deeze Wormen waren hem, in de bereiding

SpSretje.
van zYnQ opgezette Vogelen , zeer hinderlyk

geweeft: want toen hy derzelver Huid met de

Vederen over dikke Boombaft haalde, die zo*

danig gefneeden was, als de grootte van het

gevilde Lyf vereifchte, bleeven eenigen, wier

Huid wat Vettig was* te lang in de openLugt

ftaan , en werden van deeze Torretjes met Ei-

jeren bezet, waar van de Wormpjes het Vee

en de Huid weg vraten, en, tot de Veran*

dering, in deBoomfchors boorden; des hy het

niet meer redden kon , dewyl zy ook door de

fterkfte Hitte naauwlyks te vernielen waren*

Dergelyke Torretjes vindt men dikwils aan

ftukjes Kaas , die op de Aarde zyn gevallen , als

ook aan Blaazen, daar men Glazen of Potten

mede toebindt, wanneer 'er eenige Vettigheid

aan gebleeven is. Wy hebben 'er hier de Af-

beelding van gegeven , zo in natuurlyke groot-

te als by vergrooting, (Pl. LXXIIL Fig, 1.)

naar het Voorwerp getekend.

De Heer Geoffroy geeft aan dit Spektor.

retje de langte van een vierde Duims. Des-

zelfs Masker , zegt hy , dat de geprepareerde

Dieren of gedeelten daar van, in de Kabinet*

ten, [doch veeleer daar buiten ,] vernielt, en

zelfs op Infekten aafc ; ja dikwils in oud Spek

gevonden wordt: is lang van Lyf, eenigermaa-

te



de Torretjes. 071

te Haairig, en beurtlings verdeeld in bruineen v-

Afdfft '

bleeke Ringen* Het volmaakt Infekt, daaruit y.

voortkomende , is ook langwerpig en donker- Hoofd-

bruin van Kleur, zeer kenbaaar aan eenen gry-
st*fyjh*tji.

zen Band, die overdwars byna degeheele voor-

de helft der Dekfchilden beflaat. Die Kleur

wordt aldaar veroorzaakt door kleine gryze

Haairtjes. Deeze Band is onregelmaacig aan

de randen , en in 't midden verdeeld door een

kleine dwarsftreep van zwarte Stippen , ten ge-

tale van drie op ieder Dekfchild, waar van de

middelde een weinig laager ftaat dan de ande-

ren , en dit geeft aan deeze zwarte Streep een

hoekige figuur.

Doktor S co po Li merkt aan, dat dit Tor-

retje zwart is , doch de Dekfchilden , naby het

Borftftuk, bruin - Afchgraauw of rosagtig , en

aldaar met drie zwarte Stippen heeft: de Ny-

pers tandeloos: het Borftftuk met drie Afch-

graauwagtige Stippen: het Schildje (lomp: de

Dekfchilden van onderen geftreept en langer

dan het Agterlyf , welks derde en vierde Sneed-

jes , van onderen, in 't midden, een Kuiltje

hebben, uit welks middelpunt een bosje van

roffe Haairtjes voortkomt. Het Mannelyke

Lid, zegt hy, is in tweeën gefpleeten, rond-

agtig fpits , loopende aan ieder punt in een

Haairtje uit. Deeze Byzonderhedeo hebben

een zeer naauwkeurige befchouwing vereifcht*

I. DEEL. IX, STUK, (2)
/
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V.
Afdeeu

V.

Hoofd.
STUK,

II.

Ündatus.

Gegolfd.

(2) Torretje dat zwart is , met een gegolf-

den , witten , dubbelen
, ftreepswyzen Bard.

Deeze Soort fchynt niet meer dan een Ver*

fcheidenheid te zyn van de voorgaande , welke

in Sweeden Aengex genoemd worde. Men vindt

ze teUpfal, doch zeldzaam, zynde van groot-

te en geftalte als die, doch de Dekfchilden ge-

teleend hebbende met twee witte gegolfde

dwarsftreepen , welker eene veraf is van de an-

dere. Men zou haaft: mogen denken, of dat

Spektorretje , 't welk Frisch befchryft , een

middel-Soort, tuflehen dit en het voorgaande,

ware geweeft. Geoffroy vondt 'er,j om-

ftreeks Parys , een , dat half zo groot was

,

hebbende een geelagtigen dwarfen Band op het

voorfte der Dekfchilden , en zig onder de Spek-

torretjes onthoudende (*). Vao die twee klei.

nere, welken Goed aart, Mannetje en Wyf-

je , zo hy zegt , uit een dergelyken Leerworm

kreeg, fchynt het Wyfje, volgens de Afbeel-

ding, insgelyks met eenige dwarfe Bandjes ge-

tekend te zyn geweefl: (f). Wy vinden, tea

dien opzigte, ook aanmerkelyke Verfchillend-

heden in deeze Torretjes.

C3)

(2) Dermeftes niger, fafcia lineari alba, daplici, undula-

ta. Faun. Suec* 361»

(*) Le Dermefte elïacé. E}ft. des Inft en\\ Paris. Tom. I,

p. 101,

('t) Goedaart Tom. IL Tab, 41.
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(3) Torretje dat zwart is met twee witte flip*
•

pen op de Dekfcbüden. V.
Hoofd-

Volgens den Latynfchen Bynaam zou men S™K*

dit in 't byzonder het Bontwerkers - Torretje p
n
dlio

\ ,

moeten noemen ; doch het fchynt my toe dat

dit , zo wel als de voorgaande en eenige vol-

gende, nu op deze dan op gene Stoffen ge-

vonden worden. In Sweeden wordt het Mabl

genoemd , zegt onze Autheur , onthoudende

zig in Vleefch, Klcederen, Spyzen en Wan-

den. Het Lyf is ovaal, zwart, met een wit- •

te Stip op ieder Schild , en bovendien zyn 'er

,

in fommigen , nog vyf zeer kleine witte Stip*

jes waar te neemen. S co poli zegt 9 dat het-

zelve, behalve de gemelde twee op de Rug,

nog drie witte Stippen op het Borftftuk heeft.

De Sprieten beftaan , volgens hem , uit een

swarte Knop, die wit gerand is, met een ros-

agtigen Steel , en de Schilden zyn fomtyds

Kaftanje- bruin. Wy mogen 't dan, met regt,

het Geftippelde noemen.

De Heer Geoffroy heeft waargenomen,

dat dit Diertje in grootte verfchilt , zynde fom-

tyds een zesde , fomtyds een agtfte Duims lang.

Deszelfs Wormpje, dat Haairig is, zegt hy>

en famengefteld uit geelagtige en bruine Rin-

getjes , onthoudt zig in Krengen zo wel als in

Bon-

fa) Dermeftes niger, Coleoptris pun&is albis binis. Faun*

Suec. 362. Frisch. In/t V. Tab. 8.

L Deel. IX. Stuk. S
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V« Bonte Vagten , waar aan het veel nadeel doet.

Afdeel. jjet Torretje, dat daaruit voortkomt, vindt

Hoofd- men dikwils in de Huizen, als ook in de Tui-

stuk. nen op de Bloemen. Het is geheel bruin , zwart-

agtig 9 glimmende , hebbende alleen op ieder

Dekfchild een witte Stip, door kleine Haairt-

jes van die Kleur geformeerd. Op 't midden

van deszelfs Borftftuk, naby het Schildje, en

aan de beide zyden van hetzelve, vertoonen

zig nog drie andere kleinere witte Stipjes*

Inde Afbeelding, welke Frisch ons mee-

6 deelt van zodanig een Torretje (*) , zyn vier

witte Stippen duidelyk zigtbaar 3 en nagenoeg

'

even groot getekend. Hy befchryft het Mas-

ker, daar het uit voortkomt, en deszelfs Ver-

andering , volgens eigen Waarneemingen , zeer

omftandig, onder den naam van Motworm met

een langhaairige Staart , als volgt (f).

Mot-worm. „ Met den algemeenen Naam van Worm ben
Pl lxxiii

&l. 2. » ik inzonderheid gewoon die kruipende Infek-

„ ten te betekenen, welke de kortfle Pooten

„ hebben , en niet tot de Rupfen behooren >

,,, onderfcheidende dezelven van de Maden , die

„ geen Pooten in \ geheel hebben , en einde-

„ lyk ook in een andere Geftalte overgaan.

>, Motten noem ik zodanige Infekten, die ge-

woon

(*) Infe&. V. TH. pag. 22. Tab. VIII. t

(•f) Dewyl weinig Autheuren zig zo naauwkenrig hebben

toegelegd op het onderzoek der Huishouding van deeze klei-

ne Diertjes , kon ik niet nalaaten de Waarneemingen van

ïRisch aan onze Liefhebbers mede te deelen.
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„ woon zyn aüerley Dingen > welke men in V.

„ Kaffen, Kiften of Laaden, leggende bewaart,
An
^
EL»

3 , weg te knaagen. Onder zodanige Motwor- Hoofd.

„ men kan men de gemelde wel boven anderen STUK*

„ fchadelyk noemen, dewyl dezelve tot de

„ langleevende behoort* De meefte Infekten

,, fterven binnen een Jaar na hunne Geboorte,

33 doch deeze Wormpjes heb ik over de twee

3, Jaaren in een Tinnen Doosje , (dewyl zy

3, door Hout heen vreeten,) met een weinig

„ Wol levendig gehouden.

3, Wanneer deeze Motwormen , dus , in een Middelen

„ Wollen Gewaad of Dekens , eenmaal geko-
aai tegen"

53 men zyn, blyven zy niet alleen lang daar in

)3 en vermenigvuldigen ontelbaar, wanneer men

,3 'er niet naar ziet 3 tot dat zy alles weg ge-

,, vreeten hebben ; maar zy kunnen zig ook

3j lang behelpen met zeer weinig Voedzel , en

33 wagten , tot dat zy door Hout , en andere

3, Stoffen doorgeknaagd en nieuwe Spyze ge»

3, vonden hebben. Eenig fterk gelymd Pak-

3, Papier kan evenwel zodanige Stoffen , die

3, zy zoeken, befchutten voor het Torretje,

„ daar deeze Motwormen van afkomftig zyn

,

:, als men dezelven daar te deeg in berok. Het

„ Wollen Goed, naamelyk, wordt in de Lugt 1

,

„ of op doffe plaatfen , wel dra vogtig, en

„ geeft dan een muffe Reuk van zig., waar

„ door deeze Torretjes worden aangelokt , of

,, fchoon wy die Reuk niet eens gewaar wor-

„den. Het omgewonden Papier, nu, belet

I. Deel. ixt Stuk. S 2 „ di@
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STUK.

Geftalte

V. 99 die Reuk zig zodanig uit te fpreiden, al was
Afdeel

9f
>
t dac het Wollen Goed begon te bederven,

Hoofd- 3, en verhindert, bovendien, het inkomen van

3, de Torretjes (*).

„ Dit Motwormpje is bruin van Kleur, en

„ ziet 'er, kort na de Vervelling, uit, als ver-

„ guld Leder, hebbende tien uitpuilende Rin-

„ gen , en op ieder Ring veel kleine Korrelt-

„ jes , als van grof gedrukt Sagryn. De Voe-

„ gen, tuffchen de Ringen, zyn witagtig, en

„ gedekt door Haairtjes , die aan den rand van

„ ieder Ring (taan; omze te befchutten voor

„ het gene daar tuffchen in kon vallen ; Vuu-

3, rig rood van Kleur. Deeze Haairtjes ftaan

beurt om beurt, één korter en één langer;

doch de punten zyn altemaal gerigt naar de

middelflreep van de ronde Rug. De zes

„ Pooten van dit Wormpje (laan voor aan hec

Lyf , onder den eerden Ring, van den Hals

af gerekend. Zy hebben geen buiging of

Knie, en aan 't end maar een enkele Klaauw,

die omtrent een derde deel der langte van

den Poot heeft , en niet aanmerkelyk of

Haakswyze krom geboogen is. Van agteren

zyn zy met kleine Haairtjes, in de geheele

3, langte , bezet. De Staart heeft zo lange Haairt*

3, jes als het Wormpje is, tot veertig in getal,

wel-

(*) 't Zal mooglyk ook daarom zyn , dat men Lavendel-

bloemen in de KaiTen of Laaden der Kabinetten legt tegen de

Motten ; als waar door de muffe Reuk weggenomen of be-

let wordt zig te verfpteiden*

33

99

39

33

99

33

33

3)

35
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„ welke , by Zonnefchyn , den glans vertoo v.

„ nen van de Regenboog, Deeze Staart houdt Afdeel

„ de deeltjes der fyn geknaagde Wolle, die hoofd-

„ op het fpits toeloopend Llghaam leggen, stuk*

„ in de hoogte , fchuift en drukt dezelven , in

3, 't voortfcruipen , wat in 't ronde by een , en

„ duiiwtze een weinig plat, dat het gat» waar

„ het Infekt doorvreet, open blyve. De Buik

„ is wat witagtiger bruin, doch ook als ver-

,, guld Leder, met kleine ftyve Haairtjes digt

„ bezet, wegens de geftadige wryving van het

„ Lighaam. De Gang is by Verdeelingen of

„ als Schietende. Wanneer, naamelyk, ieder

„ paar Pooten een Schreede gedaan heeft

,

„ moet het lange Lyf nagehaald worden : want

„ het Agterlyf wordt niet , gelyk in fommige

„ Wormen , door zekere Werktuigen voortge-

,, fchooven, maar de Voegen, die tuffchen de

3 , Ringen zyn , laaten zig uitrekken , en trek-

„ ken zig wederom te famen, tot aan zekere

„ Knopjes op ieder Ring , waar op eenigeHaairt-

„ jes zyn geplaatft".

„ Dewyl het viermaal vervellen van deezea

„ Motworm, (zegt Frisch,) met zo lange

„ tuffchenpoozingen gefchiedt, en zy eenige

„ Jaaren kunnen leeven , zo ben ik dikwils

„ moede geworden en hebze weg geworpen,

„ als niet meer ftaat maakende op hunne Ver-

„ andering , en hunne Vervelling aanmerkende

„ gelyk die der Kreeften , welke daar door niet

,?
van Geftalte veranderen: tot dat ik, in 't jaar

I. deel. IX. Stuk. S 3 „ 1722,
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Afdeel.
V.

99

Hoofd- 99

stuk.

99

99

£78 Besckryving va %

„ 1722, na herhaalde onderzoekingen, deeze

Wormpjes , eindelyk , de Gedaltewiffeling

zag ondergaan op de volgende manier.

„ De drie eerde Vervellingen gefchieden zo

,

dat het uitgezette Lighaam de oude Huid,

boven op de Rug , over de drie voorde Rin-

„ gen, in de langte doet barden; waar op ver-

volgens de Huid, door veele beweegingen

die het Wormpje maakt , allengs geheel

wordt afgefchooven, De afgelegde bruine

Huid is altoos, van binnen, nog met een

99

3>

3>

99

35

99

39

35

33

33

33

33

99

TV.

Pecfcnicer*

nis,

Veder-

Sprietig.

witte Haid gevoerd. De Verandering tot een

Popje gefchiedt in de vierde Huid : wanneer

deeze van boven open bard , komt 'er het

Popje uit voort. Dit heeft den Kop zeer ne-

derwaards geboogen , zynde rondom Wollig

of ruig door fyne korte witte Haairtjes , en

hebbende op de zes middelde Ringen kleine

bruinagtige Oogjes, van binnen wit. Ter-

wyl deeze Pop nog wie is, ziet men 'er ook

„ reeds de bruine Oogen van het Infekt aan

,

„ dat, wanneer zy bruin geworden is, als een

„ glimmend zwart Torretje daar uit kruipt,

„ hebbende op de Schildjes , van boven , ieder

„ een witte dip".

(4) Torretje dat bruin is , met de Sprieten

geel, als Penneveertjes.

Van deeze Soort van Torretjes , ook in ons

We.

(4) Dermeftes fïifciis , Antennis ïuteis pennatis. Syft. Nat, X.
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Wereldsdeel voorkomende , heeft de Heer v.

Geoffroy een byzonder Geflagt gefor-
A¥T)wzl.

meerd , onder den Latynfchen naam van Ptilu Hoofd-

nus 9 en den Franfchen Panache, dat zo veel STÜK»

zegt als Pluim-Torretje: want de Sprieten ver-

toonen zig Vederagtig. Zy beftaan uit elf Leed-

jes, waar van de twee,digft aan den Kop, zon-

der, de overigen ieder met een lang byhang-

zel zyn , dat dezelven zig, eenigermaate, als

gezegd is doet vertoonen.

De Worrapjes van deeze Infekten onthouden

zig , volgens hem , in de Stammen van Boomen ,

waar in zy kleine, diepe, ronde Holletjes boo-

ren , en in dezelven ondergaan zy hunne Ver-

anderingen , tot dat zy , Torretjes geworden

zynde, daar uit komen vliegen op de Bloemen,

alwaar men deeze Soort fomwylen ontmoet,

die, op gelyke wyze als de Spektorretjes , wan-

neer men 'er aanraakt, den Kop en Pooten in-

trekt , en zig als dood houdt. Ook kan men

,

in oude Stammen van Wilgeboomen , fomcyds

de Maskers, Popjes, ja de Torretjes zelf, ge-

reed zynde tot het weg vliegen , vinden.

Een andere Soort van Veder -Sprietig of?L. ixxïil

Pluim - Torretje , door deezen Autheur , zo
'*' 3 '

in natuurlyke grootte als door een Vergroot-

glas afgebeeld (*) , dat vry gemeen op de

Bloemen omftreeks Parys voorkomt, heeft de

Schil-

(*) Hifi. des Infeff. env. Paris. Tom. I. p. 66. Tab. h

. DEEL. IX. STUK. S 4



s8o Beschryving van

V. Schilden der Vleugelen geel , doch is voor 't

Afdeel. overige geheel zwart. Zyn Ed. verbeeldt zig

Hoofd- dat het door Linn^üs onder de St* Jans
«ïük. Vliegen betrokken zy , met den zelfden By-

naam (*)

v. (5) Torretje dat zwart is , en de Sprieten

C
Knods^*'

e

Knydsagtig, met Haairtjes beeft.

Spxktig.

De Knodsagtigheid van de Sprieten zal, in

hetzelve 5 waarichynlyk veroorzaakt worden,

door de gemelde Haairtjes. Dewyl
5 evenwel,

die Knodsagtigheid, door onzen Autheur als

een algemeen Kenmerk van dit Geflagt is op-

gegevep; zie ik niet hoe deeze Bynaam tot een

Soortelyke onderfcheiding kan ftrekken* Het

onthoudt zig, volgens hem, ook in Europa.

vi. (6) Torretje dat bruin is , met Draadswyze

pK£ sprieten.

De Sprieten zyn in deeze zo Knodsagtig, dat

is zo dik aan 't end niet als in andere Soorten

van dit Geflagt, gelyk de Afbeelding aantoont;

doch ook niet volkomen als Draadjes. Dit

heeft den Heer Geoffroy, wederom, een

by-

(*) Cantharis Peétinicornis. Syjï. Nat. Ed. X. Gen. isr.

Sp. 25.

(5) Dermefles nï^er, Antennis clavatis pilofis. Syft. Nat.X*

(6) Dermcftes fufcus , Antennis filiformibus. Syft, Nat.

X. Cafllda nigra , Antennis Setaceis, Corpore teretiusaiioo

Faun. Susc. 384,
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byzonder Geflagt daar van doen formeeren on- V,

der den naam van Byrrbus, in 't Franfch Vril-
Af
£
eel *

lette; om dat bet in 't Hout gaatjes boort als Hoofd-

waren zy 'er met een Fret in gemaakt. Voor rr
STÜK -

.* ° Houtfrretjt*

my, beken ik, is de toepaffing hier van zo

duifter , als het gebruik en de afkomft van

den Latynfchen of Griekfchen Naam. Onder-

tuffchen moet dit Infekt een van de gemeenflen

zyn, want hy merkt daar van het volgende

aan (*).

„ Men ziet, dagelyks, oude Tafels in de

„ Huizen , en ander Huisraad van Hout , door-

„ boord met een oneindig getal van kleine ron-

„ de Gaatjes en t'eenemaal vermolfemd door

w deeze Infekten. Indien men, aan dn ope-

„ ning van een deezer Gaatjes , een hoopje

5, fyn gemalen Houtftof gewaar wordt, gely-

„ kende naar verfch Zaagzel, kan men giffen,

„ dat het Masker van dit Torretje zig daar

„ binnen bevindt: dat Stof is van de daade-

„ lyke booring en vernieling, welke hetzelve

„ in 't Hout aanregt , afkomftig; wordende

s, van dit Wormpje, naar maate het in zyn

„ Werk vordert, uit het Gat geworpen. Het

„ Hout allengs weg fnydende, om aan den bo-

„ dem van het Hol te komen , dat het Infekt

„ geboord heeft , zal men weldra het Masker

„ vinden; dat een Wormpje is, gelykende

„ naar een kleinen Kwatworm , week of zagt ,

„ vaa

(*) Hij}, des Inf. cnv. Paris. Tom. I. p. 109.
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V. „ van Lyf , met zes Schulpagtige Pooten,
Af-debl.

^ dcn ^ p t^jn eo insgeiy^s Schulpagtig

Hoofd- o hard, met twee fterke Nypers daar aan,

sTürc'
. ,, om bet Hout fyn te vylen of af te bree-

'Houttorretje.'

„ ken, waar op het aaft, en dat hetzelve we.

„ der looft als zeer fyne Korreltjes, die het

„ gemelde Zaagzel maaken , waar van wy ge-

,, fproken hebben. Dus holt zig dit Wormp-

„ je, onder het gebruiken van zyn Voedzel,

„ tevens een Woonplaats uit , noodig en dien-

„ ftig om zyn teere Lighaam te huisveften en

„ voor uiterlyk geweld of nadeel te befchut-

„ ten".

„ In onze Huizen is 't niet alleen, dat het

„ Hout wordt doorboord van de Maskers der

„ Houttorretjes: andere Soorten taften de le-

„ vendige Boomen op het Land en in deTui-

,, nen aan 5 waar in zy dergelyke Gaatjes maa-

„ ken. Daar is ook een Soort, die Meelag-

,, tige Stoffen tot Voedzel verkieft en van dee-

„ ze worden de Ouweltjes , die men in Laaden

„ wat lang bewaart, op gelyke manier door-

„ boord ; als ook de Styfzel en fomwylen zelfs

„ het Brood : waar in dat Infekt dergelyke

„ Gaatjes maakt , als de andere Soorten in het

„ Houtwerk '\

,, Als deeze Wormpjes tot hunne Grootte

„ gekomen en verfcheide maaien van Huid ver-

„ wifleld zyn , zo veranderen zy van Geftalte

„ in het diepfte van 't Kanaal , dat zy zig heb-

„ ben uitgehold ; na dat hetzelve , vooraf

,

doo»
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„ door hun begonnen is met eenïge Zyden V-

„ draadjes , die uit hunnen Bek voortkomen. Af
^
eel#

,, Alsdan neemen zy de Gedaante van een Pop- Hoofd-

„ ie aan, en vervolgens die van een volmaakt STUK
*

.

Infekt of Torretje, dat men fomtyds, by

het te voorfchyn komen uit zyn Holletje,

betrapt. Deeze Infekten hebben de meer

„ gemelde Eigenfchap, van , als menze aan-

„ raakt, zig dood te veinzen, met de Spek*

„ torretjes gemeen".

Onder de Soorten van Byrrbus is deeze de pl. lxxiii.

Vierde by den Franfchen Autheur, die haar
*" 4'

noemt la Vrillette Savoyarde of het Savoyaard-

fe Fretje,- om reden, zegt hy, dat het bruin

en donker geel, op deszelfs Lyf, naar de Kleur

van Roet zweemen. Men heeft, gelyk bekend

is, niet alleen hier, maar inzonderheid, te Pa*

rys, veel Schoorfteenveegers , dat Savojaarden

zyn, Een fraaije vinding waarlyk ! En hy hadt

het genoemd Byrrhus die geheel zwart bruin is

(*) Waar blyft dan het geel ? Dewyl het

Wormpje zig , volgens de Aanmerking van zyn

Ed., in Krengen en rottig Hout onthoudt, zo

zie ik niet, dat de boorende of Fretagtige Ei-

genfchap der Houttorretjes in hetzelve plaats

heeft.

In de befchryving der Sweedfche Dieren was
«

dit Torretje, van onzen Autheur, onder eeii

ander Geflagt betrokken, en genoemd Schild-

padje

(*) Eyrrhus totus nigro-fufcu?. Ut fupra. pag. 112.

1. Deel. IX. Stuk*
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V. padje dat zwart is , met de Sprieten borftelig en

Afdeel,
jjet Lyf langwerpig rond. Hy haalt daar , uit

Hoofd» de Verhandelingen der Akademie van Upfal,

stuk. aan * een Dermefles met het Lyf langwerpig,
Houtterretje. r , n

de Dekfchilden gejtreept , den Kop met een Schild
'

gedekt. „ Het onthoudt zig (zegt de Ridder),

, ?
in de Huizen , daar het de Kleederen ver-

?9
nielt: een wonderbaar Diertje, 't welk, als

5 5
het iemand aanraakt , den Kop en Pooten in-

,5 trekt, zo dat de Kop dcor een Schild be*

„ fchut wordt en zig niet openbaart. Het

,, buigt zyn Pooten aartig , zo dat de Dyen

„ zig als geknot vertoonen. In deeze ftaat

„ blyft het een geruimen tyd, kunnende door

„ geen geweld of pyniging tot vlugten of bc-

5, weeging van eenig het minde Vezeltje ge-

„ bragt worden; noch door Water, noch door

„ Vuur, noch door fcherpe Vogten , noch door

33 iets wat het ook zy , kunnen deszelfs Zenu-

„ wen dermaate aangedaan worden , dat het die

3, alles niet verdraagt, fchoon men het ook ter

„ dood toe foltere. De ftraalen der Zon , eg-

3, ter, kan het zo veel niet lyden". Derhal-

ve wordt deeze Soort, door den Heer Lin-

N&us, met den Bynaam van Hardnekkig Tor-

retje getyteld ; doch wy geeven 'er liever dea

algemeenen en gewoonen naam aan van HouU

torretje : dewyl anderen ook die Eigenfchap heb*

ben , als gemeld is.

(7)
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(7) Torretje dat roodagtig is, met de Oogen Afdeel.

bruin* de Sprieten Draadswyze. Tx
v»

Hoofd.
stuk»

Dewyl de gemelde Houttorretjes zeer hard va.

zvn , zal aan dit . om dat het gemakkelyker te zagt houn
. , ™ ~ Torretje.

verpletteren is, de Bynaara van Zagt gegeven

zyn. Geoffroy betrekt 'er toe, een, dat

hy noemt het vaale Fretje, waar van hy het

Wormpje in een Pynboom, in de Koninglyke

Tuin te Parys, gevonden hadt. Het Torretje,

zegt hy , was ongevaar een vyfde Duims lang,

LinnjEüs zegt, dat het naar de Goudhaant-

jes veel gelykt, doch de Geftalte heeft van de

Houttorretjes.

(8) Torretje dat zwart is , met de DekfcbiU vin.
y CapucinuSm

den en het Lyf van onderen rood , i^Kapucyn.

BorJIJluk Jlomp uitgerand*

Uit die Geftalte zal men ligt de reden be-

vroeden van den Bynaam. Het onthoudt zig

mede in ons Wereldsdeel , kiezende de Stam-

men van Boomen en de Houten Befchotten tot

zyne Woonplaats. Het fchynt derhalve wei«

nig van 'de Houttorretjes te verfchillen*

(9)

(7) Dermeftes "teftaceus, Oculis fufcis, Antennis filiformi*

bus. Syft. Nat. K.

(8) Dermeftes niger, Elytris Abdomineque xubris ; Thorace

cmarginato retufo. Syft. Nat, X,

1. Deel. IX, Stuk,
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(9) Torretje dat roodagtig is en Haairig, met

de Dekfchilden geftreept, Jlomp, en als of

zy afgebeeten waren getand.

Ray hadc dit Beeflje onder de Torren ge-

teld, wegens de figuur der Sprieten, die Knods-

V.
Afdeel.

V.

Hoofd-
stuk*
IX.

Typogra-
fhus.

ter!

er
"

"agtig zyn , en niet overdwars Bladerig, ja ook niet

aan
y
t end gekloofd , maar onverdeeld , met een

Ovaale tip, op zyde famengedrukt: weshalve

het eer behooren zou tot het volgende Geflagt.

Men vindt het in Europa niet alleen , maar ook

in Amerika, volgens de Waarneeming van den

Sweedfchen Heer Kalm» Het Masker ont-

houdt zig op de Stammen der Pynboomen ,

tulTchen de Baft en het Hout , waar het Dool-

hoven formeert en Letters maakt of Karakters,

brengende ook Stof of Meel voort
9 gelyker-

wys de Houttorretjes. Zie daar dan de reden

van den Bynaam.

Jlficrogra*

-phus,

Schryf-Tor-

retje.

(10) Torretje dat roodagtig is en glad, met

de Dekfchilden , aan het end> Haairig en

Stomp.

Een dergelyke reden zal 'er voor de benaa-

ming van dit Torretje zyn , 't welk binnen de

Balt van doode Boomen gevonden wordt , en

moog-

(9) Dermeftes teftaceus pilofus , Elytris ftriatis recufis pra>

morfb - dentatis. Faun, Suec, 366* If. Oei, 26. 195. Scara-

Ixeus. RAJ. Inf. 100. N. 10.

C 10) permeftes teftaceus glaber, Elytris apice villofis obtu-

fis. Faun, Suec, 367.
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inooglyk wat fynder Karakters maakt
,

gelyk V.

in 't Schryven. Onder de Sweedfche Dieren,
Afi
^
eL*

egter, hadt Linejeus gemeld, dat het zig Hoofd-

in Krengen onthoude, eeteode ook kiekten. STÜK*

Dit zal mifichien van het Torretje, en het an-

dere van deszelfs Masker te verdaan zyn* Het

Lyf is Spilrond, van grootte als een groote

Luis, geheel bruinrood (*) en glad*

(11) Torretje dat roodagtig is en ruig , met xt.

de Dekfchüden Zeegroen en ftompagtig. fhlsF*
Tekenaar,

Ik neem de Vryheid van dien Bynaam dus

te verduhfchen. Het onthoudt zig ook onder

de Eaft der Boomen in ons Wereldsdeel , en

maakt 'er Doolhoven die gevind zyn : waar uit

ik beiluic, dat het eenigermaate de Tekenkonfl

oefent, ten minde zo wel als de voorgaande

die van Schryven en Letterzetten*

( ïa) Torretje dat zwart en een weinig ruig -Xït.

is , met de Dekfcbild-.n pekzwart en gaaf; pynboom-

het onderfte der Vooten ros.
p*aag *

Dit Diertje onthoudt zig in de onderde tak-

jes der Pynbcomen in Sweeden , welken het

door-

(*) Totum teftaceum. Dit zelfde Woord hadt onze Autheur

gebruikt ten opzigt van de Dekfchilden der Meykevers ofMo-

lenaars , die Kaneelkleurig zyn.

(11) Dermeftes teftaceus pilofus, Elytris glaucis obtufïus-

culis. Syft. Nat. X.

(12) Dermeftes niger fubvillofus 3 Elytris piceis integris 3

plantis rufïs. Syft, Nat. X.

L Deel IX. Stuk.
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V. doorboort en doet verdorren. Anders zou men

y^
EL

* mogen denken of het die Soort niet ware , wel.

Hoofd- ke in de. Fauna Suecica genoemd wordt; Der-
stük. me fl;es föe zwart is, met rojje Voeten, zynde

eens zo groot als een Luis, doch , in 't Water,

zig tuiïchen 'c Kroos onthoudende. Kon dezel-

ve ook, uit de Boomen, daar in gevallen zyn

geweeft? Hoe 't zy; de Heer Geoffroy
nam de laatftgemelde , omiïreeks Parys , ook

op de Waterplanten waar, en noemt dezelve

Ie Dermefte en deuil, dat is: in de Rouw: we-

gens de zwartheid waarfchynlyk : de langte

was omtrent een tiende Duims, Dit Torretje

hadt de Dekfchilden geftreept, doch twee, by-

na van de zelfde grootte, kleur en geftake,

op de Planten huisveftende, hadden de Dek*

fchilden glad (*).

xiii. (13) Torretje dat uit den zwarten blaauwag-

Biaauwagtig. tig is , met het Borftfïuk Haairig.

In de Zuidelyke deelen van Sweeden was dit

Torretje door den Heer Leche gevonden,

zynde van grootte als een Ryftkorrel , van bo-

ven geheel blaauw, van onderen zwartagtig,

met het Borftftuk Haairig. Doktor Scopoli

vondt 'er, in Karniolie, één op de Bloemen

en

(t) Le Dermefte Jayet & Ie Dermefte noir a longues An-

tennes. Hifi. des Inf. env. Paris. Tom. I. pag. 107.

(13) Dermeftes nigro- coerulescens , Thorace villofö. Syfi»

Nat. X. Dermeftes nigro-cceruleiis. Faun% Suec, 373.
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en Planten, omtrent een tiende Duims lang, V.

en van dergelyke Kleur, hebbende het Borft-
Af
^
è£L-

ftuk en de Schilden ruig* Een ander, wat klei- Hoofd-

ner en zwartagtig blaauvv, doch glad van Borft- ST^é

ftuk, werdt door hem, den 17 April, op een

Hyacinth Bloem gevangen. Dit hadt , zo wel

als 't andere, de Pooten ros. Een bruin Tor-

retje, zegt hy, van grootte als dit laatfte, ge-

flïppeld > blinkende, met de punt van 't Ag-

terlyf en de Pooten Yzergraauw; was in die

zelfde Maand op de Bloemen van de Moeras-

Goudsbloem niet zeldzaam (*)

De geftalte der Sprieten en de figuur van

het Borftftuk heeft den Heer Geoffroy
deeze Sqort , wederom , doen betrekken tot

een Geflagt , waar aan hy den naam geeft van

Clerus in 't Franfch Clairon. Het dikke end der

Sprieten beftaat, zegt hy, in deeze uit drie

Leedjes, welke, volgens zyne Afbeelding Cf),
5
er volmaakt de Kenmerken aan geeven van dit

öns Tweede Geflagt , als overdwars Bladerig

zig vertoonende. Bovendien is , zo hy aan-

merkt , het Borftftuk ten naaften by Cylindrifch

of rolrond, zonder Zoom, en de Voeten zyn

met Kuflentjes voorzien, als in de Vliegen.

Tot dit Geflagt betrekt deeze Heer een zeer

fraay Bafterd-Olyphantje, glinfterend blaauw,

dat men op de Bloemen viadt, en waar van

d®
(*) Ëntomolögla Carnlolica. p. Ï8.

(\) PL. V, Fig. 1. Hijl. des Inf. ênv> Paris, Tom, h
p. 303.

I. Deel. IX, Stuk. T
,
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V. de Wormpjes huishouden in de Byëa-Neften; *

Afdeel 2yn tweede Soorc van Clerus of Clairon is dee-

Hoofd- ze, dien Ray telt onder de geknodfte Tor-

stuk. reö) en^welke veel naar dat Bafterd-Olyphant-

Je gelykt, doch naauwlyks een derde of een

vierde van deszeïfs grootte heeft* Het ver-

bergt den Kop en Pooten , even als de Kout*

torretjes: men vindt het op de Bloemen , en

dikwils in de Huizen: het Masker leeft van

Krengen. Dit noemt hy Ie Clairon bleu, en een .

ander , 't welk hy overvloedig op de Bloemen

der Refeda vondt , wordt , wegens de Haairig-

heid,. die hetzelve, fchoon zwart zynde, zig

grys doet vertoonen, Ie Clairon Satiné geheten.

xtv. (14) Torretje dat Kaflanje- bruin is
9
met den

venfter-* K°P zwartagtig en het Borfijiuk bruin*

Torretje.

Venfier - Torretje wordt dit van onzen Au.

theur genoemd, als in 't Voorjaar in de Ven-

fiers woonende. Het Lyf is kleiner dan dat

van een Vloo en langwerpig. In Deenemarken

hadt de Heer Muller* 'er ook in een Ven-

fter gevangen (*).

noodfchil- De Heer Geoffroy maakt een byzonder -

dl2,
Geflagt van Torretjes, daar hy den naam aan

geeft van Boftrichus , om dat het Borfiftuk ruig

is

f14) Dermefles caftaneus, Capice nigricante, Thorace fuf-

co. Syfi. Nat, X. Chryfomela fufca , Capite nigricante. Fau°-.

Suec. 445.

(*J Fauna Fridricksdalma, p« 3*
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is en met Haairtjes bezet, die door het Ver- v*

grootglas zig als gefrifeerd vertoonen. Deeze y
E

verfchillen van dat van Clerus of Clairon , door- Hoofd-

dien het Borftftuk Teerliogvormig is, waarin
STUK°

de Kop zig geheel kan verbergen , en dat het

onderde der Pooten geen Koffen tjes of Spons*

jes heeft 3 zynde ftekelig. In de Gefialte der .

Sprieten komen zy volmaakt daar mede over-

een. Eene Soort daar van., welke hy befchryft

en afbeeldt, komt, omftreeks Parys, doch

zeer zeldzaam voor, en fchyiit te behooren tot

de Houttorretjes , maar is vry grooter , als byna

een half Duim lang zynde en een zesde Duims

breed, van Kleur zwart, met de Dekfchildea

rood en glad , doch hier en daar geftippeld.

Geen andere Soorten heeft hy daar van te Pa-

rys gevonden s maar eenige zodanigen gezien
i

die van Senegal kwamen (*)

Ik moet nog erinneren , dat deeze twee Gé*

Aagten behooren tot zyn tweeden Rang van

Schildvleugeligen , (die de Dekfchilden hard

en het geheele Lyf daar mede ,gedekt hebben :)

aangéfcien 'er maar vier Leedjes in hunne Voe-

ten zyn; terwyl de Dermejles 9 Byrrhus en an-

dere Geflagten , even als de Torren , met vyf

Leedjes in de Voeten , of het onderde deel der

Pooten, zyn voorzien.

(J5)

(*) H//?. des Inf. énv9 Paris. Tom, ï. p. 302,

h Deel, ïX< Stuk. T 2
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.

v#
(15) Torretje dat zwart is, hebbende de Dek-

v. fchilden graauw en zwart gerand, het

Hoofd-
Borfiftuk ruig.

xv.

£?**ETAl Deeze Soort van Torretjes was in de Verhan.

delingen der Akademie van Upfal in Sweeden

genoemd Dermeftes, rolrondagtig van Lighaam

zynde , met een dikke ruigagtige Halskraag,

de Schilden roodagtig. Hec hadt de Sprieten

rosagdg , het Lyf en de Pooten zwart, zyn-

de niet veel grooter dan een Luis. Men vindt

het in verfcheiderley Huisraad en in de Huizen.

Thans voegt onze Autheur 'er by , dat het

Borftftuk zeer bultig, en byna half-Klootrond

zy.

De Heer Geoffroy betrekt hetzelve tot

zyn eerfte Soort in het Geflagt van Byrrhus,

die hy in 't Franfch noemt Vrillettea of Fret-

torretjes , voorgemeld ; onder den tytel van

Vrillette des Tables , of Tafel-Frettorretje. De
langte is, volgens hem, een agtfte of een zes*

de Duims: men* vindt 'er die donker bruin en

die lichter zyn van Kleur: zy hebben de voor-

gedagte eigenfchap der Houtcorrecjes, van, als

menze aanraakt , den Kop en Pooten in te trek-

ken , even als of zy dood waren. Deeze zyn

het, zo hy oordeelt, inzonderheid, welker

Wormpjes de ronde Gaatjes in het Hout boo-

ren,

f15) Dcrmeftcs niger, Elytris gtifclë margine nigris, TUo-

xace villofo. Faun. Suee, 368.
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ren, daar onze Kaflen en Kiften, en wel voor- V.

naamelyk Tafels en Stoelen , van doorboord en a*I>zeu

allengs zodanig verteerd worden , dat zy aan Hoofd-

ftukken breeken: des men deeze ïofekten niet sTUK
-

,

dan te menigvuldig in de Huizen ontmoet*

„ Onder de Soorten van dit Geflagt verdient

„ de Eerfte, zegt hy , onze opmerking, zo

„ zeer niet wegens de Kleuren , die geen Glans

„ hebben, of wegens de Geflalte, daar niets

„ byzonders in (leekt, als uit hoofde van een

„ zonderling Geluid , welk dit Diertje maakt

,

5 , tot ongeruftheid , fomwylen , van eenige

„ Menfchen. Indien men zig in ftilte bevindt

5, in een Vertrek, [gelyk by het bewaaken van

„ Kranken 9] hoort men fomtyds , inzonderheid

naar deVenfteren toe, een regelmaatig klop-

pen , dat dikwils lang aanhoudt , en zeer ge-

lykt naar het tikken van een Zak-Orlcgïe.

„Sommigen hebben deeze Kloppingen aan

„ Spinnekoppen , anderen aan een Soort van

,, Lunsjes toegefchreeven , die in oud Hout'

„ voorkomen, deswegens Klopluisjes genaamd.

„ Anderen, zonder het Infekt te kennen , welk

,,- dit Geluid maakt, of daar om te denken,

,, hebben dit Tikken genoemd het Uurwerk

„ des Doods, hetzelve als een kwaad Voorte-

„ ken aanmerkende. Maar, noch de Spinne-.

„ nekoppen , noch de Houtluisjes kunnen oor*

„ zaak zyn van dit Kloppen ; het welk veroor*

„ zaakt wordt door de Fretjes, die by herhaa-

„ lingen op het oude Hout flaan , om hetzelve

I, Deel. IX. Stuk. T 3 tQ
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V. „ te doorbooren en zig daar ia te huisveften,

Afdeel. ^ £e pjaats ^ naamelyk, onderzoekende, waar

Hoofd. „ dit Geluid van daan komt, is het zeldzaam
stuk. en ^je ;n Ga

>
t
j
e te vinden , waar in een

„ van deeze Infekten arbeidt. Het Tikken

5 , houdt, wel is waar, dikwils op, by de min-

„ fte beweeging die men maakt, waarfchynlyk

„ om dat daar door het kleine Diertje verfchrikt

„ wordt; maar, als men zig weder (til houdt,

„ hervat het zynen arbeid wel dra en men kan

„ het fomtyds daar in betrappen.

Ik moet bekennen, dat my dit Gevoelen veel

waarfchynlyker is, dan dat van onzen Autheur,

die de Houtluisjes, hierom in een Geflagt, met

den naam van Termes beltempeld , t' huis ge-

bragt zynde , voor de Oorzaak van dit Tikken

blyft houden. Ik neem derhalve dit Houttor-

retje voorden fflandfchmied van Rolander,
en geef 'er den naam van Kloptorretje aan,

om dat men het zo wel in ander Hout-

werk, als in de Wanden, hoort kloppen. Die

Jleer verbeeldt zïg, dat het Beeftje, aan de

agterkant van een Plank gekomen zynde ,

zulks veroorzaakt door tegen een Splinterde

aan te werken, als hebbende zelfs het Diertje

agter zulk een Splintertje zien zitten kloppen

,

en hy meent; dat het de Houtluisjes zyn die

dit doen (*). Derham fchryft de oorzaak

van dit Geluid , dat men zeer verkeerdelyk

Pi*

(*) Att* Stokbolm. 1754. p, 152.
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Piepend noemt , niet alleen aan de Houtluisjes V,

toe, maar ook aan zekere Torretjes (*), De y V

Ondervinding van iemand hier ter Stede faeves- Hoofd-

tigt dit laatfie, als hebbende hy zulk een Tor-^*
v̂

retje, dat eerft in het Befchot getikt hadt, daar

uitgekomen, tegen een Papieren kaam, met

den Kop zien kloppen * en het tevens een der-

gelyk Geluid hooren maaken.

Zwaitkop,

(16) Torretje dat Eyvormig, zwart en glad X vi.

is , met de Dekfcbilden graauw. pblilT'

Men vindt dit Torretje waarvan het Wormp
je zig onthoudt in Vuiligheden, ook in Euro-

pa. Het is niet grooter dan een Vloo, in de

geftalte van een Tor, maar de Sprieten zyn

overdwars Bladerig en het heeft de Schilden

Kaftanje- bruin , den Kop en het Borftfluk

zwart.

(17) Torretje dat Wollig en langwerpig is, XVIL

bruin en Afchgraauw gewolkt, met een
mY^Ijl"

geel Schildje.

Dit Torretje wordt Muisvaal genoemd we-

gens de Kleur der Dekfchilden. Van onderen

is

(*) Bradley Wysgeer. Verband. Amflerd. 1744. black.

225.

(16) Dermeftes niger ovatus glaber, Elytris giïfeis* Faun»

Suec. 169.

(ij) Dermcfles tömcntofus oblongus, fufco cinereoque ne:«

--bulofus, Scutello luteo. Faun, Suet\ 365. FRïSCH. Inf*

IV. T. 18.

I. Deel, ix. Stuk. T 4
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V. is het wie. Aangeraakt zynde wordt de Kop
Afd^el. van

>

t zejve niec oncjer hct Borftfluk ingetrok-

Hoofd, ken , maar omgeboogen , vouwende de Pooten

§TÜK* aartig te famen > waar door het dan Eyrond

wordt. Het Masker onthoudt zig in Krengen

,

Vleefch en rottig Hout. Een Soort van 't zel-

ve is zwartagtiger en eens zo groot , mooglyk

het Wyfje zegt L i n n je ü $ Omftreeks Parys

bevondt Geoffroy ook* dat het in grootte

veel verandering onderhevig was , hebbende 'er

gezien van twee en drie Liniën lang* Doktor

S co poli vondt hetzelve in Karniolie, en de

Heer Muller, by Koppenhagen , in eea

holle Boomftam.

Dit Torretje fchynt het te zyn , dat van

Frisch wordt afgebeeld en befchreeven (*) ,

als voortkomende uit een zwarten gladden Vet-

worm , die door het een en andere veel ver?

fchilt van de Wormen der Spektorretjes. Wan-

peer hy , tot het bemeften der Wynflokken

,

de Klaauwen en Hoornen van het geflagte Vee

in een hoek van den Tuin hadt laaten werpen

,

vondt hy, in de Meymaand , daar in deeze

Wormen, en tevens Torretjes met de Dop*

pen , waar uit zy gekomen waren. De Worm

,

die kort, dik en rond is* heeft twaalf Ringen

,

aan den Kop de gewoone Proevertjes ; twee

lange naamelyk en twee kortere. De Oogen

^yn , zonder Vergrootglas , naauwlyks zigt-

baar*

(*) Inf. IV. TH. p. 34. Tab. XVIII.
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Hoofd-
stuk.

baar, en hebben boven zig twee bruine Sprie- V.

ten, die, volgens zyne Afbeelding, aan 't
Af *>eel<

end met drie dikke Leden zyn voorzien. De
Nypers zyn zwart. Onder aan den Staart gaat

van agteren iets uit , dat hy in dergelyke

Wormpjes den Volger gewoon was te noemen,

zynde een Vleezige weeke Buis , welke dienen

kon om het Lyf eenigermaate vaft te houden

,

dewyl zy geen Agterpooten hebben. Daar bo-

ven waren aan de Staart twee Voelertjes , ook

Knodsagtig of met een dik Kolfje aan 'c end.

Voor de laatfte of vierde Vervelling waren dee-

ze Wormen bruin , doch tegen de Verandering

wierden zy witagtig. De Pop hadt geen Beel-

tenis, gelyk die van andere Torretjes, maar

bleef omkleed met de laatfte Huid, waar bin-

nen een dun wit Velletje, dat het Torretje,

in 't uitkruipen , terug Iaat. Het is van bo-

ven zwart, doch het Mannetje meer dan het

Wyfje, 't welk meer witte Punten en Stree-

pen heeft; zynde beiden van onderen witagtig:

waar door deeze Torretjes genoegzaam van de

Spektorretjes onderfcheiden worden. De Ag-

ter-Pooten, waar door hy waarfchynlyk de Voe-

ten verftaat, zyn vyfledig.

(18) Torretje dat Wollig enEyrond is 9
- bruin xvur.

gewolkt. PiUetje,

Dit

( 1%) Derraeftes tqmentofus ovatus, fiifco-nebulofus. Syft.

Nat. X. Mordella fubrotunda, colore murino. Faun. Suec, 53$.

I. Deel. JX. Stuk. T 5
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V. Die Diertje onthoudt zig in Europa, onder
Afdeel. Steenen zegt onze Autheur, die het voorheen

Hoofd» tot de Aardvlooijen betrokken hadt, zeggende
stuk. jat het zig in de Tuinen onthicldt, onder hec

gezaaide. Aldaar was het gevonden omtrent

van grootte als een Lievenheers - Haantje , en

van dezelfde figuur, doch geheel Muisvaal of

Zwartagtig bruin van Kleur, met het Borftftuk

glad en de Schilden naauwlyks geftreept. Het

heeft Springpooten. De rondheid van het Lyf

geeft 'er den Bynaam aan.

XIX.
ScarabdLoi'

des*

Tor-agtig.

(19) Torretje ^to Eirond\ zwart en glad is;

hebbende op de Dekfchilden twee flaauwe

Roeftkleurige vlakken*

De Heer Linn^üs noemt dit Tor-agtig,

wegens de rondheid van het Lyf, en Doktor

S c o p o l 1 vondt 'er , in Karniolie , zodanig een

,

dat bruin was; huisvellende,, zegt hy, in de

Beulingen, met Look en Peper toegemaakt,

die de Italiaanen Cervelladi noemen; wanneer

dezelven niet wel bereid zyn. Het hadt een

vaalagtige Stippel op ieder Dekfchild.

De meergemelde Franfche Autheur, onder

den naam van Ciflela een Geflagt gemaakt heb-

bende van Torretjes, die Eyrond zyn, en vol-

gens de Sprieten ook tot de Demejles van on-

zen Autheur behooren , kwam het my niet on-

waarfchynlyk voor, dat deeze twee Eyrondc

Tor-

(19) Dermeftcs ovatus ater glaber, Elytris maculis diulnis

©bfolete ieirugineis, Syft. Nat, X*
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Torretjes daar toe betrekkelyk zyn, offchoon V.

zyn Ed. daar van geen aanhaaling doet. Van Af^eeu

dat Geflagt geeft hy drie Soorten op, waar Hoofd-

van de eertte, door hem in 't Zand* langs STÜK'

de Wegen , omftreeks Parys , gevonden

,

eenigermaate ruig en groenagtig is
5 met

bruine banden overlangs , een derde Duims

lang: de tweede ruigagtig en zwart, met een

verguld -bruinen band overdwars op de Dek-

fchilden, lang een vyfde Duims: de derde ge.

heel glad en blinkend zwart , een negende

Duims lang. Alle zyn zy Eyrond en hec laat*

fte heeft de Dekfchilden zeer fyn geftippeld.

Het eerde , dat hy la Cifiele Satinée of de Sa«

tyne Ciftela noemt , was helder bruin en groen*

agtig gewolkt (*).

(20) Torretje dat Wollig is en gevlakt. xx ,

Scropbula.'

Dit zyn de eenigfie Soortelyke Kenmerken, rU -

welken de Heer Linn^us opgeeft van ze- speenkruid,

kere aartige Torretjes die zig* zo hy aanmerkt,

op het Speenkruid in Europa onthouden. De
marmering van hunne Dekfchilden hadtze te

vooren in het Geflagt der Lievenheers- Haant-

jes doen plaatzen; waar van twee, in Teke-

ning merkelyk verfchillende , thans tot deeze

Soort

(*) Hifi. c'es Inf. env. Paris. Tom. I. p. 116 , 117.

(20) Dcrmefhs tomentofus maculatus. Syfi. Nat. X. Coc-

clnella villofa, coleoptromm margine inflexo, Thoracis maeu-

la bafeos utrinque alba. Faun. Suec. 411. Coccinella villofa^

Coieoptrorum margine inflexo , futiiris mbris. Faun. Suec. 411,

I.-DF.EL. IX. STUK>
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V
Hoofd
STUK,

Bloem tor-

letje.

V. Soort betrokken worden : de eene onder aan
Afdeel. het Borftflui^ wederzyds, een witte Vlak heb-

bende , de andere de Naaden , zo die der Dek*

fchilden met elkander, als met het Borftftuk,

rood. Deeze laatfte was driemaal zo groot als

de andere. Men fcheen daar toe te kunnen be*

trekken een klein rondagtig Torretje van R a-

jus, met den Hals langwerpig en de zwarte

Dekfchilden getekend met twee witte Stippen

(*): als ook dat Beeftje, 't welk, in de Ver*

handelingen der Akademie van Upfal , groote-

re, zwartagtige, Gyrinus , was getyteld.

De. Heer Geoffrov betrekt deeze Tor-»

retjes tot een Geflagt, daar hy den naam van

Auibrenus aan toeeigent , om dat zy zulke be-

minnaars der Bloemen zyn , daar menze dikwila

by duizenden op vindt , inzonderheid op die

der Kroontjes draagende Planten , en op zoda-

nige Bloemen , die uit verfcheide Bloemtjes

zyn famengefteld. Verfcheide Autheuren , zege

hy, hebben deeze Infekten met de Lievenheers-

Haantjes verward, naar welken zy fchynen te

gelyken door de geftalte van hun Lyf , doch

waar van zy verfchillen , zo door het getal der

Leedjes, die 'er in de Voeten zyn, als door

de gedaante der Sprieten. Deeze zyn Knods-*

agtig , dat is , zy loopen dik aan 't end , 'c

welk uit een enkel onverdeeld ftuk , dat een

weinig platagtig is, beftaat. Dit Kenmerk zou

ze

(!) RA J. Infeïï. p. %S* N. 37»
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se naar de Torren fchynen te doen hellen , V.

doch die hébben het Knodsagtig end gekloofd, Af*>eel.

daar het in deeze Torretjes , volgens zyne Af- .Hoofd-

beelding , zig ten minfte ook overdwars of door- STÜ^*

Bladerig vertoont. Bovendien zyn , in veele Tor-

ren , de Sprieten geknakt, of met een Knie ge-

boogen , en in deeze Bloemtorretjes loopen zy

regt.

De Wormpjes of Maskers, van deeze Infek-

ten 3 bewoonen , gelyk aan veele der Schild-

vleugeligen gemeen is , zulke zindelyke of be-

vallige plaatfen niet. Zy huisveften in het Lig-

haam of de deelen van doode Dieren, in half

verrotte Planten , en zy vernielen zelfs dikwils

de Verzamelingen van gedroogde Infekten , die

zy uitknaagen en tot Stof maaken. Daar is het',

dat zy haar Aas vinden , aangroeijen en de Ge.

ftaltewiffeling ondergaan*

De eene Soort van Bloemtofretje by deezen pl. lxxiil

Autheur , door hem het geborduurde genaamd,
's'

5 *

is ééne Linie of een twaalfde Duims lang , en

byna Ovaal van figuur, gelyk de andere Soort,

die vry veel kleiner is , beiden zwart van Grond-

kleur , met Schubbetjes , die de marmering daar

op maaken , welke in de eerfte Soort , uit rood

en wit, op een zwarten Grond, is famenge-

fteld. Deeze heeft een witte Band en Stippen

op de Dekfchilden , de Naaden bruin ; de an-

dere , van hem VAmourette genaamd , heeft de

Dekfchilden bruin , met drie gegolfde witte

Banden overdwars, en roodagtige daar tuflehen

X. DEEL. IX, STUK. iQ



302 Beschryving vau

V.
Afdesl.

V.
Hoofd-
stuk.

xxi.
Piforum,
Erwten-

torretje.

O

in gevoegd. Door een weinig wryving of be-

handelen, egter $ gaan 'er die Schubbetjes in

't geheel of ten deelen af, waar door het Iri-

fekt glimmend zwart en onkenbaar wordt.

(21) Torretje dat Wollig en graauw is, met

Draadswyze Sprieten , de Dekfchüden

kort; van agteren wit> met twee zwar*

te Vlakken»

De Heer Kalm, Profeflbr te Abo in Fin-

land , heeft , op zyne wederkomfl van zyne

Reize door Noord- Amerika, verhaald, dat de

Ingezetenen aldaar zulk een menigte van Erw-

ten plagten te Zaaijen, dat zy dezelven, met

groot voordeel , in de Zuidelyke Provinciën

vertierden; maar dat, zedert eenige Jaaren,

die Handel geheel was opgehouden , na dat ze-

ker Torretje zig in de Erwten zodanig verme-

nigvuldigd hadt , dat die 'er altemaal door uit-

gegeten werden, des 'er naauwlyks zo veel

gezond en gaaf overbleeven , als tot het Zaai-

jen noodig waren. Die vermaarde Man heeft

,

onder andere Zaaden , ook eenige van het Erw-

ten Geflagt mede gebragt, onder welken hy,

na zyne 't huis komfl: in Sweeden , nog ver-

fcheide met deeze Infekten , nog leevende 5

voor*

f21) Dermeftes tomentcfus grifeus, Antennis filiformibus,

Eiytris abbreviatis ,
podice albo ? maculis duabus nigris. SyJ?»

Nat. X, Bruchus Americx Septentrionalis. KALM. //. II.

pi 294. Curculio Piforum. Arnoen. AcaL III. p. 347.
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voorzien, bevondt, en die niet alleen aan den V.

Ryksraad Graaf van Tessin, maar ook aan
a™eeu

den Ridder Linn^üs, gezonden heeft. Hoofd.

Dit Torretje heeft het Lyf bruin , en is van STUK*

grootte als een groote Weegluis, hier en daar

befprengd met witte Stippen: de Dekfchilden

zyn zeer ftomp en aan de tippen zwart , veel

korter dan het Agterlyf: het Borftftuk is over-

dwars ovaal, de Kop klein en fpits, de Sprie-

ten Knodsagtig en bruin ; het Agterlyf van ag-

teren, daar de tip bloot komt, met een witte

driekwabbige Viak getekend, De Pooten zyn

Afchgraauw.

Een weinig verfchilt deeze Befchryving der

'Geftalte , welke uit het Vertoog van den Heer

Baeckner ontleend is (*), van die van on-

zen Autheur, die van dit Torretje , dat de Erw-

ten in Noord-Amerika zo elendig vernielt, zegt:

dat hetzelve de Geftalte van den Kalander of

Koorntorretje , doch geen Snuit heeft, en dat

de Sprieten Draadvormig zyn , zonder Koopje.

Tot deeze Soort van Torretjes fchynen my spaanfche

die Infekten te behooren, welke, volgens dëxJtje/

befchryving van den Heer Baron de Glei-^* L
^
xnL

chen gezegd Russworm (f), gevonden

worden in de Mayz of Spaanfche Tarwe, waar van

zy de Korrels op dergelyke Manier uitknaagen.

In

(*) Noxa ïnfe&orum. Diff. XLV. Amwn. Acad. Vol. III.

p. 347-

(|) Les plus nouvelles decouvertes dans Ie Kegne Veget&l psr

des Qhferv. Microfcopiques ; &cf Nmemberg, 1763,

I. Deel, IX. Stuk,
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V. In het Landfchap van Hongarie, de Vyf Ker-
fdeel.

^en genaamcj 9 daar men dit Infekt veel meüig-

Hoofd- vuldiger dan in Duicfchland ontmoet, wordt
sïvk. ,

ef ^e ze]fcje naam aan gegeven als aan de

Klanders van het Koorn , naamelyk Wiebel. In

de Maand November, wanneer men de Graan-

korrels der Spaanfche Tarwe (*) van de Stee.

len af doet , zag de Baron het eerft deeze In.

fekten. M Hy vondt 'er in zes Steelen, daar

55
hy zelf de Korrels af deedt , niet meer dan

„ drie, en dit wel in de vogtigfte van allen.

„ De Opziender , naamelyk, of zyn Volk*

5, hadden de fout begaan , van al de ingeza-

,, melde Aairen in een Vertrek op malkander

y, te ftapelen , en daar door was een gedeelte

5, vogtig geworden. Nooit hadt hy eenig zulk

5, Infekt zien Voortkomen uit zulke Aairen , die

„ men in de Jjugt te droogen hadt gehangen

55 (f). Derzelver eigentlyke zitplaats is in en

s tuf-

(*) Wy worden van dien Baron verwittigd , dat men de

Spaanfche Tarw niet verwarren moet met de Boekweit , wel-

ke Frumentum Sarracenicum geheten wordt. De Mayz of

Spaanfche Tarw, die de Europeaanen in Weflindie tot Voed-

zei voor de Slaaven gebruiken , wordt veel geteeld (zegt hy)

in Hongarie en Turkyé ; en die zal dé reden zyn , dat men

dezelve ook wel Turk/tb Koorn noemt.

(f) Dit heeft een aanmerkeiyke overeenkomt: , met d«

Eigenfchap der Kalanderen of Koornwormen , die geen flerke

Togt of Wind kunnen verdraagen ; weshalve niet alleen het ge-

bruik der Togtmaakers of Ventilators van den. Heer H A JL E s ,

maar zelfs het Verfchieten of Lugten der Graanen , zo nuttig

is om dezelven te bewaaren en goed te houden. Zie het VII.

DEEL der Uitgezogte Verhandelingen % bladz, 522-.
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,j tuflehen de Velletjes, die den Wortel maa- Vf

» ken van den Graankorrel, welke zig alsdan
FD
^
EL*

„ nog in het Merg van den Steel bevindt, en Hoofd

,j onder dat bruine , fyne en doorfehynende
sTÜKé

3 , Velletje, het welk den Wortel van het Vrugt-

5j beginzel als een Kuif bekleedt, wanneer de

5> Korrels te vogtig zyn geworden* Ik heb

„ geen éénen Graankorrel , zegt hy , ledig of.

„ doorknaagd gevonden , niettegenftaande de

3, Hongaaren , in de Landbouw bedreeven i ea

33 die een menigte van Mayz teelen 3 my mon-

33 deling hebben verzekerd , dat in Hongarie

3, het Infekt der Spaanfche Tarwe zig een weg

,, door de Graanen baant, dezelven uitknaa-

3, gende, en bygevolg het Vrugtbeginzel niet

33 veifchoont, gelyk in Provence het Gekruijte

33 Infekt de Erwten , volgens de Aanmerkingen

,3 van den Heer Ledermuller".
Het gemelde Torretje , dat de grootte om-

trent van een Luis heeft , loopt zeer fneL Het

heeft, volgens zyne fterk vergroote Afbeelding,

die wy hier , grootelyks verkleind , hebbea

overgenomen, de Geftalte. inderdaad van een

Olyphantje , doch zonder Snuit, en op den Kop
is het voorzien met Sprieten die even dik bly-

ven van 't begin tot aan het end , bellaande ie-

der uit tien Leden, Twee groote Netswyzé

biaauwagtigc Oogen zyp aan den Wortel der-

zeiven geplaatft. De Hoornagtige
j Dekfchiï-

den 3 roodagtig of rosgeel van Kleur, zyn als

met glinfterende Facetten verfierd, uic het niid-

I* Deel, IX. stuk. V deö
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V. deo van ieder van welken een wicagcig Haairt-

Afdeel.
j
e voortkomt. Het Infekt heeft zes Pooien ,

Hoofd- met w^tte Haairtjes bezet, en het derde Lid

stuk, uic vier Leedjes beftaande, met twee haaks*

wyze Klaauwtjes aan 't end gewapend. De Bek

is met twee Proevertjes ën twee Nypers voor-

zien , die het naar believen intrekt en uitbrengt,

om zyn Voedzel te nuttigen*

xxn. (22) Torretje dat Tzergraauw is , met de Oo*
Paniceus*

Broodtorret- g«» TGOdcigtlg.

Dit Torretje voert dien Bynaam , om dat het

in 't 'Brood zig onthoudt, dat van 't zelve uit-

gegeten wordt, zegt Linnjeus. Het heeft

de grootte van Geerftzaad , is ftomp , geheel

Kaftanjebruin , zelfs de Sprieten , en naauwlyks

Haairig: de Oogen zyn wat roodcr. Muller
vod de hetzelve in Deenemarken ook.

De Heer Geoffroy heeft omftreeks Pa-

rys een Torretje in het Meel ontdekt , van 't

welke de Ouweltjes , die men in Laaden houdt,

fomtyds doorknaagd worden. Dit brengt hy

tot zyn Geflagt van Byrrhus of Vrilleite , zeg-

gende (*) dat het van de Houttorretjes in G>
fhlte zo zeer niet verfchilt als in de Kleur, die

glinfterend, roodagtig bruin, en dat het wat

kleiner is, zynde naauwlyks een Linie lang#

Hy noemt hetzelve roodagtig , glad Fretje met

zwar*

(22) Dermefles ferrugineus 9 Oculis rufis. Syft. Nat. X.

(*) Hifi. des Jnf. env, Paris. T O ai. L pa£. HU
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zwarte Oogen , dat egter wederom merkelyk V.°

verfchilt.
Afdeel.

(23) Torretje dat zwart is en glad 9 zeer ^uk*'
Jiomp, met de Pöóten Tzergraauw. xxtil

Euftatius.

Dit Beeftje is van den Heer Roland e R,jeToa«j?/

ïn de Paddefioelen of Kampernoeljes , op *t Ei-

land St. Euftatius ontdekt* Het heeft de groot-

te van een Luis, is zwart en zeer glad, van

agteren by ukftek ftomp, doch niettemin met

Schilden gedekt.

(24) Torretje dat langwerpig, glad en rood- xxiv.

agtig is , met zwarte Oogen. Drektorretje.

Dit kleine Torretje, niet grooter dan een

Luis, wordt in de Paarden -Drek aan de We-
gen gevonden , waar van het den Naam heeft.

De Geftalte zweemt veel naar die van een

Tor, doch de Sprieten brengen hetzelve t'htiis

tot dit Geflagt. Meeft ontmoet men het in 't

Voorjaar en het komt ook fomtyds in de Hui-

zen voor,

(25) Torretje dat langwerpig en roodagtig is, xxv.

met de Dekfchüden korter dan bet Lyf. LuistorretjsT

Dit

(23) Dermeftes atergiaber, obtuflffinuis , Pedibus fernrgï-

neis. Syft. Nat. X.

(24) Dermeftes oblongus glaber tefhceus , Oculis nigris*

Faun. Suec. 375*

(zs) Dermeftes obiongus teftaceus, Elytris abbreviatis. Syft»

Nat.X. Chiyfomela dilute teöacea hemiptera, Faun. Suec. ^i 9

I. Deel. IX, Stuk. V 2
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cV. Dit heeft wegens de gemelde kleinheid zyn
Avdeel. gyDaam# [jee was te vooren onder de Goud-

Hoofd- haantjes betrokken geweefh Men vindt het
stuk. dikwils in de Bloemen, menigvuldig.

xxvt. (2 Torretje dat langwerpig is en zwart, met

VbotorTeS:
de Dekfcbildm korter dan het Agterlyf,

't welk fpits uitbppt.

Onder den naam van zeer klein Bloemtorretje

was dit Beeftje* in de Verhandelingen der Ko-

ninglyke Sociëteit van Upfal in Sweeden , voor-

gefield. Ray fchynt hetzelve te bedoelen met

de benaaming van Scarabaus met de Sprieten

Knodsagtig, de Knods in Ringen verdeeld. Het

ïs weinig grooter dan de voorgaandén , en ont-

houdt zig ook in de Bloemen , daar het zeer

vlug is, zo wel in 't vliegen als in 't loopen,

Zegt LlNNiEÜS.

De Heer Geoffroy maakt een Geflagt

van Torretjes , die de Sprieten Knodsagtig heb-

ben en waar van het dikke end uit drie Leed-

jes beftaat, zynde het Borftftuk breed en ge-

zoomd , de Voeten met Kuflentjes voorzien*

Hier geeft hy den naam van Anthribus aan, om dac

zy de Bloemen afknaagen en klein maaken (*).

Tot ce vierde Soort daar van , die hy 9 ik weet

niet waarom , Anthribe des Fleurs noemt , betrekt

hy

(16) Dermeftes oblongus niger, Elytris abbreviatis, Abdo

mine acuto. Faun,Suec. 370. RA J. 108.

(*) Hifi, des Inf, env. Paris, T O M," I. bladz. 3'oS-
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hy dit Vlootorretje ; doch erkent, dat hetzelve V.

't Agterlyf niet fpits heeft, en derhalve het Af
£
eel-

zelfde niet fchynt te zyn, dat onze Autheur Hoopje

bedoelt.
STÜK-

•

(27) Torretje dat Eyrond en zwart is , met xxvir.

het Agterlyf Stomp, het BorJIJluk en de ^#*A

Schilden gezoomd*

Dit Bloemtorretje fchynt met het zo even

gemelde overeenkomftiger te zyn. Doktor Sc o-

poli heeft 'er een, dat vry naby komt, on-

der den bynaam van Carbonarius , of Houtsko-

len-Torretje, ook in de Bloemen huishouden-

de, befchreeven.

(28) Torretje dat bruin is, met het BorJIJluk xxvin.

bruinrood.
Scanicm>

Dit Sweedfche is in Schonen gevonden door

den Heer Leche , hebbende omtrent de

grootte van een Luis»

Coion*
(293 Torretje dat de zyden van het BorJIJluk xxix

( ti l/t vt

geel beeft t de Dekjchilden graauw met

een zwarte Stip.

Dit is ook een Europifch Torretje, Eyrond

van

(27) Dermcftes ovatus niger, Abdomine obtulo, Thorace

Elytrisque marginatis. $yft. Nat. X.

(28) Dermcftes fufcus, Thorace tcftaceo. Faun. Suec. 376.

(29) Dermcftes Thoracis lateribus flavis , Elytris grifeis

pun&o nigro. Sy/ï. Nat. X,

I. Deel. IX. Stuk. V 3
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V. van Lyf, met den Kop zwart, het Borftftuk

Afdeel. ^rujn en geej Qp xyje^ de Dekfchilden don—

Hoofd» ker roodagtig of graauw , met een zwarte Stip

stuk.
jn >

t midden, naar den onderften rand toe.

xxx. (30) Torretje dat bruinrood is , hebbende de
Surinamen/ts

gorin^amfcii, Dekfchilden geflreept , en bet Borftjluk

aan de Kanten getand , met drie verheven

Ribben*

Van dit, het welke volgens den Heer Ro.

lander in Suriname zig onthoudt, is verder

niets bekend , dan dat het langwerpig zy en de

grootte van een Luis heeft.

xxxi. (31) Torretje dat de Schilden korter dan het

Haif-scha.

5 '

Lyf heeft , aan den Wortel uitwaards en

^ aan de tippen bruinrood.

Men vindt dit, volgens dien zelfden Heer,

in Suriname. De grootte is ook als van een

Luis: de Sprieten zyn geknopt ; de Pooten

Yzergraauw of Roeftkleurig ; de Dekfchilden

de helft korter dan het Agterlyf , ieder met

een Beitelswyze Zeegroene Vlak aan de tip

,

en

(30) Dermefles teftaceus , Elytris ftriatis, Thorace ftriis»

tribus elevatis marginibusque denticulato. Syft. Nat. 'X.

(31) Dermeftes Elytris abbieviatis , bad extcriorc apiceque

teftaceis. Syft. Nat. X,
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en een Zeegroene Stip aan den Wortel van de V.

Dekfchildeo , uitwaards (*).
Afdeeu

v»

Hoofd»
stuk.

VI. HOOFDSTUK.
Befcbryving wn*t Geflagt ^Mestkever t-

je s , die men, wegens de Kleur, ook wel zwar*

te Meft-Torren , en, zeer oneigen, Spek-Ke-

vers noemt.

DEwyl de naam van Meft-Torren , en Mefl> Naan*.

of Drek -Torretjes, tot Soorten van de

voorgaande Geflagten behoort, heb ik aan dee-

ze dien van Mestkevertjes toege.wyd:

want dit was eigener , dan de benaaming van

Zwarte SpehKewr, gelyk men dit Geflagt van

den Heer Sülzer vindt getyteld. Offchoon

alle tot nog toe bekende Soorten van hetzelve

zwart zyn, maakt de Kleur geen Kenmerk der

Geflagten, en dewyl men, ten minfte de eer-

de Soort, in de Drek en Aarde vindt, kan

menze naauwlyks Spek-Kevers noemen. De Ge.

italte

r (*) Alzo wy geen andere befchryving van deeze twee

laat fte Soorten hebben , zo valt het moeielyk eenige nadere

verklaaring omtrent de Kleur te geeven. OndertuiTchen komt

het Woord Glaucus , dat ik hier, volgens 't gewoone Gebruik,

Zeegroen vertaal, zeer weinig overeen met Teftaceus , dat

roodagtig , bruinrood of Kaneelkleurig betekent. Mooglyk heeft

dit laatfle Torretje een verandering van Kleur, naar dat meg

't dus of zo , ten opzigt van het Licht , befchouwt.

I. Deel. IX. Stuk. V 4
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V. flalte van het Lyffchynt eenigermaate Kever-
Afdeel, agU-g te Zyn#

Hoofd Met reden v/orden deeze Torretjes , die van

stuk. onzen Autheur te vooren toe de Lievenheers-

Haantjes betrokken w^ren , thans in een by<»

zonder Geflagt geplaatft: want zy vcrfchillca

door de figuur der Sprieten aeer van de voor-

gaande. Hunne Sprieten zyn wel Knodsagtig

of geknopt, maar dit Knopje is niet gekloofd,

noch overdwars in Blaadjes verdeeld. Wanneer

men , evenwel, hetzelve met een fterfc Ver-

grootglas of Mikroskoop befchouwt , vertoont

het zig uit Ringen te beftaan 9 die digt tegen

elkander aangevoegd zyn , zo dat menze niet

van één kan fcheïden ; hebbende
5
aan den rand,

kleine verheven gummende Stipjes. Op 't Oog,

derhalve, maaken zy een onverdeelde Knods

uit, waar van de Steel geknakt is, of met een

vry fcherpen hoek naar het Lyf omgeboogen

aan het onderde Lid of Bosje, 't welk lang,

platagtïg en zodanig neergeboogen is , dat men

de geheele Sprieten naauwlyks kan zien. Zy

kunnen den Kop intrekken, als wanneer zig

flegts de Nypers, die vry groot zyn naar re-

den van het Lyf, vertoonen. De Dekfchilden

hebben zy, gelyk de Kevers, korter dan het

Agterlyf.

soorten.
®Q ^eer Geoffroy geeft, willekeurig,

aan dit Geflagt den naam van Attelabus> m 't

Franfch Escarbot en betrekt daar toe twee Soor-

ten van onzen Autheur. die 'er vier heeft 'm

dit

.
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dit Geflagt , waar aan , door hem , de naam v.

van Bijier is toegeëigend : mooglyk om dat
Afbehx"

hem deeze Torretjes zo veel fpels gemaakt Hoofd*

hebben , eer hy een vaft befluit nam , hoe de- stuk.

zelven te plaatzen, of wegens de Geftalte. De

Ouden hebben , volgens L 1 v 1 u s , dat Woord

gebruikt , om een Springer of Potzemaaker'te

betekenen.

(O Meftkevertje dat geheel zwart is 3 met de 1.

TT ' 1

Dekfchilden een weinig geftreepu EenkieLig.
pl. lxxui

Deeze Soort wordt , in de Verhandelingen Fiz- 7 '

der Sociëteit van Upfal , tot de Dermeftes 't

huis gebragt ; in de befchryving der Sweedfche

Dieren komt zy voor onder den naam van Coc-

cinella of Lievenheers- Haantje, dat zwart is

en glad , met de Schilden korter dan het Ag*

terlyf , aan den rand omgeboogen* Het Diert-

je onthoudt zig in de Aarde, in Zand, en in

de Drek der Paarden is het gemeen. Hetzel-

ve heeft het Lyf zwart , weinig langer dan

breed , zeer glad en glinfterende : de Dekfchil-

den korter dan het Agterlyf, ftompagtig, met

eenige flaauwe Streepen: het Borfiftuk onge-

ftreept , maar omringd met een klein geutje. De
Kop is zeer klein, en wordt van het Diertje,

als het verfchrikt, even als in de Houttorret.

]es,

(1) Hiftei; torus ater, Elytris fubftriatis. Syft. Ndt, X Gen.

I72. Coccinclla atra glabra , Elytris abdomine brevioribus

inarglne inflcxis. Faun. Suec. 410.

I. Deel. IX, Stuk. V 5
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V. jes, geheel ingetrokken, zo dat hetzelve zig
Afdeel.

aIs ODChoofd vertoont. De Bek heeft, tot Ny«

Hoofd- pers, twee fcherpe Tanden. De Sprieten zyn
stuk. Knodsagtig onverdeeld. Het Agterlyf (leekt

een weinig buiten de Schilden uit, en is zeer

ftomp.

Doktor S c o p o l 1 , die dit Torretje , in Kar-

niolie , by de Tuinen (*) vondt , merkt aan

,

dat de Geftaite, uitgenomen de Sprieten, vol-

komen met de Torren overeenftemt. Mul-
ler nam hetzelve, by Koppenhagen, op de

Planten waar (f). Gboffroy zegt, dat men

hetzelve , omftreeks Parys , fomtyds in de

Drek, en dikwils op het Zand ontmoet (§),

en noemt het VEfcarbot noir. In grootte was

het zeer verfchillende , als zynde één; drie of

vier Liniëo lang : één , twee of drie Liniën

breed ; zo dat het gene hy afbeeldt een van de

grootften moet zyn. De befchryving , die Lin-

es iE us 'er van geefc, oordeelt hy zeer goed,

doch merkt aan , dat het Borftftuk van vooren

een uïtranding heeft , waar in de Kop geplaatfl:

is, dien men dikwils niet kan zien, dewyl de

Nypers zig aileenlyk vertoonen*

Onze Autheur zegt , dat men dit Meftkevert-

je tienmaal zo groot vindt in de Indien : twaalf*

maal zegt Doktor Sülzer, en voegt 'er by,

dat

(*) Circa hortos. EntomoL Carniol. p. 12, 13.

(t) In plantis. Faun. Inf. FridrichsdaL p, 4,

($) H?/?. des Inf env. Paris. Tom. I. p. p+.
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dat de geen, dien hy vergroot afbeeldt, dan V,

wel voor den Indifchen kon gehouden worden :

Afi^l-

doch* volgens de proportie van zyne Figuuren Hoofd-

zou dezelve wel veertig maal grooter zyn dan STÜIC*

het nevensgaande Dwergje.

C2) Meftkevertje dat geheel zwart is 5 met de n.
V / J ° PygmAus.

Schilden volkomen glad. Dwergje.
Pl. lxxiii.
Fig. g.

Deeze Soort is in Sweeden gevonden, zyn-

de aan de andere volmaakt gelyk, doch vier-

maal zo klein en de Schilden in 't geheel niet

geftreept hebbende, ten zy , moogïyk, met

ééne boogswyze ingroeving. Ten opzigt van

de grootte zou men dit verichil genoegzaam

vinden , in de genen die omftreeks Parys waar-

genomen zyn.

In de holte van een Paddeftoel vondt Doktor

Scopoli, tegen 't end van September, een

Meftkevertje dat ongevleugeld was, doch zeer

fnel in 't loopen, kleiner dan een Menfchen-

Luis, langwerpig, vaal, met zwarte Oogen en

halve Dekfchilden , de Pooten glad en dikag-

tïg (*)•

(3) Meftkevertje dat zwart is 3 doch de Schil- n ,
nt.

den aan 't end rood heeft. Tweeviak-

In kis-

(1) Hifter totus ater, Elytris laeviffimis, Syft. Nat. X.

(*) Enttmol. Carniol. p. 13.

(3) Hifter ater, Elytris poftice rubris. Syft. Nat. X. Coc-

cinella atra glabra , Elytris abdomine bievioribus ^ maculis

duabus rubris. ÜDBM. Dijf, 20,

I. D££i IX. Stuk,
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Vt In een byzondere Verhandeling daar over

Afdeel. wordt het genoemd Coccinella die zwart en slad

Hoofd- is > raet de Dekfchilden korter dan het Lyf en

stuk. twee roode Vlakken. Scopoli vondt 'er in

de Koeijendrek een , dat de Schilden aan
?

t end

ros hadt , met agt fyne ftreepjes ; het Lyf

ovaal glimmende , wat kleiner dan de eerde

Soort, Dit fchynt tot deeze derde Soort te

behooren. Geoffroy heeft omftreeks Parys

'er een gevonden , met eene bruinroode Vlak op

ieder Dekfchild, 't welk hy noemt VEfcarbot

a tacbes rouges of de r^odvlakkige. Het onc-

hieldt zig by de zware?.

iv (4) Meftkevertje dat zwart is , met de Dek-

Quadtimacttm. fchilden tweevlakkig.

Viervlakkig.

Tor die Ovaal zwart en glad is, met twee

roode Vlakken op ieder Dekfchild , was dit

Meftkevertje elders getyteld* Het is grooter

dan de anderen zegt Linnjeus, en heeft op

't voorde van het Dekfchild een ongelyke 9

doch op het agterfte een Halfmaanswyze roode

Vlak. By Koppenhagen zou de Heer Mul-
ler deeze Soort , in de Aarde, gevonden heb-

ben.

Koperkleurig De meergemelde Franfche Autheur heeft

,

tmm
' omftreeks Parys, niet dit Viervlakkig Meftke-

vert-

(4) Hifter ater, Elytris bimaculatis. Syfi. Nat. X. Scara-

bxus ovatus niger glaber, maculis dtiabus rubris in flngulo E*

lytro. Gadd. Satag* 76,
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vertje , maar een ander ontdekt, 't welk hy V.

VEfcarbot bronzé noemt , wegens de glanzige
Afdeed

Koperkieur, die hetzelve op de zwarte heeft. Hoofd-

De Kop daar van was onder het Borftftuk niet STÜK*

zo zeer verborgen , dat ook geen zo fterke uit.

randing hadt, als de anderen. In de Mannetjes

vondc hy het Agterlyf , dat veel buiten de

Schilden uitfteekt, fpitfer dan in de Wyfjes.

De langte was een zesde , de breedte een

twaalfde Duims. Van deeze Soort hadt hy

ook eene Verfcheidenheid , die geheel zwart

was. Men ontmoetze, zegt hy, op dergely.

ke plaatzen.

VIL HOOFDSTÜ K.

Befcbryving van 't Geflagt der Doodgraa-
vers, dus wegens een byzondere Eigenfcbap $

. doch anders wegens de plaats, waar zy zig ont*

houden, gemeenlyk Kreng -Torren of Vuilnis-

Torren getyteld.

TT7Y zyn dikwils genoodzaakt, den Geflagt- Naam.

** naam af te leiden van één of meer voor-

naame Soorten , fchoon die eene Hoedanigheid

behelzen moge, welke op allen niet toepafls-

lyk was. De Liefhebbers zien niet ongaarne;,

dat dus anderen als tot die Hoofdfoort betrok-

ken worden; ja liever dan dat men 'er een ge*

heel onbekenden en ongebruikelyken Geflagc-

1. Deel. IX, Stuk. naam
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V* naam voor fmeede. Dit deedt my befluiten,

Afdeel. om hier den Tytel van Doodgraavers

Hoofd- te gebruiken, die voornaamelyk tot de eerfte

stuk. Soorten van dit Geflagt behoort, gelyk wy zien

zullen* 't Woord Silpba is, in 'c Griekfch,

voor een Infekt gebruikt geweeft.

Kenmerken. De onderfcheidende Kenmerken zyn, vol-

gens onzen Autheur ; de Sprieten, naar 't end

toe , dikker ; de Dekfchilden met randen ; de

Kop uitfteekende ; het Borftftuk platagtig en

gezoomd. Wegens de zonderlinge figuur van

dat Lighaamsdeel heeft Geoffroy een by-

zonder Geflagt gemaakt, onder den naam van

Peltis, in 't Franfch Bottelier of Schilddraager,

waartoe eenige Soorten van Linn^eus, door

hem, betrokken worden (*). Ik vind het ook

niet ongegrond, dat hy de eigentlyke Dood-

graavers , wegens de figuur der Sprieten , in het

Geflagt van Dermefies plaatft: alzo derzelver

* p*r/o/;**<e Sprieten , inderdaad, overdwars gebladerd*

zyn. Doktor S co poli fpreekt, onder de Ken-

merken, van de gerandheid der Dekfchilden

niet, doch merkc aan, dat 'er een fpits (leun-

zel is aan de bajis van de Agter-Dye (f).

Dit Geflagt heeft zesentwintig Soorten, als

volgt,

CO

(*) Kift. des ïhf, env. Paris. Tom. I. p.

(|) Fulcrutn acmninatum ad bafin Femoris poftici, Entom*

QarmoU p. ip.
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(1) Doodgraaver die langwerpig is en zwart, v-

met het Borftfchild ongelyk rond en ge- yu #

zoomd , de Schilden der Vleugelen zeer Hoofd.

ftomp en aan den Zy-rand Rceflkleurig.
ST"K *

Silpha
- T , T • 1 • t-v • r- 1 1 « Germanieaa

Volgens L 1 N n m u s is deeze m Duitfchland
: zwarte

gevonden door F* Forskaol, zynde groo- v
£°odgraa

~

ter dan de overigen 5
geheel zwart en glad : *£• LXXlir *

mee het Borftfchild van figuur als in de gemee-

ne Doodgraaver , maar bfeeder dan lang ; de

Dekfchilden zeer ftomp en byna geknot , heb-

bende den Zy-rand, die omgeboogen en ver-

borgen is y Roeftkleurig of Yzergraauw,

Doktor vS c o p o li heeft de eigentlyke Dood*

graavers tot het Geflagc van Dermeftes betrok-

ken ,
gelyk de Heer Geoffroy doet >

door wien omftreeks Parys ook een groote zwar-

te gevonden is. Dus blykt dan, dat dezwar»

te niet in Duitfchland alleen voorkomt , en de

geen , naar welken onze Afbeelding is gemaakt,

heeft men hier te Lande gevangen.

(ji) Doodgraaver die langwerpig is, met het ir.

Borjlfchild ongelyk van rondte, de Deh Bonte Doo<2-

fchilden met een dubbelen RofJïkleimgen&
WQX *

Band*

Men
(1) Silpha oblong* atra , elypeo obrotundo inrcquali mar-

ginato, Elytris obtufifïïmis , margine laterali ferru ginds. Syft.

Nat, X.

(1) Silpha oblonga , elypeo orbictilato ina?quali , Eiytris

fafcia duplici ferruginea. Sy/ï.Nat.X. Scarabacus CJypeo mar-

ginato , Elytris nigris , fafciis duabiis transver£s rubris. Faun*

J. Di:el. IX. Stuk, Suec9
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V. Men heeft deezen Tor voorheen gekend en

Afdeel. befchreeven , onder den naam van de geban-
ViJ

- deerde en Hinkende Tor, wegens den Muskus.

stuk. ^uk dien hy heeft , en ,
' fchoon verfcheide

Jaaren in een Doos bewaard zynde, nog be-

houdt, zo Frisch aanmerkt 5 die hem | des*

wegens de Muskus - Kever noemt, 't Is zonder-

ling dat L i n n je u s die Banden hier Roeftkleu-

rig noemt, daar hy dezelven te vooren rood

genoemd hadt, en Geoffroy dezelven niet

dan geel vindt: Doktor Scopoli vaal of

Goudgeel (*). In de geenen , die ik heb , zou

menze beft Oranjekleurig heeten* De laatft-

gemelde hadt dit Infekt, by Zomer, omtrent

de Tuinen en Huizen vliegende gevonden :

LiNN-ffiüs fchryft hem de Bloemen, in de

Zomer, tot eene Woonplaats toe; doch Ge.

offroy heeft hem nooit ontmoet dan in de

Meft of Drek en in Krengen, 't Is zeker dat

men het Gebandeerde Torretje , 't welk eeni-

germaate naar deezen gelykt, veel meer in de

Bloemen vindt, dan den Doodgraaver. Ook

erkent thans onze Autheur; dat, dezelve zig in

Krengen onthoudt , zo in Europa als ia Ameri-

ka,

Suec. 347. Vefpillo. GLED1TSCH. Act. Berol. 1752.

p. 53, Mouff. Inf 149. lin. 7. f. 3. & app. tab. iüt.

imp. alt, 692. t. 2. f. 2. Blank. Inf iös. t. 14- f. 1.

Frisch» Inf XII. p. 28. pi. 3. T. 2. Roes» Inf. iv.

p. 3. T. I. f. 1,2,3. Scarabsus faetidus 1. Aldrovandu

lAY Inf 106.

(*) Elytra fUlva. Entom» Carniol. p. 14*
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,ka, zynde in het Noordelyk deel der Nieuwe v.

Wereld tienmaal zo groot (*). Afdeec.

Gemelde Franfchman > die deezen Tor noemt Hoofd.

JDermejle a point d'Hongrie^ wegens het Kant- stuk:.

werk der Banden; geeft de volgende befchry-PL.Exxiu,

ving van de Geftake. De Kop heeft zulk een^' ïu '

Schild of dekzel niet, als men waarneemt in

de Mefttorren en anderen van dat Geflagt ; de-

zelve gelykt in gedaante, en wegens de Ny«

pers y eeoigermaate naar den Kop van een Welp.

De Sprieten zyn ook zeer verfchillende van die

der Torren : zy hebben aan haar end een rood.

agtige Knop, door vier kleine Plaatjes gefor-

meerd, die rond zyn en in 't midden als aan

een fteeltje op elkander gedoken, en waar van

het laatfte, dat dikker is, een onregelmaatig

fpits Knobbeltje maakt. Derhalve zyn de Sprie-

ten overdwars Bladerig of doorgebladerd f 5 ge-. FerMkêé
lyk in de Dermejles of Torretjes , naar welken

dit Infekt nog meer gelykt , niet alleen door

de langwerpige figuur zyns Lighaams 9 maar

ook door het krom maaken van 't zelve met

nederdrukking van het Borftftuk en intrekking

vaa

(*) Hier uit is ta'amelyk blykbaar, dat de trap van Groot*

te, welken Linn/eus met deeze uitdrukking hier en ek

dejrs bedoelt; niet op de langte ziet, maar op de Lighaame*

Jyke Grootte , waar van de langte de Teerlings-Wortel is. De*

wyl, naamelyk, deeze Tor drie vierde Duims lang is, zo«t

ee» Tor van tienmaal zo veel langte een formidabel Infekt

maaken , duizendmaal zo groot : daar ruim de dubbele langt^

een tiendubbele grootte uitlevert.

I. Deel. IX. Stuk, X
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V. van den Kop daar binnen. Dit Borftfluk is taa-

Afdbel melyk rond, met eenige verheffingen, vooral

Hoofd- eene m '
c Hiidden , die door een overlangfe

stuk* Groef verdeeld wordt, en de geheele omtrek

is door een breeden platten Rand bepaald» De
Dekfchilden zyn kort, en aan \ end als over-

dwars afgefoeeden , waar door byna een derde

van 't Lyf in 't gezigt komt, Derzelver Grond-

kleur is zwart, gelyk die van den Kop, het

Borftfluk en het Lyf , dat met eenige geele

Haairtjes is bezet.

Eigen- Omtrent de Verandering van dit Infekt zyn
fchappen. ^^ naauwkeurige Waarneemingen in 't werk

gefield door den vermaarden Roesel. Het is

maar weinig Jaaren geleeden, dat men kennis

kreeg aan eene zonderlinge Eigenfchap van 't

zelve, mooglyk een der wonderlykflen die ons

de Huishouding der Infekten uitlevert. Ik heb

hier de Begraaving van de Mol op 't oog, die

'er, door lbmmigen, den naam van Mollengraa-

<ver aan doet geeven ; dat evenwel wat partiku-

lier is, dewyl men zeker weet, dat deeze In-

fekten niet op de Mollen alleen zodanig ver-

flingerd zyn, of zy bewyzen ook wel de laatfle

Eer aan doode Muizen en andere Krengetjes.

Dit gaat zelfs zo ver, dat Roesel hem den

Scharmaus -begYzavet tytelt. Ik noem deezen,

in onderfcheiding van den grooten zwarten , de

honte Doodgraaver.

Gemelde Eigenfchap is Wereldkundig ge-

maakt in de Verhandelingen der Koninglyke

Aka-
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Akademie van Berlyn, van den jaare 1752, V,

door den Heer Gleditsch, die verhaak,
Afi
^

e*<-

hoe zeker Predikant , door eenen Brief aan die Hoofd.

Akademie, hem 't allereerfl: de Oogen daar op STtJK *

hadt doen veftigen. Een doode Mol , vry ne-

dergelegd zynde op een Aarde, die niet te hard

of te nat is , en ook niet te grof of Kleyagtig

,

verdwynt, als 'c zeer warm Weer is, in eeni-

ge Uuren, en anders, zegt hy, zekerlyk bin-

nen den tyd van drie Dagen. Uit de Proefnee-

mingen, door deezenHeer> in den jaare 1750*

daar omtrent genomen, bleek, dat dit Ver-

fchynzel veroorzaakt werdt , doordien zekcrq

Torren een Graf maakten yoor dit niet alleen f

maar ook voor andere Krengen , welken zy' op

de Aarde leggende aantroffen, en die allengs

geheel begroeven 2 (trekkende dezelven^vervob

gens tot huïsvefting van hun Krooft, de Wor*

men naamelyk , uit hunne Eijertjes , in het

Kreng waarfchynlyk gelegd , voortkomende,

Doode Vogeltjes en Visjes, ja (lukken Oiïen

Lever, werden op de zelfde wyze onder de

Aarde geftopt, en men bevondt dat de Been*

deren zelfs , ten meeden deele , verbryzeld

worden door deeze Infekten. Het is ge.

bleeken, dat ééne Tor in flaac zy, om dus een

geheele Mol , binnen een Etmaal tyds , te be*

graaven. Het zelfde gefchiedde ook met een

doode Pad, die aan een Stokje, digt by den

Grond, opgehangen was; wordende het Stokje $

als met overleg, omver gearbeid door deeze

1, Deel. IX. Stuk» X % Tor*
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V. Torren. Uit de aangehaalde Afbeelding van
Afdeel» Frisch blykt, dat dit zodanige lnfekten wa-

Hoofd* ^n , als deeze Autheur met den naam van

stuk. Muskus -Kever bedoeld heeft. Men heeftze

weleer genoemd Torren der Krengen , en thans

wordenze, om die reden, in 't algemeen Dood*

graavers geheten (*)

in. (3) Doodgraaver die langwerpig en zwart is 9

MeTtwee' mtl ééne roode Stip op ieder Dekfcbild.
flippen.

Deeze , die in het Vleefch en Spek huis-

houdt, in ons Wereldsdeel, is voorheen tot

de Dermejles betrokken geweeft. Men vindtze,

volgens Muller, in de Keuken*

iv. (4) Doodgraaver die langwerpig en zwart is ,
Quadripvi** mt tme Roejikieurige jiippm op üder

sa? b*w^ippen.

Deeze was, in de befchryving der Sweed-

fche Dieren , voorgefteld onder den Geflagt-

t
naam

(*) Zie aangaande dit alles een Omftandig Berigt in het

Vertoog over de Begraaving van de Mol, dat men in 't Ne-

derdtiitfch vertaald vindt in het I. Deel der Uitgezogt*

Verhandelingen , bladz.' 44 , enz.

(3) Silpha oblonga nigra , Elytris fingulis pun&o unico ru-

bro. Syft> Nat. X. Dermeftes niger, Coleoptris pun&is rubris

binis. Faun. Suec. 363.

(4) Silpha oblonga nigra, Elytris pun&is duobus ferrug:-

neis. Syft. Nat. X. Dermeftes niger, Coleoptris punéh's ru-

bris quaternis. Faun. Suec. 364. Scarabsus parvus luteomacu»

latus, Exucs Jaginere, fa 1 SC H /«/. IX» p. 3*. «j *}•
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«aam van Demeftes, hebbende op ieder Schild V.

twee roode Vlakken, die in 't vierkant ge- A
^?j

EL '

plaatfl: zyn. Het Diertje onthoudt zig in rot- Hoofd*

cige Boomen en Venfteren, zegt Linnjeüs. stuk.

Onder den naam van geel gevlakt Torretje uil

den Wol zweetende Worm,* geeft Frisch van

deszelfs oorfprong het volgende Berigt.

„ Een Worm als een Piffebed , ongevaar wol zwee*

„ drie Liniën of een vierde t)uims lang ea
tcndeWorm*

9,
twee Liniën breed, onthoudt zig op allerley

„ Boomen en dikwils op de Linden. Dezelve

„ is van den Aart der Wol zweetende; dat is

s, uit welker Lyf , door alle Zweetgaatjes van

„ de Rug , lange Wollige Haairtjes uitgedree*

„ ven worden, waar in zy zig, ten tyde haa-

„ rcr Geftaltewifleling , verbergen. Deeze

„ Wormpjes hebben wel reeds langagtige

„ Haairtjes op de tien Ringen van haar wit

„ Lyf,- doch 5 als zy willen veranderen, dat

„ in Juny gefchiedt , kruipen zy in een Hoek

;

, alwaar zy naauwlyks begonnen hebben (lil

5 ,
te zitten, of dit Wollige Haair groeit tot

„ de Rug zo lang en dik uit , dat men niets

„ meer van den Worm kan zien. Al worden

„ zy gefloord, dan kruipen zy weder uit de

s , de Wol, en, zig op een andere plaats be-

„ geeven hebbende , zweeten zy op nieuws

„ andere Haairtjes uit. In deeze Wolligheié

„ veranderen zy in een Torretje, dat van de

5 , zelfde grootte is , en in July reeds te voor*

9, fchyn komt , zynde dof zwartbruin , en heb*

I. Deel, IX. Stuk, X 3 5J> befi*
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V, „ bende, op ieder Vleugel, twee Houtgeele
A
v?f

EL# " klakken, die agter elkander en wederzyds

Hoofd „ evenwydig (taan. Het heeft grooce glinfte-

stuk.
5j rend zwarte Oogen en korte Pooten, gelyk

„ de tonde, kleine Boomtorretjesé

$• (5) Doodgraaver die zwart is , met twee

Ihdüêhe. Roefikleurige Banden op de Dekfchilden en

het Borjfyiuk van vooren tweetandig.

Deeze 5 uit Indie afkomftig , bevondt zig in

h Kabinet der Koninginne van Sweeden.

ft (6) Doodgraaver die Eyrond is en bruin, met

tSSL het Börjlfchild geel , of in 't midden zwart ,

&he ' binnen een Goudgeelen Ring.

Onder den naam van Amerikaanfche Kakker-

lak vindt men deezen* die de grootte van den

gewoonen Doodgraaver heeft, in 't Werk van

Catësby afgebeeld.

vit. (?) Doodgraaver die Eyrond , glimmend

z^dTouSt-
l

zwart en ongevlakt is.

De Heer Rolander vondt deeze Soort

ïn 't rottige Hout der Denneboomen , in Euro-

pa*

(s) Silpha nigra, Elytris fafciis duabus ferrugineis, Thora-

Cê antice bidentato. Syft. Nat. X. M. L. U#

(6) Silpha ovata fusca, Clypeo flavo: centro nigro infra

annulum fulvum. Syft. Nat.X. Blatta americana. Ca te SB.

€ar. Ilï. p. 10. T. X. f. ƒ.

(7) Silpha ovata , atra nitida immaculata. Syft. Ndt. X.

J
e «
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pa* Het Diertje trekt zyn Kop in en maakt v»

zig, van langwerpig , rond gelyk de Armadillen VI^

of Schildvarkentjes: zo dat het volkomen ge- Hoofd.

lykt naar een blinkend Zaadkorreltje en dus
STUK#

ligt den Waarneemer kan misleiden (*). De
Buik is rood.

(8) Doodgraaver die Eyrond en zwart , zeer A ™ha

glad en halffchildig is. zwambeetv

Van deeze is niets meer bekend , dan dat hy

zig onthoudt op de Zwam.

(9) Doodgraaver die langwerpagtig is en zwart 5
*x*

met de randen van bet Borfljluk verheven Mooriche,

en de Dekfcbilden geribd.

Door den Heer Brander is deeze Soort

in Afrika ontdekt. Het Borftftuk heeft aan de

Zyden een breeden rand , die van agteren we.

derzyds gefpïtft is , de Dekfchilden hebben die.

pe groefjes , die agterwaards met elkander fa-

menloopen.

(10)

f*) Waarom de Heer LlNN^sus hier tot vergelyking

niet liever de PilTebedden genomen heeft , die ook 20 doen ,

en in de Grootte niet alleen , maar ook in de Geftalte waar-

fchynlyk 'er veel nader by komen , begryp ik niet.

(8) Silpha ovata atra glaberrima hemiptera. Syft. Nau X.

(9) Silpha oblongiufcula atra, thoracis marginibus elevatis*

Elytris fulcatis. Syft, Nat. X,

I, DEEL, XX. STUK. X 4
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XL
Jjiïtoralis.

Oever-

Beeftje.

328 Beschryving van
(io) Doodgraaver die langwerpig is en ros,

met de Sprieten , Dekfchilden en bet Borft»

fiuk zwart.

Deeze Europifche is bcfchreeven onder den

naam van Dermejles, met zwarte Dekfchilden

,

den Kop, het Schild en Agterlyf rood.

(n) Doodgraaver die zwart is, hebbende de

Dekfchilden glad, doch met drie verhe<*

H)en Streepen, het Kopfchild rond en blin-

kende.

Wat de reden zy, dat deeze den Bynaam

heeft van Oever*Beeftje , is eenigzins blykbaar

uit de befchryving van Doktor Scopoli, die

getuigt , dat men hem ontmoet in Krengen,

aan de Oevers der Rivieren. Hy hadt de Dek-

fchilden , die het geheele Lyf niet bedekken

,

vier en een halve Linie lang bevonden : zo dac

dit Torretje taamelyk groot moet zyn. De drie

uiterfte Leedjes der Sprieten zyn Roeflkleurig ,

volgens de Waarneemingen in Svveeden. Hec

was te vooren onder de Schildpadjes betrokken.

Linn^sus merkt aan, dat men dit Infekt in

jEuropa vindt onder rottend Zeegewas ; des ik

denk

( io) SiJpha oblonga mfa, Antenrus Elytris Pe&oreque ni-

gris. Syft. Nat. X. Dermeftes Elytris nigris, Capite Clypeo

& Abdomine mbro. Uddm. Diff. 7.

(11) Silpha atra, Elytris lxyibus, lineis elevatis tribus,

Clypeo orblculato nitido. Syft. Nat. X.. Caffida atr3, Elytris

Jjneis tribus elevatis , Antennis antice teftaceis. Faun Suec. 3 gbt

Searaba&us campeibis* FIUSCH hf. VI. p. iz. t. ƒ,
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denk dat het in Sweeden aan 't Strand gevon- A
v#

den zal zyn. VII.

'

Frisch geeft' de Afbeelding van dit Tor- ^°*D'

rerje en van deszeifs geheele Verandering*

„ Het Wyfje, zegt hy, verbergt zig ongevaar

„ een Kwartier Duims diep in de Grond , wan-

3, neer het leggen wil, gelyk het ook alle Nag-

„ ten , zo wel als 't Mannetje , doet ; anders

L %
loopen zy, overdag, geduurig hier en der-

„ waards, en zoeken hun Aas, beftaande uit

„ alle Vleezige Krengen. De Eijertjes worden

9, flegts enkeld, hier en daar, van het Wyfje

„ gelegd ; zy zyn rond en in 't eerft Vleefch-

„ kleurig, doch worden in 't vervolg wit. In

3, veertien Dagen kruipt het Jong 'er uit, dat

„ wel de trekken van het Torretje , doch daar

,, benevens zulk een Geftalte heeft, dat men

„ het ligt voor iets anders zou houden , dan

„ 't gene daar uit voortkomt* De Sprieten

„ beftaan uit drie langagtige Leedjes, en de

„ Puntjes, die het van agteren heeft, hebben

„ maar twee Leedjes,die halfwit,half zwart zyn.

,, Het draagt den Kop zeer ingetrokken , onder

3, het Borftïchild. Het Lyf is van boven met tien

3, dwars-Schubben belegd , die 'er ver over heen

33 uitfteekeru Wanneer zulk een Worm, die

3, hy een Veld-Mot noemt, uit het Ey komt,

3, is dezelve aanftonds veel grooter dan het Ey;

33 zo dat daar in deszeifs Schubben , zo wel als

3, de Kop en Staart , zeer digt in 't ronde om

„ 't Lyf gelegd moeten zyn geweeft.

I. Deel, ix, Stuk. X J 5, Dit
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V. 9» Dit Wormpje komc zeer wit te voor-
A*^u „ fchyn, doch wordt wei dra graauw, behou-

HoofD- 99 dende de Schubben alleenlyk nog witagtige

wd^Mot » puntjes. Het eet alles wat hetzelve van

„ verfch of droog Vleefch of Krengen aantreft ,

„ dat met de Mefl: op het Land komt of al-

5, daar fterft. Dewyi het ook op en aan de

5 , Bouwlanden gevonden wordt , vreet het ins«

„ gelyks de rype Graankorrels , die op den

„ Grond vallen , en ik hebze een geruimen

5 , tyd met geweekt Brood onderhouden, alzo

, 5 de flank der Krengen te laftig wierdt. Ee-

„ nige Waterflakjes, die my kwamen te fier-

„ ven , taftten zy ook greetig aan , en met

„ Vifchkoppen heb ikze lang gevoed, waar

3, van zy alle hoeken door kroopen , en het

„ binnenfte uitknaagden. Zy blyven zo vaft

s> aan het Aas hangen, dat menze daar mede

„ om hoog kan ligten, en, als de één een

„ (tukje Spyze bekomen heeft, fleept hy het-

3, zelve geheel weg, wanneer een ander komt,

3, die mede wil vreeten. Na de vierde Ver-

3, velling kruipen zy wat dieper in de Aarde ,

„ en veranderen in een Pop, waar uit wat

„ vroeger of laater , naar de gefteldheid van

„ het Weer , hoewel nog in 't zelfde Jaar,

5)
een Torretje voortkomt, 's Winters onthou*

3, den zy zig in de Grond". Volgens zyne

Afbeelding is de grootte omtrent als de Na-

gei van een Pink.

(iO
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f12) Doodgraaver die zwart is, met de Dek- v*

fcbilden Jlippelig en drie verheven glad' vil.

de Streepen; het Borjlfchild van vooren Hoofd-
. r STUK.
tm* xii.

In Sweedcn komt deeze in de Boflehen voor , Zwa«e.

hebbende het Borftfchild van vooren niet ge-

knot , maar vol rond , en een weinig bultig

;

het geheele Lyf met kleine uitgeholde Stip-

pen als befprengd , tuiïchen de drie verhe»

ven Streepen. Men hadt hem ook tot de Schild-

padjes t'huis gebragt. Doktor S c o v o Li merkt

aan , dat deeze Streepen niet doorloopen tot

aan de tip, en dat deeze Tor zeer gemeen is

ïn Karniolie.

De Heer Geoffroy een nieuw Geflagt

gemaakt hebbende, dat zo wel de Dekfchil-

den als het Borftftuk gezoomd heeft , en waar

aan hy, om dat dit laatfte zo zeer naar een

Schild of Rondas der Ouden gelykt , den naam

van Peltis, in 't Franfch Bottelier, toe -eigent;

heeft daar toe deeze en de volgende Soort be-

trokken. De Kenmerken daar van, zegt by,

beftaan in de eerfte plaats daar in , dat zy de

Sprieten allengs naar 't end toe verdikkende

hebben, en tevens doorbladerig of famenge-

fteld uit dwarfe Plaatjes, die in 't midden als

aan een Pen geftoken of aan een Draad geree-

gen

(12) Silpha atra ^ Elytris fubpun&atis ; lineis elevatis tri*

l)us Ixvibus; Clypeo antice integro. Faun, Suec$ 385,

I. Deel. IX. Stuk.
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V. gen zyn; ten anderen dat zy het Borftftuk vry

^j^
EL

* plat en taamelyk breed gezoomd hebben, zo

Hoofd, wel als de Dekfchilden, Ook is de Kop niet,
stuk. ggjyfc jn je Schildpadjes, onder het Borftftuk

verholen , en de Voeten zyn niet vier- maar

vyf- Ledig.

De Maskers van deeze Infekten , (voegt hy

'er by ,) zyn doorgaans bruin en byna Schulp*

agtig hard ; platagtig en fmaller naar de Staart

toe dan by den Kop. Zy zyn vry vlug en loo-

pen met behulp van hunne zes Pooten. Men
vindtze in de Krengen van doode en half bedor-

ven Dieren, waar in zy hun Aas zoeken, groei-

jen en veranderen. Op de zelfde plaatfen ont-

moet men dikwils de Torren zelf, die «daar van

ook leeven en 'er Eijeren in leggen tot de Voort-

teeling.

De gemelde Soort, welke zyn Eerfte is,

en die hy meent de kleine Tor 9 uit den rojjen

vuil zwart , met geftreepte Dekfchilden, te zyn

van Rav (*), heeft gedagte Autheur om-

ftreeks Parys gevonden , ter langte van vier of

vyf en het Wyfje van om en by de zes Li-

niën, dat is een half Duim: zo dat het een

Infekt is van taamelyke grootte. Ook heeft hy

'er eenige Verfcheidenheden in waargenomen,

ten opzigt van het Borftftuk, dat in een vol-

gen*

{*) Scarabaeus minor, e rufo fordide nigricans, Elytii*

ftriatis. RAY In/, p. 8+. N. 33. Hifi. des lnf% env. Paris.

Tom. I. p. lis.
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gende Soort niet glad was maar ruuw , enz. V.

Wy hebben hier de Afbeelding ingevoegd
A^EI,#

van zodanig een Schilddraager , die hier te Lan- Hoofd-

de in of op den Grond gevonden wordt, ko- PL
s™*'

a
mende in veele opzigten met deeze Soort over- Fi& Ir -

een*

(13) Doodgraaver die zwart is 3 met de Dek- xin.

fchilden donker en maar één verheven sSSSraa.

Streep, bet Borjlfcbild Jlomp en roodagtig.
gtï*

Deeze , die de zesde Soort is van gemelden

Franichen Autheur , wordt van hem Schilddraa-

ger met bet Borftftuk geel getyteld. Het fchynt

my toe, dat de Kleuren der Infekten in fom.

mige deelen van Europa iets verfchillen , zo

wel als die van de Menfchen en andere Die-

ren. Het gene de een roodagtig of Kaneelkleur

noemt, zou buitendien van een ander niet geel

of van een derden Roeftkleurig geheten wor-

den» Dat meer is, Ray noemt hem Tor,

met de Schouderen Saffraangeel. Deeze duis-

terheid wordt eenigermaate opgehelderd, door-

dien het Roeftklcurige Borftftuk, volgens de

Waarneemingen by Upfal in Sweeden, bezes

is met geele Haairtjes.

Dok-

(13) Silpha nigra, Elytris obfcuris, linea eïevata unic2,

Clypeo retufo teftaceo. Syft. Nat. X. Caflïda nigra , Clypeo

ferruglneo, Elytris linea elevata. Faun. Suec, 386. Scarabjeus

primo fïmilis
,
parum canaliculatus, Scapulis croceis. RAJ. Inf.

96. Caflïda nigra, Clypeo latifiimc) pallide j;gfö a inacuU latl

nigra nitida. Gadd Difc %$%

L DfifiX,. IX, $TUK.
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V. Doktor Scopoli, die deezea Tor in de
•Afdeel. Zuidelykfte deelea van Europa waarnam, be-

Hoofd- fchryft ons deszelfs Geftalte dus. Het Borft*
STÜK* ftuk is Roeftkleurig. Op ieder Dekfchild heeft

hy een gebroken Rimpel, in welke breuk een

korter middellyncje in fchiet, terwyl het der-

de byna regt uit loopt van den grondfteun tot

aan de tip des Dekfchilds. De Sprieten zyn

zwart, met vier Leedjes geknodft* Het Ag-

terhoofd is ruig door Roeftkleurige Haairtjes:

het Borftftuk met een zeer fyne Pool , als van

Zyde, diezig neergellreeken vertoont, en van

de zelfde Kleur is , befprengd. De voorfte

hoeken puilen een weinig uit , in 't midden is

het met een regt Geutje uitgehold. De Dek*

fchilden , met dwarfe Rimpeltjes gekroeft en

niet geftippeld, zyn aan den grondfteun Roeft*

kleurig , en de Wieken, aan de tippen, rood*

agtig (*)•

Volgens dien Autheur ontmoet men dit In«

fekt in de Tuinen: Linn^us zegt, dat het

te Upfal woont: Geoffroy verhaak, dat

men het omftreeks Parys vindt in Krengen , en

op de allervuilfte plaatfen. Hy geeft 'er de lang*

te van een half Duim aan, zeggende dat het

geheele Dier is ovaal , langwerpig en plat. De

geele Roeftkleur van het Borftftuk heeft hy,

met het Mikroskoop , waargenomen > dat aan

vee-

(*) EntomeL Csrnhl. p. 19*
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veele kleine , zeer korte , geelagtige Haairtjes V.

toe te fchryven was (*> Arorau

Onder andere Soorten van dit Geflagt van Hoofd-

Schilddraagers , heeft de Heer Geoffroy stüj^
D * * Geele met

*er eene gevonden van de zelfde grootte , doch zwarte vlak-

ruim zo aanzienlyk, wordende van hem afge*
"

beeld en genoemd: de Geele Schilddraager m$
zwarte Vlakken. Deszelfs Kop , Sprieten , Lyf

enPooten, zyn zwart: hetBorftftuk is breed,

gezoomd, in 't midden zwart, aan de ran-

den bleekgeel , en het heeft van vooren eene

uitranding, die den Kop bloot laat. De Dek-

fchilden zyn van 't zelfde geel , en hebben

ieder twee ronde, zwarte, glinfterende Stip-

pen, zodanig geplaatft, dat zy mee haar vie-

ren een Vierkant maaken, wanneer de Dek-

fchilden geflooten zyn* Het Schildje, agter
9

t

Borftftuk, is bovendien zwart, en dit maakt

een vyfde Vlak op de Rug van het Infekt.

De Dekfchilden zyn ook gezoomd , en hebben

ieder , overlangs , drie flaauwe Ribbetjes. Dit

Torretje , zegt hy , wordt met de voorgaan-

den in de Boffcheo gevonden , doch vry zeld-

zaam.

(14) Doodgraaver die bruin is van Lyf en Xïv.

Dekfchilden , met twee of drie verheven ^ Ŵê

Streepen , het Borflfluk van vooren geknot.

Dee-

(*) Hifi. des In/, env. Paris. Tom. T. p. 121.

(14) Silpha fufca, Elytris concoloribus , lineis eleyatis fub*

£€ini.s, Thorace antice truncato. Syft. Nat. X.

ï. Deel. IX. Stuk»
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V. Deeze die, waarfchynlyk wegens de Kleur',

A
vn

EL
' ^cr* Daam van ^on^ere voei*t, is door gemel-

Hoofd- den Franfchen Autheur niet aangehaald; hoe*

stuk. wei ^y onder zyne Schilddraagers heeft die

'er naar zweemen ; gelyk eenen die geheel

vaal is , met de Schilden fyn en regelmaatig

geftippeld, en eenen die zwartbruin is, met

Dons als van Fluweel ; doch dceze laatfte

heeft , zo hy getuigt , het poftuur van eenen

Aardvloo (*).

Rugofa.
Rimpelige.

(15) Doodgraaver die zwartagtig ($$ en de Dek*

fcbilden rimpelig beeft 9 met drie verhe-

ven Streepen, bet Borfijiuk uitgerand*

In de befchryving der Sweedfche Dieren

komt deeze voor , onder den naam van Schild-

padje dat zwart is, met vyf Streepen en Scip-

pen die uitpuilen. Men betrekt 'er toe een

Tor van Ray, dikwils in de Krengen voor-

komende, platagtig van Lyf, een weinig ge-

groefd , en geheel zwart van Kleur. In de Ver-

handelingen der Sociëteit van Upfal , egter,

was hy genoemd, Dermejies die zwart is met

verheven Stippen en de Halskraag hemelsblaauw.

Zie hier de omftandige befchryving.

Het

(*) Hifi. des Inf. tnv. Parts. Tom. I. p. 123.

(15) Silpha nigricans, Elytris rugofis,lineis elevatis tribus,

Thorace emarginato, Syft. Nat. X. Caflida atra, Elytris ftriis

quinque pun&isque elevatis. Faun. Suec* 579. Scarabaeus ni-

get inter Cadavera frequens, deprelTu*, parum canaliculatus

,

undique niger. R.AJ, In/l 90.
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Het.Lyf is langwerpig Eyrond ; de Kop V.

Iteekt voor het Borftftuk uit ; dat een Schild ^SSr9

maakt , 't welk breed is en van vooren geknot , Hoofd*

met een uïtfteekende Zoom of Rand , in eeni* $tu&.

gen zwart en glad, in anderen ruighaairig en

hernelfchblaauw, met harde uitfteekende pun-

ten geknobbeld. De Dekfchilden hebben vyf

verheven Streepen overlangs, de zydftreepea

mede tellende, en tuflehen ieder paar derzelven

is een ry van uitpuilende Stippen. De Wie.

Jken zyn zwartagtig en het geheele Lighaam is,

uitgenomen in fommigen die den Kop en het

Borftftuk blaauw hebben, dof zwart van Kleur»

niet glimmende. De Sprieten zyn geknodft,

met het laatfte Leedje rondagtig , het laatfte

op één naa plat rond, en het derde Kegelvor-

mig op en neer. Het Masker of Wormpje is

glad, langwerpig ovaal, met twaalf Infnydia-

gen behalve de Kop en Staart, geheel zwart,

met een klein Kopje.

Door dit Iniekt worden , by de Laplanders

»

de Huiden en het Vleefch der Rendieren , dat

zy tot hun Dekzel en Voedzel gebruiken »

doorknaagd , en dus brengt het hun veel fcha-

de toe, niet alleen aan hun Gewaad en Klee-

ding , maar de Viich , dien zy droogen , worde

door deeze Wormpjes of Maden , met die

van een Soort van Kakkerlakken, vreeslyk ea

fchielyk opgevreeten. Op andere plaatfen vindt:

men het ook in de Krengen en het febynt my
taamelyk overeenkomftig te zyct met een of

I. Deel, IX. Stuk, Y niee£
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V. meer van de drie Soorten van Schilddraagers*

VU
EL

' we^e ^e ^eer Geoffroy omftreeks Parys

Hoofd- gevonden heeft, en die hy befchryft onder den

naam van bultige, en geplooide met het Borll-

fchild rumv of glad; zynde de eerfte drie vier-

den Duims, de laatften omtrent een half Duim

lang (*). Doktor S co poli vondt dergelyke

Krengtorretjes of Torren in Karniolie (f).

STUK.

m
xvi. (16) Doodgraaver die bruin is, met drie ver-

ztndïgQ! heven Streepen, <wederzyds getand, bet

Borftjlukflaauwelyk uitgerand.

Deeze Soort is tot de Schildpadjes of tot de

Torretjes t'huis gebragt geweefh Zy gelykt

t zie Madz. veel naar den zogenaamden Zand -Tor f* en
*° 3 '

wordt in het Zand en drooge Aarde, niet al-

leen in de Noordelyke en Ooftelyke, maar ook

in de middelfte en Zuidelyke deelen van Euro*

pa, gevonden. Dus nam Doktor S co poli
dezelve ook waar in Karniolie, en men vindc

deeze Soort, zo wel als de voorgaande Schild*

draagende Kreng-Torren, insgelyks hier te Lan-

de genoeg.

Van

(*) Kift. des Inf. env. Paris. Tom. I. pag. 120, 121.

(~f) Entomol. Carniol. pag. 19.

(ï6) Silpha fulca, Elytris lineis elevatis tribus utrinque den-

Satis, Thorace lubemarginato. Syft. Nat. X. Caflida nigra,

Elytris ftriis quinque utrinque dentatis, Clypeo emarginato.

faun. Suee. 382. Dermeiïes niger, inter Elytrorum lineas 9

<$natuor ele^atis fcrobiculis exaiatiis. Uddm, Dijf. 5.
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Van den Heer Geoffroy wordt dit Schep- V,

zei betrokken tot het Geflagt der Meekorren j
A™Eïê

hoewel hy erkent , dat hetzelve veel op de Hoofd*

Aarde , en fomtyds ook in Krengen gevonden STÜK*

wordt, die de gewoone Verblyfplaats van des-

fcelfs Wormpjc of Masker zyn. Het heeft on-

der de Dekfcbilden , die de vyf Streepen ge*

tand of gekarteld fchynen te hebben t korte

Vleugels , waar van het weinig gebruik maakt.

Drie der gemelde Streepen zyn kenbaarft De
Kop, dien het ten deele intrekt of verbergt,

is , zo wel als 't Borftftuk , gezoomd. Het ge-

heele Infekt heeft de langte , zegt hy , van een

vierde Duims (*).

(1.7) Doodgraaver die z<mart is , met gejlip* wXfm

pelde Dekfcbilden en drie verheven Stne* ?^rA

pen, het Bojftftuk geknot.

Deeze verfchilt van den geheel zwarten Dood*

graaver f> dat de Kleur dof is, niet .glimmen- f Blafc3|2i

de en dat hy een andere Stippeling heeft. Men
merkt aan , dat de middelde Streep langer daa

de anderen zy* Het uiterfte Leedje der Sprie«

ten is Eyrond zegt Doktor S co poli* die de

Dekfchilden een derde Duims lang bevonden

had£

(*) Tenebrio atra* Elytris ftfiis quinque utrimque dent&.

tis. Hift* des Inf% env. Paris, Tom. I. pag. 350,

(17) Silphanigra^ Elytris punifcatis^ lineis elevatis tribus
,

Clypeo truncato. Syjl. Nat. X. Cafïïda ovata nigra , Elytdl

lineis tribus elevatis, media longifÏÏma, ÜDDM, Gtff, $*

Ji DEEL. IX. STUK. Y &
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* V. hadt in Karniolie. Miffchien komt 5

er die Scx>rt

Afdeel. van Schildpadjes mede overeen, welke in Drot-

Hoofd. tingholm gevonden was door B. Kallen-
stuk. berg, en door de ongetandheid der Stree-

pen inzonderheid verfchilde van de voorgaande

Soort.

xvni. (18) Doodgraaver die roodagtig is > met zes

RoSieu- verbeven Streepen op de Dekfchilden, bet^ Borfljluk uitgerand.

Roeftkleurig Schildpadje, dat de Dekfchilden

met uitgeholde Stippen , en beurtelingfe verhe-

ven Streepen heeft, wordt dit getyteld in de

befchryving der Sweedfche Dieren. Het was

van middelbaare grootte, glad, met den rand

van 't Borftftuk en dien der Dekfchilden blee-

ker* 't Schynt dat de Heer de 'Ge er dit in

Sweeden ontdekt hadt. Scopoli vondt, in

Karniolie, een dergelyk Torretje, onthouden-

de zig in de ruigte van wilde Plantgewaflen ,

met zes flaauwe Streepen op ieder Dekfchild.

xix. (19) Doodgraaver die zwart is , met de Dek*

övaaie". Jcbilden digt geftippeld en drie verbeven

Streepen , bet Borftftuk uitgerand.

Deeze ,die in Vuilnishoopen gevonden wordt,

ver-

(18) Silpha teftacea, Elytris Iineis elevatis fenis, Thojace

cmarginato* Faun. Suec* 387.

(19) Silpha nigra, Elytris confertim pun&atis, üneis de»

?atis tubus; Tfcwace emarginato. fyft* N*t< X,
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verfchilt van den volgenden daar in , dat hy Ey V.

rond is en niet langwerpig, met de Stippen op Afdjsel,

zyn Lyf verwardei^k en ongeregeld , niet over- Hoofd-

langs geplaatft. STÜK«

(20) Doodgraaver die zwart is . met de Schil- xx.

n, -,, Oblong*
den op een ry gejlippeld en zes verheven Langwcr-

Streepen , het Borftfiuk uitgerand.
pige *

Deeze is langwerpiger en heeft het Borftftuk

minder, uitgerand dan de voorgaande. Men
vindt hem fomtyds op dergelyke plaatfen* In

de befchryving der Sweedfche Dieren heeft hy

tien verheven Streepen en wordt mede geteld

onder de Schildpadjes of Schilddraagers, gely.

kende veel naar de Elfde Soort*

(21) Doodgraaver die AJchgraauw is, met de XXL

Dekfchilden flaauw gejlreept , het Borft-
A
**££?

Jluk uitgerand en overlangs gerimpeld beeftj^.

groemgtig.

Dit Waterbceftje , dat naar een , Agret - Tor

gelykt maar klein is, heeft de Heer Geof-

frot ook in de Wateren omftreeks Parys, in

de Flap, gevonden. Hy betrekt hetzelve tot

de Dermeftes, en noemt het Ie Dermefte bronfé

of

(20) Süpha nïgra, Elytris ftriis pun&atis, lineis elevatis fê-

nis, Thorace emarginato» Sy/i, Nat. X. Caülda atra, Elytris

ftriis decem elevatis, pun&is excavatis ftriatis. Faun. Sutc. 3 si.

(ii) Silpha cinerea, Elytris fubftriatis, Thoraec emargina.-

to Jongitudïnaliter rugofo virefcente. Syft, Nat, X.

I. bul* IX. Stuk- Y 3



J&9
Beschryving van

V. of het gebronfte Torretje, om dat de Kleur
Afdeel.

j3ru ju js met een gjans van grons# jn grootte

Hoofd- verfchilt het zeer, zegt hy; als zynde van een
stuk. agtfte

f
tot meer dan een vierde Duims 9 lang

,

gevonden. Op ieder Dekfchild zyn tien over-

langfe Streepen , door ryën van Stippen ge.

maakt. Het heeft de Sprieten Knodsagtig, aan

't end overdwars gebladerd.

Torretje met Wy mogen hier bvvoegen een zonderlinge

en niet minder fraaije Soort . van Torretje , zig

ook des Voorjaars in 't Water onthoudende,

dat die Autheur Ie Dermejle a Qreilles noemt,

om dat het twee Byhangzels 9 die eenigermaate

naar Ooren gelyken , als geknakte Sprieten

,

voor aan den Kop draagt , welken het al loo-

pende beweegt. De regte Sprieten , van de

zelfde langte , zyn minder dik, en veeltyds

daar onder verborgen , het welk in de eerfte

opflag kan misleiden. Onder aan het Borftiluk

,

van vooren , op de zyden , bevinden zig twee

,

taamelyk kenbaare, zwarte Stippen, naar den

Kop gerigt 5 en daar tuflehen twee andere ,

minder kenbaare. Dit Infekt komt ook fom-

tyds buiten 't Water (*).

zmi, (22) Doodgraaver die zwart is 9
en de Dek-

Jcbilden Roeftkkurig bont heeft, met het

Borft.

(*) Hifi, des Inf. env. Paris. Tom. I. pag, 103.

(zz) Silpha nigra, Elytris ferrugineo. variis, Thorace emai-»

ginato, Tergo dupiici piincto impreflo, Syft.N&.Z.
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BorJIJluk uitgerand en een dubbelde inge- V.

drukte Stip op de Rug. H^*1 '

Hoofd-
Deeze wordt ook in ons Wereldsdëel gevon- stuk.

den. Ik vind de reden van den Bynaam niet

aangetekend,

(23) Doodgraaver die Roejlkleurig is , met de xxhl

Dekfchilden glad en bet BorJIJluk uitge* mtte.
*

rand.

De Bynaam zal van de platheid van zyn tyf

afgeleid zyn. Men vindt deezen ook , volgens

onzen Autheur, in Europa.

(24) Doodgraaver die graauw is , met de Deh xxiv.

Jchilden glad en het BorJIJluk uitgerand. Qt^f
ea

\

Ten opzigt van de Woonplaats heb ik het

zelfde te berigten. De Bynaam is baarblykelyk

van de Kleur afkomftig,

(25) Doodgraaver die roodagtig en Wolligis> xxv.

met de Oogen zwart. zSrfchs,

Dit Beeftje verfchilt , ten opzigt ' van de

Woonplaats, met de anderen van dit Geflagt,

die veelal in Krengen en Vuiligheden van ver-

rotte

(23) SiJpha ferruginea, Elytris tevibus, Thorace emargina-

to. Syfi. Nat. X.

(24) Silpha grifea, Elytris lievibus, Thorace emarginato*

Syft. Nat. X.

(25) Süpha teftacea fubtomentofa , oculis nigtis, Syftt Nat. X9

I. DS1LL, XX, STUK, Y 4
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V. rotje Planten zig onthouden, vry veel; de-

Afdeel. Wyj men het op de Bloemen vindt , gelyk

Hoofd- Moller hetzelve, in Deenemarken, daar

stuk. op ook waargenomen hadt. Wa3rfchynlyk zal

het zeer klein zyn*

xx vr. (26) Doodgraaver die zwart is met de Dek*

fufsagdgi!' fchilden glad en het Borftftuk gezoomd.

Dekleinte geeft den Bynaam aan deeze.laaf

fte Soort van Doodgraaver, die niet grooter is

dan een Luis, doch ftomp, en bleeker zwart

dan de anderen* Dezelve komt ook voor in

ons Wereldsdeel.

VIII. HOOFDSTUK.

Befchryving van 't Geflagt der Schildpad-

j £ s , waar onder eenige Europifche , doch

meeft Ooft- en Weftindifche Infekten, dus we-

gens de Gejlalie genaamd.

reden.

Naams- T*X E figuur van deze Infekten maakt dat menze
'**J: gemeenlyk Schildpadjes noemt, ooi

dat, naamelyk, hun geheele Lyf, gelyk by de

Schildpadden, als onder een Schild is verbor-

gen. De Latynfche Geflagtnaam , CaJJida,

welken LinNjeus gebruikt, is afkomftig van
9
t

(26) Silpha nigra, Elytris kvibus , Thorace roaiginato, Sff/L

Nat. X,
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o

't Woord CaJJtSf dat een Helm betekent, en V.

wordt aan deeze Infekten gegeven , om dat het
A
y^ j

EL'

Kopfchild hun als tot een Helm op 't hoofd Hoofd.

verftrekt. In 't Hoogduitfch noemt menze Schiïé* STüK-

kaefer , dat is Schildtorretjes*

De Infekten van dit Geflagt komen ^zeer na- Kenmerken.

by aan die van het voorgaande, welken men

Schilddraagers noemt, doch de randen van hun

Borftftuk en die der Dekfchilden zyn veel bree-

der, en bedekken byna den geheelen Kop, De
figuur der Sprieten verfehilt niet veel , als loo-

pende dezelven ook naar 't end toe dikker. Het

weezentlykfte onderfcheid beftaat in 't getal der

Leedjes van de Voeten , die in de Doodgraa-

vers vyf in getal, doch in de Schildpadjes maar

vier zyn , zo de Heer Geoffroy aanmerkt.

De Maskers van deeze Infekten , zegt die De Maskers.
Pl lxxiii

zelfde Autheur, zyn nog veel zeldzaamer danKg, ïz. a."

het volmaakte Dier. Hun Lyf is kort , breed

en plat, op de randen met Doornagtig getak-

te puntjes gewapend* Zy hebben zes Pooten

en hunne Staart, boven het Lighaam omgeboo-

gen, eindigt in een Soort van Vork, tuiTchen

wiens twee punten het Aarsgat zig bevindt.

Dit is de reden , dat de Uitwerpfelen van het

Infekt , wanneer zy uit het Lighaam komen

,

als opgeftapeld worden gelyk het Hooy op een

Hooyvork , en een Soort van Zonnefcherm maa-

ken, die over het Lyf is uitgeürekt. Ten einde

van zekeren tyd , egter , ontlafl: het zig daar van ,

en dan worden wederom nieuweinde plaats ver-

I. Deel. IX. Stuk. Y 5 za-



346 Bescrryving van
V. zameld. Dergelyke Wormpjes ontmoet men

A
VlS

L
*' dikwilsoP de Diftelen, op de Kroontjes-Bloem

Hoofd- draagende Planten , enz. Aldaar vindt men ook
sTüiC- het wonderlyke Popje van dit Infekt, dat niet

' fn de Grond kruipt om te veranderen.

Ba Pop. Het Popje is breed en plat, byna ovaal, en
JFfc.i2.b,B.

jn zyQ Qmtfek met Byhangzels, die veelpun-

tig zyn, verfierd, gelyk men 't zelve in Fig.

12 , volgens de natuurlyke grootte , en drie-

maal in langte en breedte vergroot, daar ne*

vens, ziet afgebeeld. Gemelde Byhangzels ge-

lyken naar een Soort van Bladwerk , en aan 't

voor- of boven* end is het bepaald als een Hals-

kraag , met takswyze puntjes. Dit doet het

Popje veel meer gelyken naar een gekroond

Wapeofchïldje, dan naar een Infekt of Worm.

Deeze zonderlinge Pop is bleek groen van

Kleur, met eenige bruine Vlakken op de Hals-

kraag, en de Vinnen, op zyde, zyn wit. Ten

einde van veertien Dagen ziet men daar uit het

Schildpadje of Schildtorretje voortkomen, 't

welk door de Bovenhuid aan het voorfte gedeel-

te uitbreekt , en waar van men , van onderen ,

reeds den Kop, Sprieten en Pooten , onder

omwindfelen verborgen, in de Pop had kun-

den zien, Hetzelve legt zyne Eijërtjes op de

Bladen der Boomen , die door de Wormpjes

van onderen worden afgegeten.

soorten, 1° Europa vindt men maar weinige Soorten

van deeze Iöfekten, doch uit de Indien komen

'er die zeer fraay en groot zyn. Li'nnjeus

heeft
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heeft van de eerften drie, en van de anderen v.

vyftien Soorten aangetekend. Verfcheidene , ASSJJ**

die, in de befchryving der Sweedfche Dieren, HoofdI

tot dit Geflagt betrokken waren, zyn thans, stuk.

door hem, gelyk wy gezien hebben, tot de

voorgaanden t'huis gebragt.

(1) Schildpadje dat groen is van Kleur. ïm

Viridis,

Deeze Soort, die door haare Groene kleur Gro£n -

van de anderen onderfcheiden wordt, is zeer

gemeen in Europa. Men vindtze op de Plan-

ten die gekranfte Bloemen draagen f , gelyk de Vmknu,

Kruiiemunt en dergelyken , als ook op de Dis- 1*

telen. De langte is fomtyds een , fomtyds an-

derhalve Linie; de breedte wat minder: dat het

Lyf ovaal maakt. Het 'Borftftuk is zo breed

van rand , dat de Kop daar door geheel bedekt

wordt , even als het overige des Lighaams door

de Dekfchilden , en dit geeft 'er de gedaante

van een klein Schildpadje aan* Van onderen

vertoont zig het Lyf, dat geheel zwart is, uit-

genomen de Pooten , welken bleek zyn van

Kleur.

Onder de vroegere Autheuren, heeft Blan- DeWornu

KAART, GoEDAART en JuffV. MERÏAN
« van

(1) Cajtïida viridis, Syfl. Nat, X. Gen. 174. Faun. Suec.

,377. RA.J. Inf. 107. n. 5. Goed. Inf 1. p. 94. T. 45,

FRISCH. Inf. 13. p. 35. T. 29. BLAN K. Inf 8p. T.

ï 1 . f. F. R E A U M. Inf. III. T. 1 8. M E lil A N. Europ. T„

• 115. ROES. Inf. II. Soar. III. p.,13. T. 6. VOLK, Hefp*

J. p. 165, f. 4.

I, Deel. IX. Stuk.

v
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V. van dit Infekt en deszelfs Verandering gewag

Afdeel. gemaakt. Roes el geeft 'er ook de Afheel*

Hoofd- diD§ en Befchryving van. Frisch die, op

stuk, '
t ailerlaatfte van zyn Werk over de Infekten

,

het Wyfje afbeeldt, onder den naam van Groe-

nen Schild -Marien - Worm , hadt de huishou-

ding van dat Infekt reeds omftandig voorge-

fleld (*). Dus noemt hy het Masker, dat hy

in 't end van Juny op de zwarte Melde vondt

,

welker Bladen deeze Wormpjes doorknaagden.

De Kleur was verfchillende , nagr het Kruid,

waar op zy gevonden werden, fomtyds bleek

groen , fomtyds bruin of zwartagtig , met een

witte Streep langs de Rug , gelyk op de Salie

hem zodanige voorkwamen. Hy heeft de Vork-

agtige Spitfen, aan de Staart, welken deeze

Worm altyd opgeheven houdt , wel waargeno-

men , doch zig verbeeld , dat de afgelegde

Huid, na de Vervelling , door dit Wormpje op

de gemelde puntjes gedragen wordt, om het-

zelve te befchutten voor Regen en Ongedierte,

De Heer Reaumür heeft de Hiltorie van

deeze^Infekten grootelyks opgehelderd (f). Hy
fleltze voor, onder de Maden of Motten, die

zig bedekken met haare Vuiligheden, en laat-

ze dus volgen op de Wormpjes van de Lelie-

Torretjes, en op die Motten door welken de

Bladen van het Gerfl- en Haver-Koorn worden

door-

\ (*) Inf. IV. Th. pag. 10. Tab. XV.

lï) Mm. Tom. IIT. Part. i. p. 300, O&avo. Tab. it.
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doorgeknaagd en uitgevreeten , leverende ver- V,.

volgens een Soort van Torretjes uit, welke
A
y^

U

met die Koorn- of Broodtorretjes vry overeen- Hoofd-

komftig fehynen te zyn , waar van reeds is ge- STÜIC*

fproken •• Het Wormpje der Schildpadjes *Biadz.3o*.

kwam hem, in de Zomer, voor, op de Bladen

der Artisjokken en andere Diftelige Planten:*

fomwylen vondt hy't zelve geheel bedekt door

zyne Vuiligheden, als een hoop van zwarte

Korreltjes, ruftende op de Vorkagtige Spitfen

van de Staart, en dus een foort van Dak of

Zonnefcherm maakende over 't Lyf. De Kleur

is nu eens bleek dan bruinagtig groen >• en fom-

tyds zo zwart als de Vuiligheden die het bedek-

ken, welke door een Tepelagtig Uitftek, dat

aan 't end van 't Lyf is en het Aarsgat maakt 5

worden uitgeworpen. Dus ftapelen zig de Uit-

werpfelen op de gedagte Vorkswyze Puntjes*

die zig byna tol over de helft van 't Lyf uit-

ftrekken.

De Heer Reaümür merkt aan, dat de af-

gelegde Huid fomwylen tot een Grondfteun

dient van de opgeftapelde Vuiligheden; alzo

men , met een Vergrootglas, duidelyk de Doornt-

jes gewaar wordt aan het onderfte derzelven:

waar uit dan ook blykt, dat dit Infekt de Ver-

velling ondergaat voor de eerfte Verandering,

Deeze gefchiedt op de Bladen der Planten,

waar het Wormpje aasde, en , zonder eemg
Tonnetje of Bekleedzel te maaken, legt het

alsdan zyn oude Huid, en tevens die Vorks-

l dei;i ix, sï-uk, wy*
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V, wyze puntjes af, welken voor hetzelve van

Afdeel. seen gebruik meer zyn. De Pop , evenwel ,
VIII. & o j r

Hoofi> is niet minder gedoomd, dan het Masker of

stuk» Wormpje was geweeft,
%
maar de Doornen zyn

breeder en plat. Het Menfchelyke Aangezigt*

je 5 met een Soort van Kapje overdekt, volgens

de Afbeelding van Goed aart, heeft decze

Heer niet daar in kunnen vinden ; hoewel zy

fomtyds , aan de Halskraag , eenige Vlakjes

heeft , die men voor Oogen en Mond zou kun-

nen neemen* Het Schildpadje , ter wereld ko-

mende, is van boven fraay groen, doch wordt

vervolgens geelagtig : terwyl het Lyf en de

Pooten zwart blyven. Tuiïchen de genen, die

op de Artisjokken en Diftels leefden , nam hy

geen ander verfchil waar, dan in de grootte,

en hy hadt fomtyds Wyfjes gezien , zo klein

* als de Mannetjes*

ti. (2) Schildpadje^ bleek gewolkt is va?t Kleur

•

Nebulofa.

Gewolkt.

Uit de Waarneemingen van den Heer Re au-

mur zou men haaft mogen beflaiten, datdee-

ze een enkele Verfcheidenheid was en geen ver»

fchillende Soort. Linn^eüs zegt thans wel

,

dat men dit op de Diftelen vindt en het groene

Schildpadje op deKruiden met gekranfte Bloemen

Vertunu * ; doch dan is zyne aanhaaling van G 6e d a a r t

regt

(z) CaflHa pallido-nebulofa. Syft. Nat. X. Scarabsus mi-

nor fordide fulvus. Faun, S#&t 37§f GOED, In/. I. p. 96.

T, 44* RAJ. In/ $2,
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regt tegenftrydig; die getuigt, dat het laatfl- V.

gemelde voorkomt op deMelifle, en het eerft
AF^L#

befchreevene op de Diftels. In de befchryving Hoofd.

der Sweedfche Dieren hadt zelfs onze Au«* STÜR-

theur getwyfeld , of het verfehil van Kleur nipt
'

maar een Kenmerk der Sexe ware: voegende

daar by, dat dit bleek gewolkte Schildpadje

zig in de Tuinen onthield op de Moeskrui-

den en dergelyken*

De Heer Geoffroy maakt van deezeook

een byzondere Soort , onder den naam van bruin

Schildpadje, en betrekt daar toe, insgelyks,

dat Infekt, het welke van Ray genoemd wordt

Torretje dat vuil Goudgeel is, met eenige zwar-

te Stippen en Vlakken hier en daar befprengd.

Geen ander verfehil , merkt hy aan , dat tufïchen

'c zelve en 't voorgaande zy , dan in de Kleur

,

zo «even gemeld, Hy heeft evenwel deeze

bruine Sehildpadjes ter langte van twee of drie

Liniën, en dus veel grooter dan de groene,

doch op de zelfde Planten, waargenomen (*).

't Is zonderling dat men, in Sweeden, de twee-

de Soort half zo groot vondt als de eerfte (f).

(3) Schildpadje dat graaaw is , met een zeer nr.

blinkende blaauwe Streep op de DekfcbiU silüyk,

den.

Mea

(*) Hift. des Inf. env. Paris. Tom. I. p, 310,

(f) Faun. Suecic. Ed. I. p. I39.
V

(3) Catöda grifea, Elytris linea ccerulea nitidijffima. Syft;

Nat. X.

I. Deel, IX. Stuk,
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V* Men kan dit, met reden, het Sierlyke noe-

VUL* men y wege&s de gemelde Tekening , die eg-

Hoöfd- ter, met het fterven , daar in verdvvynt. Geof-
stuk. •

FRO y vondt de gedagte Streep Goudgroen,
• en noemt het deswegen Goudkleurig gebandserd

Schildpadje. Hetzelve, dat hy omftreeks Parys

vondt , was wederom van de voorgaanden al-

leenlyk in Kleur verfchillende en in Grootte

kwam het tuffchen beiden. De Kleur was vuil

bleekgeel , trekkende een weinig naar h^t vaa-

le , en de Goudgroene Streep verdween allengs

in het Infekt, naar maate dat het uitdroogde.

Groenen Van gemelde Franfchen Heer worden nog

t°L Lxxin. twee Soorten van Sehildpadjes opgegeven

,

*%• i2. c. Welken hem voorgekomen zyn op een byzon-

dere Plant , die in het Najaar bloeit op de

Broekige Landen en Wollig Sterrekruid ge»

noemd wordt (*). Men mogt deeze niet min-

der Sierlyk noemen; want het eene hadt de

Dekfchilden groen , en 't Kopfchild of Borft-

fluk roodagtig bruin, in het andere waren de

Dekfchilden zo wel rood van Kleur als het

Borftftuk ; doch hy vondt 'er ook geheel groe-

ne onder en van aanmerkelyke Grootte , als zyn*

de meer dan een vierde Duims lang, Deeze

laatfte hadden , zo wel als de gewoone groene

Sehildpadjes , die men veel op de Kliffen

.

vindt, het Lyf en de Pooten zwart, de Dek-

fchfi;

(*) After Pratenfis , Awtumnalis , Qonyzx folio. Touknek

Inft. RH Hnbar.
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fcbilden zwart geftippeld Tot verklaaring van V,

derzelver Geftalte dient de nevensgaande Af» Afdeel*

beeldiög. HooFD ,

„ Dceze Vlakken, zegt hy, ftaan, ten ge- sTTOè

ïi tale van vyfofzes, lange de Naad, daar de vSfcS?nW
*, Dekfchilden elkander raaken , en loopen dik- j n̂

°udeiS

3, wils in één met die van de andere zyde, het

3, geen alsdan een lang, zwart, getand en ge-

3, flingerd Bandeerzel maakt* Bovendien zyn

„ er twee groote lange Vlakken naby den uit.

3 , waardfen hoek aan het opperfte der Dekfchil-

3, den , en verder twee of drie kleine zwarte

3, Stippen op het midden derzelven, Dceze

5, beide Infekten vindt men by elkander, en ia

3, groote veelheid, aan de Moeraflen, op het

? ,
gemelde Sterre-kruid. Hunne Wormpjes o£

„ Maskers zyn aan die der gewoone Schildpad-»

« jes gelyk ; platagtig, naamelyk, van Lyf*

en Stekelig, vooral op de Zyden: zy héb-

3, ben een gevorkte Staart , waar mede zy hun*

3, ne Uitwerpzelen boven 't Lyf houden. De
3, Bladen van dat Kruid worden door hun ge*

$3 knaagd. Ik heb 'er verfcheidene opgevoed «>

,3 daar ik altoos gepluimde groene Schildpad*

,, jes uitkreeg, en dit heeft my doen vermoe*

„ den, dat de rooden en de groenen niet dam

„ in Ouderdom verfchilden, zynde de laarilett

„ jongft. Om my daar van nog meet te vef*

„ zekeren , heb ik ook gewoone groene Schild*

3, padjes opgevoed , en het groen van derzel«

$> ver Dekfchilden wierdt allengs geelagtigef §

I« Deel. i& stuk* Z
. n Vêf*
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V. „ vervolgens langs hoe rooder : 't welk bewyft
Afdeel. ^ dat hun verfchil van Kleur alleen daar uit

Hoofd- ?> ontftaat, dat zy jonger of ouder zyn '\

I
ïv. (4) Schildpadje dat bleek is en een bruin Kruis

Gekmifh beeft op hst middelfiuk der Dekfchilden.

Van de Europifche komen wy nu tot de uït-

heemfche Schildpadjes 9 waar onder deeze Soort

met Regt den Bynaam voert van Gekruift. De
bleeke Dekfchilden > naamelyk, op de Rug van

het Infekt bruin
,
geeven een dergelyke Streep

af, die wederzyds loopt naar de hoeken van

het Borftftuk* en een derde over de Schilden

agterwaards.

v- (5) Schildpadje dat bleek is , bet Lyf met twee

Tweebandig. bruine Streepen gebandeerd.

Dit Beeftje, dat om de gemelde reden Twee-

bandig wordt genoemd , onthoudt zig , volgens

den Heer Rolajnder, in Zuid -Amerika.

,f vi. (6) Schildpadje dat ongevlakt geel is y met bet
Flava, .

Geel. Lyf roodagtig.

Men vindt dit geele Schildpadje, volgens

dien zelfden Heer, zo wel als het Gekruide, in

Amerika.

(7)

(4) Caflida pallida, Elytris difco fufco-cruciato. Syft. Nat. X.

(s) Caflida pallida , Corpore faiciis duabus fufcis. Sy/U

Wat. X*

(6) 'Caflïda flavaüiimactüata, Corpore tcftaceo. Syft.Nat.X*
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V.
(7) Schildpadje dat geel is, en loven op 't Lyf afdeel

paarfcb. VIII.

Hoofd

Een breede paarfche Vlak , boven op 't Lyf, vu.

*

geeft den Bynaam aan dit kleine Beettje, 't
P
PtS"

welk anders zyn geheele Bekleedzel geel heeft.

Niet onwaarfchynlyk zal dat verfchil van Kleur

ook maar een Verfcheidenheid zyn, in deeze

Weftindifche Infekten.

(8) Schildpadje dat roodagtig is, met den rand vut,

van het Borjljluk en van de Dekfchilden ^Gcmriï**'

geel.

Omtrent de Kleur heb ik de zelfde Aanmer-

kingen. Het fchynt een weinig gropter té zyn

dan het Paarfche Schildpadje.

(9) Schildpadje dat geel is en Netswyze %wart ix.

n . 7 , Reticularts}
gejtippeld. Geftippeld.

De reden , dat men dit Geftippeld noemt 9

in onderfcheïding van de andere Weftindifche,

is 't over blykbaar. De Heer Roland er
heeft dit 5 zo wel als de vyf voorgaanden , in

Amerika waargenomen.

O) '

(7) Caflida flava , fapra Corpus purpmrea. Syfi. W&t, X»

(8) Caffida teftacea, margine Thoracis Elytrommque flava.

Syft. N*t. X.

(9) Caflida flava nigro pun&ato reticulata» Syjï. Nat, X»

L Dell. IX. Stuk. Z 2
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Afdeel, Cï0) Schildpadje dat ros is , met de Dekfcbih

VIII. den zwart bont, en de Zyden gebandeerd.
Hoofd.

x#
' Dit onthoudt zig, volgens dien zelfden Heer,

r
*Mmt.

a
' in dat WereldsdeeL Het is veel grooter dan

de anderen , en heeft twee zwarte Banden op

den breeden Zoom , aan de Zyden,

XT- (n) Schildpadje dat Bloedkleurig is, de Dek-

Groot. JcbiUen op 't Middelfiuk met zwarte Jlip»

fitoïuim pen befprengd, aan den rand met zwarte

takkige Streepjes*

Dit, zegt Linn^us, is het allergrootfte

der Infekten van dit Geflagt. Hetzelve heeft

het Borftftuk ongevlakt. Het onthoudt zig ,

volgens den beroemden Heer de Geer, in

Indie* Onze Afbeelding is ontleend van den

Heer Sulzer, die het gene, naar welk de-

zelve gemaakt is , opgeeft als het grootfte van

de Schildpadjes hem bekend , zynde Staalkleu-

rïg met een roodagtïg Borftfchild, en zig ont-

houdende by doodc Krengen.

xit. (12) Schildpadje dat Roejlkleurig is, met den
CUthratA.
Getralied* ge*

(10) Cafïïda rufa, Elytris nigro variegatis, lateribus fafcia-

tis. Byftf
Nat. X.

(11) Caflïda fanguinea , Elytris difco punótis nigris iparfis,

margine lineis ramolis nigris. Syjl. Nat. X.

(12) Cafïïda ferruginea, Elytris margine omni, linea Ion*

gitudinali, femicuie waosvexfali nigris, Syft% Nat, X,
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gebeden rand der Schilden , een overlang- v#

r o 7 7 J r AFDEEL.
fe Streep , en een halve dwarfe, zwarU yill.

Hoofd-
Men kan de reden ligt bevroeden van den stuk.

Bynaam deezer Soort , die, gelyk het voor-

gaande, in Indie voortkomt , volgens dien zelf-

den Heer. HetBorflftuk is ongevlakt* De Dek-

fchilden zyn zeer breed, aan den rand overal,

zelfs bezyden de Naad, zwart, en, bovendien,

loopt eenzwarte Streep, overlangs, door het

midden van ieder Dekfchild. Door eeo zwar-

te dwarsftreep worden de overlangfe famen-

gevoegd* Het Wyfje heeft drie halve dwars-

ftreepeu over
5
t Lyf.

(13) Schildpadje dat Kopergeel is, hellende xiil

de Dekfcbilden ongevlakt , met uitgeholde ^Sfch.
Stippen getekend.

Dit wordt in Amerika gevonden , volgens

Sloane.

(14) Schildpadje dat Koperig llaauw is, tel- xiv.

lende de Dekfcbilden ongevlakt en gete- Goud&oen
Til. LX"'

kend met uitgeholde Stippen.

Volgens P e tiver onthoudt zig in Brafii

dit Schildpadagtig Beeftje, dat Goudgroen is

van

(13) Cafiïda luteoaenea , Elytrïs immaculatls excavato puno

tatis. SLOAN, Jam. II. p. 208. T. 23 3- £ 27, 28.

(14) Caflida cyaneo-aenea, Elytris imiiiaculatis excavato-»

pun&atis. Pet. Gaz, T. $9. f. 6.

I, Deel, IX, Stuk, Z 3
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V. van Kleur 9 zynde twee derde Duims lang

Afdeel. en een half Duim breed : doch het is niet op

Hoofd- Pi>* LVII. maar op Pl. LIX. van hem af-

stuk. geheeld. Onze Afbeelding is naar zulk een '

uitheemfch Beeftje , in de natuurlyke grootte

,

gemaakt.

xv * ( l 5) Schildpadje dat Roejlkleur - Koperig is 9

oneffen.' hebbende 5 op het midden van de Dekfchil-

den y ten langwerpig ronde geele Vlak.

In de befchryving van 't Petersburgfche Ka-

binet wordt hier van gefproken. Het Infekt

onthoudt zig* volgens Róla^der, in Ame-
• rika. Het voert dien Bynaam wegens de on-

effenheid der Oppervlakte van de Dekfchilden.

xvi. O 6) Schildpadje dat bruin- Koperig is, met

itviÊk em ZydeÜngfe gtete Vlok der DekfcMU

den.

Om die reden wordt dit Zydvlakkig door rny

getyteld. De Heer Rolander heeft het-

zelve, insgelyks, in Amerika waargenomen.

xvn. (17) Schildpadje dat groen - Koperig is , met
Diftoides. •-*»**

Middelvlak-
**>'*

kig.

(is) Caflïda fermglneo-aenea, Elytris macula flava fubova-

ta difci. Muf. Petrop. 6$o> N. 130.

(16) Caflïda fufco-arnea, Elytris macula flava laterali. Syft.

Nat. X.

(17) Cafilda viridi-ïcnea, Elytris raaculis duabus ftivis dif-

ci . Syji. Nat. X.
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twee geelt Vlakken op het Middeljluk der V.

Dekfcbilden» ym c

Men is de ontdekking van dit Middelvlakkig STUK.

Schildpadje, dat in Amerika woont, aan dien

zelfden Heer verfchuldigd.

(18) Schildpadje dat zwart is , en vier gftrfl xvnr-

y *
Petiveria*

agtige Vlakken op de Dekfcbilden heeft. num.

Petiverlch.

Het onthoudt zig inAfie, dat is inOoftindie

waarfchynlyk, volgens Petiver, wiens Af-

beelding de langte heeft van een Duim en de

breedte van drie vierde Duims.

IX, HOOFDSTUK.
Befchryving van *t Geflagt ^Lievenheers-
Haantjes, die meejlal door het getal der

Stippen, Vlokjes of Pukkeltjes, welke zy op

de Dekfcbilden hebben 9 onderfcheiden worden.

Nader bepaaling van derzelver Kenmerken.

DE benaaming die , hoewel zeer vreemd en Naams-

ongerymd,mooglyk fraaiheids halve, aan

deeze Diertjes is toegeëigend, gebruik ik tot

een Geflagtnaam. In Vrankryk, immers, gee-

ven de Kinderen
J

cr, nog vreemder, den naam

aan

(is) Cafllda nigra, Elytris maculis quatuor flavefcentibiu*

PET. Gaz. VIL T. 71. f. 1. A&. AngU 171. p. 8tfi.

I. Deel. 1X< stuk. Z 4

reden.



S6a Besóhryving van
V. aan van Béte a Dieu , Vacht a Dieu of Cheval

Ar»EEL
- a Dieu: dat is Gods Beertje, Gods Koe of

Hoofd- Gods Paard , en , dac zonderling is , de Engel-
stuk.

£j-hen noemen het L^ Cow of Lieve Vrouwe

Koe. In Duitfchland geeft men het den Eer-

tytel van Marien Kefer > dat Lieve Vrouwe Tor-

retje betekent ,- doch die hetzelve Lieve Vrou-

we-Vogeltje noemen, gaan wat ver (*). De
Latynfehe Geflagtnaam Coccinella , komt met

die der Konchenilje byna overeen, waar van

het Infekt egter hier niet t* huis hoort (f).

Kenmerken. De Kenmerken, die de Heer LinnjEus

hier voor opgegeven hadt, waren zeer onbe.

paald. De geknot Knodsagtige figuur der Sprie-

ten, inderdaad, onderfcheidt deeze Infekten

Daauwlyks van de Torretjes of Torrqn. Hier-

om voegt hy 'er thans anderen by, die egter,

Wgenomen de half Klootsrondheid van het Lyf %

weinig te beduiden hebben. Hy zegt, dat zy

met Voelertjes of Proevertjes zyn voorzien,

welker end Knodsagtig is als een half door-

gefneeden Hart (§); hetBorftduk en d^ Schil-

den

(*) BRADLEY Werken der Natuur. Amft. 1744. bl. 2,3 ï.

("j") Sommigen hebben zig verbeeld, dat de thans zo be-

kende Verwflof, genaamd Konchenilje of Cochenille , in <^e

Weftindien van dergelyke Infekten kwam, om dat 'er wel

eens Vleugelen van Lievenheers Haantjes in gevonden zyn;

êloch men meent thans te weeten , dat die Verwftof met de

XJghaamen van deeze Infekten , en mooglyk wel eens by toe-

val, door de Indiaanen vervalfcht worcfe, Deeze noemt ma\

gemeenlyk Ctccionella.

(&) ?tifx Glava SemicoicJati»
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den gezoomd ; het Lyf van onderen plat. De v.

beide voorgaande Geflagten hebben het Borft- Afdeel.

ftuk en de Schilden veel duidelyker gezoomd HooVd-

dan de Lievenheers-Haantjes. stuk.

In deeze duifterheid heeft de Heer Ge of-

froy het geluk gehad een Straal van Licht

te ontdekken. Hy vindt dat deeze Infekten

de Voeten van drie Leedjes hebben, 't welk

dezelven van de andere Torren en Torretjes ,

ja van de Schildvleugeligen in 't algemeen,

onderfcheidt. Ook merkt hy aan , dat derzel-

ver Sprieten kleiner zyn dan de Proevercjes,

die zy aan den Bek hebben ; 't welk een niet

minder aanmerkelyke Byzonderheid is. In de

meefte Schildvleugelige Infekten zyn de Sprie-

ten , die men omtrent de Oogen geplaatft

vindt, ongelyk kenbaarder dan die Proevertjes

;

in de Lievenheers Haantjes moet men de Sprie-

ten zoeken om ze te zien , en de Proevert-

jes loopen aanftonds in 't oog. Indien men

hier by de half Klootsrondheid van het Lig-

haam voegt, zo zullen de Kenmerken taame-

3yk vafigefteld en bepaald zyn.

Onder de Europifche Soorten van dit Geflagt

zyn 'er geenen van aanmerkelyke Grootte

,

doch de meeften zyn zeer fraay getekend en

gekleurd* Het fchynt hem ook twyfelagtig,

of niet veelen flegts Verfcheidenheden zyn

of mooglyk van verfchillende Sexe; dewyl hy

'er heeft zien paaren , die grootelyks in Kleur

verfchilden. Hy telt zeven - en . twintig Soor-

j. Deeju IX, Stuk. Z J tm ,
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V. ten, omftreeks Parys. Linn^eus geeft zes*

AF
?x!

L
' en-dertig Soorten op 5 waaronder maar een of

Hoofd, twee Uitheemfche of uit andere Wereldsdee-
6tuk.

]en# jjy onderfcheidt dezelven in vier Artike-

len naar de Kleur , als volgt,

EERSTE ARTIKEL.

De Dekfchilden rood en geel a met Zwart

gevlakt. •

:

Unipun&a-
U.
Met een
Stip.

IL
Bipun&afa.
Met twee
Stippen.

(i) Lievenheers Haantje dat de Dekfchilden

geelagtig heeft , met één gemeene zwarte

Stip.

Dit Beefije fchynt door onzen Autheur in

dit Wereldsdeel gevonden of hem bezorgd te

zyn ; dewyl hy getuigt , dat hetzelve zig ont-

houdt in Europa.

(2) Lievenheers Haantje dat de Dekfchilden

rood heeft 9 met twee zwarte Stippen.

Deeze Soort, die de grootfte en gemeende

niet is onder de Infekten van dit Geflagt 9 wordt

door Petiver het Engelfche Tweevlakkige

of

(1) Coccinelh Coleoptris flavescentibus , pun&o communi

nïgro. Syft. Nat. X. Gen. 175.

(2) Coccinella Coleoptris rubris ; punftis nigtis duobus.

Faun. Suec. 388. PET. Gaz. 34. T. 21. f. 4. MERIAN.
Ir.f. 69. T. 136. LIST. loqu. 38 3. n. 8. RAJ. Inf. t6.

1. 2. B R A D L. Natur. T. 27. f. 4. F R I S C H. Inf. IX.

p. 33« T. 16. f. 4. R.EAUM, Inf. III. T. 3*. 6 *<>•
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of kleiner roode Lievenheers Haantje genoemd. V*

Juffr. Me rian heeft hetzelve afgebeeld op
A™El+

het Kruid, dat men Juffertjes in 't Groen ty- Hoofd.

telt, en merkt aan, dat de Worm van 't zelve STUK*

op byna alle PlantgewafTen gevonden wordt,

aazende op de Plantluizen. Men heeft even-

wel naderhand waargenomen , dat die van dee-

ze Soort meeft huishouden in de Elzen Bofch-

jes, welke doorgaans rykelyk met zulke Luizen

zyn voorzien. Dus zyn zy ook op de Wil-

gen', en Pruim- of andere .Boomen, niet zeld-

zaam.

Deeze Infekten , zegt Geoffroy, zyn Geftaite.

een vyfde Duims lang en een zesde Duims

breed ; van onderen geheel zwart , zo wel als

't Borftftuk , dat twee groote witte Vlakken

op zyde heeft, en eene kleine, van gedaante

als een Hart, op het agterfte gedeelte, dac

aan het Schildje raakt. Op den Kop, die ook

zwart is, vertoonen zig insgelyks twee witte

Stippen. De <Dekfchilden der Vleugelen zyn

rood , en hebben ieder op het midden een aan-

merkelyke zwarte Stip. Het Infekt van onde-

ren , daar zy plat zyn , befchouwende , zo ver-

toont zig duidelyk de rand aan den omtrek

van het Borftftuk en de Schilden.

Doktor S co poli heeft in deeze Tweeftip.

pelige Lievenheers Haantjes wel vyf Verfchei-

denheden waargenomen , waar onder eene met

de Schilden geelagtig of bleek geel gelyk wit-

te Erwten ; hoedanigen Frisch als de ge-

I. Deel. ix. Stuk, meen-

Verfchei-

denheden.
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V. meenden fchynt aangemerkt te hebben: doch
Afdeel. hy vondt ook anderen, naamelyk zwarte met

Hoofd- twee geele of met twee roode, en roode met
stuk, twee of meer zwarte Vlakken; die altemaal,

zo hy zig verbeeldde, van de zelfde Wormen
of Maskers voortkwamen.

De worm. De Heer deReaümür, die van deeze

Torretjes by gelegenheid van de befchryving

der Wormen , die op de Plantluizen aazen,

fpreekt, geeft weinig agt op deeze Verfchei-

denheden van Kleur , of andere Verfchillen

:

maar hy is te naauwkeuriger in de befchou-

wing van het Masker en deszelfs Verandering,

als omtrent de Levensmanier van hetzelve, ge*

weeft. Deeze Wormen, zegt hy, zyn lang-

werpig aan 't end fmal, en naar den Kop toe

allengs verbreedende, doch platagtig rond van

Lyf , voor aan met zes Pooten^ Men vindt
?

er

van verfchillende Kleuren, fommigen witagtig,

anderen zwart, bruin of graauw^ Onder deeze

laatften ziet men 'er gemeenlyfe, die op het

Lyf vier of zes geelagtige Stippen hebben , en

het is van de meeften deezer laatften dat de

half Klootsronde Torretjes voortkomen, waar

van de Dekvleugelen uit den bruinen rood

zyn , ieder met eenige zwarte Stippen gete-

kend*

verandering. Deeze Wormen loopen op de Planten en

Boomen , tot dat zy eenige plaats vinden daar

Luizen by elkander woonen , en dan houden

zy 'er eveneens huis , als een Wolf wanneer

hy
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hy in een Schaapftal komt; met dit verfchil, v.

egter, dat zy niet dooden dan 't gene zy op« Aj^eel/

vreeten. Tot hunne volle Grootte gekomen Hoofd-

zynde, lymen zy zig met de Rug tegen eenig STÜK«

Blad, waar zy de Huid afleggen en een Pop

worden. Deeze is reeds korter van Lyf dan

de Worm was, doch blyft gewoonlyk met het

agterfte zitten in de afgeftroopte Huid. Na
verloop van veertien of vyftien Dagen veran-

dert die Pop in zulk een Torretje , als gezegd

is, waar van het Wyfje, na dat de Paaring is

gefchied, Eijertjes, die Barnfteenkleurig zyn

en langwerpig, legt op de Bladen van Boomen

of Planten , daar de Jongen , kort na dat zy

uitgekomen zyn, op de Plant- of Boomluizen

ter Jagt gaan.

(3) Lievenheers Haantje dat de Dekfchilden m.

rood heeft , en met drie zwarte Stippen tayun&éSm

is getekend. **£*

Zodanig een als dit , dat aan ieder punt der

Dekfchilden een zwarte Stip heeft , fchync

door anderen niet waargenomen te zyn. Het

onthoudt zig, volgens Linn^us, mede m
ons Wereldsdeel.

(4) Lievenheers Haantje dat de Dekfchilden iv#

geel He-
"

(3) Coccinella Coleoptris rubrls ,
pun&is nigris tribus. Syftm

ïïat. X.

(4) Coccinella Coleoptris luteis, maciüis rjigtfs fe longU

tudinalibus difïbrmibus. Syfi, NjRt, X,

I, DEEL* IX. STUK,
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V. geel heeft 5
met zes overlangfe zwarte Vlak.

Afdeel.
^ ^ mismaakt zyn*

JA.»

Hoofd»
«tuk. Het laatftgemelde zal miffchien aanleiding ge-

geven hebben tot den zonderlingen Bynaam*

Ik vind niet dat dit Beeftje door iemand anders

waargenomen zy.

•

v. (5) Lievenheers Haantje met de Schilden

3ÊmT Bloedkleur, en vyf zwarte Stippen.

Met vyf
stippen. op de Sleepruimen onthoudt zig dit Vyfftip-

pelig Lievensheers Haantje volgens onzen Au-

theur. De Heer Geoffroï merkt aan , dat

men hetzelve in de Tuinen te Parys , doch

zeldzaamer dan het Tweeftippelige vindt. Het

is van gelyke Grootte, en verfchilt in andere

opzigten naauwlyks daar van, zo min als de

Worm, die hetzelve voortbrengt.

vt. (6) Lievenheers Haantje met de Dekfcbilden

Si&fóï^ ro°d en ^rie zwarte Banden^

Vyf zwarte Banden waren 'er aan toegefchree-

ven in de befchryving der Sweedfche Dieren,

alwaar men 'er toe betrekt het kleine Half-

klootsronde Torretje van Ra y, met de Dek-

fchilden witagtig blaauw, en met zwarte Streepjes

op

(s) Coccïnella Coleoptris fanguineis, punftis nigris quin-

que. Faun. Suec. 392.

(6) Coccinell^ Coleoptris rubris ; fafciis nigris tribus. Faun.

Suec. 530,

Banden.
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op de Rug getekend. Het was in de Wilder* V*

niffen van Lapland gevonden. Afdeel.
ix»

(7) Lievenheers Haantje dat de Dekfchilden stuk'

peel heeft met twee zwarte Vlakken die n VI1
;

gegolfd zyn 9 overlangs. phua.

ters.

Zodanig een heeft de Heer Muller 'er

ook in Deenemarken waargenomen. Het ont-

houdt, zig volgens Linnjeus, in Sweeden.

(8) Lievenheers Haantje dat dé Dekfchilde?i vin.

rood heeft 9 met zeven zwarte Stippen. fj^
pme'

Met zeven

Dit is het algemeenfte en grootfte, zo het
StlPpen*

fchynt , door geheel Europa : des men het ook

by de meefte Autheuren 9 en zelfs by Roe*

sel, afgebeeld en befchreeven vindt. Pater

Poda geeft in zyn Kabinet van Griekenland

de geheele Verandering daar van op , die ook

door anderen omftandig is befchreeven. Peti-

v e R telt het onder de Infekten van Engeland*,

als daar zeer gemeen zynde: zo ook Ra^
Reaumür heeft het afgebeeld, zo wel als

dat

(7) Coccinella Coleoptris luteis ; maciüï.s duabus nigtis lon-

gitudinalibus finuatis. Syft. Nat. X.

(8) Coccinella Coleoptris rubris ; pun&is nigris feptem.

Faun.Suec.19*> Frisch. Inf IV. p. i.T. 1. f. 4- &AJ.
Inf 86. n. 1. Pet, Gaz. 33. T. 21. f. 3. Merian,
Eur. 24. f. II. GOED, Inf II. p. 58. T. if. ALB. Inf.

61. f. C. ROES. Inf II. Scar. III. p. 7. T. 2. IUaüM,
Inf UI. T. 31. f. 18. J3RADL. N*t % T. I?. f. *,

2. Df.SL. IX, STUK,
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V. dat met twee Stippen ; doch fchynt het ee*
Afdeel.

ajs eene Verfcheidenheid aan te merken , dan

Hoofd- als een byzondere Soort. Goedaart geeft
STUK» een zeer ruuwe Afbeelding van hetzelve.

Gdtsüte, Het Torretje heeft, volgens de Waarnee-

mingen van den Heer Geoffroy, omftreeks

Parys de langte van een vierde of een derde

Duims , de breedte van twee en een half of

drie Liniën. De Kop is zwèrt met twee witte

Stippen: het Borftftuk, dat insgelyks donker

glimmend zwart is, heeft ook een geelagtig

wit Merkteken op ieder Zyde. Elk Dekfchild

ïs met drie zwarte Stippen, die in een Drie

hoek geplaatft zyn, getekend, en aan het

Scharnier derzelven is een zevende Vlak, hun

beiden gemeen* Dit maakt dat men op ieder

Dekfchild vier Vlakken kan tellen , en dan

zou het Beeftje 'er agt hebben , gelyk F r i s c h
'er aan toefchryft.

Kleur, Deeze Autheur heeft waargenomen, dat de

fchoon roode Kleur van dit Lievenheers Haant-

je of Vrouwen Beeftje na de dood verdwynt

;

dewyl het dan geelagtig wordt. Hy fchryft

den oorfprong der voorgemelde Naamen aan

de onfchadelykheid toe , en wil dat die van

Marien Kefer daar van afkomftig zy, dat deeze

Torretjes in fommige Jaaren kort na Vrouwen

Dag of Maria Lichtmis, dat is in 't begin, van

February, wanneer men dikwils eenige zagte

Dagen heeft, reeds gevonden worden: gelyk

men dus aan andere Infekten ook den naam

geefc
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geeft van den tyd des Jaars , waar in zy meed V,

voorkomen. Doch ik geloof veeleer, dat zulks A™eêu

van Devotie der Roomichgezinden voor de Hoofd-

Moedermaagd is af te leiden. stuk.

Van den Worm* waar uit dit Inftkt voort- De worm*
PL. I XXIV

komt, geeven wy, om dat hy zo bekend nietig, u

is als hetzelve, de Afbeelding, wat vergroot.

Hy is t'eenem&ai gelyk aan die der gemelde

Soorten , doch groötér. Men ziet hoe hy van

agteren fmal uitloopt; van voeren breed en

dik zynde, met zes Pooten, gr&auwagtig van

Kleur, met zwarte en witte Vlakken over 't

Lyf. Men vindt denzelven op aüerley Boo-

men , maar inzonderheid op de Linden , aazen.

de op de Boomluizen , gélykerwys de anderen *

en, ten dien einde, den Kop rdet fcherpe Ny-

pers gewapend hebbende. Wanneer hy veran-

deren wil, zet hy zig met het Agterfte vafl op

een Blad en fcwdt uit; de Huid wordt ftyf ea

hard, dat een Popje maakt, waar van het Vel*

eindelyk , aan de Rug open barftende , het vol*

maakte Infekt uitlevert.

Deeze Lievenheers Haaötjës vindt men op

de Velden , en in de Tuinen , op verfcheider-

ley PlantgewalTen. Doktor Scopoli heeft dé

Zyden van het Borftftuk, welken Lïnn^üs
in. Sweeden wit waarnam , in Kattriölié ook geel*

agtig gevonden. Het Masker, dat onze Au-

theur Afchgraauw noemt, was door Pater Po-*

DA, in Griekenland, blaauwagtig en door hem

I. deel. IX. Stuk. A a zwaffe»
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V. zwarcagtig waargenomen , veranderende in eep
Afdeel. Goudgeele Pop , mee zwarte Vlakken.

Hoofd-
stuk:* (9) Lievenheers Haantje dat .de Dekfchilden

Novem- r00^ heeft 9 met neSen &ü¥&H Stippen.

punïïata.

stippen; Dit wordt als in de Jeneverbofchjes van Eu-

ropa voorkomende opgegeven door L 1 n n m ü s.

Daar is 'er ook een met negen Stippen , op de

Wilgeboomen, in Karniolie waargenomen door

Doktor Scopoli; dat is te zeggen met vier

Stippen op ieder Dekfchild en êéne Stip aan

beiden gemeen. Muller vondt 'er in een

Bofch in Deenemarken met agt Stippen , wel-

ke hy Agtftippelig noemt. De Heer Geop-
froYj die hec omftreeks Parysop deBoomen

waarnam , merkt aan , dat het in alle opzigtea

met het voorgaande fchynt overeen te komen,

uitgenomen dat het wat kleinder is, en ten op-

zigt van het getal der Stippen, die niet zeven,

maar negen en miflehien elf zyn.

Op ieder Schild, zegt hy, zyn drie groote

zwarte Vlakken , en een kleinere naar om laag

,

*t welk met de gemeene Stip, die boven aan,

paby het Borftftuk , zig bevindt, negen Stippen
1

maakt: maar bovendien wordt men aan den rand

der Dekfchilden, wederzyds, een klein zware

plek-

(9) Coccinella Coleoptris mbris , punóHs nigris novem,

Syft.Nat. X. Coccinella nigra, Elytris xubris,piui&is novem

nigris. Uddm, Bijfï f4»
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plekje gewaar , dat ook naar een Vlakje of Stip V.

gelykt. Dit laatfte Merkteken fehynt byzon-
A
^EEr'<

der te zyn aan deeze Soort , die niet zeer ge- Hoofd-

meen is.
ST"K*

x.
Eecem-*

(ió) Lievenheers Haantje <fctó de Dekfchüden^^f^
Goudgeel heeft met tien zwarte Stippen, sf-w™*

Muller heeft dit Beertje in Deenetnarfceü

gevonden, en Doktor Scopoli nam hetzel-

ve waar in Karniolie* zynde van grootte tuf-

fchen die met zeven en met negen Stippen in >

en eer langwerpig te noemen dan Ovaal* Hy
vondt 'er vyf Verfcheidenheden > van wel-

ken de eene wel vyf Stippen op ieder Dek-

fchild , maar twee aan de tippen grooter en fa-

menloopende hadt*

(n) Lievenheers Haantje dat de Dekfchilden ïl

rood heeft, met elf zwarte Stippen* [punéataT
Met elf

In de Haagen ontmoet men deeze 5 die on-

der de kleinften geteld wordt van dit Geflagt $

hebbende het Borftftuk zwart met twee witte

Stippen. Van de Vlakken is de elfde grooter

en aan beide Schilden gemeen.

: (tl)

(10) Coccinclh Cxeoptris fulvls
, pun&is nigris decem.

Syfi. Nat. X.

(n) Coccinella Coleoptris rubris; pimclïs mgris undediuu

Faun* Suecm 394. MtRIAN. Europ. isg»

I* DEEL. IX. STUK; Aa ^
/



37a Beschryving van
V. (i 2) Lievenheers Haantje dat de Dekfcbilden

Afdeel
jX#

*

bleek geel heeft , met dertien zwarte Stip.

Hoofd- pen.
STUK.

T^llcim.
**et katftgemelde heeft ook plaats in deeze

?™&fta : Soort, die op de zelfde plaatfen voorkomt,

stippen, en van middelmaatige grootte is. Men heeft

ze in Deenemarken gevonden op de Mieredik-

Bladen. Ook is dit Beertje in Karniolie waar-

genomen. Omftreeks Parys vindt men 'er twee

aanmerkelyke Verfcheidenheden van , volgens

Geoffroy; waar van de eene het Borftltuk

geel bont, de andere hetzelve rood, met zwart

gebandeerd heeft (*}.

Deeze Lievenheers Haantjes, evenwel, had.»

den de Dekfchilden rood, en Doktor Sc o po-

li getuigt, dat hy die met dertien Stippen

nooit geel gezien hadt: des daar omtrent een

aanmerkelyke Verfcheidenheid fchynt plaats te

hebben in byzondere deelen van Europa: ten

ware het een Drukfeil zyn mogt: want in de

befchryving der Sweedfche Dieren worden de

Dekfchilden rood gezegd te zyn. In de Ver-

handelingen der Akademie van Upfal zyn 'er

maar twaalf Stippen aan toegefchreeven.

XIII.

Quatulrde- (13) Lievenheers Haantje dat de Dekfchilden

%-*»*+
geel

Met veertien . . . . . . .

Stippen. ( lz) Coecinella Coleoptns luteis, punctis nigns tredecim.

Faun, Suec. 395.

(13) Coccinella Coleoptris flavis, pun&is nigris
j
quatuor-

decim, quibusdam contiguis. Faun Suec. 396.

(*) Hifi. des. In/l env. Paris. Tom, l. p. m , 324.
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geel heeft , met veertien zwarte Stippen, v*

waar van eemgen aan elkander raaaen. ^
Hoofd-

Deeze Soort is in Schonen, aan de Zond, STUX«

gevonden door D. Leche, en Muller
heeft dezelve ook , by Koppenhagen, op het

Veld ontdekt. Men moeft dezelve onder de

kleinen tellen van dit Geflagt. Op ieder Dek-

fchild waren twee paar langwerpige Stippen,

door een zwarte Naad overlangs verdeeld , aan

welke een Vierkantige Vlak vafl: was op het

midden van ieder Dekfchild, en vervolgens een

andere, met de tegenoverftaande in de geftalte

van een Driehoek famengegroeid. De Stippen

aan het end der Dekfchilden waren ook aan de

overlangfe Naad paaiende. Het Borftftuk hadc

van agteren een groote zwarte Vlak.

De Heer Geoffroy, die dit Beeftje in

Vrankryk nagenoeg zo groot vondt als het roo-

de Lievenheers Haantje met twee zwarte Stip-

pen , noemt hetzelve Schaakbordagtig (*), en

zegt , dat het zeer gemeen is op de Velden en

in de Tuinen. Het heeft den Kop, zo wel als

het-Borfl:ftuk 5 dat van agteren zwart is, geel.

Op ieder Dekfchild zyn zeven Vierkante zwar-

te Stippen , en bovendien maakt de famenvoe-

ging der Dekfchilden een overlangfe zwarte

fireep.

Veel verandering, voegt hy 'er by, heeft in verfchei»

^ j^
denheden,

(*) Corcinelle a Techiquier. ibid. pag. 328.

I. Deel. IX. Stuk, Aa 3

\



374 Beschryving van
,

V. die Infekt plaats. Somtyds zyn de zwarte Stip-

Afdeel,
pen zeer gX00ty en met elkander, zo wel als

Hoofd. niet de Middclftreep van de Rug, famenge-

stuk, voegd ; zo dat 'er zeer weinig Geel op de Dek-

fchilden overblyfe , en hetzelve is aldaar by

Vierkante Vlakken verdeeld. Somwylen heeft

het Geel de overhand, en zelfs iri eenigen zo-

danig, dat de Vierkante zwarte Stippen zeer

klein, los, en taamelyk ver van elkander af.

Handig zyn* Niettegenftaandc die Verfchei,

denheden is deeze Soort aan de Vierkantheid

van haare Stippen, of Vlakjes gemakkelyk te

onderfcheiden.

Dit alles komt vry wel overeen met de Waar*

neeming van Frisch, die dit Lievenheers

Haantje, ïn zyne: Verfcheidenheden , by Ver-

grooting, afbeeldt, zo wel als het Masker of

Wormpje, waar uit hetzelve voortkomt, dat

zeer verfchillen.de is van de Wormen der be-

fchreevene Soorten, Het is aan ieder Zyde ge-

tekend met een dubbelde ry van Vierkante

Vlakjes, die uit zwarte Ruitjes beftaan, in 't

midden groenagtig, hebbende ieder eenDoorn-

agtïg Kwaftje , en aan de zydea des Buiks

,

zegt hy , is op ieder Ring een zwarte Vlak met

één zulken Doorn.

Wegens de gemelde figuur der Stippen noemt

Doktor S co poli dit Beeftje Coccinella Tejju-

hta> en merkt" a-aó , dat de onzekerheid Van

het getal en de plaatzing der Vlakken , die

dikwils famesloopen, zodanig dat daar door e-

ven
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ven zo kleine Vierkante geele Vlakken gefor- V*

nieerd worden, hem 'er liever den naam van
A™p**

Dobbelfteenig of Geruit , dan van Veertien- Hoofd-

(lippelig Lievenheers Haantje aan heeft doen STÜK#

geeven. Ik voeg 'er by, dat die Stippels , in-

derdaad , niet gemakkelyk te tellen zyn in dit

kleine Infekt, waar van ik 'er heb; dan met

een Vergrootglas of Mikroskoop*

(14) Lievenheers Haantje dat de Dekfcbilden ^xiv.

bleek geel heeft , met vyftien zwarte Metr oogjes»

Stippen.

Zodanig één, met de Dekfchilden rood, was

fomwylen in de Akaderpie-Tuin te Upfal waar-

genomen; zynde van de grootfte Soort, met

den Kop zwart , het Borftftuk zwart , doch

wederzyds wit, met een zwarte Stip, gelyk

in de meeften: op ieder Dekfchild zeven Stip-

pen en ééne Stip , beiden gemeen , naby het

Borftftuk geplaatft. De Heer Geoffroy
vondt 'er, op het Land, in de Ruigte, één

met elf Stippen , geheel rood ; het welk hy

deswegens Argus tytelt. Ieder Stip ftondc in

een geel Kringetje. Het was ook van de groot*

iten, als zynde een vierde Duims lang 3 en

niet zeer gemeen (*).

Dit

(14) Coccinclla Coleoptris lurets, pun&is nigris quinde-

cim. Faun. Suec. 398. Coccinella Elytris fkvo-luteis
,
punftis

quindecim nigris, occllo flavo cinctis. GADD. Sat. Z6» Mfi*

Il J AN. Inf 48. f. 5-

(*) Hifi. des Inf env. Paris. Tom. I, p# $2$%

I. Veel. JX. stuk. Aa 4
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V# Dit laatfte heeft inzonderheid plaats omtrent

Afdeei. je Lievenheers Haantjes, waar van de Heer T.
IX

Hoofd- Q< Philips het nevensgaande , in de natuur*

stuk. lyke grootte, Fig, 2. afgebeeld, eens te Mui-

J^ai-' 'derberg gevangen heeft; zynde zeer wel met

deeze Soort overeenkomftig.

xv. (15) Lievenheers Haantje dat de Dekfcbilden

N
una

d
tT

n'

&ee^ ^ & '
we* negentien zwarte Stippen.

Met negen-

tien stippen, godanig één , dat rood was van Kleur , en

maar een zesde Duims lang, vondt gemelde

Autheur omftreeks Parys. Doktor Scopoli
oam 'er wagr met agttien en met twintig zwar-

te Stippen , de Dekfchilden geel : de laatft-

gemelden op de Wilgeboomen.

xvt. O ö) Lievenheers Haantje dat de Dekfchilden

^unliam?' êee^ beeft 9 met tweeen-twintig, zwarte

Met twee-

en-twintig

Stippen»

Stippen.

Deeze behoort onder de kleinflen, volgens

LiNNiEUs. De Heer Geoffroy vondt

geele met zeftien en twintig Stippen , die veel

naar elkander geleeken , doch inzonderheid

verfchilden , doordien de Naad in de eerden

zwart was, in de laatflen niet; in welken bo-

vendien twee Stippen op 't midden van den

Zopm

(is) Coccinella Coleoptris fiav is, pun&is nigris not^endedm.

8yjï. Nat.

(16) Coccinella Coleoptris flavis . pun&is nigris vigintt

duobus. Fam, Suec. 401.
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Zoom der Dekfchilden waren, die men niet V.

dan van onderen kon zien, Dezelven meent
Af
^

el-

hy dat Linn^üs mede geteld zal hebben, Hoofd.

wanneer die van twee-en-twintig Stippen fpreekt ;
STÜK#

dewyl 'er anders op de Dekfchilden maar twin-

tig zigtbaar zyn. Dit laatfte was lang een agt*

fte d het ander een twaalfde Duims; zynde hec

Borftftuk in beiden geel, met eenige zwarce

Stipjes (*>

(17) Lievenheers Haantje dat de Dekfchilden xvu
rood heeft, met vier -en -twintig zwarte ^w 91'*'?*?

tuor punïïa-

Stippen. tn

Met vier- en*

Dit Beeflje, dat men op de Bloemen vindt, peru

tlg tip*

is ook onder de kleinften van dit Geflagt te

tellen, zegt Geoffroy; zynde zeldzaam in

die Land, Van de gemelde twaalf Stippen op

ieder Dekfchild, zyn eenigen met elkander fa-

mengevoegd, het welk ook in Sweeden waar-

genomen was* De Heer Muller vondt het

in Deenemarken, op het Gras. Doktor Sco«

poli nam hetzelve ook waar in Karniolie.

(18) Lievenheers Haantje^ de Dekfchilden XVIIL

rood het

Stippen.

rood heeft) met vyf • en - twintig zwarte ^¥ntH^
ta.

t„ Met vyf-en-

twintig Stip-

pen.
(*) Ibid. pag. 329.

(17) Coccinelk Coleoptris rubris , pun&is nigris vigintiqua-

tuor. Faun. Suec, 402.

(12) Coccinella Coleoptns mbris , pun&is nigris viginti

quinque. Syft. Nat. X.

j. peel. u\ stuk. A a 5
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V. Indien 'er geen ander verfchil in is , dan die

Afdeel. eeDe g cjp ^ m\ men dit mooglyk voor eene

Hoofd- Verfcheidenheid van hec voorgaande kunnen
stuk. houden* Ik vind het door niemand anders

waargenomen , dan door onzen Autheur.

xix. (19) Lievenheers Haantje dat de Dekfchilden

M?t°veeie rood heeft, metveele zwarte Stippen digt

stippen.
befprengd.

Dit fchynt veel overeenkomfl te hebben met

(
het Lievenheers Haantje, dat Veertienitippelig

genoemd wordt: ten minfte merkte Frisch
het als een Verfcheidenheid daar van aan. Ge-

offroy niettemin heeft het,' onder den naam

van gezoomd (*), daar van onderfcheiden : de*

wyl de Naad der Dekfchilden, als die famen-

gevoegd zyn, een breede zwarte ftreep, o-

verlangs , formeert. Een dergelyke Naad hadt

ook in het voorgemelde plaats , dat egter ken-

nelyk is aan de Vierkantheid van de Vlakken (f).

xx. (20) Lievenheers Haantje dat de Dekfchilden
^ong omera-

geelagtig heeft , met zeer veele zwarte

p^nvëeï
ip "

Stippen , die aan elkander raaken*

m^
;

Naauw-

(19) Coccinelia Coleoptris mbris
,
pun&is nigris plurimis

fubcontiguis. Faun. Suec. 403. FRiSCH. Inf IX. p. 34. T.

17. f. 6.

(10) Coccinelia Coleoptris flavescentibus
y

puncHs nigris

plurimis contiguis. Faun, Suec. 404.. RAJ. Inf. 87. n. 15.

List. loq. 303. n. 9. Frisch, Inf. IX. T. 17, f. 4, 5.

(*) CoccineUe a bordure. Inf env. Paris. Tom, I. p. 326,

(|) Zie hier voor, Bladz. 373»
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, Naauwlyks kan men deeze Soort van de v.

voorgaande onderfcheiden , indien nienze niet
Afdeei».

by elkander heeft, en dan dient menze nog, Hoofd-

noodzaakelyk , met een Vergrootglas te be- STÜK*

fchouwen, als beiden zeer klein zynde. Zie

hier wat Linnjeüs daar van zegt (*).

Het is aan 't voorgaande in grootte en ge-

ftalte zeer gelyk ; maar het Borftftuk is met

verfcheide witte Vlakken getekend , op eea

zwarten Grond ; [niet van vooren rood en van

agteren zwart , gelyk in het andere , of geel

met zwarte Stippen , gelyk in dat van Geof-

frot.] Ieder Dekfchild is met een Kruis ge-

merkt, d^ar alle de Vlakjes of Stippen byna

ïii famenloopen.

ï WEE DE ARTIKEL
De Dekfchilden rood of geel, met wit gevlakt.

(21) Lievenheers Haantje dat de Dekfchilden xxr.

rood heeft , met veertien witte Vlakjes

p

un^at^
en drie zwarte. SSSSSI

jes.

Ik vind niet dat deeze Soort door iemand

anders waargenomen zy , dan door den Heer

L I N N JE, U S.

(22)

(*) Faun, Suec, Ed. I» p. *4$«

(21) Coccinella Coleoptris rubris
a pim&is albis quatuorde-

iin, nigris tribus. Syft. Nat% X.

L DüfcL, IX. STUK,
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V. (22) Lievenheers Haantje dat de Dekfchilden
Afdeed

fQQ^ jfe^ ^ mt veertfen wfote JTfakjelf*

Hoofd-
stuk. Deeze is op de Wilgeboomen gevonden in

Quatuorde- Sweeden ; in Deenemarken in de BoiTchen ; in

Mtt^SiKamiolie in de Tuinen en op de Velden. Dok-
vlakjes.

tor s co poli merkt aan, dat in het doode

Beeftje de Dekfchilden Roeftklcurig worden*

Po da hadtze, in Griekenland, geel gezien:

L 1 s t e R noemtze rosagtïg en Rav Goudgeel

of vaal. Omftreeks Parys vondt men het rood,

gelyk in Sweeden , met zeven witte Vlakjes

op ieder Dekfchild , den Kop wit , de Oogen

en het Borftfchild zwart. Een ander hadt, bo*

vendien, de Dekfchilden met wit gezoomd (*)

xxiii. (23) Lievenheers Haantje dat de Dekfchilden
Sedtecim-

guttata.

Met zeftien

rood heeft, met zeftien witte Vlokjes*

Via jes *

In 't Bofchagtige deel van Lapland is die

Beeftje gevonden , van taamelyke grootte zyn-

de; zo ook in Karniolie, alwaar het de Dek-

fchilden een vierde Duims lang hadt en half

zo breed, met agt witte Vlakjes op iqder Dek-

fthild , en rosagtig geel van Kleur.

C*4)

(22) Coccinella Coleoptris rubris
,
pun&is quatuordecim al-

bis. Faun, Suec. 397. LlST. loq, 383. n. 10.

(*) Hift. des lnf. env. Paris, Tom. I. p. 327.

(23) Coccinella Coleoptris rubris, pun&is albis fedecim.

Faun. SueCm 399»
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f (24) Lievenheers Haantje dat de Dekfcbilden v*

rood heeft , met agttien witte Vlokjes, '

ix.
*

waar van de twee voorften halfmaans* Hoofd.
STUK.

wyze. xxiv.
Oïïodecim-

Deeze Soort onthoudt zig, volgens Li N-Ma^tóoi

Njeus, in Sweeden.
vlakjes*

(25) Lievenheers Haantje dat de Dekfcbilden xxv.
#

rood heeft en twintig witte Stippen. patEaT
Met twintig

Deeze Soort is op de Bouwlanden in Swee-

deti gevonden. 2y behoort, gelyk de vóor-

gaanden , onder de grootfte Lievenheers Haant-

jes van Europa. Het Borftftuk , dat ook rood

is , heeft aan den rand een wit Streepje en op

het midden vier witte Stippen, gelyk 'er tien

op ieder Dekfchild zyn; waar van twee, in 't

midden , bykans tegen elkander aan.

(26) Lievenheers Haantje dat de Dekfcbilden xxvi.

rood heeft, met witte Streepjes en Stippen. gu °atZ
S°m

Met lang-

Lievenheers Haantje met de Dekfchilden rood viakjel!
se

en vier witte Streepen overlangs, was dit in

de befchryving der Oelandfche Reize getyteld.

Het

(2+) Coceinella Coleoptris rubris, pun&is albis o&odecim 3

duobus primis lunatis. Syft. Nat. X,

(zs) Coceinella Coleoptris rubris , pun&is albis viginti*

faun. Suec. 4.00.

(z6) Coceinella Coleoptris rubris, lineis pun&isque albis,

Faun. Suec, 389.

I. Deel, IX, Stuk,
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V. Het is ook een der grootften van dit Geflagt,

Afdeel. die in Europa voorkomen.
JA.»

Hoofd-
stuk- (27) Lievenheers Haantje dat de Dekfchilden

oh*rata. êee^ ^eefi >
en v^er roïïe Stippen , de voor-

Ma flaauwe am zeer flaauw.
Vlakjes,

J J

By geen ander Autheur vind ik dit waarge.

nomen of aangetekend.

DERDE ARTIKEL,

XXVIIÏ.
Bipuftulatat

Met twee
Pukkeltjes.

De Dekfchilden zwart, met rood gevlakt.

(28) Lievenheers Haantje dat de Dekfchilden

zwart heeft, met twee roode Stippen en

het Lyf van onderen Bloedrood.

Men heeft deeze Soort in Sweeden gevön*

den op den Sorbenboom , zynde klein , rond

van Lyf, en zodanig breed gezoomd, dat zy

tot de Schildpadjes byna fchynt te behöören.

Geoffroy noemtze, derhalve, la Coccinelle

Tortue , en , om dat de twee roode Stippen als

met elkander vereenigd zig vertoonen , a bande

rouge , dat is , rood gebandeerd Schildpadagtig

Lievenheers Haantje. Hy twyfelt of het niet

maar

(27) Coccineïla Coleoptris flavis, pun&is quatuor müs t
-

anticis obfoletis. Syfï. Nat. X.

(2g) Coccineïla Coleoptris nigris, pun&is rubris duobus;

Abdomine fanguïneo. Faun. Suec. 409. FRiSCH. Inf. IX.

p. 34. T. 16. f. 6. ROES. Inf. II. Scar. UU p. 10. T. 3.
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maar een Verfcheidenheid zy van de volgende v.

Soort. Men vindtze beiden, zegt hy, zeer Afd
?£
u

dikwils op de Planten , Boomen , Bloemen ; Hoofd.

inzonderheid op de Brandenetelen. Het Mas* .stuk.

ker of Wormpje is ftekelig gehaaird, even als

dat van het geel Dobbelfteenige of Veertien-

ftippelige, door Frisch befchreeven en by

Vergrooting afgebeeld* Ieder Vlak, merkt Lin-

;njeus aan, dacuit drie famengefteld is. Kalm
heeft deeze Soort ook in Noord - Amerika ge*

vonden.

XXTX.(29) Lïevenheers Haantje dat de Dekfchilden

zwart heeft 9 met vier roode Stippen, de 2*^"-

inwaardfe langer dan de anderen. Met vier

Pukkeltjes»

Deeze is , gelyk wy opgemerkt hebben y

zeer gelyk aan de voorgaande Soort. Doktor

S co poli nam dezelve ook in Karniolie niet

alleen waar, maar vondt 'er zelfs eenige Ver-

fcheidenheden van; by voorbeeld met den Zy-

rand van 't Borftftuk witagtig, de voorde Stip-

pen of Vlakjes Goudkleur, of den tip van 't

Agterlyf rood (*).

(303 Lieven heers Haantje dat de Dekfcbüden

zwart heeft , met zes roode Stippen. „
XXx -

,* A
Sex-puftulét*

Dee- fa.

Met zes

(19) Coccinella Coleoptris nigris., pun&is rubris quatUor, J "**

ipterioribus loiigioribus. Faun. Suec. 408.

,
(.30) CoccinelJa Coleoptris nigris, pun&is rubris fex# Faun»

Suec. 407. RAJ. Inf. 87. n. 4.

(*) Entomolog. Carniolica» p. 7p.

I. Deel. XX. Stuk.
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Afdeed.
JX.

Hoofd-
stuk.

XXXI.
Decem-

fuftulata.

Met tien

Pukkeltjes.

Deeze Soort , die een weinig grooter is dan

de voorgaande, ontmoet men in alle deelen

van Europa op het Geboomte in de Tuinen*

Omftreeks Parys vondt Geoffroy 'er vier

Verfcheidenheden van ; naamelyk met zes, met

vier en met twee roode, of met twee geele

Viakjes of Stippen getekend. Door de Geftal-

te des Lighaams, welke meer naar die van de

gewoone roode Lievenheers Haantjes gelykt

,

kan menze gemakkelyk van de twee voorgaan-

de Soorten onderfcheiden. In allen is de Kop

zwart mee twee geele Stippen, en het Borft-

ftuk ook zwart, met een weinig geel op de

2ydén. Dat met vier roode Stippen is van

deeze Soort de gemeenfte.

(31) Lievenheers Haantje dat de Dekfebilden

zwart heeft , met tien Goudgeele Stippen*

Deeze , welke nien in Sweeden heeft ge*

vonden, wordt gezegd in grootte en geftalte

zeer overeenkomftig te zyn met de Geele die

de Stippen vereenigd of famenloopende heeft,

en welke Frisch als eene Verfcheidenheid

daar van aanmerkt, op bladz. 379*befchreeven.

(32) Lievenheers Haantje dat de Dekfebilden

zwart beeft, met veertien roode Stippen.

Dee-

xxxir.
Quatuordc"

cm-puftula-

Met veertien

Pukkeltjes. ( 3 f ) Coccinella Coleoptris nigris
,
pun&is fulvis decem. Faun*

Suec 404. Frisch. Inf. IX. T. 17. f. 4 , 5. L 1 s t. loq.

383. n. 9. KAJ. Inf 87. 11. 15.

(3-0 Coccinella Coleoptris nigris , pun&is rubris quatuor-
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Deeze zo wel als de voorgaande vondt de V,

gemelde Heer omftreeks Parys, van even de A™EEt*

zelfde grootte en geftalte, doch de Stippen Hoofd-

meermaalen geel dan rood ; zo dat het waar- STÜK#

fchynlyk altemaal Verfcheidenheden zullen zya

van dat roode Lievenheers Haantje met veele

Stippen, op bladz. 378* voorgefteld: te meer>

dewyl de Kleur der Dekfchilden, als gezegd

is 5 in deeze Beeftjes door 't bewaaren fomtyds

veranderc.

(33) Lievenheers Haantje dat de Dekfchilden xxxrtr,

zwart heeft, met zejlien Goudgeele Stippen. ptïftZTta.

Met zeiïfeh

Pukkeltje»,

Met even zo veel waarfcnynlykhejd kan men

dat vermoeden ten opzigt van deeze Soort , die

ook in ons Wereldsdeel gevonden wordt.

(34) Lievenheers Haantje dat de Dekfchilden xxxir.

zwart heeft 9 met een groot getal Goud- z?eTgroc*

geek Stippen. uitheemfcb.

Deeze is de grootfle in dit GeflagczegtLiN-

N m u s , en Reusagtig ten opzigt van alle de Eu-

ropifchen, van grootte omtrent als deMefttorrein

Zy heeft het Lyf Eyrond en zwart : het Borflftuk

gezoomd en uitgerand : de Sprieten Knodsagtig;

de

(33) Cocclnella Coleoptrïs nigris, pun&is fulvis fedecun*

Syft. Nat. X.

(34) Coccinella Coleopttis nigris, pun&is fulvis numero»

fïfilmis, Syft. Nat. X.

I. Deel. ix. Stuk. Bb
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V. de Dekfchilden zeer verhevenrond en gezoomd ,

Afdesl. befpreogd met oncelbaare Stippen , die dikwils

Hoofd- in Vlakken lamenvloeijen , en rosagtig Goud-
stuk*

geei Zyn.

tl. lxxiv. Dit Indifche Infekü bevondt zig in 't Kabi-

net van den Heer de Geer. Wy hebben tot

de nevensgaande Afbeelding, Fig. 3», 'er een

gebruikt üit de Verzameling van den Heer W.
van der Meulen, dat zo 't my toefchynt

nagenoeg daar mede overeenkomftig is, hoe-

wel de Vlakken eigentlyk Oranjekleurig zyn.

De grootte is uit de Figuur blykbaar.

-%. 4. Tot dit zelfde Geflagt fchynt my ook te be-

hooren een zeer fraay Torretje uit de Verza-

meling van den Heer P. Kramer, 't welk

wat kleinder is en zwart van Grondkleur, heb-

bende op ieder Dekfchild vyf groote ronde

hoogroode Vlakken. Hetzelve is ook uit Indie

afkomftig.

v
' VIERDE ARTIKEL.

De Dekfchilden zwart, met wit of geel

gevlakt.

xxxv. (35) Lievenheers Haantje dat de Dekfchilden

^Luipaard- Zcwart heeft> mt a& ëeele Stippen.

*&l&

Volgens den Heer Muller is dit in Dee-

ne-

(35) Coccinella Coleoptris nigris , punclis flavis o&o. Syft.

Nat. X.
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nemarken gemeen (*). Mooglyk zal het ook -v.

een Verfcheicienheid van de voorgemelde Eu- Afdkeu

ropifche zwarte, met rood gevlakte, Beeftjes Hoofo.

zyn. s™k.

C3ö) Lievenheers Haantje dat de Dekfcbilden jtxxvi,

zwart heeft, met twintig witagtige ^-GetygSf
pen.

Men heeft 'er zodanig één, dat twee.en-

twiotig of op ieder Dekfchild elf Stippen harit,

in Schonen en Smaland, Provinciën van Swce-

den , gevonden ; zynde middelmaatig van groot*

te.

Ten befluite zal ik hier byvoegen de Af- PL . lxxiy,

beelding van een vreemd Torretje uit de laatft- * s%

gemelde Verzameling , dat wegens zyne Bochel*

agtige Geftalte niet alleen, maar ook wegens

zyne Tekening, zeer aartig is. De Dekfchil-

den zyn, ten grootften deele, bleekgeel, mee

fyne zwarte Stipjes : en hebben bovendien aan

de tippen, op de Zyden en in 't midden, groote

zwarte Vlakken. De Kop , het Borftfiuk ea

de Pooten , zyn akemaal zwart.

X. HOOFD*

(*) Faun. Fridricbsdalina. pag. 7.

(16) Cocdnella Coleoptris nigris, pun&is albidls vigtmL

Faun. Suec. 4.05. Coccinella Coleoptris nigris, puu&ls vigm*

fi albis. Uddm. DIJJ. 11.

I. Deel. IX. Stuk, B b 2
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. Afdeel.

Hoofd- X. HOOFDSTUK.
STUK.

Befchryving van '£ Geflagt der Goudhaant-
jes; dus wegens de fierlykbeid van de Kleur ,

, in veeïen, genaamd; boewei men 'er ook ande-

ren toe betrekt , die niet zo fraay zyn : gelyk de

Lelie-Torretjes, enz. Men vindt
f

er onder die

Springen, en daar toe met dikker Agterpooten

zyn voorzien.

Naams- TT7 Y geeven deezen Naam aan een Geflagt
reden. yy van jnfekten , onder welken verfcheide-

ne zyn die in fïerlykheid van Kleur uitmunten ,

fchitterende als met een glans van Goud, waar

van ook de Latynfche Geflagtnaam zyne Af-

leiding heeft. Cbryfomela noemde men oudtyds

de Oranje-Appelen of Kwee-Peeren, maar voor

een lnfekt vind ik dit Woord nergens gebruikt

dan by LiNNi&us; uitgenomen by de genen

die hem gevolgd zyn. Dus maakt 'er ook de

Franfehe Heer Geoffroy gebruik van tot

een Geflagtnaam; hoewel hy 'er verfcheidene

van uitmonitert en tot andere Geflagten brengt,

gelyk wy zien zullen.

Kenmerken. De Kenmerken , waar aan de Goudhaantjes

van de andere Schildvleugelige Infektèn onder-

fcheiden worden , beftaan voor eerft daar in

,

dat de Sprieten Draadagtig zyn t en naar 't end

allengs verdikkende; niet Knodsagtig gelyk in

die van 't voorgaande Geflagt. Ook verfchil-

lm
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len zy van de Schildpadjes doordien de Dek- V.

fchilden niet gezoomd of met randjes zyn; 't
A™EEL-

welk ook derzelver onderfcheiding maakt van Hoofd-

de Lievenheers Haantjes. Bovendien verfchil-
STÜK*

len zy daar van , door geen drie maar vier Le-

den te hebben in alle de Voeten, De Sprieten

zyn, in de Goudhaantjes, als uit Kraaien, aan

een Draad gereegen , famengefteld , met een

weinig grootere aan 't end /en zy hebben het

Borfttfuk gezoomd ; het Lyf doorgaans verhe-

venrond of Eyvormig: gelyk ook de figuur is

van de Wormpjes, daar zy uit voortkomen*

Om dat zy zig meeft op de Boomen en Plan-

ten onthouden, worden zy in 'c Hoogdukfch

Blattkaefer genoemd.

Men vindtze byna van allerley en zeer fchoo- Efgenfchap-

ne Kleuren
;
groen , blaauw , met een glans van

Goud of van Brons 5 ook rood en geel-Kope-

rig, blaauwagtig zwart, en wat dies meer is.

Onder de Europifchen zyn de meeften zeer

klein, en de Uitheemfchen niet groot. De

Gang is taamelyk langzaam, en de beweeging

der Sprieten beurtwiflelende, Eenigen laaten

een geel Vogt , dat niet onaangenaam ruikt

,

uit den Bek loopen. Het Wyfje legt de Ei-

jertjes meeft aan de onderkant der Bladen , en

maakt die vervolgens met een taaije Lym daar

aan vaft. Uit de Eijertjes komen zespootige

Wormen voort, die de Bladen dermaate ver-

nielen, dat alleen het Geraamte van dezelven

overblyft, ja eenigen vreeten dat ook op. Daar

, 1. derjl. ix. Stuk, Bb 3 zyE
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V. zyn 'er , die alleen maar het onderde Vlies der

Afdeel. Bladen afknaagen; waar door zy voor de Vo«

Hoofd- geitjes , hunne Vyanden* en voor den Regen
stuk. eenigermaate zyn beveiligd. Dit doen de

Wormpjes der Springende Goudhaantjes mees-

tendeels* Eer zy voor de derde maal van Huid

verwiffelen kruipen zy in den Grond , en wor-

den daar een Pop , waar uit het volmaakte In-

fekt, vervolgens, voortkomt*

Soorten. Ten opzigt van 't getal der Soorten is dit

Geflagt een der uitgebreidften van de geheele

Afdeeling der Infekten. Men vindt 'er agt-en-

zeventig in gebragt door den Heer Linn^üs,
die dezelven in vier Artikelen verdeeld heeft:

het eerfte van de genen die het Lyf Eyrond

hebben : het tweede van fpringende 9 met de

Dyën der Agterpooten zeer dik : het derde van

die met het Lyf Rolrond: het vierde en laatfte,

cindelyk, van de genen wier Lyf langwerpig,

en het Borftfmk fmaller is.

EERSTE ARTIKEL.

De zodanigen wier Lïghaam Eyrond is.

ï. (O Goudhaantje dat Eyrond en zwart is 9

GonSm'l mt ^ P°oten blaauwagtig,

van Gox tin-

gen. Dit Beertje is in Duitfchland, en waarfchyn»

]yk omftreeks Gottingen * door P. Fokskaol
waar-

(r) Chryfomela ovata atra, Pedibus violaceis. Roes Jr\f.

lt; Star. III, T, 5.
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waargenomen. Het wordt door Roes el af- V.

gebeeld en befchreeven , die aanmerkt dat men AF
^
EEt *

het Wormpje, 's Voorjaars, in de Weiden, Hoofd-

vindt op het zogenaamde Duizendblad of Ge* stuk.

ruwe , in 't Hoogduitfch Schaafs - Garbe ge-

naamd ; waar op ook het Torretje , welk hy

de dof -zwarte Graskever noemt, zig ont-

houdt, en 'er, even als het Wormpje, opaaft.

De grootte is omtrent als der gewoone Lieven-

heers beertjes.

(i) Goudhaantje dat Eyrond en zwart gefiip* ir.
b

peld is , met de Sprieten en Pooten zwart, va?- *t Rd<
nevaren.

Op het Kruid, dat men Reinevaren noemt,

is deeze Soort, zeer overvloedig, op Gothland

waargenomen , zynde een der grootfien van die

Geflagt, volgens LinNjEüs, die aanmerkt,

dat de rand der Dekfchilden ukfteekt , het welk

tegen de Kenmerken der Goudhaantjes fchynt

te ftryden. De Sprieten , zegt hy, beftaan uic

elf Leedjes. De Heer Geoffroy betrekt

dit Goudhaantje tot een Geflagt van Torretjes

,

die de Leedjes van de Sprieten altemaal Kraal-

rond , en even groot hebben , onder den naam

van Galeruca; welker Borftftuk, bovendien,

ruuw of oneffen is. De eerde Soort daar van

,

door

(z) Chryfbmela ovata atra punftata , Antennis Ped&nsque

nigris. Syft. Nat. X. Chryfomela atra
, pun&is excavatis cön*

tiguis. Faun. Suec. 413, It t Goth. 270.

I. DEfil. IX. STUK, Bb 4
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,
V A N

V. door hem la Galeruque brunette getyteld, zegt
Afdeel.

jjy, js p fa Velden taamelyk gemeen; eea

Hoofd- derde Duims lang, eeo, vierde Duims breed,

stuk, en 1(jus (je grootfte. Voorts heefc hy 'er nog

die Bloedkleurig zyn: een bleeke mee zwarte

Banden , welke op de Olmeboomen zeer veel

voorkomt, en het Loof daar van kragtig bc-

fchadigt; een graaewe en een die blaauwagtig

Violet is, meed gelykende naar onze eerfte

van het Soort. Eene Soort, welke hy de Water. Gale»
Fontein- r . ., . . .« .

kruid. ruque noemt, verlchilt zeer weinig van die der

Olmen; als zynde geelagtig bleek, doch zon-

der de gemelde Banden* Deeze was gevonden

t Pitamoge-op het Fonteinkruid f aan de kant vaü 't Wa-

ter, en het Wormpje of Masker daar van leef-

de op dit zelfde Kruid, zelfs in het Water,

zynde geheel zwart, en, fchoon uit het Wa-
ter gehaald wordende 9 niet nat. Op zekere

tyden des Jaars , merkt zyn Ed. aan , zyn de

Bladen van dat Kruid geheel bezet met zoda-

dige Infekten , die dezelven opvreeten. Deeze

Torretjes waren omtrent half zo lang als die

van het Reinevaren (*)•

in. (3) Goudhaantje dat Eyrond en glimmend
mmorboi-

zwart is , met de Sprieten van onderen

Koodgatje.
geejm

(*)^Htft. des In/ env. Paris Tom. I. p. 252.

(3) Chryfomela ovata nigra nitida , Antennis bafï flavescen»

tibus , Ano fupra rubro. Syft. Nat. X. Chryfomela nigra gla~

bra
?
Antennarum bail fitbflava. Faun. Suec. 415.
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geelagtig, het Agterlyf aan 't end van bo- V.

ven rood.
Afdeel*

X.

Hoofd •

Men heeft dit Beeftje , middelmaatïg van stuk.

grootte , op de Elzeboomen in Sweeden gevon-

den, zynde van Kleur een weinig blaauwagtig.

In de Zuidelyke deelen van Europa vondt Dok-

tor S co poli 'er ook een, dat de Dekfchil-

den meer dan een vierde Duims lang hadt , op

de Bindwilgen , in de Maand April. Hetzelve

hadt negen overlangfe ryën van uitgeholde Stip-

jes op ieder Dekfchild (*).

Deeze Heer betrekt dit en eénige andere

Goudhaantjes 3 wegens de kortheid der Sprie-

ten 5 mede tot de Coccinèll® of Lievenheers

Haantjes, onder den naam van Eenkleurige;

gelyk hy 'er dan verder Tweekleurige en Ge-

vlakte heeft, de laatften met de Dekfchilden

rood, geel, zwart of van een andere Kleur.

Dus verdeelt hy de gemelde Beeftjes; zo dat

de meeften van zyn eerfte en tweede Artikel

,

zo wel'als die van zyn Geflagt van Cbryfomela 3

tot onze Goudhaantjes behooren* Ik wil niet

betwiften of zyne Onderfcheiding , zö wel als

die van Geoffroy, in dit opzigt niet naauw.

keuriger zy: doch te groote naauwkeurighéid

kan, in Zaaken van enkele Liefhebbery, niet

dan tot laft (trekken*

C4)

(*) EntomoL Carniolka, p. 72.

1. DEEL. IX. STUK. Bb 5
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394 Beschryving van
V. (4) Goudhaantje dat Eyrond en glimmend groen

Afdeel.
is ^ met je sprieten en Pooten van die zelf*

JIoofd- .
de Kleur,.

stuk,

iv. Onder den naam van Blaauwgroen Goud-

G?oe£ haantje was dit voorgefteld in de befchryving

der Sweedfche Dieren : als zynde van L 1 n-

n,eus overvloedig in 't Voorjaar op de Gras-

landen, by Hernófand, gevonden. Het ont«

houdt zig, zo wel als de Eerfte Soort, ook in

Deenemarken. Doktor Scopoli tekent het-

zelve als de Eerfte van zyne Eenkleurige Lie*

venheers Haantjes aan , in Karniolie voorko-

mende op het Kruid der Velden, en befchryfc

die Soort als volgt.

,, Het is glinfterend groen, met de Wieken

„ roodagtig , en door het groen , inzonderheid

„ van de Dekfchilden , die een derde Duims

„ lang zyn , fchynt een Goudglans heen. Het

„ Borflftuk is geftippeid, zo wel als de Dek-

„ fchilden, doch op deeze laatftenzyn deStip-

„ pen grooter. Het Agterlyf is van boven

„ zwart : de Sprieten , langer dan in anderen

,

„ maaken het zeer overeenkomftig met het

„ Haantje der Elzeboomen ; zo dat het-

„ zelve hier toe ook betrokken zou kunnen

„ worden, blyvende dus voor het Geflagt der

„ Goudhaantjes geenen , dan die Springen, o-

„ ver".

(5)

(4.) Chryfbmela ovata viridis nitida, Antennis Pedibusque

concoloribus. Syjl, Nat. X. Chryfomela viridi-coerulea. Faun*

Suec. 419,
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(5) Goudhaantje dat Eyrond is en glimmend V-

groen , met het Lyf van agteren Rcefl*
l F

^
EU

kleurig. Hoofd-
stuk.

De Heer Geoffroy fielt eenïge Soorten Ja

van de groen-glinfterende Goudhaantjes voor , Kopergian-

onder welken het zo even gemelde, dat hy het pl. lxxiv.

groote groenblaauwe noemt , als een derde Duims
tgm 6*

lang zynde, en dus zo groot als de St. Jans Ke-

vertjes, de eerfte is. Dan befchryft hy een

klein groenblaauwe ruim half zo lang zynde,

en een verguld Goudhaantje ; welk laatfte het

Borftfchild niet rond uitgefteeden heeft; ten

minfte zo veel niet , als de anderen. Het klei-

ne groenblaauwe verfchilt allermeefl: van de

voorgaanden, die allen fchoon verguld ofGoud-

groen zyn, door drie breede blaauwe Stree-

pen , op de Dekfchilden , overlangs. Voorts

heeft hy 'er een , dat van hem het gegalon*

neerde f wordt getyteld , om dat 'er tien Ko* t La chrr
fomele a ga*

perkleurige Streepen over heen loopen , die/***

door een dubbele ry van Stippen zyn verdeeld.

Dit was zo groot als het eerftgemelde , en

komt, zo zyn Ed. aanmerkt, met alle de ove-

rigen voor, op de Doove Netelen en andere

Kruiden met Lipswyze Bloemen. Door een

Mikroskoop gezien, zegthy, is deszelfs Schoon,

heid onvcrbeeldelyk. Niet minder fchoon was

het

(s) Ghryfbmela ovata viridis nitida, Abdomine poflice fer-

rugineo. Syjï. Nat. X. Chryfomela viridis nitida , Tlioracc

antice excavato. Faun. Suec, 420.

I. ©eel. IX. Stuk»
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V, het gene hy noemt de vergulde Harlekyn f,
Afdeeu die op den Goudgroenen grond beurtelings

Hoofd- blaauwe en Rood-Koperige Banden heeft , mer
stuk. günfterend Geel daar tuffchen , zynde de Poo-

lor
l^rkrum

ten 9 Sprieten en het Lyf van onderen, paarfch-

agtig of Violetkleur ; niet groen , gelyk in het

gegalonneerde Goudhaantje (f). Deeze allen

fchynen my tot de Soort van Koperglanzige

betrokken te kunnen worden : zo wel als dat

tCêcchtciu van Sc op o li, het pragtige f genaamd, zyn-
faftn/a ^ geheel Goudkleurig of met Groen gemengd

en fierlyk gezoomd (*). Zodanig een is dat van

onze Afbeelding, 't welk op het fierlyk Goud.

groen heerlyke banden heeft van Brons.

vi. (6) Goudhaantje dat Eyrond is en Violet,

Der Eizen. vM verfpreide putjes op de Dekfchilden.

Onder den naam van blaauw en groen Tor-

retje der Elzen is dit door F r i s c h befchree-

ven en afgebeeld ; doch hy merkt aan , dat

het fomtyds ook op de Wilgeboomen voor-

komt. Hy hadt de blaauwen, in 't eerft, al-

leen voor de Wyfjes gehouden , en zy zyn het,

zegt hy, meelt; doch naderhand hadt hy me-

nigmaal gezien, dat ook de groenen Wyfjes

i
wa-

(t) H*ft* des Inf- e*v. Paris. Tom. I. pag. 2S0-263.

(*) EntomoL Carniol. p. 74.. N. 232.

(6) Chryfomela ovata violacea , Elytris pun&is excavatis

rparfis. Faun. Suce* 4i5#



de Goudhaantjes. 357

waren, en de blaauwen Mannetjes. In 't be- V,

gin van Juny vindt men deeze Torretjes over*
F

^
EL»

vloedig op gedagte Boomen, als wanneer zy Hoofd.

paaren. Het Wyfje is dikwils zo vol Eijeren ,
STÜK#

dat het Onderlyf ver onder de Vleugelen uit-

fteekt. Deeze Eijertjes, die langwerpig geel-

rood zyn , worden van hetzelve op de Elzen-

Bladen nevens en tegen elkander aan gelegd.

In agt Dagen komen daar Wormpjes uit , die

naar Rupsjes gelyken, doch, even als deKwat-

wormen der Torren , maar zes Voorpooten

hebben, en van agteren een Spitsje, om het

Lyf voort te fchuiven. De Kop is klein , en

kan zig onder het zwarte Hals-fehild, tot aan

het voorfte toe, verbergen. De Eijertjes ftaan

regt op en neer ; zy hebben van boven een

zwarte punt , en van onderen kruipen 'er de

Wormpjes uit ; zo dat de Doppen ftaan bly-

ven. Van de Wormpjes wordt het Blad , daar

om heen, afgeknaagd; doch zy houden zig

maar een korten tyd by elkander, verdeelende

zig wel haaft, en fommige Bladen veel, an-

deren weinig befchadigende. Hunne Huid is

groenblaauw, zo veel men wegens de zwarte

Stippen kan zien. Op ieder van de tien Rin-

gen zyn op de Rug zwarte randjes overdwars

,

en midden onder dezelven is, aan beide Zy-

den , een zwarte Stip , en daar onder een uit-

puilend Knopje. Deeze Worm, nu, op den

beftemden tyd van Huid verwiflelende, komt

eindelyk tot de Verandering, en hangt zig e*

I. Deel, IX. Stuk. VCD
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V. ven als de Wormen van de roode Lievenheers-

Afdeel, jjaantjes, in zyne Pop, ergens aan.

Hoofd- Deeze Torretjes, groen zynde, hebben een

stuk. gljofterend Groen , gelyk de Spaaniche Vlie-

gen , doch de blaauwen zyn Violet en vertoo-

nen zig als geblaauwd StaaL De Kleur verfchiet

in geen van beiden, gelyk die der roode Lie-

venheers Haantjes; maar blyft, als zy vee-

Ie Jaaren oud zyn, nog even zo fchoon, als

toen zy leefden. Derhalve zyn deeze Beeft*

jes, die men, als 't in de ,tyd is, by duizen-

den kan bekomen , dienftig tot het verfieren

van. Wapenfchilden , Muilbladen , Doosjes en

Kasjes, door dezelven daarop te lymen tot in-

gelegd Werk, gelyk men 't noemt (*),

wyngaard- De Heer Geoffroy heeft deeze en een

andere Soort van onze Goudhaantjes, wegens

de figuur der Sprieten, die niet uit Kraalronde

maar lange Leedjes beflaan , tot een Geflagt

betrokken , waar aan hy den naam geeft van

Cryptocephalus ; om dat zy den Kop intrekken

en verbergen kunnen, gelyk veele Torretjes,

Men kent eenigen daar van, in Vrankryk, on-

der den naam van Gribouri> en dit, van den

Elzeboom, rekent hy een derde Duims lang.

Bekender is aldaar de Gribouri van den Wyn-

gaard> van de helft dier langte, en zwart inec

de Dekfchilden rood , met veel kleine Haairt-

jes bezet; dat dePooten zeer lang heeft. Dit

ver-

(*)Frisch. Inf. VII. pag. i3. Tab. VIII.

Torretje.
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Veroorzaakt de Wyngaardenieren een groot na- V.

deel ; doordien het Wormpje de jonge Scheu-
Af

^.
eel

-

ten vernielt en den Wynftok doet misbloeijen* Hoofd .

De andere Soorten zyn niet zo gemeen. STÜK*

Die zelfde Autheur brengt in een ander Ge- olmen-

flagt, onder den naam van Lupérus, zekere Tor-

retjes, die men op de Olme. en veel andere

Boomen vindt, van Kleur zwart, en met de

Pooten roodagtig ,
gelykende ook veel naar

de Goudhaantjes , en , wegens hunnen zwaaren

Gang , dus van hem getyteld. In de figuur

der Sprieten zyn deeze met de Gribouri's over-

eenkomftig; maar het erfifluk, dat dezelven

halfrond en bochelagtig hebben , is in hun plat

en gezoomd (*).

(7) Goudhaantje dat Eyronden Violet is , met VI
/-

de putjes der Dekfchilden op ryen geplaatjl. van de

Zulks maakt byna het eenigfte verfchil , zo

de Heer Linnjeus aanmerkt, tuflehen dit en

het Goudhaantje der Elzen : maar gemelde

Franfchman brengt deeze Soort t'huis tot een

geheel ander Geflagt , waar van de Sprieten

aan 't end dikker worden , en uit Leedjes als

Kraaien beftaan ; dat der CbryfomeU naamelyk

,

die ook het Borftftuk effen en gezoomd hebben.

Dus is het de Zeventiende Soort van zyne

Goud-

en Hij}, des Inf. env. Paris. Tom. I. p. 231.

(7) Chryfomela ovata violace<r% Elytris punüis excavati*

ftriatis. Faun. Suec. 415.

I. DEEL. IX. STUK,



400 Beschryving van

V. Goudhaantjes, welke hy noemt het blaauwe
Afdeel.

cisr tf/Ugofi 9 om dac men het zo wel daar op

Hoofd- als °P de Berken vindt , zynde de langte maar

stuk. anderhalf of twee Linïën. Zie hier wat hy

daar van zegt (*).

Biaauw „ Het Masker , dat dit Infekt voortbrengt

,

der Wilgen.
^ gelykc veel naar die der Lievenheers Haant-

5 ,
jes. Op ieder van deszelfs Ringen is een

„ Band van kleine Puntjes, die dit Wormpje

3, zig als ftekelig doen vertoonen. Wanneer

„ men deeze Puntjes met het Vergrootglas on-

„ derzoekt , wordt men gewaar , dat zy aan het

„ end een weinig Haairig zyn, en eenig Vogt

3, uïtgeeven. Dikwils vindt men de Bladen

3 , van de Wilgen en der Berkeboomen, van

,3 onderen, geheel beladen met zulke kleine

3, Worrnpjes , welke het Sappige der Bladen

„ afknaagen, zonder het Vezelagtige of boven-

3, (Ie Vliesje aan te taften. Tegen de Veran-

„ dering hechten zy zig ftyf aan het Blad met

3 , het agter-end van hun Lyf, en blyven onbe-

3, weeglyk en als rond gemaakt, geduurende

„ den tyd van veertien Dagen : na verloop

,, van welken de Huid vandiefoort van Pop of

3, Paapje 3 by het Borftftuk, open fplyt, en

„ men ziet daar het volmaakte Infekt ofGoud.

3, haantje uitkomen. Hetzelve is taamelyk

3, rond, van Purperkleur naar het Violet trek-

„ kende, fomtyds blaauw- of groenagtig, zei-

„ dea

(*) iïid, pag. 16+.
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„ den zwart: want in de Kleur hecrfcht een V.

- „ groote Verfcheidenheid* De Kop , het Eorft-
Af^

,, ftuk en de Dekfchilden, zyn met oneindig Hoofd-

„ veel kleine Putjes bezet, die, niet het Ver-
STÜK#

„ grootglas befchouwd zynde , op de Dek-

„ fchilden vry regelmaatige Streepen fchynen

„ te maaken."

Het Goudhaantje of Eenkleurig Lievenheers

Haantje der Berken , 't welk Doktor Scopoli

tot deze Soort betrekt, vondt hy de Dekfehil-

den drie en^cen halve Linie laog te hebben

;

des het geheele Beertje wel zo groot zal zyn

geweelt als dat der Elzeboomen, naamclykeea

derde Duims lang en dus ruim de helft langer

dan het zo even gemelde, Dewyl hy bok daar

in de Dekfchilden niet geftreept vondt, maar

met Putjes hier en daar verfpreid, op dczel«

ven : zal hy miiTchien het een voor 't andere

genomen hebben. Mooglyk onthouden zy zig

ook onverfchillig op de Elze en Berkeboomen,

De Wieken waren, dat aanmerkelyk is, in 't
(

zyne in 't geheel niet rood (*).

(8) Goudhaantje dat Eyrond en Violet ts, m ™*^
met de Wieken rood. Roodwiekjc.

Dceze Kenmerken gecven genoegzaam re-

den van den Bynaam, welken dit Beeftje voert,

dat van Geoffroy genoemd wordt het Vio-

lette

(*) A\x fine mbore. Entomel. CamioL p. 71, N. 221. '\

(z) Chryfomela ovata violacea, Alis rubris a Syft. Natl ij,

I. DEEL IX. STUK'
' CC
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V. . lette Goudhaantje, 't Schynt dat Doktor Sc o.

Afdegl P0LI die Woord voor Hemiptera, dat is Half-

Hoofd, fchildig, aangezien heeft. In een dat hy het

stuic Geftreepte, en in een ander, dat hy het Ge-

polyfte noemt , waren ook de Wieken rood

(*). Het is te verwonderen , dat de Heer

Gronoviüs dit als het eenigfte opgeeft van

de zogenaamde Goudhaantjes
y
die in Nederland

door hem waargenomen zyn , behalve het Le-

lie-Torretje (f).

tx. (9) Goudhaantje dat Eyrond is en Koperag»
öccidentalis» . in r» 1

we&ndifch. tig groen , met de rooten en Sprieten geeh

Dit Beeftje , dat naar de Veertiende Soort

zeer veel gelykt, heeft de Heer Roland er

in Amerika gevonden.

x. (IO) Goudhaantje dat Eyrond is en zwart,

van deVo- met ^e Dekfchilden aan 't end Loodkleur.

gelkerfen.

Men heeft deeze Soort, zelfs in Deenemar-

ken, gevonden op de wilde of Vogelkerfen.

Dezelve is wat grooter dan een Vloo zegt

Linnjeus. .

00
•

(*) Coccinella liturata & Coccinella polita. ibid. p. 73.

(t) A8. Helvet. Bafil. 1762. VOL. V. p 124.

(9) Chryfomela ovata viridi-snea , Pedibus Antennisque

flavis. Syft. Nat. ï.

(ioj Chryfomela ovata nigra, Elytris apice Uvidis. Syft

Nat. X.
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(il) Goudhaantje dat Eyrond is en bloauw* V.

groen, van onderen zwart. Afdeel.

Hoofd.

Op de Mieredik-Planten fchynt deeze, zo STÜK*

wel in Deenemarken als in Sweeden, zigte^rJ^;,v
«IthoadeD.

'

i%&

(12) Goudhaantje dat Eyrond en verguld is. xii.

Hypocb&rï~

met de Sprieten zwart en de Dekfchilden üs\

korter dan het Lyf. viks-Kruid,

Dit Beefije is in Schonen, een Sweedfche

Provintie aan de Zond , gevonden op zekere

Soort van Havikskruid, welke de Bloemfteelen

enkeld en langwerpig ronde Bladen heeft , die

vlakkig en op de kanten met Tandjes ingefnee-

den zyn.

(13) Goudhaantje dat langwerpig Eyrond is xm.
en blaauw, met de Sprieten aan 't onder-

Vul
l^£^

a "

end Roeftkleurig. meenft.

Of dit in ons Wereldsdeel algemeener zy

dan eenig ander Goudhaantje, weet ik niet. De

Heer Geoffroï fchynt hetzelve, omftreeks

Pa-

( 1
1
) Chtyfomela ovata cceruleo viridis , fubtus nigra. Syft>

Nat. X.

(12) Chryfomela ovata aurata , Antennis nigris, Elytris ab-

breviatis. It. Scan. 210.

(13) Chryfomela oblongo-ovata caerulea, Antennis bafi fer«

iugineis. Syft. Nat. X.

I» DEEJ-. IX. STUK. C C 2
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V. Parys, niet gevonden te hebben; zo min als

Afdeel.
je pjeer ^ üLLER jn Deenemarken. Doktor

Hoofd- Scopoli haalt het aan, wel is waar, als in

stuk. de woefte Plaatfen, of Boffchagiën
9 niet zeld-

zaam zynde, doch het zou kleiner zyn dan dat

der Berken ; terwyl L i n n m v s aanmerkt , dat

het grooter en langwerpiger is dan het vol-

gende.

X1V
: OO Goudhaantje dat Eyrond is en Koper*

Geel Goud- kleur.
haantje»

De Koperkleur, zou men zeggen; wat heeft

die gemeens met de Kleur van Eijerdooiren.

Doktor Scopoli, evenwel , verklaart zulks

,

met aan te merken , dat de Kleur is , naar Geel

Koper trekkende, met eenig Rood daar onder

gemengd. Meteen Glans als van gepolyfl: Koper,

zegt L i n n je u s. Het zou op de gladde Wil-

gen en Popelieren voorkomen, de Bladen van

onderen verteerende ; 't welk op de Maskers of

Wormpjes ziet , die onder het eeten zig fchik-

ken op evenwydige lynen. De Afbeelding van

Roes el vertoont zulks ten duidelykfie; doch

die geeft de Kleur op , als tuflchen donker

groen en donker blaauw fpeelende ; 'c welk

veel van Geel verfchilt.

De Heer Geoffro y twyffdt, of hier toe

ook

( 14) Chryfbmela ovata amea. Syft. Nat. X. Chryfomela x-

nei coloris. Faun. Suec. 426* Kous. lnf% II, Scar. III. p.

5. t. 1.



DE GOUDHAANTJ Es. 405

ook te betrekken zy een Goudhaantje van bo- V*

ven Rood Koper kleur , van onderen glanzig Afdeel.

zwart, 't welk zyn Ed# la Chryfomele Briquetée Hoofd-

noemt, en waar van de Wieken fchoQn rood stuk-

zyn. Het heeft de Dekfchilden bruin rood een

weinig gebronft ; welke Kleur hy niet beter

wift te vergelyken , dan niet de Kleur van die

oude Koperen Medailles waar op door den tyd

een foort van Vernis gegroeid is. Het ee-

nigfte Infekt, van deezenaart, omftreeks Parys

gevonden , was langer dan een derde Duims (*).

(15) Goudhaantje dat Eyrond en blaauw is> Xv.

met het BorJIJluk, de Schenkels en ba Lyf v?n°%gy*m

van agteren, roodagtig. kemgm.

*

In dat geknoopte Kruid , met kleine Blaadjes,

't welk zo gemeen is aan de Wegen , en Var-

kens-Gras geheten wordt , zou dit Goudhaant-

je zig onthouden. Te vooren was gezegd, dat

het zyn Neft maakt in de Gallen van den Wilge-

boom (f). Het Torretje van R e a ü m u r , dac

hier aangehaald wordt, komt van een Wormp-
je , het welk zig gelyk die der Lelie-Torretjes

onder zyne Uitwerpzelen verfchuilt , knaagende

de Bladen van de Stoelen der Gerit en Haver,

mee ftreepen in de langte, daar het Blad zig

een

(*) Hift. des Inf. env. Paris. Tom. I. p. 263.

(15J Chryfomela ovata czrulea, Thoiace, Femoribus, A-

noque mfis. Faun. Suec. 440. ReaüMi Inf. III. T. 17. f, ij,

(J) Faun. Suecic* Ed. I. p. 153.

}. DERL. IX. STUK, CC 3
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V. een weinig geelagtig en als drooger dan elders

Afdeel. vertoont. De Geftalte van het Torretje is

Hoofd- langwerpig , de Kleur Hemelfchblaauw , van

.stuk. vooren.rood, en het moet onder de kleinen

geteld worden ; gelyk ook het Wormpje klei-

ner is dan dat der Lelie -Torretjes, maar van de

zelfde Gedaante.

De Heer GEOFFRoteen Geflagt gemaakt

hebbende , waar in de Lelie*Torretjes aan 't

hoofd zyn, onder den naam van Crioceris; be-

trekt daar toe ook deeze en anderen , gelyk

wy zien zullen. Hy twyfelt alleenlyk , of dit

wel het zelfde zy als dat van L i n n je ü s ; de.

wyl , het gene hem ontmoet was op de gemelde

Graanplanten , de Dekfchilden geftreept had

en getekend met zekere ingedrukte Voortjes of

Groefjes. Dit kan, wegens de kleinte, van

onzen Autheur gemakkelyk over 't hoofd zyn

gezien.

stekelig. Wy zullen hier agt geeven op een zonderling

Beeftje, door gemelden Franfchman waargeno-

men op de top der Stammetjes van het Gras

;

zynde moeielyk te krygen , om dat het zig op

de Aarde Iaat vallen , als men hetzelve nadert.

Het is geheel zwart, en rondom met Stekelc*

jes bezet, die lang en ftyf zyn , naar de groot.

te van het Infekt, dat maar een agtfte Duims

langte heeft; Het houdt zyne Sprieten regt

voorwaards uit (*).

('6)

(*) Crioceris toto. atra 9
Spinis horrida. La Chateigne noi-

re. Hl/1, des Inf, env. Paris» Tom. I. p. 243.
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(16) Goudhaantje dat Eyrond en geheel geel- V.

agtig is y met de Oogen zwart. Afdeel,

Dit graauwe of bleekroode is op de Wilgen, stuk."

in Sweeden , gevonden ; hebbende op ieder xvi.

Dekfchild putjes of ingedrukte (tippen, op ne- Bleek.'

gen ryën gefchikt, niet hier en daar verïpreid,

gelyk het naaftvolgende.

(17) Goudhaantje dat Eyrond is en geheel xvn.

donker of bruin roodagtig. Eminroodi

Wegens de gelykheid van de Kleur met het

Zaad van een Boompje, dat men Staphyloden*

dron noemt , heeft L 1 N n m ü s 'er dien by-

naam aan gegeven; als kennende geen ander

Zaad van die zonderlinge Kleur. Het Infekc,

vroeg in 'c Voorjaar in rottig Hout gevonden 9

hadt die Kleur aan alle Lighaamsdeelen , deOo*

gen uitgezonderd » die zwart waren, en de

Voetzooien wit,

Ci 8) Goudhaantje dat Eyrond is > metbetBorjl. xyni.

Jluk verguld en de Dekfcbilden ros. Gepoiyffc

Deeze Soort heeft men, in Sweeden, op^e

Wilgen en Popelieren: in Karniolievondt Dok-

tor

(16) Chryfomela ovata flavescens rota, oculis nigris, Syft%

Nat, X, Chryfomela pallido - grifea. Faun. Suec. 423.

(17) Chryfomela ovata obicure teftacea tota Faun. Suec» 422.

(i8,> Chryfomela, thorace aurato, Elytris rirfis. Syft.Nat*

X. Chryfomela viridi-anea, Elytris rubicundis» Faun* Sm9

4*7-

I. Deel. IX. Stuk. Cc 4
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V. tor Scopoli 'er op de Water-Kruifemunt.

Afdeel. Qeoffroy noemt het Kopergroen» omdat

Hoofd» het van onderen zodanig is, met den Kop en

stuk. het Borftftuk Koperkleurig verguld , de Dek-

fchilden vuilroodagtig, gelykde Kleur der Dak-

pannen of roode Moppen is , met Putjes hier

en daar geftippeld. Het was tulTchen eender-

de en vierde Duims lang (*). Of het met meer

, regt Gepolyft mag hceten , dan die der Elzen

en anderen , reeds befchreeven 9 is niet zeer

blykbaar. Ik heb 'er dergelyken > die zeer

fraay zyn > met de Dekfchilden Kaueelkleur.

xix. (19) Goudhaantje dat Eyrond is en zwart,
CUvicorms.
Knodshoor- met de Dekjchilden en het Lyf van onde-

ren rood 5 de Sprieten Knodsagtig.

Deeze Soort is door den Heer Rolander
in Amerika waargenomen. Zy heeft de Geftal-

te van de volgende, maar aan het end der Sprie-

ten is een Knopje, dat uit drie zwarte Leed-

3es beftaat.

xx. (20) Goudhaantje da$ Eyrond is , met bet

Der Popeiie- BorJÏ-

ren.

(*) Chryfomela virldi &ne& , Elytris rubteundts
,

pun&is

fparfis. La Chryfomele rouge a corcelet dorè. Ibid. p. 257.

(19) Chryfomela ovata nigra, Elytris Abdominequt rubris;

Antennis clavatis. Syjï. Nat. X.

(20) Chryfomela ovata Thoracc caerulescente , Elytris ru-

bris apice nïgris. Syft. Nat. X. Chryfomela nigro-csrulea E-

lytris rubris apice nigris. Faun. Suec. 42 3. It. Oei. 31. Me-
RIAN Inf 14. t. 27. A h B. Inf. 63. f. C.

mg,
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Borftftuk blaauwagtig , de Dekfcbilden V.

rood, aan de tippen zwart. Afdeeu

HOOFD-
Deeze Soort onthoadt zig op de Popelieren stuk.

Ratelaars genaamd, waar van het Wormpje de

Bladen af knaagt, maakende daar van de zoge-

naamde Geraamten , uit enkele Vaatjes of Ve-

zelen beftaande. Het Wormpje geeft zekere

geelagtig Vogtigheid uit , die onverdraaglyk

flinke. Het Torretje, daar uit voortkomende,

is mooglyk het grootfte der Goudhaantjes van

Europa, als fomtyds een half Duim langte heb-

bende. De Sprieten zyn Draadagtig en beftaaa

uit ronde Leedjes, die naar 't end dikker wor-

den. Somtyds komen 'er van deeze Soort voor,

met de Dekfchilden geel ; dat mooglyk eene

Verfcheidenheid is van Sexe. Men vindt 'er

ook , die geen zwarte Vlakken aan de tippen

hebben.

([21) Goudhaantje dat Eyrond is en zwart,
xxr.hebbende op het Borftftuk twee Vlakken r^fnai

en de Schilden roodagtig. DerBüidwü-
° gen.

LiNNuEus hadt het Borftftuk en de Schil-

den rood genoemd , in de befchryving der

Sweedfche Dieren. Hy merkt aan, dat het

voor 't overige geheel zwart is , en twee brui-

ne

(21) Chryfomela ovata nigra, Thorace bimaculato, Elytris

teftaceis. Syft. Nat. X. Chryfomela Thorace Elytrisque ru*

bris. Faun, Suec. 425?.

I. Deel. IX. Stuk. Cc $
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V. ne Vlakken op het Borftfluk, digtaan de Dek-
Afdeel* fchilden, heeft , zynde op ieder Dekfchild ne-

Hoofd, gen ryën van Putjes, die naauwlyks zigtbaar

stvk. Zyn# Doktor S co po li heeft het voorgaan-

de Goudhaantje op de Bindwilgen waargeno*

men (*).

(22) Goudhaantje dat Eyrond is , hebbende

Decempunc- het Borjlfiuk rood , van ogteren zwart

;

Meteen U Schilden ros , met vyfStippen, of daar
StipPen# omtrent , op ieder

^

_

Eenig verfchil fchynt *er te zyn tulTchen dat

Goudhaantje, het welk de Heer de Geer
op de Popelieren waarnam, en dat, het welk

naderhand op de Wilgen gevonden werdt door

Hagstroem. Dit laatfle hadt vyf zwarte

Stippen op ieder Dekfchild. De Heer Ge of-

froy heeft 'er zodanig een, met dertien Stip-

pen, op de Aspergie-Planten waargenomen,

het welk van hem in hetzelfde Geflagt wordt

t'huis gebragt als de Lelie-Torretjes , naar wel*

ken het, inderdaad, zeer gelykt , als hebben,

de het Borftftuk Cylindrifch of Rolrond. Het

is

(*) In Salice Viminali. Entomol. Carniolica. p. 73»

(22) Chryfomela ovata, Thorace rubro poftice nigro , Ely-

tris rufis ; pun&is fubquinis nigris. Syft. Nat. X. Chryfome-

la fupra rufa, Thoracis pun&is nigris daobus, Elytrorum plu-

ribus. Faun, Suec. 435. FR1SCH. Inf. XIII. t. 28. Chry-

fomela rubra, Elytro fingolo nwculis quinque nigris* JFW»
$mc9 i$sw
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is omtrent een vyfde Duïms lang* Doktor V.

Scopoli vondt eenige Verfcheidenheden van
Afi
^
el*

deeze Goudhaantjes , welker Schilden , zo hy Hoofd.

aanmerkt , veeleer Goudgeel dan rood zyn. STÜg«

Ook noemt F r i s c h dezelven geel-rood.. -

*l Deeze Autheur vondt, in 't midden van Ju«

ly , het Masker of Wormpje , dat hy afbeeldt

en befchryft onder den naam van Aspergie-Rups.

Het is, zegt hy, bruin, met zwarte glinfte-

rende Stippen befprengd. De Kop en het Borft-

ftuk zyn zwart* Het heeft van vooren , gely-

kerwys de Kwatwormen , zes Pooten , en van

agteren een Spits, tot voortfchuiving van het

Lyf, voor welke nog twee paar Pooten (Taan,

gelyk in eenige Span-Rupfen; doch midden aan

't Lyf zyn 'er geene.

(23) Goudhaantje dat Eyrond is en het Borft* xxur.

Jluk groen heeft, de Dekfchilden r^3^f4dfchê
met een hlaauwen Band tujjchen eene Stip

en halfmaanswyze Vlah

Goudhaantje dat het Borftfluk groen heeft 5

de Dekfchilden rood mee een blaauw Kruis

daar op ; was dit in de befchryving der Sweed-

fche Dieren getyteld. In de Verhandelingen

der Akademie van Upfal wordt het genoemd^

Goud-

(23) Chryfomela ovata Thorace viridi, Elytris rubris; fas-

cia inter pun&um maculamque lunatam coerulea, Syft* Nat. X.

Chryfomela Thorace viridi, Qoleoptas rubris crucc carulea.

Faun. Saec. 451.

I. Deel. ix. stuk. >
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V. Goudgroen en rood bont. Men heeft hetzel.

Afdeel. ve jn Lapland gevonden. Het komt in figuur

Hoofd, en gedaante zeer naby aan dat der Popelieren.

STUK.

(24) Goudhaantje dat Eyrorïd is en zwart,

Eoieti hebbende op de Dekfchilden drie breed*

itodje.

ampei:"

g^fe Banden.

Torretje dat glinfterend zwart is en de Dek-

fcbilden zwart heeft 5 met twee geele gegolfde

S treepen ; was deeze Soort genoemd. Zy ont-

houdt zig in Europa, en waarfchynlyk op die

foort van eecbaare Kampernoeljes , welke men

Mmljes noemt. Scopoli geeft 'er den by-

naam van gebandeerd aan.

(25) Goudhaantje dat Eyrond is en Violet ,

*f^\
met bet Borfifiuk aan de randen geel , en

Gekraagd. p hetzelve een zwarte Stip.

Deeze, op de Wilgen gevonden , is in groot-

te en gedaante , ja zelfs in Kleur , zeer over-

eenkomftig met het Goudhaantje der Elzeboo*

men; uitgenomen die geele of roode Rand,

welke het Beeftje als gekraagd zig doet vertoo*

nen

;

(24.) Ghryfbmela ovata nïgra , Elytris fasciis tribus fiavis re-

pandis. Syft. Na;. X. Dermeftes atcr nitens , Elytris ni-

gds , fasciis duabus flavis undulatis. üddm, Diffl IV. r,

1. f. 3.

(25) Chryfbmela ovata violacea, Thorace marginibus lu*

eeo, pun&o nigro. Faun, Snee, 417*-
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tien; hebbende in hetGeele, aan het Borftftuk, V,

wederzyds, een zwarte Stip.
Afdeel,

Hoofd-

(26) Goudhaantje dat Eyrond is en zwart 9 stuk.

met de Dekfcbilden aan den rand Bloed* xxvi.
Sanguinolsn-

rood. ta.

Bloedkleuiig

De Heer Mulle e vondt deeze Soort in
PL>£™7#

Deenemarken , en Geoffroy omilreeks Pa-

rys , noemende dezelve zwart Goudhaantje met

een roode Rand. Hetzelve , zegt hy , is vyf

Liniën of omtrent een half Duim lang , Ovaal

en vry breed, gelykende door de blaauwagtig-

heid van den Kop en 't Borftftuk , en door de

grootte, zeer naar het Goudhaantje der Pope.

lieren; zelfs nog meer wegens een indrukzel

aan de zyden van het Borftftuk, dat hetzelve

als gezoomd maakt; maar de Dekfchilden zyn

donker zwart, en vertoonen zig, door 't Ver-

grootglas bekeeken zynde , als Sagryn-Leer , we.

gens een menigte van Stippen. Op de Zyden

hebben dezelven een taamelyk breeden Rand,

die helder rood is. Ook zyn de Wieken rood.

Dit aartige Infekt wordt in Boflchagie gevon-

den» Wy geeven de Afbeelding van zodanig

een, dat hier te Lande is gevangen, en hebben

hetzelve vliegende vertoond.

(27) Goudhaantje dat Eyrond is en zwartag- xxvn.
Marginata*

tig Gezoomd.

(z6) Chryfomcla ovata nigra, Elytris margine Sanguineis.

Syji. Nat. X.

(27) Chryfömela ovata lugro-acnea, Elytris margine luteïs»

Taun. Suec. 437.

I. De*x. IX, Stuk,
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V. tig Koperkleur , met de Dekfchilden aan
Afdeel.

fan rmci bieekgeei9

Hoofd-
stuk, Deeze Soort , die 9 in andere deelen van

Sweeden , door anderen waargenomen was >

heeft ^inn^üs, teUpfal, gevonden op ze-

kere Plant* Het Beeftje was van middelmaati-

ge grootte , langwerpig van Lyf, van onderen

zwart, als ook de Pooten; van boven als ge-

meld is, hebbende a^n 't BorftlTuk, zo wel

als aan de Schilden , een geelagtigen zoom.

xxviii. (28) Goudhaantje dat langwerpig Eyrond en
Marginella* '

. . . T ~ n n _

Gerand. Uaauwagtig zwart zs , met het Borjtjtuk

en de Dekfchilden geel gerand.

Dit Goudhaantje verfchilt dan van het voor-

gaande , alleenlyk , in de hoofdkleur. Geel

gerande fchynen 'er , dat zonderling is, in

Vrankryk niet waargenomen te zyn.

xxix. (29) Goudhaantje dat langwerpig Eyrond en
J&ftuans.

Gegolfd. roodagtig ros is 9 met vier geelagtlgs

Vlakken , beurtlings geplaatji , op de

Dekfchilden.

Dit Beeftje heeft de Heer Rolanderhi
Ame-

(28) Chryfomela oblongo ovata nigro-coerulea , Thorace E-

lytrisque margine luteis. Syft. Nat. X,

(29) Chryfomela oblongo-ovata mfo-teftacea , Elytris ma-

culis quamor flayefcentibus. alternis. Syft. Nat. X,
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Amerika gevonden* Het fchynt my toe, dat V.

die beurtlingfe plaatzing der Vlakken 'er den Af»eei*

Bynaam aan heeft doen geeven. Hoofde
stuk.

(30) Goudhaantje dat Eyrond is , met het xxx.

Borftjluk uitgerand en Bloedkleurig , zwart Rood.

*

gevlakt; de Schilden cok Bloedrood, met

twee zwarte Vlakken.

Omftreeks Parys vondt men ook een rood

Goudhaantje , dat twee zwarte Stippen op het

Borftftuk , en de Naad der Dekfchilden , daar

zy zig famenvoegen , zwart hadt : weshalve het

van Gkoffroy genoemd wordt, Goudhaant*

je met een zwarte Naad (*). Dit zou miflchien

wel een verfcheidenheid kunnen zyn van het

Bloedkleurige, voorgemeld.

(31) Goudhaantje dat Eyrond en groen is 9 ph^^thim
hebbende de Dekfchilden geeL met groen ca-

agtige langwerpige Stippen getekend; dem.

Sprieten en Pooten Roeftkleurig.

Zonderling fraay moet de Tekening zyn van

dit Penfylvanifch Goudhaantje, het welke zig

in

(30) Chryfbmela ovata 9 Thorace emarglnato Sanguineoma-

cula nigra , Elytris Sanguineis , maculis duabus nigris. Syft*

Nat. X, Coccinella Coleoptris rubris , maculis quatuor nigüs.

Uddm. Diff 13.

(*) Hift. des In/l env. Paris. Tom. I. p. 265.

($1) Chryfomela ovata viridis, Elytris flavis, pun&is vi-

resccntibus oblongiusculis, Antennis Pedibüsque fcrrugineis-

Syft. Nat. X.

I. Deel, IX. Stuk,
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; V. in de Verzameling van den Heer de Geer.
Afdeel. bevondt-

Hoofd-
stuk. (32) Goudhaantje dat Eyrond is , blaauwagtig

xxxii. groen, met drie roode Streepen op de Dek-

fchilden, de Wieken Bloedkleurig.
Americana
Ameri-

kaanfch.

Dit Beertje heeft men gevonden in de Kon-

chenielje, uit Amerika overgebragt. Hetzelve

heeft het Lyf geheel glinfierende, groenagtig

blaauw, Eyrond, van onderen c'eenemaal zware

of donkerbruin: den Kop, het Borftftuk en de

Dekfchilden , uit den zwarten blaauwagtig

groen ; ieder Dekfchild met drie overlangfe

Streepen, waar van de middelde regt naar de

tip uitloopt; de buitenfte, aan den rand, ver-

dubbeld is.

xxxiii. (33) Goudhaantje dat Eyrond is en van boven

vajf't Hekg m > hebbende een Jtreep op 't Borjlftuk,

LaucL twee Stippen en de Naad der Schilden

zwart*

Doktor Hasselqüist heefc dit in Pale-

ftina gevonden. De Wieken waren Bloedrood.

xxxiv. (34) Goudhaantje dat Eyrond is en zwart ,

Zeer klein.
Vm

(32) Chryfomela ovata viridi-coerulescens , Elytris lineis tri-

bus mbiis, Alis Sauguinels. Syft. Nat.X.

(33) Chryfomela ovata iupra ruft, Thoracis linea pun&is

duobus Elytrommque futura nigris. Syft. Nat. X.

(ïf) Chryfomela ovata nigra, Elytris , Pedibus, Thoracis-

qüe lateribus griféïs, Syft* Nat. X.
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met de Dekfchilden , Paoten , en zyden van W
bet BorJIJluk , graauw. Apdeel

STUK.
Dit Beeftje onthoudt zig op Waterige plaat-

H°?*D-

fen in Europa, zegt LinïTjEüs. Het is, in

Öeftalte , aan de Watertorren zeer gelyk , be-

halve dat het de Pooten genageld heeft.

TWEEDE ARTIKEL.
Die fprïngen , met de Agterpooten zeer dik.

C35) Goudhaantje dat fpringt, met het Lyf xxxv.
r

)lerac

)er M
kruiden.

Rroenagtig blaauw. oierace*.
° ° ° Der Moes<

Dit Beeftje r
veel kleiner dan een Vloo , van

boven geheel zwart, met een Koperglans , was

in 't vroege Voorjaar gevonden in de Aarde,

voornaamelyk in de Spruitjes van de Boek-

weit (f). Thans fchryft Linnjeus het eene

Woonplaats toe in die van de Kruiden in 't al-

gemeen. Doktor Scopoli vondt het op

verfcheiderley Planten , in Karniolie , en de

Heer Muller , in Deenemarken, op de

Moeskruiden * zynde groenagtig blaauw vaa

Kleur.

Van d^eze Springende Goudhaantjes maakt

de Heer Geoffroy een byzonder Gcflagt

onder den naam van Altica , in 't Franich Altu

(j") In Cotyledonibus , Helxines pnxfcztlm, Fdtau Suec.

(is) Chryfomela faltatoria , Corpore virescente - coeruleo.

Syft t N&u X. Mordella fubrotunda atro-c<xrulea, Faun» Snee,

$19.

U DEEL. IX. STUK, D d
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V. fe; waar van deeze Soort, die hy de blaauwe
Afdeel. noemt) by hem de eerde is (*). Zy wcrrden,

Hoofd- zegt hy, iu 't algemeen , overvloedig in de

stuk. Moestuinen gevonden, vooral in 't Voorjaar,

welke zy , of mooglyk hunne Wormpjes , mee

gaatjes doorbooren en afknaagen. De vlugge

Sprongen , welken zy maaken , fchryft deeze

Autheur, niet zonder reden , toe, aan de dik-

te der Dyën , die byna rond zyn in deeze

Beertjes , gelyk uit zyne Afbeelding blykt.

Hy (lelt zulks als een der Kenmerken van dat

Geflagt, 't welk bovendien de Sprieten over-

al van gelyke dikte heeft , doch ten opzigt van

de Vierledigbeid der Voeten overeenkomt met

de Goudhaantjes,

van de Op de blaauwe Altife, die zeer gemeen is in

Kaasjes-Bia- jk
Tuinen , laat hy een zwarte volgen , met de

Dekfchilden blaauw , het Borftftuk en de Poo-

ten rood, welke op de Kaasjes-Bladen en der-

gelyke Planten overvloedig gevonden wordt;

zo wel als een andere , die hy FAltife btdaude

tytelt, hebbende de Schilden geflreepc en zwart

met 'een Koperglans, het Borftftuk rood en

tl. lxxiv. de Pooien zwart. Daar van geeven wy de ne-

*fc *• yensgaande Afbeelding, in langte omtrent drie-

maai vergroot; als zynde dit Beertje maar an-

derhalve Linie lang. Men ziet daar in duide-

lyk de dikte der agterfte Dyën, welke in de

Goudhaantjes van dit tweede Artikel zeer op-

mer»

(*) Hifi. des Plant, env. Paris» Tom. I. p. 2*5.
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toierkelyk is. Voorts heeft hy 'er die nog klei- V.

ner zyn en van dergelyke Kleur, en verder
Afi

^
el*

twee zwarten, zonder Glans, het ecne met de Hoofd»

Pooten vaal , het andere met de Schenkels STÜK*

geelagtig. Dit laatfte , maar twee derden van

een Linie lang , fchynt meed, naar het gene

LiNNiEUs befchryft, te gelyken.

(26) Goudhaantje dat fpringt, met bet Lyf
c/f™^

zwartagtig blaauw, den Kop en de vier l(t >

°
Geelkopjc.

voorjte Pooten geel.

Dit is in Sweeden waargenomen. Men vindt

het ook , volgens den Heer Muller, ia

Deenemarken, en, volgens Doktor Scopo*

Li, in Karniolie, op de Plantgewaflen.

(37) Goudhaantje datfpringt, met het Lyf xxxvn,

groenagtig Maauw* de Pooten roodagtig vanhtT*

en de agter-Dyën Violet. I^ld?"

Dit Beefije weinig grooter daö een Vloo,

tvas te vooren op de uitfpruitende Koolplanten

waargenomen in Sweeden ; waar op ook de Heer

Geoffroy, in Vrankryk , dergelyken me-

nigvuldig vondt , die 'er, zegt hy, veel na*

deel aan toebrengen. Hy noemt het, derhal-

ve , VAltiJe du Choux.

(33)

• f36) Chryfomela faltatoria, Corpora atro-coerüleo 5 Capirc

Pedibusque quatuor anterioribus luteis. Syft. Nat. X.

(37) Chryibmela fakatoria Corpore virescente-coeriileo, Pc
dibus teftaceis , Ferüorlbus pofticis violaceis, Syft. Nat, X.

Mordella ovata coerulea nitidajTibüs femi^ineis. Faun, St*ec. 540»

I. deel. IX, Stuk. Dd S



V. .

Afdeel.
X.

Hoofd-
stuk.

xxxvnr.
Erythrt-

eephala.

Roodkopje.

XXXïX.
HelxineSi

Van de
Boekweit,

XL.
Exfokta.
Vaal-Geel.

42a Beschryving van

(38) Goudhaantje dat fpringt , met het Lyf

zwartagtig blaauw > den Kop en de Kni&t»

jes der Pooten ros»

Deeze Soort is in Sweeden gevonden.

(39) Goudhaantje dat fpringt , met bet Lyf

Kopergroen, de Sprieten en alle de Poo*

ten roodagtig*

Dit fchynt verward te worden met die

Soort , welke het Goudhaantje der Moeskrui-

den getyteld was. Doktor Sc o poli heeft

ook een Roodpootig Goudhaantje, doch die

behoort tot een der volgende Soorten.

(40) Goudhaantje dat fpringt 9 met bet Lyf
geelagtig, de Pooten bleekrood.

Dit Beeftje, in Schonen gevonden door D.

Leche, hadt de groote van een Luis, en

was vaal geel van Kleur. Geoffroy vondc

'er omftreeks Parys , die hy de geele Altife

noemt, doch hem wat grooter fcheen, alszyn-

de anderhalve Linie lang.

(41)

fa 8) Chryfomela faltatoria , Corpore atro-coemleo , Capite

genicullsque Pedurn rufis, Syjt. Nat. X.

(39) Chryfomela faltatoria, Corpore viridi-asneo, Antennis

Pedibusque omnibus teftaceis. Syft. Nat. X. Mordella atro-

senea fubrotunda. Faun. Snee. 539.

(40) Chryfomela filtatoria, Corpore flavescente , PedibuÊ

teftaceis, tyy?. Nat, X» MQidelk flava, Fam> Sm. sis.
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(41) Goudhaantje dat fpringt , met de Dek- V.

fcbilden blaauw , den Kop en 't Borjïjluk
A™BEL'

Goudglanzig , de Pooien Roejlkleur. Hoofd .

STUK.

De Heer Geoffroy vondt dit Goudhaant- „*¥:

je ook omftreeks Parys 5 alwaar het zeergemeen Glanzig,

is op de Wilgen. Het heeft een fchoone

Bronskleur uic den zwarten , en het Borfiftuk

zo glanzig rood, dat hy hetzelve noemt de

Robyn Altife* De Pooten en het onderftuk

der Sprieten , zegt hy , zyn vaal. Een derge-

lyfc Infekt , dat ruim zo groot is als de geele,

en van boven fchoon Goudkleur , van onderen

Bronsagtig zwart , in de Tuinen voorkomende,

wordt van hem Plutus getyteld (*).

(42) Goudhaantje dat fpringt, met het Lyf xlii.

zwart 9 de Dekfcbilden geel gejireept , de ^Boï
Pooten bleek.

fchen-

Dit ïs , gelykerwys de andere fpringende

Goudhaantjes, te vooren onder de Aardvlooi-

jen geteld geweeft door Linn^eüs. Hy vondt

hetzelve, in Sweeden, vroeg in 't Voorjaar,

in de Boffchen, op het Longekruid en andere

Plant-

(*) Hifi. des. Inf. env. Paris. T O M. I. p. 249.

(41) Chryibmela faltatoria, Elytris coeruleis, Capite Thora-

ceque aureo, Pcdibus ferrugineis. Syfi. Nat. X.

(42) Chryfomela faltatoria, Corpore atro, Elytris linea* fk~

va , Pedibus pallidis. Syfi, Nat. X. Mordella oblonga atra,

elytris longitudinaliter in medio flavesceruibus. Faun» Sust?

S+z.

I. Peel, IX. Sr uk Dd 3
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V. Plantgewafien* Muller heeft het ook ia

afdejsl.
x^eenemarken waargenomen. Volgens Doktor

Hoofd- Scopoli onthoudt het zig, ia Karniolie, o-
stus. vervloedig op de Bloemen van de Planten

die naar de Kers zweemen , welken hetzel-

ve, zegt hy, zeer befchadigt»

In de Kleur van de Streep , die over ieder

Dekfchild loopt , fchynt eenige verfcheiden-

heid te zyn ; want de laatftgemelde Heer vondt

dezelve roodagtig, en uit de Verhandelingen

van Upfal wordt hier toe betrokken de Gyri*

mis die zwart is, aan beide zyden wit. Ge-

offroy merkt het aan als een der fraaiften

en kleioften van dit Gcflagt, zynde fomtyds

maar een halve Linie lang , en dus niet groo-

ter dan een Vloo , langwerpiger dan de ande-

re Goudhaantjes. Dit Beefije komt , zegt hy,

in de Tuinen dikwils voor , inzonderheid op

de welriekende Kruiden. Hy noemt het de

Akife met geek Banden. Een ander , 't welk

wat grooter is, heeft de Banden zo breed, dat

zy byna de Dekfchilden geheel bedekken , laa-

iende alleen eenzwarten Rand over, die hem

hetzelve de zwart geboorde Altife doet noe-

men (*;.

xliit. (43) Goudhaantje dat fpringt , zynde blaauw

gootje. m Eyrondagtig , met het Borfiftuk , de

Pooten , Kop en Sprieten , ros.

Ge-
(*) Ihid. pag. 2+8.

(43; Chryfbmela faltatoria coemlea obovata, Thorace Pcdl-

' ims Ctjxte Antennisauc ru5s, .Sy/?. Nar. X.



de Goudhaantjes. 423

Geoffroy heeft 'er één, dat naar de Al- V #

tife van de Kool veel gelykt, doch met on*
AFD

^
EL*

geftreepte Dekfchilden, hebbende de Pooten Hoofd-

tos , en blaauw van Lyf. Op de Gebergten STUK*

van'Karniolie heeft Doktor Scopoli* in 't

jaar 1761 , een dergelyk Beeftje gevonden , dat

liy ook Rufipes noemt, doch dit was glimmend

zwart, en hadt de Dekfchilden, met het Ver-

grootglas befchouwd zynde, zeer fyn gepun&i-

leerd (*}. Op de Bloemen en Planten vondt

hy een Roodpootig Goudhaantje , hebbende

de Dekfchilden zwartagtig blaauw en geftreept

met ryën ieder van tien putjes (f). Dit laat-

fte moet, volgens zyne Kenmerken , de Sprie-

ten veel langer hebben gehad dan het andere

,

*t welk hy tot de Lievenhcers Haantjes betrekt.

(44) Goudhaan
t
je datfpringt, zynde glimmend

zwart , met een roode Stip aan het end Hoi/atka.

t, 7 r r 1 ,
Vh het Ho1'

der Dekjchilden* fteinfche.

Dit onthoudt zig onder of tuffchen de Moes-

kruiden 5 zeer zeldzaam by ons, zegt Lin-

jn^üs, doch in het Holfteinfche hebben wy
het waargenomen zeer gemeen te zyn. Dit

Beeftje was , in de Verhandelingen der Aka-

demie van Upfal, ook Gyrinus genaamd ge-

weeft.

(*) EntomoL Carniolica. p. 73,

(t) Pag. 69.

(44) Chryfomela faltaroria nigra nitida , Elytris apice pun&o

rubro. Syft. Nat. X. Mordella nigra, Elytris apicc rubrl$«

faun. Succ. $44.

1. de£i. ix. stuk, Dd 4
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V, weeft. Het is van grootte als een groote Luis,
Afdeel.

Hoofd. C45) Goudhaantje dat fpringt, met het Lyf

stuk. zwart en fralf Klootsrondy de PootenPek*

xlv. zwart.
Hwispb&ri*
ca.

Rondagtig.
r>ïc onthoudt zïg , volgens P. Forskaöhl,

in Duitfchland.

xlvi. (^.6) Goudhaantje dat fpringt, engeelagtig is9

surimamich. met de Dekjchilden Bloedkleurig gerand

en gebandeerd*

Deeze Soort van Goudhaantjes, grooterdan

de voorgaande , is door den Heer Rolander
te Suriname waargenomen. De Sprieten en

Pooten waren bleek van Kleur.

xlvil (47) Goudhaantje datfpringt, bleek vanKleur
S Litera. _ _ r . .. .

Letters. met zwarte Dekjchilden , en een witte

kromme Streep overlangs.

Deeze Soort, wier Kenmerken van gemelde

Streep , als een S geboogen , afgeleid zyn

,

onthoudt zig , volgens dien zelfden Heer, te

Suriname, en is mede niet van de kleinften.

(4.$) Chryfbmela faltatoria, Corpore nigro hemisphacrico
,

Tibiis piceis. Sy/l. Nat. X.

(46) Chryfomela faltatoria flavescens , Elytris margine. fas-

ciaqueSanguineis. Syfi. Nat. X.

(47) Chryfomela faltatoria paliida , Elytris nigds , linea

iongitudinali fiexuoftalbïL Syft. Nat. X.
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(48) Goudhaantje datfpringt> rood van Borfl- V*

ftuk, wet de Dekfchilden Violet en vier
A™EEL*

witte Vlakken beurtlings daar op ge- Hoofd»

plaatfl.
STÜK-

XLVIII.

Dit Beeftje, dat de grootte heeft van het/«/
w

Lievenheers Haantje met twee Stippen, ont-

houdt zig ook in Amerika. De Sprieten en

Pooten van hetzelve zyn zwart: de Vlakken

der Dekfchilden rondagtig.

Als een algemeene Aanmerking kunnen wy

hier byvoegen , dat de meefle fpringende Goud-

haantjes de eerfte fcheuten of uitfpruitzels der

Plantgewaffen , en derzelver tedere Blaadjes,

afknaagen of zeer befchadigen*

DERDE ARTIKEL.

Die het Lyf rolrond hebben*

(49) Goudhaantje met het Lyf rolrond, het T^x
t

°

Borftftuk blaauwy de Dekfchilden Jr^m-Brietandig.

rood*

Wat de reden zy, dat deeze Soort drietan-

dig genoemd wordt , is my onbekend. Zy
onthoudt zig op de Plant, genaamd Xylofteon y

die afkomftig is van de Pyreneefche Bergen.

(50)

(48) Chryfomcla faltatoria, Thorace rubro, Elytris viola-

ceis, maculis quatuor albis alternis. Syjï. Nat. X.

(49) Chryfomela cylindrica, Thorace coenileo, Elytris tes-

aceis. Syft. Nat. X.

I. PEEJL, IX. STUK» D d 5
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V. (50) Goudhaantje met het Lyf volrond , bet

Afdeel,
Borjijluk zwart hebbende, de Dekfchilden

Hoofd. rood met twee zwarte Stippen endeSprie-

STÜK#
ten kort.

L.
QuadripunC"

tata. Deeze Soort , grooter dan alle andere Goud»
JVlct vier

sxippen. haantjes in Sweeden , en tevens langwerpiger

,

hadt de agterfte Stip of Vlak eenigermaate o-

verdwars geplaatft. Dit openbaart zig zeer

duidelyk in de Afbeelding , welke de Heer

Geoffroï daar van geeft onder den naam

van Melolontba, die anders gemeenlyk aan de

Mey-Kevers gegeven wordt , en met welken

hy een Geflagt van Torretjes betekent, dat van

de Goudhaantjes verfchilt , doordien de Sprie*

ten Zaagswyze en voor de Oogen geplaatfl zyn.

De eigen tlyke langte van dit Infekt, dat

hy omftreeks Parys op de Prumelle-Boomen

gevonden hadt , was ongevaar een derde , de

breedte een zesde Duims. Het was geheel

zwart , uitgenomen de Dekfchilden die rood

van Kleur waren , een weinig geelagtig 9 met

een zwarte Vlak , klein 'en rond , boven aan ;

een grootere langwerpige onder aan ieder Dek-

fchild. De Sprieten, naauwlyks de langte van

het Borftftuk hebbende , konden daarom met

reden kort genoemd worden. Deeze zyne eer-

fte

(50) Chryfomela cylindrica, Thorace nlgro, Elytris rubris,

pun&is duobus nigris ; Antennis brevibus. Syft. Nat. X. Chry-

fomsia obloaga nigra, Coleoptris rubxis a maculis quatuor ni-

gris. Faun, Suec, 4.5 a.
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fle Soort wordt van hem Melolonthe Quadrille V.

met een zwart Borftftuk, genoemd.
AFJ

^,
EL '

Wy geeven hier de Afbeelding van een der- Hoofd-

gelyk Beeftje, dat ook vry groot is en de Dek- STUK *

fchilden Kaneelkleur of bruinrood heeft, doch^"xlv'

zonder eenige Vlakken ; het Borftftuk en den

Kop groenagtig glinfterend blaauw. Het is

ook veel grooter dan de gewoone Goudhaant-

jes en hier te Lande gevangen.

CS 1) Goudhaantje dat volrond is van Lyf 9
t

n.

met het Borftftuk glimmend zwart; de Met twee

Dekfchilden rood en met twee zwarte
StlPPen *

Stippen getekend; de Sprieten lang.

Dewyl deeze zo wel op ieder Dekfchild twee

en dus vier Stippen in 't geheel heeft 9 als de

voorgaande Soort , is de reden van de onder-

fcheiding blykbaarder uit de Sprieten, dan uit

het getal der Stippen, Dit Beeftje onthoudt

zig ook in ons Wereldsdeel.

(52) Goudhaantje dat rolrond is 9 met het ui,

tiorjt- Roodvlak*

(51) Chryioniela cylindrica, Thorace nigronitido, Elytris .

^S*

ïubris ,
pun&is ^uobus nigris , Antennis longis. Syft. Nat. X.

Chryfomela atra , Elytris rubris , punóHs quatuor nigris. Ud d m.

Diff. 22. B. Chryfomela nigra , Elytris rubris macul& nigra" Ion-

g'tudinali. Uddm. Diff* 21. CafKda nigra Elytris flavis niti-

dis, maculis quatuor nigris, quarum duae pofteriores majores

& quafi ex duabus aliis connatje. G ADD. Dift. %s %

($1) Chryfomela cylindrica, Thorace nigro, Elytris nigris

maculis duabus rubris marginalibus. Syft. Nat. X. Cafïlda ni-

gra nitida , elypeo Caput fere integrum tegente , maculs. ad

apicem Sc bafin Elytrorum lutea, G ADD. Diff. 2.8,

I. Deel. IX. Stuk.
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Afdeel.
X.

Hoofd -

STUK.

LTIT.
Niüda.

Clinfterend.

Borfljluk als ook de Dekfchilden zwart >

en twee roode Polakken aan den rand.

Glimmend zwart Schildpadje, waar van het

Schild byna den geheelen Kop bedekt , en dat

een geele Vlak heeft aan de tip en wortel der

Dekfchilden, was dit Europifch Beeftje elders

getyteld. Scopoli heeft hetzelve tot de Bu-

prejlis t'huis gebragt, met den zelfden Bynaam

(*), die afkomftig is van eenen Joh, Mo-
r m u s , door wien dit Infekt 9 dat te Upfal in

Sweeden zeldzaam voorkomt, is gevonden

(53) Goudhaantje dat rolrond is , met het Borft*

Jluk glinjlerend , en, gelyk^de Dekfchil-

den , Hemelfcbblaauw , de Poolen Ka*

neelkleur.

Onder de Melolontha's , waar van de twee

eerflen Melolonthe Quadrille door Geoffroy
genoemd worden, heeft hy verder een Lifette$

die zwartagtig groen is, met de Schilden bleek-

geel , en dan volgt la Melolonthe bleuette ; waar

toe deeze Soort van Linnjeüs door hem be-

trokken wordt. Dezelve, egter, hadt het Borft-

ftuk zo wel als de Pooten bruinrood, en den

Kop donkerblaauw. De langte van dit Beeftje

was maar anderhalve Linie , en weinig ver-

fcbillende van die van een volgende Soort,

wel»

(*) Bupreftis Moran. Entom. Carnlol, p. 65.

(53) Cliryfomela cylindrica, Thorace coeruleo nitido, Ely*»

tris coeruleis, Pedibus teftaceis. Syft. Nat. X.
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welke hy Melolonthe Mouche heeft getyteld, om V.

de zonderlinge Geftake (f).
Af
£
eeu

Hoofd.

(54) Goudhaantje dat rolrond is , met het stuk.

Borjtftuk blaauw, de Dekfchilden enPoo- LI
.

V*

ten groen. aïs zydc

Dit Beeftje is, van kleur als groene Zyde,

op de Wilgeboomen , in Sweeden , gevonden.

Men heeft, by nader befchouwing, ontdekt,

dat de Dekfchilden digt bezet zyn met uitge-

holde Stippen of Putjes : zy gaapen van agte-

ren. HetBorftiiuk is zo veel niet geftippeld:

de Sprieten en Pooten zyn zwart.

Ik fprak hiervoor * van de Kenmerken van*Biadz*35>*.

den Cryptocephalus , in 't Franfch Gribouri, vol-

gens Geoffroy, door wien deeze Soort,

onder den naam van Ie Velours vert , tot dac

Geflagt betrokken wordt. Dit Diertje , even-

wel, fchynt vry grooüer te zyn, alsdelangte

hebbende van een vierde of een derde Duims.

Ook denk ik, dat, in de Latynfche Opgaaf der

Kenmerken , een fout is in de Kleur der Dek-

fchilden : want hoe koa het anders Groen ge-

noemd worden.
\

(55}

(t) ti*ft' &* fyf- env - Paris. Tom, I. p. 197.

(54) Chryfomela cylindrica , Thorace coeruleo , Elytrls Pedl*.

busque coeruleis. Syft. Nat.X. Chryfomela viridis nitida,"

Thorace xquali , Elynis pun&is excavatis contiguis, Mmif.

Suec. 41 8.

I, Deeju ix. Stuk.



V.
Afdeed

X.
Hoofd-
stuk.

Lv.
Cöryli,

Van den Ha-
velaar.

LVK
Pini,

Van den
Pynboorru

LVIT.
Bothca.

Tan Bothnie.

tVHL.
Cordigera.

Hartclraa-

ttndL
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(55) Goudhaantje dat volrond is 9 met bét

Borftjluk en de Schilden Kaneelkleur > de

Pooten zwart.

Dit onthoudt zig op de Hazelnoote Boomen.

(5<5) Goudhaantje dat rolrond is en Kaneel-

kleur, met de Schilden bleeker y de Poo-

ten van de zelfde Kleur en de Sprieten

bruin.

Men vindt dit op de Pynboomen>

(57) Goudhaantje dat rolrond is en zwart, met

een roode Streep op het Borftjluk over-

langs.

In Wefier-Böthnie Is dit door den Heer S o-

land er gevonden. Het verfchilt van 't vol-

gende meer in Kleur dan in Gedaante , en heeft

,

voorop den Kop r een vierkante roode Vlalc.

(58) Goudhaantje dat rolrond is , met het

Borftjluk bont , de Dekfchilden rood en

met twee zwarte Stippen»

Om
(ss) Chryfomela cylindrica, Thorace Elytrisque teftaceis,

Pedibus nigris. Syft. Nat. X.

($6) Chryfomela cylindrica teftacea , Elyrris pallidioribus ,

Pedibus concoloribus , Antennis fufcis. Syft. Nat, X.

(57) Chryfomela cylindrica atra, Thorace linea longitudi-

nali rubra. Syft, Nat. X.

(58) Chryfomela cylindrica , Thorace variegato, Eiytris ru-

bris pun&is duobus nigris. Syft, Nat. X. Chryfomela nigra 9

Ëlytris fubflaris , pdnftis quatuor nigris. Uddm. BIJT, zi.
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Om dat de middel-Vlak op het Borftftuk van V.

vooren in tweeën gefpleeten is, zal het dien
AF

^.
ERt*

Bynaam hebben. Elders waren de Dekfchilden Hoofd-

geelagtig waargenomen te zyn* stuk.

lix.

(50) Goudhaantje dat volrond is, met het^™^*'
Borflfluk bont > de Dekfchilden rood m StiPPen -

drie zwarte Stippen.

LX.

Boven en behalve die Kenmerken vind ik p^mmact^
lata.

aangemerkt , dat de Knietjes der Schenkelen Met tien

. , . Vlakken.
met een witte Stip getekend zyn#

(60) Goudhaantje dat rolrond is , met bet

Borftftuk bmtj de Dekfchilden geel met

vyf zwarte Stippen. f™;
Donker*

Dit onthoudt zig , zowel als de voorgaande

en volgende , in Europa.

(61) Goudhaantje dat rolrondagtig is 9 met bet

Borfiftuk , de Dekfchilden en Pooten , al.

temaal zwart.

De uitwaardfe hoeken der Dekfchilden aan

het Borftftuk , zyn bultiger of een weinig uitpui-

lende, gelykerwys in de Olyphantjes.

V I E R..

f59) Chryfomela cylindrïca , Thorace variegato , Elytris ru-

bris macuüs tribus nigris, Syft, Nat, X.

.(60) Chryfomela cylindrica, Thorace variegato, Elytris fte-

Vis, pundis quinque nigris. Syft. Nat. X,

(61) Chryfomela fubcylindrica , Thorace nigro , Elytda

pedibusque nigris. Syft. Nat§ X,

I. DEEL, IX. STUK.
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V. VIERDE ARTIKEL
Afdeel.

£ Die het Lyf langwerpig hebbeo en het

Borftftuk fmaller.
Hoofd
stuk.

lxii, (62) Goudhaantje dat langwerpig is en rooi.
Merdigera. - .

Lelie.Tor- met het Borjtjtuk wederzyds ingedrukt.
ictje.

Dat men dit Beeftje zo menigvuldig op de

Lelie-Bladen vindt, heeft 'er den naam van

Lelie-Torretje aan doen geeven. De Latynfche

Bynaam is afgeleid van de Ëigenfchap welke

deszelfs Worm of Masker heeft, om zyn ei-

gen Vuiligheid op zyn Lyf op te ftapelen en

met zig te draagen. Immers deeze was de voor-

naamfte, die den Heer Reaümür aanlei-

leiding gaf om een Vertoog te maaken van de

Wormen of Motten , die zig bedekken met

hunne uïtwerpfelen : 't welk dat Infekt niet al-

leen op het oog , maar inzonderheid in het be-

handelen , affchuwlyk maakt*

De worm. De Heer Geoffroy brengt deeze Torret-

* Biadz. jes , als gezegd is *
, in het Geflagt van Crio*

ceris, 't welk zynen naam daar van heeft, dat

de Sprieten uit ronde Bolletjes, als Kraaien,

famengefield zyn* Het Masker van dit Infekc

is een logge dikke Worm , die niet dan aan de

Staart twee Vliezige Tepels heeft , welke hem

ia

(6i) Chryfomela oblonga rubra , Thorace utrimque impres-

fo. Faun Suec. 425. Ét ANK. Inf. 91. T. H. f. J. VAL-

Li SN Nat. I. p. 265. t, ji,MERUN/»/,6i.REAlT M.

Inf, III. T. 17. t* 12.

406.
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in 't loopen behulpzaam zyn , en op de'Zyde V
een ry van zwarte Stippen* zynde deLugtgaat- A*DE***

jes, twee op ieder Ring, uitgenomen de twee- Ho*d-
de. Om de teerheid van Huid fchynt de Na- stuk-"

tuur hetzelve geleerd te hebben zig een Rolc
Lelk">

of Dekkleed te maaken van zyne Vuiligheden '
'
* "

waar door het befchut wordt tegen de aandoe-
ningen der Lugt. Ten dien einde is het Aars-

gat van dit Dier niet onder aan het Lyf ge-
plaatft, gelyk in de meefte andere Infekten *

maar van boven , tuflchen den laatfien Ring en
den laatflen op één naa, en dermaate gefchikt

dat de Vuiligheden, onder 't uitwerpen, geen
anderen weg kunnen neemen f dan dien van

over 't Lighaam op te ftygcn , wordende tel-

kens door de genen die volgen voortgeduwd

,

zo dat zy eindelyk tot aan den Kop toe ko-

men. Die voortgang der Vuiligheden worde

verder geholpen door de Golvingen , welke

het Infekt met zyne Huid maakt, om dezcl-

ven opwaards voort te dryven ; blyvende de

Kop , alleen , onbedekt. In 't eerft zweemt die

Bekleedzel niet kwaalyk naar een hoopje ge-

kneusde Bladen ; het wordt vervolgens bruiner,

hard en droog, alsdan ontlaft zig het Worm-
pje daar van door een ligte wryving tegen ee*

nig Blad en bedekt zig mee een friffcher be-

kleedzel.

Als deezeWormpjes tot hunne grootte geko«vc^dci%,
men zyn, bevinden zy zig niet zo bedekt; zy

zyn ook zo log niet> loopende fteller , en hua

i, DS.&L. ix, stuk. E e jjg«
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V. Lighaam wordt een weinig roodagcig. Dan

Afdeel.
j;ruipen Zy 5 toe de Verandering, in den Grond,

Hoofd- maakende zig een Tonnetje , waar van de Wan-
stuk, £Qn ^ aan ^e binnenzyde, met een Zilveragtig

Torntje. Vernis als opgeluifterd zyn. Dit Vernis beftaat

niet uit Draaden van Zyde, gelyk in de Ton-

netjes van veele andere Infekten plaats heeft

:

het Wormpje der Lelie-Torretjes fpint niet,

maar werpt uit den Bek een foort van Kwyl

,

dat, hard, wordende door het droogen , dien

glans aanneemt , en waar mede hetzelve de

Wanden van het Tonnetje beftrykt. Men
vindt deeze Tonnetjes niet gemakkelyk, om
dat zy van buiten naar klompjes Aarde gelykem

paaring en Een byzondere Smaak fchynen deeze Worm-

ling]
~
-pieste hebben in de Bladen der Lelie-Planten

,

die 'er dikwils geheel door afgeknaagd en af-

fchuwlyk gemaakt worden* Wanneer, naame-

lyk , de Torretjes , die fraay rood en niet on-

aartig zyn , van de Leliën niet opgevangen wor-

den, paaren zy wel dra, en de Wyfjes leggen

Eijertjes onder aan de Bladen , waar uit dan

de gemelde Wormpjes voortkomen, in de tyd

van omtrent veertien Dagen , en zig over de

Bladen verfpreiden. De Paaring van deeze

Torretjes duurt zeer lang ; men zietze dikwils

aan eikanderen gekoppeld. Als menze vangt

,

wordt zeker piepend Geluid door hun gemaakt,

dat eenigermaate verfchilt van het knarfen der

Keveren, en , hoe meer men op de Dekfchil-

den drukt, hoc fterker is: des de Heer Re-

au-
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aumür meent, dat hetzelve door de wryving V.

der agterfte Ringen van het Lyf , tegen de Af
^
eel«

Dekfchilden, veroorzaakt worde; doch ande- Hoofd»

ren fchryven het toe, aan de wryving der fa- stuk.

menvoegzelen van het Borftftuk met den Kop j$$Sfi

en 't Agterlyf. Dit laatfte , inderdaad > is

waarfchynlykcr ; want men befpeurc, dat het

Torretje , middelerwyl , van vooren zig fterk

beweegt.

(63) Goudhaantje dat langwerpig bruin is, lxtit.

met de Dekfchilden aan den uitpuilende
N^h

J^
Rand geelagtig. Plompe^

Men heeft dit Beeftje , dac van middelbaare

grootte , zeer log en traag is 9 omtrent St. Jan

overvloedig op de Bladen der Plompen 5 in de

Rivier by Upfal , en veelal gepaard gevonden.

Het heeft den Kop bruin , het Borftftuk geel-

agtig, ongelyk: de Dekfchilden platagtig, on*

doorfchyoeode , met uitgeholde Stippen , aan dea

zydelingfchen en ageer-rand , doch niet naar de

Naad toe, geel: de Pooten geel; de Sprieten

beurtlings geel en zwart , half zo lang als hec

Lighaam : de Wieken bruin , met zwarte Ade-

ren : het Agterlyf op de Rug geelagtig met een

breede dwarfe Streep, die zwart is 9 op ieder

Ring; maar aan de zyde naar onderen zwaru

Hes

f63) Chryfbmela fusca, Elytris margine prominulo ftjLvn*

centibus. Faun- S$tec% 444.,

I, DEEL» IX. STUK» E e %
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V. Het Masker of Wormpje ïs zwart en glad,

Afdebi.
vaQ onderen gecL

X»

stuk, C$k) Goudhaantje dat langwerpig is > met bet

lx iv. Borjijluk en de Dekfchilden graauw , de

Bo^je'st* Sprieten lang en zwart.
Goixdhaan-

tJC"
Dit was als een Lelie-Torretje opgegeven,

doch thans merkt men aan , dat het zig op de

VVilgeboomen onthoudt
5 zynde kleiner dan de

meefte Goudhaantjes*

JjM: (ö5) Goudhaantje dat langwerpig is , met het

iuiata. Borftfluk tn de Dekfchilden geel , waar
Met vier . , rr) ,,

Vlakken. op teder twee zwarte VlakKen , zeer ver

van elkander.

Dit is , gelyk de voorgaande en volgende

,

ook een Beeftje , dat in Europa gevonden

wordt.

c™üa» (&0 Goudhaantje dat langwerpig is en blaauw,

bjSuw
elfch" met ^et BQrftftuk volrond > aan de Zyden

nitgezeU

Een

(64) Chryfomela oblonga, Thorace Eiytrisque grifeis, An-

rennis nigris longis. Syfi. Nat. X. Chryfomela nigra , Thorace

Eiytrisque grifeis. Faun, Suec, 424.

(6s) Chryfomela oblonga, Thorace fiavo, Elytris fhvij,

snaculis dnabus nigris remotiftimis. Syfi. Nat» X» Chryibme-

Ia fusco-lutea, Elytrorum pun&is quatuor nigris, Gadd,

Sat. 77.

(66) Chryfomela oblonga cceriüea , Thorace cyUndrico laten-

bus gibbis. Syfi. Nat* X»
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Een Torretje, dat geheel blaauw-groen is, V.

een zesde Duims lang , mee de Sprieten en Af
£
eel*

Pooten naar 't zwarte trekkende, heeft de Heer Hoofd-

GEOFFRot tot deeze Soort betrokken (*). 5TÜK»

(4S7) Goudhaantje dat langwerpig en ros is 9 Lxvir.

met zes Stippen op ieder Dekfchild, betptm&ata.

Borftjiuk en de Knietjes der Pooten zwart, s^penl

Van Doktor S c o ï> o l i is deezeSoort , bene*

vens een met vyf Stippen , op de Ooftenrykfe

Zeekuft , aan den Golf van Venetië , waarge-

nomen (f).

(68) Goudhaantje dat langwerpig is en blaauw, rxvirr.

met het Borftjiuk en de Pooten ros. zwm$x*

Men vindt dit, zo wel als 'c voorgaande,

ook in ons Wereldsdeel.

(69) Goudhaantje dat langwerpig is en z<$art9 Lxrx>

met het Borftjiuk en twee Streepen op de
van de wt"

JDekfcbilden geel. ta>Eppe.

By

(*) Le Criocere tout bleu. Hift. des Jnf. env. Paris. Tom,
I. p. 243.

(67) Chryfomela oblonga rufa, Elytris pun&is fex s Pe&o-

ie Pedumque geniculis nigris. Syft, Nat. X*

(f) Attelabus. Entomtl. Carnielica. p, s6> 37.

(6%) Chryfomela oblonga coerulea, Thoiace Pedibusque ro*

fis. Syft. Nau X.

(69) Chryfomela oblonga nigra , Thorace* Elytd^uc llnels

duabus lutcis. Faun. Suec^ 43 ?•

I. Deel. IX. Stuk. E C 3
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V. By Upfal in Sw^eden is dit Beeftje door den
Afdeel. pjeer p Kalm gevonden op de Water-Eppe ;

Hoofd* zynde zeer langwerpig van Lyf, nik deSpriet*

stuk.
j
es aan

>

t encj Knodsagtig.

lxx. (70) Goudhaantje dat langwerpig is , hebben-

Va/deAs- de het Borjfftuk rood, met twee zwarte
peigie*

Stippen; de Dekfcbilden geel , met een

zwart Krats en vier zwarte Stippen.

Dit zeer fraay getekend Torretje onthoudt

zig op de Aspergfe Planten , die door deszelfs

Wormpje fomtyds , niet minder dan 't Geboom*

re van de Rupfen, kaal gegeten worden, Fkisch

noemt het de Kruis-Kever. Doktor Scopoli
betrekt hetzelve , zo wel als de Lelie-Torret-

jes, om dat de Kop agterwaards fmaller is,

tot de Baftaard-Olyphantjes (*). Te Hamburg

was het f zo Linn^üs aanmerkte, zeer ge-

meen en befchadigde de Aspergie zeer , zynde,

zo de Tuinlieden meenden, uit Rusland der-

waards overgebragt.

Dit Beeftje, dat omtrent de langte heeft van

een vierde Duims, is vry langwerpig, van on-

deren blaauwagtig zwart : de Sprieten zwart

:

het Borftftuk rood, ïnft midden met twee zwar*

te

(70) Chryfoinela oblonga, Thorace rubro, pun&is duobus

ftlgris, Elytïis flavis cruCe pun&isque quatuor nigris. Faun.

Suec. 4.30. FE1SCH Inf. I. 27, t. 6. ROES. Inf. II.

Bear. Hl. p* 11. t. 4.

(*) Attelabus Asparagi, Entom. Carnicl. p. 36.
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te Stippen, diegemeenlyk vry duidelyk, doch V.

in fommigen zo klein zyn , dat menze naauw. Arow*

lyks kan zien. De Dekfchilden maaken des- Hoofd.

^elfs voornaamfte Sieraad uit. Aan den buiten.- stuk%

rand zyn zy vaal, doch de Groodkleur fchynt

geel te zyn , waar op zig een foort van blaauw-

agtig zwart Kruis vertoont, welks Stam vry

breed en aan de beide Schilden gemeen is;

het dwarsftuk niet aan den buitenrand toekomt.

Voorts heeft het blaauwe Vlakjes , die in figuur

en plaatzing verfchillen , en fomtyds ook de

plaats vervullen der Armen van het Kruis. Hec

Masker of Wormpje is zwartagtig bruin, of

graauw, en glad van Lyf.

Frisch geeft de Afbeelding van een Tor-
VLa miy

retje, dat hy ook op de Spergie vondt, en %• 10«

"

waar van het Wormpje naderhand door hem

ontdekt werdt (*). De Heer Geoffroy
heeft dit, omftreeks Parys , naauwkeurig waar*

genomen , en tot het zelfde Geflagt betrokken

(f). Het gelykt veel naar de Lelie-Torretjes;

doch is een weinig kleinder, geelagtig rood en

getekend met dertien zwarte Stippen , waarvan

één boven aan de famenvoeging en ten deele

op het Schildje. Hetzelve fchynt veel naar das

met; veertien Stippen, 't welk Doktor Scopo-

ti in Karniolie vondt, tegelyken: veeleer dan

dat het die met twaalf Stippen zou zyn van on.

zen

(*) Jnf. XIII. Th. Tab. 2?. p. 29.

(\) Crioceris mbra , punföis tredecim nigris* pag, 2*0»

I. DEEL, IX, STUK. £ e 4
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V, zen Autheur, gelyk Muller zig verbeeldt

Afdebl. ^ Roes el befchryfc die Torretje en des.

Hoofd- zelfs Wormpje zeer omftandig, en merkt aan,

stuk,
<jac menze dikwils gepaard vindt.

lxxl
, (71) Goudhaantje dat langwerpig is en graauw,

BaKerfen. met de Oogen zwart.

Volgens den bynaarn zou dit op de tamme

Kerfenboomen zig fchynen te onthouden ; doch

volgens de aantekening , even als de Tiende

Soort, op de wilde of Vogelkerfen. 't Is klein

en geheel bleek of Loodkleurig blaauw. Een

dergelyk vondt men omftreeks Parys (f).

lxxii. (72) Goudhaantje dat langwerpig is en geheel
Sulphures. .

Zwav@1geel# geel.

De Heer Solander heeft dit in Noorwe*

gen waargenomen; zo dat het mede behoort

tot de Europifche Infekten*

Lxxtir. (73) Goudhaantje dat langwerpig is en hlaauw*
Cervma*
Hertshoor* ügtlg*

mg.

De Kleur van de Rug beflaat uit naauwlyks

zïgt-

(*) Faun. Friiirkhsdalina, f, 9.

(7 ij Chiyfomela oblongïuscula grifea ; Oculis nigris. Syft. 4
Nat. X. Chryibmela livida Oculis nigris. Faun. Suec. 43 ƒ.

(t) Crioceris pallida, Oculis nigris. Hifi. des Inf. env.Pt*

ris, p. 242.

(72) Cbryfbmda oblonga flava rota, Sy/I. Nat* X.

I (75) Chfy&racla oblonga livida, $?fim Nat. X*
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zigtbaare Haairtjes, die Zee-groenagtig bruin V.

(74) Goudhaantje dat langwerpig is en zwart,
HooFO#

met de Dekfcbilden bruinrood, de Spieten LXXiv
zaagswys getand. Ceramboides*

Om dat de Sprieten , in geftake , naar die der

Torren gelyken , w^elke men Bokken noemt,

zal dit waarfchynlyk dien Bynaam voeren.

(75) Goudhaantje dat langwerpig isenzwart, lxxv.

met de Dekfcbilden en Pooten bruinrood. Muisagtig.

Ik vind hier weinig in , dat naar een Muis

gelykt ; of het moeft de geftake zyn.

(76) Goudhaantje dat langwerpig, ruig is en ^xxvi.

zwart , met bruinroode Dekfcbilden. miis

*

Dit onthoudt zig 3 zo wel als de voorgaan-

den, in Europa* ;

(77) Goudhaantje dat langwerpig is en He* lxxviï,

melfcbblaauw 5 met de Pooten zo lang OoftiMfcL

als 't Lyf.

IQ

(74) Chryfomela oblonga nigra , Elytris teftaceis , Aatennis

fctfatis. Syft. Nat. X,

(75 ) Chryfomela oblonga nigra, Elytris Pedibusque tefta-

ceis, Syji. Nat. X,

(76) Chryfomela oblonga villofa nigra, Elytris teftaceis.

Syft. Nat. X.

(77) Chryfomela oblonga cyanea , Pcdibus longimdiisc

Gorporis, M. L. U.

, Deïl Ut Stuk. E e 5
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V. In het Kabinet der Koningin van Sweeden
Afdeel. bevondt zig dit fraai]e Indiaanfche Beeftje , dat

Hoofd • de grootte vaneen Meft-Tor heeft, en de Dek-
stuk. fchilden glad. Het mogt wel Reusagtig ge-

noemd worden > by de anderen te vergelyken.

Lxxvin. (78) Goudhaantje dat lang en zeer fmal is
Elongata. r
zeerlmai. van Lyf , zwart van Kleur , met bet

Borftjiuk tqocI en eenigermaate ruig.

Deeze Soort, die in fmalheid van Lyf alle

de anderen van dit Geflagt overtreft 9 is in

Duitfchland waargenomen door den Heer

FORSK AÖJHL.

XI. HOOFDSTUK.

Befcbryving van 't Geflagt JwOlyphan t-

jes of Snuit-Torren , van anderen ook Var-

kens-Torren getyteld ; welke benaaming de

Uitheemfche beter mogen voeren dan de Mand-

fcbe of Europifche , die veelal klein en fommi*
m

ge zeer klein zyn 9 gelyk de gevooone Kalanders

of Koornwormen , enz*

Naam. "P\e ^aam ^ie > in
'
c Nederduitfch , aan de

*** Infekten van dit Geflagt gegeven wordt,

drukt zeer natuurlyk de Geftalte uit. Men
noemt-

(78) ehryfbmela elongata, atw, Tkorace mbro fubviliofo.

S%ft. Nat. X.
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coemtze Olyphantjes, om dat de mee- V.

ften klein zyn , ten minfte klein in vergelyking
x*
EU

met het Dier, waar van de Naam, wegens Hoofd-

de uitfteekende Snuit , dien zy hebben , ont- STüK*

leend is: weshalve menze obk Olyphant-Tor-

ren ,' en dus met meer regt , kan noemen , dan

de Vliegende Eenhoorn *. Sommige geeven * zïe siadz-

144*

'er den Naam aan van Snuit- of Varkens-Tor-

ren* De Geflagtnaam Curculio is , zo wel als

de Franfche Naam Cbaranfon* oudtyds alleen in

gebruik geweeft omdat Torretje te betekenen, >

't welk in het Koorn zo veel verwoefting aanregt

,

Kalander genaamd , behoorende insgelyks tot

dit Geflagt.

De Kenmerken zyn, derhalve, zeer blyk- Kenmerken,

baar. Zy hebben, naamelyk, een Snuit, die

als een Hoorn voorwaards uitfteekt, aan den

Kop , en den Bek uitmaakt van deeze Infek*

ten, zynde bovendien met twee Knodsagtige

Sprietjes voorzien, die aan deeze Snuit zitten*

Dit hebben zy allen gemeen, doch de Spriet-

jes, zo even gemeld, die in de meeden als

geknakt zig vertoonen , zyn in fommigen regt*

Eenigen hebben het bovenfte Lid der Pooten ,

dat men de Dye noemt, getand, anderen on-

getand of zonder ftekeltjes ; de Snuit zelf is in

eenigen zeer veel langer, naar maate van het

Lyf, dan in anderen : in fommigen regt , in an-

deren krom : ook zyn 'er die de Dyën zeer

dik hebben , 't welk ze tot fpringen bekwaam

maakt.

1, dkel, ix. stuk. Dee-



444 Beschrïvinc van
V. Deeze Byzonderheden hebben aanleiding gc-

a™eel. geven tot eenige Onderdeelingen van dit uic-

Hoofd, gebreide Geflagt, nog meer Soorten bevattende
stuk. jan h€t voorgaande. De Heer Geoffrot

Verdceling.
fcheidc

,

QV de geneQ ym rf ^ dfe ^ gprietea

wel Knodsagtig aan 't end , doch ongeknakt

hebben, onder den naam van Rbinomacer, in 't

Franfch Becmare ; hoedanigen hy 'er verfcheide-

ne omftreeks Parys vondt* Nog een ander Ge*

flagc heeft hy, genaamd Mylabris , 't welk als

middelflaglig fcheen te zyn tufichen de Goud-

haantjes en Olyphantjes, hebbende vier Proe-

vertjes of kleine Sprietjes aan 't end van een

korte en breede Snuit. Men vindt zodanigen

op de Bloemen.

Eig nschap- De Olyphantjes zyn , in 't algemeen, zeer

P^ ' fchadelyke Infekten. Hunne Maskers ofWormp-

jes 5 hoe klein en hoe week van zelfftandigheid

,

zyn voorzien met een Schulpagtig harden Kop

en Pooten , 't welk ze in ftaat fielt om in har-

de Stoften te booren en die te knaagen. Dit is

in de Kalanders of Koornwormen
, gelyk wy

zien zullen, zeer blykbaar. Op gelyke manier

worden ook de Erwten, Boonen en andere

Meelagtige Peulvrugten , door dergelyk Ongc-

dicrt dikwils uitgegeten en vernield. Anderen

zyn 'er, die in de Bladen van het Geboomte

booren, en aldaar, op gelyke manier * hun

Voedzel zoeken ten koften van het Loof. Men
vindt, onder de Torretjes van dit Geflagt , die

zeer vlug fpringen : men vindt 'er die fierlyk

8*.
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gekleurd zyn ; en de Snuit aartig bedekt heb- v»

rt , t i - /• i • j Ti • Afdeed
ben met Schubbetjes of gepluimd; gelyk wy in xi.

de byzondere befchryving zullen zien. Hoofd-

Li n n m u s maakt vyf Onderdeelingen : waar
TÜK

^, , .
Soorten»

van de drie eeriten zyn van Olyphantjes met

een lange Snuit : de twee laatften met een kor-

te Snuit. De drie eerden hebben of de Dy-

ën als gewoonlyk ; of zeer dik om te kunnen

fpringen ; of ftekelig en als 't ware getand : de

twee laatften hebbenze mee of zonder Stekelt-

jes. Hy betrekt tot dit Geflagt tagtig Soorten,

waar onder eenigen zo groot , dat zy wel den

naam van Olyphant-Torren mogen voeren , by

voorbeeld de twee eerften*

EERSTE ARTIKEL
Met een lange Snuit: de Dyën eenvoudig.

(O Olyphantje met een lange Snuit , zwart; j,

heibende het Borftftuk ovaal mplatagUg,^*™^
de Bekjchilden kort en gejlreept.

Door geheel Ooftindie zyn zekere Bocmen*

naar de Dadelboomen gelykende, waar van de

Indiaanen de Sago bereiden y welke zy ecten in

de plaats van Brood. In Japan noemt menze

(i) Curculio longiroftris ater, Thorace ovato planïufcul©,

Elytris abbreviutis ftriatis. Syft* Nat. Gen. 177. M. L. U»

CofTus Saguarius. RUMPH. Herb
t p. 75, 83. T. 27. f. G, PST*

Gaz. T. 35. f- 5. MERIAN, Surin* T, f*.X 3,

j. Deel, IX. Stuk.
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. v. Gabhe-Gabbe, volgens K je mp her; doch, vol.
Afdeel. gens het Berigt van Valenïyn, worden de

Hoopp- dunne Zytakken van de Indiaanen in 't alge-

stuk. meen dus, en de Stam Goeroerong genaamd.
**&*** Men gebruikt de Bladeren om Strooijen Hoed-

jes op 't Hoofd te maaken , of ook als Riet

om de Huizen te dekken. Ook worden, van

de Reizigers, zekere Boomen wilde Kokos of

Klapposboomen genoemd, gelyK men de Kokos-

nooten dikwils Klappernooten heet ; en zulke zyn

in de Weftindien bekend by den naam van Pak

rnteu Het bovenfte van den Stam , dar zagt is,

wordt, (zegt Juffr. Me riak) gekookt en ge-

geten : in het Merg onthouden zig Wormen in

menigte , in het begin als Maden van de Kaas,

doch allengs de grootte krygende van den

Worm , dien zy onder den naam van Pahniet»

Worm afgebeeld heeft, zynde drie Duim lang

en één Duim dik, geelagtig wit , met den Kop

Oranjekleurig. De lowooners, zegt zy, leg.

gen deeze Wormen op Kolen en braadenze

,

geevende voor , dat zy zeer lekker zyn. Daar

komen zulke Torren van, als zy, met de Snuit

twee en een half Duim lang, afbeeldt, welke

men noemt de Moeder van de Palmietwormen.

Dergelyke Boomen worden ook Koolboomen

getyteld , wegens het gebruik dat men van den

top maakt, die uit de nog niet uitgefprooten

,

maar tegen elkander aan gevoegde Bladen be-

ftaat , en van Smaak is als de Stoel der Artis-

jokken. Als men den Stam, na dat het zagte

bo.
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boven-end afgekapt is, niet tot Timmerhout V.

wil gebruiken, zo worden 'er met een Byl of
AF*>EEi '

Snoeymes eenige inkervingen in gemaakt , op Hoofd-

dat zekere groote gevleugelde Infekten daar in STÜK*

zouden kunnen booren , om haare Eijeren te %$*****

leggen in het Merg, Dit hadt Pater Lab at
alleenlyk op Martenique , en niet op de andere

Eilanden , waargenomen. Men vindt daar

,

zegt hy, een tamme en een wilde of gedoom-

de Palmiet, welke laatfte zekere Nooten als

kleine Karftengen voortbrengt, die Olieagtig

zyn, en verfch niet onfmaakelyk. De Stam

van den Boom fchtet regt op > zeer dikwils ruim

dertig Voeten hoog.

De Wormen., die in 't hart van deezen Boom Gebruik des

groeijen , zegt hy , zyn zo dik als een Vinger ,
Woimen -

en omtrent twee Duimen lang, Hy kon dezel-

ven ,
gelyk zy hem voorgezet werden , niet be-

ter vergelyken, dan by een klomp Kapoene

Vet , dat in een dun , doorfchynend Velletje

was beflooten, en waar aan men niets dan den

zwartagtigen Kop onderfchciden kon. Ook

worden zy , op dergelyke manier als Boter o£

Vet J aan het Spit gebraaden , beftrooijende

hun met geraspt Brood ; waar onder Zout en

een weinig Peper gemengd is; 't welk dan een

Korftje daar omheen maakt. Gebraden zynde,

legt men ze in 't Sap van Citroen- of Orange-

Appelen, zynde als dan een zeer aangenaams

Spyze. Zy worden ook wei ingelegd met Wyn,
Speceryën , Orange - Schillen en eenige wel-
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V, riekende of geurige Kruiden. Als men deze

Afdbel, wormen f voegc hy 'er by 5 eenigen tyd in

Hoofd- de Zonnefchyn zee , geeven zy van zig een O.

Pakütt* '!F*
^e ongemeen is tegen de Jicht, en voor-

Tor- naamelyk dienftig tot verzagting van de Pyn der

Aambeyen. Ten dien einde moet men het

kranke Lid daar mede beftryken, en een warm

gemaakten Linnen Doek 'er overheen leggen:

want de Olie wordt niet warm gemaakt > op

dat zy niet fcherp zou worden of haare kragt

verliezen,

Rümphiüs noemt hem de Worm van den

Sago*Boom, en geeft 'er, in de Afbeelding,

de langte van maar anderhalf Duim aan, en aan

het Tonnetje, daar de Worm zig in befpint,

die van twee en een vierde , de breedte of dikte

van één Duim ; doch ik geloof dat hy die , zo wel

als den Palmïetboom, verkleind heeft. Ook is

de Tor met de Snuit, aldaar, flegts anderhalf

Duim, en in't Werk van Seb a (*) ruim twee

Duim lang getekend. Wy hebben 'er hier van

dergelyke langte , doch ze niet doen afbeelden

,

om dat 'er zo veel Afbeeldingen reeds van

zyn.

P ê ï i v e r , die deezen Tor noemt allergrootjle

rosagüge Olyphant- of Snuit -Tor van Bengak>

zegt dat het de grootfte ware die hy ooit ge-

zien hadt. Volgens zyne Figuur was de Tor,

in 't geheel, twee Duim lang: het Agterlyf,

zou-

(*) IV. Deel. Tab. xcv. Fig, 3,
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zonder Kop , Snuit en Eorflftuk gerekend , één V.

Duim, loopende Keveragcig fpits aan 't end. Af
^

c

;

eL*

De Snuit is krom nederwaards geboogen* Wy Rogfd-

vinden hec niet vreemd, dat deze Tor van fora- STUK *

migen Sagoaar* Tor wordt genoemd , dewyl hy T r̂\

mlttm

van den Worm der Sagoboomen zyne afkomfl

heeft, en in 't Latyn Cojjus Saguarius getyteld

wordt (*).

(2) Olyphantje met een lange Snuit , zwart, v.

hebbende het BorJIJluk Eyrondagtigmetuit- indialnichc.

gebolde Stippen, de Dekfcbilden rimpelig

gevoord , de Scbenkelen met Stekeltjes.

Deeze van grootte als de Palmiet-Tor, ook

afkomftig uit Indie, bevondt zig insgelyks in

het Kabinet van de Koningin vanSweeden. Hy
heeft de Snuit, aan de tip, met twee Kwab-

ben, zo LïNNiEUS aanmerkt.

Hier toe kunnen wy naad brengen , die raa- Gepluimd*

re uitlandfche Gepluimde Torren, welke hierpL.*Lxxiv>

thans in de Verzamelingen van de voornaamfte **i%lu

Liefhebbers zyn > hebbende alle de gemelde

Kenmerken , doch de Snuit bovendien zeer

digt en dik bezet met Oranjekleurig Haair* In

*c

(*) Eenc Afbeelding en omftandige Befchryving van dezen

llóom , en van de manier, op welke de zo bekende Sago of

Zagoe van deszelfs Merg gemaakt wordt, is inliet 1. Deéjl

van Sesa, Bladz. 40 , te vinden.

(z) Curculio longifcftris ater, Thorace fubovato excavato-

pun&ato , Elytris riigota-lulcatis , Tibiis ipinoiis. Syji. Nat* X»

M. L. U.

X. JDEKJL. IX, STUK. Ff



45° Beschrïving van
t v# 't Werk van Seba (*), is 'er zodanig een

,

Afdeel. dQCfa wat gebrekkelyk, afgebeeld, Wy gee-

Hoofd- ven hier de Afbeelding van zulk een Tor uit

stuk. rnyne Verzameling , dien ik nu, omftandig, gaa
gepluimde

befchryveD#

Het Agterlyf is drie vierden Duims lang, het

Borftftuk omtrent een half Duim , en de Kop

met de Snuit vyf agtften Duims. Dit maakt

den geheelen Tor iets minder dan twee Dui-

men Rynlandfche maat. Op ieder Dekfchild

heeft hy elf verheven ftreepen, of ribbetjes,

overlangs; waar tuflchen de geheele langte be-

zet is met Putjes of indrukzelen. OphetBorft*

ftuk, dat zig Sagrynagtig vertoont, zyn het

uitgeholde Stippen of ronde Putjes, die deeze

Vertooning maaken. Hetzelve is, zo wel als

de Dekfchilden, bruinagtig zwart van Kleur,

Eyrond, van onderen Haairig, en, gelyk ook

het Agterlyf , drie agtften Duims breed. Het

Kopftuk is verwonderlyk, en fchynt een ronde

Bol te zyn , ingekaft en beweeglyk in een hol.

ligheid vooraan het Borftftuk , omtrent een agt-

fte Duims breed; van vooren bezet met twee

ronde Schyven, die zeer fyn geftippeld , en,

wegens haare plaatzing , de Oogen moeten zyn.

Hier onder is de Snuit ingeplant , een half

Duim lang, dun, en aan 't end uitloopende ia

een punt, wel waardig om te befchouwen* Ik

vind 'er niet alleen twee Kwabben aan 9 die ie-

der

O IV. DEEL. K. XCV. Fig, u
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der in tweeën zyn verdeeld, ïnaaMuffchen de* V*

selven, opwaards, is een enkel breed, en ne-
AfJ^el »

dcrwaards twee kleine uïtdeekzels , tuflchen Hoofd*

welken een foort van Pluimpjes fchynen uit te STÜFC«

komen, gelykerwys in het Vliegend Hert, De £%**"*

Haairigheid om de Snuit , die dezelve , in

\ ronde, wel driemaal zo dik maakt, bedaat

niet uit Pluimpjes, maar uit enkele zeer fyne

Haairtjes; bekleedende, inzonderheid, de ui*

terde helft van de Snuit , aan welker midden

de Sprieten haare inplanting hebben , gelyk in

de andere Soorten van dit Geflagt. De benaa-

ming van Gepluimde Tor is derhalve oneigen*

De Sprieten van deezen Tor zyn zeer dun, in

*t midden geknakt. Het deel aan de Snuic

maakt één Lid uit, van een vierde Duinis lang*

nagenoeg regt; daar aan volgen vyf LeedjeSj»

het eerde zeer groot , doch het uiterde van de

Spriet is nog langer en rolrondagtig* Vaa de — •

Pooten zyn de twee voorden ongelyk langer en

zwaarder dan de anderen, de twee middelden

kortd. In de voorden is de Dyc drie vierde Duims

lang, de Schenkel met den Voet omtrent een

Duim : de middelde Pooten zyn , ïn 't geheel*

wat minder dan een Duim* In alle de Pooten \

doch in de voorden blykbaard, zyn de Schen*

kels van onderen met fcherpe Stekel tjes gewaf*

pend, en hebben, aan het Gewricht van den

Voet, een derke Klaauw. De Voeten 2yn

vierledig en als Bladerig : want het derdd

Lid, inzonderheid, loopt in tweeën Eeer breed

JL DE£i* IX* STUK* Ff & üi&
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V. uit , waar tufichen deKIaauw, die langen dub

-

APdeel. beid js> haaren oorfprong heeft. Ikbefluitdat

Hoofd- dk Gefielder Pooten dienftig is om deezeTor-
stük* reQ j even ajs de Vliegen , in (laat te (tellen

,

om zig vaft te houden aan de gladde Schors van

Boomen, Vrugten of Bladen ; wanneer de Haak*

jes 'er, wegens de hardheid, geen vat op heb-

ben. Men vindt in de Palmiet-Torren iecs der-

gelyks.

in.
He&tpterus.

Halflchildig.

IV.
Vielacesis*

Yiolct.

C3) Olyphantje met een lange Snuit , van Kleur

donker paarfcbagtig; de Dekfcbilden korter

dan bet Lyf en gevlakt,

In het Kabinet der Koningin van Sweedea

bevondtzig ook deezeTbr, insgelyks uitlndie

afkomflig, hebbende drie zwarte Screepen op

het Borftftuk , overlangs.

(4) Olyphantje met een lange Snuit, dat Vio-

let is van Kleur , en de Snuit zo lang beeft

als 't Borjl/luh

Dit Olyphantje met uitgeholde Stippen ge-

flreept, en van middelcnaatige grootte, is in

Sweeden waargenomen. Doktor S c o p o l i

vondt 'er dergelyk een, wat de Kleur belangt,

in de Zuidelyke deelen van Europa.

(5)

(3) Curcullo Iong'roftris obfcure purpurafcens , Elytüs ab-

breylatis maculatis. Syft.. Nat. X. M. L. U.

(4) Curcullo iongirollris violaceus , P;oboscide Thoracis

Un»ita<Üne. Faun* $xec. 45 14
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O) Olyphantje met een lange Snuit , gebeeL V.

• m-al Violet.
ArD

x?J
L-

HOOFD-
Dic heeft men in Sweeden gevonden op de «tuk.

Kruiden welke een fcberpe Reuk hebben * naar V.

die van Look gelykende. Het is van grootte van de Look

als een Vloo, doch fpnngt nier. ^óS j

(6) Olyphantje met een lange Snuit 5 <fc* zwart vt.

2$ , *fefc «fe Dekfcbilden Violet heeft , f^^r Hemdfck-

M SdWtó;* .101*.
,

Umw '

Men vindt dit Beeftje, van dergelyke groot-

te als 't voorgaande , ook in ons Wcreldsdeel,

inzonderheid op de Wügeboomea.

(7) Olyphantje met een lange Snuit, dat zwart vti.

is en de Dekfcbilden glinflerend beeft. zeer iwt

Dit is in Schonen waargenomen door V.

Lechs, zynde de helft kleiner ais een Vloo,

(8) Olyphantje met een lange Snuit 9 dat zwart vm.

is en de Dekfcbilden langwerpig beeft , dof Der Kerf*.

. van Kleur.
boomem

Die

(s) Curculio longlroflris violaceus totus. Syjï. Nat. X.

Curculio nigro-cotiulescens. Faun. Suec. 468»

(6) Curculio lonjiroiïris atcr, Elytris violaceis, Scutclloal-

l»o. Faun. Susc. 467.

(7) Curculio longiroftris atcr, Elytris nitldis. Faun. Snee.

(%) Curculio longirofti is atcr, Elytris opacis ©blongls, Faun.

Sutc. +6$. It. Scan. 35;,

1, deil. IX. Stuk, Ff 3



454 Beschryving van
V. Die zelfde Heer heeft ditBeeftje, dat eens

*XL*
Ü

Z0 Sr00t is als een Vlo0
>

in
'

C zelfde Land

Hoofp- gevonden , alwaar het zig onthoudt op de
stuk.

giacjen der Kerfe- en Peereboomen, het Op-

perhuidje uitknaa^ende, bevlekkende.

Ör, (9) Olyphantje me£ een lange Snuit . Pe£-

scberpfappig. jpkwê , hebbende bet Agterlyf Eyrond.

Dit onthoudt zig op de zogenaamde Vier-

magtige Planten, waar onder veelen zyn die

een fcherp Sap hebben, gelyk de Lepelbladen,

Moftard, Wilde Kers en dergelyken*

De HeerGEOFFROY noemt dit Ie Charan*

Jon Pyriforme, wegens de zonderlinge Geftalte.

Het Agterlyf is dik en Eyrond ; het Borftftuk

loopt langs hoe fmaïler , en de Kop eindigt met

een zeer fyn Snuitje; het welk de figuur geeft

van een Peer of Kalabas aan dit Infekt. Des-

zelfs geheele Lyfis blaauwagtig zwart: de Kop

en 't Borftfluk zyn gepointileerd ,- de Schilden

fterk geftreept , met ingedrukte Putjes tuffchen

de ftreepen. Dit moet niet dan met een Mi-

kroskoop waar te neemen zyn in een zo klein

Beeftje, veelal naauwlyks een tiende van een

Duim lang. Men vindt het dikwils, zegt hy,

op de Bloemen (*). Ik heb zodanige Peeragtï*

ge , doch Afchgraauw, van verlcheiderley grootte,

Cio)

(9) Curculio longiroftris Piceus, Abdomine ovato. Faun»

$uec. 4.63.

(*) Hift* des Ik/, env. Paris\ Tom, I. p. 291.
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(10) Olyphantje met een lange Snuit, paar/eb V.

^T en glad. xl
HoO*D»

Deeze Soort is in Sweeden glanzig paarfch stuk.

gevonden, door den Heer de Geer. Doktor ' x -

Purpureus.

Scopoli nam, in Karniolie, een dergelyk *aaiich.

Olyphantje waar, doch het hadt geen glans, en

wordt van hem gezegd geheel rood te zyn

,

hoewel hy 'er den tytel aan geeft van paarfch

(*). LiNN^Eüs betrekt hier toe het hoog-

roode Torretje van List er , en het zeer klei»

ne Menie.rood Olyphantje (f) van P et i v er ,

dat deeze te Epfom in 't Voorjaar, mee Dok-

tor Lister en Breyniüs, gevonden hadt

;

zynde door een ander reeds in December waar-

genomen.

(n) Olyphantje met een lange Snuit, dat xx.

Bkedkleurig rood is. Tiu™
Roode Ka-

Linn^eus onderfcheidt deeze roode Soort

van Kalander of Koorntorretje van de zwarte,

welke van fommigen bruinrood geheten wordt,

van anderen vuil of donker vaal. Deeze Infek*

ten

fio) Curculio longiroftris purpareus nitens. Faun* Suec.^sj»

Scarabcms miniatus minimus. PET, Gaz. t. 22. f. $. I* 1 3 T.

l>oq. 594-

f*) Curculio purpureus. Entom. CarrAoU p. 28.

(f) Curculio miniatus minimus , niet Scarabaeus.

(11) Curculio longiroftris Sanguineus. Faun. Suec. 47 $,AÏÏ*

Stokb. 1750. p. I8<5. N. 1. LEEUWENH, Atg> %Wi Aug,

6. p. 83. f. I.

1. Deel, IX, Sttsk. Ff 4
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V. ten zyn nu eens lichter , dan donkerer van Kleur,

A^DEisL. hebbende omtrent de grootte van een Luis*

De genen, die Leeuwenhoek uit deHoofd
STfrÜU Wormpjes in de Tarw kreeg , welke hem in

Maart bezorgd werden , waren eerfl: wit , en

wierden vervolgens langs hoerooder. Hy hadc

'er reeds den 27 van die Maand , doch zy ko-

men doorgaans, zegt hy, in de Zomer uit,

als het warm wordt, boorende dan een gaatje

in het Koorn, en leggende, in ieder Tarwe*

Graantje , een enkel Ey« Daar uit komen

Wormpjes, d
:

e in Popjes veranderen, eer zy

deeze Torretjes voortbrengen* De Eitjes zyn

niet groeter dan een Zandkorrel. Zy hollen

het Graan uit en verflinden het zo wel als de

Wormen. Zy leeven lang en het Veifchieten

maakt, dat zy zo niet in het Koorn kunnen

booren ; des zy dan de Eijertjes van buiten te-

gen de Graankorrels aan leggen ; zo dat het

uitkomende Wormpje geen Voedzel kan kry-

gen. Hy nam waar, dat zy zeer vaft famen

kleefden in de Paaring , draagende het Wyfje

het Mannetje, en loopende daar mede voort*

Omtrent de Snuit en andere deelen heeft hy

zeer fraaije Waarneemingen (§).

.iranariu$*

£w,u?e Ka-

(12) Olyphantje met een lange Snuit, dat ge.

heel

(§) Eer/le Vervolg der Brieven, bl. 74 > enz.

(12 ) Curcubo longiroftris Piceus oblongus , Thonce pun&a-

to Iongimdinc Elytrorum. F*un. Suec. +61. Scarabaeus parvus

ford'de f. obscuie fulvus, proboscide longil , deorfuxn arcuau.

&AJ. /»ƒ 8S.
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heel Pekzwart en langwerpig is, met bet V,

Borjlftuk geftippeld en %o lang als de Deh AF
x[*

u

fcbilden. Hoofd-
stuk.

De Heer Geoffroy behoudt , in zyne aan-

haaling, de Kenmerken van den Kalander * zo

als die voorgefteld waren in de befchryving der

Sweedfche Dieren ; alwaar dezelve niet Pek-

zwart , maar rosagtig bruinrood wordt gezegd te

zyn (*). Hy noemt hem de bruine Kalander

van de Graanen (f); niet, zo 't fchynt , om
dat hy 'er kende van andere Kleur, maar om

hem van de Soorten van dit Geflagt, die op

Planten, Bladen, Bloemen, huishouden, te

onderfcheiden. LiniNjeus zegt, dat deeze

veel voorkomt in de Haverkoorntjes.

De Kalanders zyn aan de genen , die Koorn-

zolders gebruiken ; inzonderheid aan de Bak-

kers , niet dan te veel bekend en zeer fchade-

lyk ; doende dikwils niet minder nadeel dan de

Muizen en Rotten. Het Diertje, niettemin,

is zeer klein, naauwlyks een agtfte Duimslang

zyn de , en maar een derde zo breed : dewyl

het zeer langwerpig is , met een lang en dun

Snuitje , van Kleur overal zwartagtig bruin. De
Kop en het Borftftukzyn geftippeld en de Dek-

fchilden overlangs met ftreepen , waar in het

Vergrootglas kleine putjes ontdekt. HetSoor-

te-

(*) Curcu'ïo rufo-teflacevs , oblongus; Thorarce Elytrorutn

fere longitudine. Faun. S*ec. N. 461. p. IJ8.

(|j Le Charanfon brun du Bied, Hift. des' Inf. &c. p. 285.

I. DEEL. IX. ,$TUK. Ff 5



458 Eescrryving van

V. telyk Kenmerk beftaat daar in , dat het Borft-
Afdeel.

ftu |c byna ZQ jang is aIs de Dekfchüden. Op

Hoofd- de grootte naa , komt deeze Soort zeer naby
stuk, aaa jen Palmiet-Tor , die van de Klappus-

Kaïander. Wormen zyneD oorfprong heeft. De Kalan-

der legt zyne Eijertjes in de Graankorrels , waar

zyn Wormpje groeit , knaagende het Koorn uit,

welks Baft het Torretje, na de Verandering,

doorboort, om de vrye Lugt te zoeken.

By deeze befchryving van Ge off roï voeg

ik die van Doktor Scopoli, die de Kalan-

ders, in Karniolie, Pekzwart vondt, terlang-

te van een ze sde Duims zonder de Snuit en

een halve Linie breed, met den buitenrand der

Dekfchilden, endePooten, rosagtig. Zodani-

gen waren 'er in de Tarw en Gerft. Hy nam

ivaar, dat zy de Dekfchilden aan elkander vafl:

hadden, niet alleen in de zynen, maar ook in

*t gene hem door Pater Poda, uit Stirie , ge*

zonden was (*).

Waarfchynlyk zal in deeze Koorntorretjes

eenige verfchillendheid van Kleur plaats heb-

ben , naar de verfcheiderley Soorten van Graa-

nen , daar zy in huïsveften , of ook naar de

Lugtftreek, en inzonderheid naar hunnen Ou.

derdom: doch of deeze bruine van deroodein

Soort verfchillen verdient nader onderzoek; te

meer , dewyl Pekzwart(pkeus) , by L i n n jk ö s,

eer-

v
(5) Entomrt. C&rniol, p. 2j#
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eerder zwartagtig bruinrood , dan zwart , fchynt V.

te betekenen. ^Xl**
HOOFD-

(13) Olyphantje met een lange Snuit , de Dek- stuk,

fchilden rood hebbende 3 met een zwarte -™1-

/ Naad. - op de Rug
geftreept.

Zeer klein, bruin Olyphantje, metdeZyden

rosagtig , was dit in de Verhandelingen der A*

kademie van Upfal getyteld. Zwart Olyphantje

met de Dekfchilden op 't midden rosagtig , was

het genoemd in de befchryving der Sweedfche

Dieren. Het onthoudt zig in de Bloemen, ter

grootte van een Vloo.

De Heer Geoffroy vondt , omfireeks

Parys , een Kalandertje , dat hy het gebandeer-

de noemt , zynde geheel bruin en gedekt met

Schubbetjes , een weinig Koperagtig , die drie

överlangfe Banden op het Borftftuk en vier op

ieder Dekfchild maakten. Hetzelve was een

zesde Duims lang en hadt maar een kort Snuit-

je , onthoudende zig ook op de Bloemen.

Melanocar*
ius.

Hartvlakkig,

(14) Olyphantje niet een lange Snuit , AJch* xw

graauw , hebbende op de Dekfchilden een dim

bruinen Hartvormigen Band*

Dit

(13) Curculio longïroftrïs , Elytris rubrïs , futurS nigra. Sy/?#

Nat. X. Curculio niger , Elytris in medio rufescentibus. Faun»

Suec, 4.75.

(14) Curculio longiroftris cinereus, Coleoptris fascidcorda-

ta fufca. M. L. U. Syft. Nat. X.

I. DEEL. IX. STUK.
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V. Dit is een Infekt, uit de Indien afkomftig

,

Afdeel. het woifc Zjg bevondc in het Kabinet der Ko-

Hoqfd- nïngin van Sweeden. De Vlak , die op de
«tuk. beide Dekfchilden , te famen gevoegd , zig ver-

toont , gelykt n^ar de Letter V.

»^" O 5) Olyphantje met een lange Snuit, dat de

DerPyni>oo- Dekfchilden bruinrood heeft > met Nevel-

agtige Banden.

Linnjeus heeft dit Beeflje gepaard gezien

met een ander, dat een Roeftkleurige Vlak op

de Dekfchilden hadt , zynde als een byzondere

Soort aangemerkt geweefl: in de befehryving

der Sweedfche Dieren. Men hadt het laatfte

toen gevonden op een Wilgeboom , en het an-

dere op Onkruid in de Haver; zynde zeer ge-

meen op 't Veld, traag van gang, ftyf aanvat-

tende en vaft houdende: terwylhet, gevangen

zynde, vrugteloos in de Huid Yan de Hand

tragt te byten. Het Wormpje weeft zig op

de Bladen een bolrondagtig Netje , waar in liet

de Verandering ondergaat.

Dit Infekt onthoudt zig in de Schors en Hard

der Pynboomen, volgens de laatere Waarnee-

ming van onzen Autheur, die daar toe betrekt

het

{15) Curculio lengiroftris Elytris cefheeis , fasciis nebuïofa.

F*un, Suec. 44*. Curculio fubfuscus, Elytris fasciis duabus

teftaeeis. ƒ/. OeU 26. Curculio Norvegicus. Pet. Gaz. 14. T.

$. f. 9. Curculio lonjiroftcis , Elytris maculi ferrugincl Fsun,

$utt, 4.47.
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het Noorwcegfch Olyphantje van Pet 1 ver, V.

dat zwart was, met geelagtige tekentjes be- A
^

EEL*

fprengd; waar uit blykt, dat deeze Soort niet Hoofd-

van de kleinften zy. stuk.

(16) Olyphantje met een lange Snuit, lang- xvi.

werpig 9 graauw en zwart gewolkt , met van de paar-

de Pooten en Sprieten bruinagtig.
ezuuung.

Dit onthoudt zlg in de zogenaamde Paarde-

Zuuring f Patich of Patientje, verteerende de

Bladen van onderen , die daar door vlakkig en

gebrekkelyk worden. Het Wormpje verfchuilt

zig onder de Bladen , en maakt daar een Nets-

wys geel Neftje , waar in het de Verandering

ondergaat , zynde van boven bruin , van onde-

ren geel. De grootte is middelmaatig.

(17) Olyphantje met een lange Snuit , wit en xvir.

zwart bont, feberp. ymdlwz*
a ter-Patich.

Dit is op de zelfde foort van Planten gevon-

den.

Ci 8) Olyphantje meteen lange Snuit , donker XVIIT#

Koperkleurig, van onderen donkerer.
^?e?"

Doktor Scopoli vondt *er een, dat hy het

Ver-

(16) Curculio longiroftris grïfeus nigro-nebulofus , oblongus,

Fcdlbus Antcnnisque fubfuscis. Faun. Snee 454.

(17) Curculio Jongircftris, albo nigroque varlus , murlcatu*.

Syjf. Nat. X.

(18) Curculio longirofhis obscure sneus, fubtus obscurior*

Syft. Nat. X.

i. Deiljl. IX. Stuk.
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V. Vergulde noemt, op verfcheiderley Planten

,

Afdeel. verfchillende van deeze Soort door een eenpaa-

Hoofd, rigen Goudgroenen luider over 't geheele Lyf,

stuk, joch tevens Haairig zynde en ruuw met uitpui-

lende Stippen , op den Kop , het Boriiftuk en

de Dekfchilden (*).

xix. (19) Olyphancje met een lange Snuit 9 Afch-

ruuw! graauw , de Pooten ros, de Dekfchilden

ruuw.
.

Naar deeze Soort zou zyn Gepoeijerd Oly-

phantje wel fchynen te gelyken , dat in de

Bloemen voorkwam , en door derzelver Stuif-

meel zig als befpreogd vertoonde, Dit moet,

volgens de maat der Dekfchilden, ten minde

een half Duim lang zyn geweefl (f). Ik heb

,

'er, die Afchgraauw zyn en ruuw, welke zig

ook als gepoeijerd of met geelagtig Stof be-

fprengd vertoonen, van ongevaar eeo halfDuim

lang en zelfs langer; doch derzelver Pooten

zyn niet ros en de Dekfchilden loopen fpits uit.

Geel en glad. Van die zelfde grootte omtrent is een OIv-

F& 12. phantje , geelagtig van kleur over t geheele Lyr,

de Pooten ingeflooten , doch het Borftftuk van

agteren bruinagtig hebbende en de Dekfchilden

gegroefd, maar zeer glanzig. Hetzelve is in

ons

(*) Curculio Auratus. Entom, Carnhlica* p. z6,

(19) Curculio longiroftris cinereus, Pedibus rufïs, Elytiis

fcabris. Syft. Nat. X.

(f) Curculio pulverulentus. ibU, p, z$*
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ons Land gevangen , doch komt zeldzaam V.

voor. Wy geeven daar van de nevensgaande A™EK*
Afbeelding, in de natuurlyke grootte* Hoofd.

STUK.

(20) Olypbantje met een lange Snuit , zwart, xx.

het Agterlyf op zyde en mn agterenv&^imr.

Melkwit.

In Wefter Bothnie vondt de Heer S o l a n-

der deeze Soort, groocer dan een Luis, aan

de zyden van het Agterlyf, nevens de Borft

,

wederzyds met een witte Streep , naar de Let-

ter T gelykende, getekend*

Doktor Scopoli heeft een Olyphantje,

dat by de Witte C noemt, zynde Koperig en

zwart bont, aan den uiterften hoek des Grond*

fleuns van ieder Dekfchild getekend met een

boogswyze witte Streep , die naar een C ge-

lykt. Zodanig een was hem ook uit Grieken-

land, van Pater Poda, toegezonden. Dit

Infekt moet egter vry veel grooter zyn dan dat

Sweedfche; dewyl het de Dekfchilden langer

hadt dan een vierde Duims.

(21) Olyphantje met een lange Snuit, bleek* XXL
geel van Kleur , de Oogen zwart, ^ Quercu$.
ö 5 Der Eiken,

Dit onthoudt zig in de Bladen der Eikeboo-

men,

f20) Curculio longiröfttis ater , Abdomiais lateribus pofticis*

que La ft eis. Syft. Nat. X.

(21) Curculio longiroftris, pallide flavus, Ocülis nlgti&,

Vddm. Diff. 25.

I. deel. IX. Stuk,
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V. men, tuflchen de groote Vaten, binnen de Op-
Afdeel. pervlakte, maakende de Bladen vlakkig. Het

Hoofd- heeft de grootte van een Luis. Gemelde Dok-
stuk. t0r vondt 'er op de Eiken één dat zwart was,

met de Schilden ruig door eene Wolligheid

van fyne bleeke Haairtjes (*)

xxn.
Arator,

Tloeger.

XXUT.
Bipuntlatus,

Met twee
Stippen.

(22) Olyphantje met een lange Snuit , dat

bruinrood is , en de Jamenvoeging der

Dekfchilden zwart en gaapende heeft.

In Sweeden is dit gevonden door den Heer

Bergman. Het Borftftuk was donkerer met

drie geele Streépen : de Dekfchilden waren

zeer geftreept, en met drie zwarte, meeden-

deels afgebroken Banden , getekend. Zyn ma-

nier van tiitknaagen der Bladeren zal 'er den

Bynaam aan gegeven hebben.

(23) Olyphantje met een lange Snuit, dat

Afchgraauw is , hebbende een zwarte

Vlak op ieder Dekfchild en de Schenkels

geelagtig.

Deeze Soort , niet grooter dan een Luis

,

heefc men op een Wilgeboom gevonden. De
Kop, Snuit, het Borftftuk en de Dyëo, waren

zwart;

(*) -EntomoL CarnioL p. 34-

(21) Curculio longiroilris teilaceus, Colsoptrorum futura

nigra repanda. Syft. Nat. X.

(23) Curculio longiroftris cinereus, Elytris mac\ila nigia

,

Tibiis üavcsecatibus. Faun, Snee. *;c.
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zwart; de Schenkels en Voeten, als ook de V.

Sprieten geel. Afreel.

^ x ^, . 7 o . Hoofd*
(24) Olyphantje met een lange Snuit, zwart* STÜK#

agtig i hebbende op de Dekfchilden vier xxiv.

witagtige Vlakken. JSS^
Met vief

Vlakken
(25) Olyphantje meteenlange Snuit 9 graauw-

agtig 9 hebbende op de Dekfchilden vyf Quinquem*

witagtige P lakken. Met vyf

y
Vlakken»

Deeze twee Soorten heeft de Heer Geof-
froy ondereen gemengd in zyne aanhaaling

op den Qiiadriïje-Kalander met een lange Snuit

;

dus genaamd , om dat de gemelde vier Vlak-

ken of Stippen een foort van Vierkant maaken.

De langte van dat Beeftje was maar een zesde

Duims , en overtrof nog die van den Quadrilje-

Kalander met een korte Snuit , Afchgraauw mee

vier zwarte Stippen of Vlakken, twee op ie»

der Dekfchild (*)

(26) Olyphantje met 'een lange Snuit, bolrond- xxvi
agtig en gewolkt, hebbende op de Dek- Pe

!.

kar? 2

'

us
:

JDer Zaad*

fchilden een Hartvormige witte Vlak» huisjes,

O?)
(24) Curculio longiroftris nigricans , Coleoptris maculis qua-

tuor albidis, Syft. Nat. X.

(is) Curculio longiroilris grifeus , Coleoptris maculis quin*

que albidis. Syft. Nat. X.

(*) Le Charanfon quadrille a longue & a courte rrompe.

Hifi. des Inf. env. Paris. Tom. I. p. 287.

(zó) Curculio lonjnroftris fubglobofus nebuloius, Coleop»

tris maculd cordata aU4. Faun, Suec* 46

1

9 f
h D*EL. IX. STUK. Gg
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V. (27) Olypbantje met een lange Snuit
9 boU

Afdeel. rondagtig, hebbende op de Dekfchilden

Hoofd- twee zwarte Vlakken , aan de Rug.
STUK.

/"XY
r
/. **et Speenkruid voedt, zo *t fchynt, byzon*

ru. dere Soorten van Olyphantjes, waar onder van

speenJkruid. taamelyke grootte. Men heeft 'er , in Swee-

den , deeze en de voorgaande Soort op gevon-

;

den ; waar van het Wormpje, dat blaauwagtig

en geheel met Slym overtoogen is , als een

Slak; een Bolrond Neftje maakt tuffchen de

Zaadhuisjes, wanneer het Zaad nog onryp in

de Knoppen zit. Lis ter in Engeland, en

Reaümur in Vrankryk , hebben zodanig

Infekt op het witte Wollekruid waargenomen.

De eerftgemelde noemt het klein Afchgraauw

Torretje, met twee zwarte Vlakken op de

VleugeLSchilden getekend.

Omftreeks Parys vondt de Heer Geoffroy,
op het Speenkruid , driederley Oiyphantjes.

De eene Soort, van een vierde Duims lang,

worde door hem de Scheefruitige Kalander van

het Speenkruid getyteld : om d3t de zwarte

Vlak op 't midden van de Rug, half op 't ee-

ne , half op 't andere Dekfchild, de figuur

heeft

(27} Curculio loxigïroftris iubglobofus , Coleoptris maculis

duabus atris Dorfalibus. Syjl. Nat, X. Curculio fubglobofus

pun&is duobus nigris Suturac longitudinalis Coleoptrorum , Tho-

race exalbido, Faun 4 Suet. 460, Scaraba:us exiguus cinereus,

duabus maculis nigris« L l S T, hq % 3S>*t RXAUM, /«/. III.

U z* f» **•
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heeft van een fcheeve Ruit* Dit daar van het V.

Soortelyk Kenmerk zynde , kan ik niet zien ,
Af&£EL»

waarom hy een zelfde Soort maake van het Hoofd.

Olyphantje van 't witte Wollekruid, welks bei- STÜK#

de Vlakken , zo de HeerReaümüs aanmerkt,

rond zyn.

Voorts heeft dit Olyphantje , volgens Geof-

froy, agter die zwarte Vlak een witte die

vry aanmerkelyk is, en een andere insgelyks

zwart, [wit, zegt hy, dat een mifllag zal zyn,]

op eenigen affland , nader aan het uiterfte der

Dekfchilden. De Pooten zyn zwart en de

Voeten vaal. Het Lyf is taamelyk Klootrond:

het Borftftuk fmaller, gedekt met kleine geel-

agtige Haairtjes : de Snuit zwart en glimmen-

de , zeer fyn en langer dan het Borftftuk. Op

de Dekfchilden, die zwartagtig bruin zyn , loo-

pen vyf Streepen , waar tuiTchen verheven

zwarte Lyoen zyn , met witte Stippen door*

fneeden , van kleine Haairtjes geformeerd : 'c

welk aan dit Infekt een zeer fraaije Vertooning

geeft* Het heeft de Eigenfchap van , als men

het vatten wil of aanraakt, de Pooten in te

trekken , gelykerwys de Houttorretjes.

De Heer Reaumur maakt van die laatfte wormen m
geen gewag in zyne befchryving van het Tor--^

n

B
t̂e

retje met een Snuit, dat voortkomt uit demi* Wollekruid«

merende Wormen van het witte Wollekruid,

welke, wegens de dikte der PJadeo, zegt hy,

grooter zyn dan die van de meefte andere Plant-

gewaffen. Witagtig zyn deeze Wormen , vry

1. deel, ix. stuk. G g 2 kort
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V. kort naar de dikte, hebbende een bruinen Kop,
AFD

xi
E

.

L#
en aan den Bek twee Nypers ^

die
>

te famen

Hoofd, gevoegd zynde , een Driehoek formeeren , wer-
•tük. kende eveneens als de Nypers van eenïge Rup.

fen. Tegen 't end van Auguftus vindt men

deeze Infekten meeft op dat Kruid , en ontdekt

dezelven daaraan, dat de Wolligheid , opfon>

mige plaatfen , als afgefchooren is ; zo dat de

Vezelen der Bladen dikwils blooj/ leggen. Men
vindt fomtyds maar één Wofmpje , fomtyds

4 drie of vier by elkander. Gemelde Vezelen

zyn alsdan zwartagtig , niet alleen door uit-

drooging, maar inzonderheid door befmetting

met de vloeibaare uitwerpfelen van dit Infekt.

Tot de Verandering fpionen deeze Wormpjes

zig een fraay Tonnetje , dat Eyrond is en wit-

agtig van Kleur, zo digt van geweefzel dat hec

zig als VJiesagtig vertoont* Sommigen maaken

't zelve binnen het uitgeknaagde Blad zelf; an-

deren hechten het aan de Oppervlakte, van

dit of eenig ander Blad. Verfcheide van dee-

ze Wormpjes hebben hunne Tonnetjes zelfs

vafl: gemaakt, zegt Reaümur , aan de Wan-

den van het Suikerglas , waar in ik ze hield. Ten

einde van zeven of agt Dagen , of eerder zelfs,

kwam uit ieder Popje een Torretje, 't welk

zig een uitgang baande door het los maaken

van een rond Dekzeltje aan het Tonnetje. Het

was vry lang van Pooten en Vleugelen , rond-

agtig van Lyf met een Snuitje: aan den Buik

bruin en glad, van boven Haairig, met eene

' wit-

V
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witagtige Wolligheid ; hebbende, zo op het mid- V,

den van hetLyf , als digt aan het agterfte, op Af»ee^

de Dekfchilden, een rond zwart Vlakje. Hoofd-

De Afchgraauwe Kalander van het Speen- STÜK *

kruid, welken de Heer Gboffroy hier op
la^re

vfn
a-

volgen laat, was maar half zo lang en op de£e^Peen-

Dekfchilden , die geftreept waren , getekend met

witte en bruine Stipjes. Dit en 't verfchil der

grootte , toont genoegzaam , dat het een ande-

re Soort zy: gelyk ook die, welke maar eene

Linie, of een twaalfde Duims, lang was, door

hem genaamd de Hartdraagende (*) , om dat

dezelve een witte Vlak, die eenigermaate de

figuur van een Hart heeft , aan 't bovenfle van

de Naad der Dekfchilden draagt, LiNNiEUs

heeft dergelyke zwarte Vlak, op een uitheemfch

Olyphantje, waargenomen *: zo wel als dee-*Bia<fe.$«.

ze witte in de voorgaande Soort.

(28) Olyphantje met een lange Snuit, de Dek- xxviit.

fcbilden wit en geel gejlreepu GefnoerX

*

In 't Werk van S l o a n e , die deezen noemt

Otyphant*Tor met een lange neerwaards ge-

kromde Snuit, de Dekfchilden bont met witte

en geele Banden ; is de langte omtrent een

Duim, en die der Sprieten een derde Duims.

Op
(*) Le Charanfon porte-coeur de la Scrofulaire. bl. 298.

(28 ) Curculio longiroftris , Elytris lineis albis luteisque» Syjim

Nat* X. Scarabaeus Curculio, proboscide longa deorfum arcu-

ata , Elytris fasciis albis & lineis variegatis. SLOAN, Jam%

tl. p 210.

I. DEEL. IX. STUK, G g 3



470 Beschryvïng van
V. Op de Schilden of Vleugeldekzelen zyn veele

Afdeel*
i3Ui t

j
es f knobbeltjes , met twee witte en twee

Hoofd. . geele Banden, die overlangs loopen; zodat
stuk» de »por zjg a js gefnoer{[ vertoont. De Pooten,

zegt hy, zyn zwart, aan de enden graauw, de

Vleugelen bruin. Men vindt hem in Amerika,

xxix. (29) Olyphantje met een lange Snuit , 'roU

Par
7us

&i'

rond ' m Afcbgramwagtig , de Dtkfebü,
G*™x Eur°- den gefpitfc hebbende.

Dit Infekt, dat zig onthoudt op de Water.

Eppe, welker Steel door het Wormpje dik-

wils onder Water uitgeknaagd wordt, meent

men dat nadeelig is voor de Paarden , die lam

zouden worden , wanneer zy dat Kruid , met

deeze Wormpjes, eeten. Dit is een zaak,

die nader onderzoek vereifcht. Wy noemen 't

het Groot Europifch Olyphantje, alshetgroot-

fte zynde onder die van Sweeden. Omftreeks

Parys vondt men hec omtrent een half Duim

lang.

Het i$ langwerpig en zwart van Kleur , zegt

Geoffroy ; met de Snuit dik, zo lang als 't

Borftftuk; het buitenfte Leedjc der Sprieten zo

groot niet als in de andere Soorten. Op 't

Borftftuk heeft hetzelve vier graauwagtige ftree-

pen,

(29) Curculio lonjiroftris cylindricus fubeinereus, Elytris

mucronatis. Syft. Nat. X. Curculio fuscus oblongus, Elytii*

ie&is acuminatis. Faun* Suec, 44.$, It. Sc&n. ii+.
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pen , die een weinig gegolfd zyn , door kleine V,

Haairtjes geformeerd* De Dekfchilden zyn Afdeeu

Afchgraauw, doch langs de Naad zwart, en Hoofd-

op ieder Dekfchiid een donker Vlakje. Zyzyn stuk.

geftreept en loopen fpits uit.

Die zelfde Heer heeft , omftreeks Parys, Bome oty-

verfcheidc bonte Olyphantjes waargenomen

,

p 3ntjCS*

van een weinig minder grootte : eenigen bmia

met vaale Vlakken; anderen met witte Stip-

pen; anderen zwartagtig mctAfchgraauwe ban-

deerfelen overdwars. Van dergelyke gedaante

komen 'er in ons Land ook voor; dech, die

men gemeenlyk bonte Olyphantjes noemt , fchy-

nen my verder t'huis te hooren, wegens de

kortheid van de Snuit. Mooglyk zullen die,

waar van ik hier voor * gemeld heb* tot dee**Bïad2.3$$.

ze Soort betrekkelyk zyn.

(30) Olyphantje met een lange Snuit $ datroh

rondagtig is, glad en bruin , met uitpui-

lende Stippen befprengd.

De Heer Brander heeft deeze Soort by

Algiers , in Barbarie , waargenomen. Zy is

van grootte als de voorgaande , maar van ag-

teren zo fpits niet, en Afcbgraauwagtig van

Kleur.

(31) Olyphantje met ten lange Snuit 9 Goud*

kleu-

(30} Curculio longiroftris fubcylindricus , Izvis , fuscus
,

punftis prominulis adfperius» Syft. Nat* X.

(31) Curculio lougirofiris Aureus , Koftio flamisque nigris*

Syft. Nat. X.

L DEEL. IX. STUK. Gg 4

XXX;
Mgirus.
Algicrfch.

xxxr.
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V. kleurig, hebbende de Snuit en Voeten
Afdeel. zwaru

Hoofd»
stuk. Dit onthoudt zig op de Wyngaarden , waar

van het den Bynaam heeft.

xxxxi. (32) Olyphantje met een lange Snuit > dat het

:: Berken* Borfijluk van vooren dikwils gedoomd >

het Lyf , in 't geheel , Goudgroen heeft*

xxnn.

Deeze Soort is te Fahlun waargenomen op

de Berkeboomen. Zy heeft een mïddelbaare

grootte; zynde het geheele Lyf als met glin-

llerend groene Zyde bekleed, en overal met

zeer kleine ingedrukte ftippe-itjes: de Oogen

en Sprieten alleen zwart. In de ééoe Sexe is

het Borftftuk gedoomd y in de andere niet ,

zegt onze Autheur,

(33) Olyphantje met een lange Snuit, hebben*

Tepuii.
^

£e jjei fiorjljluk van vooren gedoomd,

ieren. ^ het Lyf Vuurig groen 3 van onderen

zvoartagtig.

Hier heeft het Mannetje het Borftftuk we-

derzyds ftekelig, het Wyfje niet, zo Lin-

njeus getuigt. Het Beeftje is gevonden op

de

(32) Curclilio longiroftris , Thorace antrorfum fcpe fpinofo,

Corpore viridi Aurato , fubtus concolore. Syft. Nat. X. Curcu*

lio coeruleo-vïridis nitens, Antennis atris. Faun. Suec. 45$.

(33) Curculio longiroftris, Thorace antrorfum ipmofo, Cor-

pore viridi Ignito fubtus fubatro. Syft. Nat. X.
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de Popelieren en op de Hafelnooten Boomen. V.

Afdeed.

TWEEDE ARTIKEL.

Die lang van Snuit zyn , en fpringen , met

de agter-Dyën dik.

XI.

Hoofd-
stuk.

(34) Olyphantje met een lange Snuit en Spring- xxxiv.

pooten ; de Schilden Loodkleurig met twee Der eu.**.

donkere Wakken.

Dit Diertje, dat de grootte van een Luis

heeft, is in Sweeden op de Elzeboomen ge-

vonden. Omftreeks Parys vondt men zodani-

gen op de Olmen, tuffchen de Vliesjes van

welker Bladeren het Wormpje Blaasjes maakt,

welke zig gezwollen en uitgedroogd vertoonen.

Het hadt de langte van een agtfte Duims. Be-

halven deezen werdt op die Boomen nog een

andere Spring-Kalander gevonden , die rosag.

tig bruin was, zonder Vlakken (f>

(35) Olyphantje met een lange Snuit en Spring- xxxv.

pooien; de Dekfchilden zwart met twee Der wilgen.

witte banden*

Dit

( 3 4) Curculio longiroflris", Pedibus faltatoriis , Elytris lividis,

maculis duabus obscuris. Syft. Nat, X. Curculio lividus , Co*

leoptris maculis quatuor obscuris. Faun. Suec. 473.

(f) Le Charanfoa fauteur brun. Hift* des Inf. env. Paris,

p. 286.

(35J Curculio longiroftris, Pedibus faltatoriis, Elytris atris,

fasciis duabus albis. Syji» Nat. X.

1. DEEL Ufc STUK. Gg J
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V. Dit onthoudt zig op de Bloemen der Wilge-
Afdeel. boomen.

XI.

Hoofd-
stuk.

xxxvr.
Fagi,

Der Beuken,

XXXVII.
Segetis.

Der Koorn-
Aairen.

(36) Olyphantje met een lange Snuit en Spring-

pooten; het Lyf zwart; de Dy'én bleek.

Op de Bladen der Beukeboomen is die in

Sweeden waargenomen. Scopoli hadt 'er,

in Karniolie, een gevangen op den Hafelaar,

dat zware was en geheel Haairig , doch geen

lange Snuit hebbende (*)

(37) Olyphantje met een lange Snuit en Spring-

pooten ; het Lyf Pekzwart , de Dekfcbil-

den langwerpig.

Men vindt dit Beeftje op de Koorn-Aairen

,

op 't Veld, en 't Wormpje huisveft in de

Graankorrels, die 'er door uitgeknaagd worden.

Het is weinig grooter dan een Luis , rolrond

,

niet de Dyên Knodsagtig en de Voeten donker

Roellkleur.

DER-
(3S) Curculio loagiroftris , Pedibus faltatoriis, Corpore a-

tro, Femoribus pallidis. Faun, Suec. 469. It. Scan, 111.

(*) Een lange Snuit worden de Olyphantjes gezegd te heb-

ben, wanneer de Snuit, van de Oogen afgemeten, langer is

dan het Borftftuk.

(37) Curculio longiroftris
,
pedibus faltatoriis, Corpore pi-

teo, Elytris oblongis. Faun* Sutc. 4*4.
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DERDE ARTIKEL A
v-

i

Afdeel.
XI.

Die lang van Snuit zyn , met de Dyen Hoofd»

ftekelig. STÜK-

(38) Olyphantje met een lange Snuit , dat de xxxvur.

voorjte Dyen ftekelig heeft , en het Lig- van de Ap.

haam Nevelagtig grqauw*
pC °e em '

Zeer bekend is dit Diertje , wegens de fcha-

de die het aan de Boomvrugten toebrengt. De
Bloemen der Appelboomen , inzonderheid ,

ziet men, eer zy open gaan, dikwils in me-

nigte geel worden, verflenfen en geheel ver-

dorren ; wanneer men, het bovenfte van de

Bloemknop afplukkende , daar in een Wormp-

je vindt, dat bezig is , het binnenfte der Knop-

pen uit te knaagen. Hetzelve is witagtig met

eenige Vleefchkleurige vlakjes , en beweegt

zig, in de vrye Lugt komende, zeerfterk. De
Verandering moet fchielyk gefchieden , dewyl

men zelden het Popje daar van vindt , en het

Torretje doorgaans reqds uitgekomen is, voor

dat die verdorde Bloemknoppen afvallen ; ge-

lyk men aan de doorgeboorde opening in de

verflenfte Bloemblaadjes befpeurt.

Dit Olyphant- of Snuittorretje is ook weinig

groo*

fa s) Curculio longiroftris, Femoribus antïcis dentatis , Cor-

pore grifco nebulofo. Faun. Sutc, 458. Curculio in floribus

Arborum. Frisch. Inf. I. p. 32. T. S.

X. D£i:l. IX. Stuk,
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V. grooter dan een Luis ,• van Kleur Nevelagtig
Afdeel* öf Afchgraauw* met een dubbele dwarfeftreep

Hoofd- over de Dekfchilden , waar van de eene wit is

stuk. met roode gladde Haairtjes , die eenige roodag-

tigheid aan het Beeftje geeven , hebbende een

zwart zoompje. Het Borftfiuk is langwerpig

en graauw mee zwart befprengd, gelykerwys

de Dekfchilden. De Kop is zwart, zo wel

als de Snuit, die door een middelfchot in twee-

ën is gefcheiden , hebbende , niet ver van het

end, twee zeer lange geknakte Sprieten ; waar

van het gedeelte, dat tegen de Snuit aan legt

en tot digt by de Oogen komt, dun en lang

is; het tweede Lid kort en dik, als een Hart,

waar in weder een lang gedeelte fteekt, daar

het Knodsje/aan is» De Pooten hebben ook

dit byzondets , dat de Dyen aan de Kniejen

dikker en als Knodsagtig zyn , van agteren

flekelig, en de Voorpooten langft, even als

in de voorheen befchreevene Gepluimde Oly-

phant-Tor.

Indrooge, fchraale Gronden , op oude, kwy-

nende Booiïien , als ook met koud
, guur Weer,

worden deeze Infekten meed op de Appelhoo-

rnen gevonden. Wanneer de Boomen flerk

bloeijen , doen zy weinig nadeel , om dat 'er

dan alleenlyk de overtollige Bloemen door be-

dorven worden. Het behoorlyk fnoeijen der

Boomen, 't welk dezelven meer kragt geeft;

als ook het fpuiten met Tabaks- en inzonder-

heid
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heid met Kalkwater, fchynt 'er het befte hulp- V.

middel tegen te zyn.
A
XI?^

Hoofd-

(39) Olyphantje met een lange Snuit, dat alle stuk.

de Dyën Jlekelig heeft , het Lyf Eyrond xxxix.
\JvattlSm

en zwart met witte Vlakken. Eyxond.

Doktor Scopoli twyfelt of een Olyphant-

je van dergelyke geftake, dat hy op de Bran-

denetelen vondt , niet tot deeze Soort behoore.

(40) Olypbantje met een lange Snuit 9 dataU *l.
.

'

Ie de Dyën Jlekelig heeft , het Lyfzwart, Koolzwart.

langwerpig, met gejtreepte Dekfch
;i
*den.

Zodanig een dat vry groot was, als langer

dan een vierde Duims van Dekfchilden , vondt

gemelde Autheur in Karniolie.

(41) Olyphantje met een lange Snuit , dat de xll

vier vcorfte Dyïn Jlekelig heeft , de Dek- schmimejik

fchilden met geelagtig Stof', boven de tip

lullig.

Deeze Soort, uit Indie afkomftig, bevondt

zig in het Kabinet der Koningin van Sweeden.

(40

(39) Curculio longïroftris , Femoribus omnibus dentatis,

Corpore ovato nigro albo-maculato. Syft. Nat, X.

(40) Curculio longiroftris , Femoribus omnibus dentaris
,

Corpore nigro oblonge , Elytris ftriatis. Syfi. NdU X.

(41J Curculio longiroftris, Femoribus quatuor anterioribus

dentatis, Elytris poiline rlavescentibus, fupra apicem gibbofus*

Syfi, Nat, X. M. L. U.

I. Deel jx. Stuk,

r



478 Beschryving van
V.

Afdeel.
XI.

Hoofd,
stuk.

XLlr.
Pufio.

Klein.

XLIIÏ.
Vaginalis.

Schcedagtig.

XLIV.
Stigma.

Gebrand-
merkt.

(42) Olyphantje met een lange Snuit , dat de

vier agterfle Dy'ënjlekelig heeft , de Dek-

fcbilden zwart, geftreept, met een bree.

den graauwen band.

Dit Indiaanfche was in 't zelfde Kabinet.

De gemelde graauwe band loopt op ieder Dek-

fchild, overlangs* ten einde uit.

(43) Olyphantje met een lange Snuit, de Dy.

en ïfiekelig, de Dekfchilden gejlreept en

,
met verfpreide knobbeltjes, die aan de tip-

pen fpits zyn.

In het zelfde Kabinet bevondt zig dit Ame*

rikaanfche 3 van Suriname. Hetzelve heeftin

'tBorftftuk een fleufje, daar het de Snuit, als

in een Scheede , kan verbergen. De ftreepen

der Dekfchilden beftaan uit Haairige flippen

,

die zig als ingedrukt vertoonen.

(44) Olyphantje met een lange Snuit , dat de

Dyën flekelig heeft , en een Roefikleurige

vlak op de Dekfchilden*

Dit

(42) Curculio Iongiroftris , Femoribus quatuor pofterioribus

dentatis, Elytris nigris ftriatis , linea repanda grifea. Syft. Nat.

X. M. L. U.

(43) Curculio Iongiroftris, Femoribus dentatis, Elytris ftri-

atis ; tuberculis iparfis juxta apicem mucronatis. Syft, Nat. X.

M. L. ü.

(44) Curculio Iongiroftris, Femoribus dentatis , Elytris m*«

cula fenrugme*. Syft. Nat. X.' AI. L, ü.
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Dit Indiaanfche , uit het zelfde Kabinet , V.

heeft een dergelyk Sleufje tuffchende Pooten, Af
£
ee^

tot inneeming van de Snuit* Hoofd-
stuk*

(45) Olyphantje met een lange Smit , dat de XLV#

Dyën ftekelig heeft, het Borftftuk plat, %$$**
aan de zyden Jlomp gehoekt.

In 't zelfde Kabinet bevondt zig dit Amerï-

kaanfch Olyphantje, hebbende het Lyfgraauw,

met gladde, zwarte, uitpuilende Stippen.

(46) Olyphantje met een lange Snuit , dat de xlvt.

Dy'ën ftekelig heeft , het Borjlfiuk en de Geringd

Dekfchilden met Jlreepswyze zwarte ban-

deerzelen,

Dit Indiaanfche, dat zig ook in 't Kabinet

van haare Sweedfche Majefteit bevondt, hadt

eene ftreep om het Borftftuk en twee rondom

de Dekfchilden; de Oogen ftonden in een wit-

te Kring. Met regt mogt het dan Geringd wor-

den genoemd.

(47) Olyphantje met een lange Snuit , dat de xlvii.

Dyën ftekelig heeft , de Dekfchilden uit» ongefyk.

gerand en rood geftreepu

In

(45) Curculio longiroftris , Femoribus dentatis, Thoracede-

prefïb, lateribus obtufe angulato. M. L. U. Syft. Nat. X.

(46) Curculio longiroftris , Femoribus dentatis, Thorace

Elytrisque fasciis linearibus nigris. M. L. U. Syft. Nat. X.

(47) Curculio longiroftris , Femoribus dentatis , Elyftis cmar*

ginatis rubro-ftriatis. Syft* Nat, X, M» I* U.

l. D%&u IX. Stuk»
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V. In 't zelfde Kabinet bevondt zig dit Indiaan-

Afdeel.
ĉhe ^

»

t wejj, d jen jjynaatn draagtj om fa t hec

Hoofd- wYfJe zeer veeI verfchilt van het Mannetje,

stuk. dooreen korte Snuit, met fterke Nypers voor-

zien. De Sprieten van dit Infekc zyn Draad-

vormig: het Lyf is zware.

XLVIXI.
Anchorago.
Ankeragtig.

XLIX.
Abietisi

Der Denne-
fooomen.

(48) Olyphantje met een lange Snuit 9 dat ds

Dyen ftekelig heeft y de Dekfchilden geel

geftreept* het Borftjtuk 'langwerpig.

De reden is zo gemakkelyk niet uit te vin-

den van deezen bynaam; die iets Ankeragtigs

fchynt aan te duiden, Mooglyk dat de langte

van het Lyf, met de Sprieten, 'er de geftalte,

min of meer , aan geeft van een Anker. Het

Borftftük heeft dikwils de langte van het Ag-

terlyf , zo wel als de Snuit, en dit maakt dat

het Infekt een zonderling poftuur heeft.

(49) Olyphantje met een lange Snuit , dat de

Dfén ftekelig heeft en de Dekfchilden

bruin , met twee afgebroken graauws

ftreepswyze Banden.

De aanhaalingen komen in alle opzigten o-

ver-

(48) Curculio longiroftris , Femoiïbus dentatis, Elytris fla-

vo-fhiatis , Thorace elongato. M. L. u. Syft. Nat. X.|

(49) Curculio longiroftris, Elytris fuscis, fasciis duabusli-

nearibus interruptis grifeis ; Femoribus dentatis. Syft. Nat. X.

Curculio fubfuscus. Faun Suec. 447. /*« Oei. 26. Curculio Nor*

vegicus. Pet. Gaz. 14. T. 8. f. 9.
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vereen met die van het Olypbantje der Pyn- v.

boomen , 't welk de Vyftiende Soort is: zelfs Afdeed

tot den misflag toe , welke ?
er met Fig. 6, van Hoofd-

Petiver is begaan. Ook wordt gemeld, Stuk.

dat deeze zig op even de zelfde plaats , dat is

in de Schors en Harft der Pynboomen , ont-

houde; doch de helft kleiner zy, verfchillende

in Kleur zeer weinig* Het is, naamelyk, ge-

heel grysagtig graauw, met eenige witte Stip-

pen op het Borftfluk. Doktor Sc op o li hcefc

'er een , 't welk hy het Bofch-Olyphantje noemt*

en dat onder , of tuflchen , of op Denneboo-

men huisveft (*) : dit was ongevleugeld,

zwart, met de Snuit tweepuntig, den Kop

glad , de Dekfchilden ruuw en fpits , meer

dan een derde Duims lang : doch 't zelve hade

de Dyën geköodft en niet ftekelig.

Frisch befchryft eenSnuittorretje van de

derde grootte (van de kleinften afgerekend),

dat zig aan de fmalle Blaadjes der Pynbocmen

onthoudt, en het groene daar van afknaagt,

maakende dus die Blaadjes vlakkig. Hetzelve

vondt hy in Auguiïus, hebbende de Sprieten,

gelyk de andere Olypbantjes, aan het laatfte

derde deel van 't Snuitje. Wanneer dit Tor-

retje voortgaat , fteekt het de Sprieten uït, zo

datzy totvoorby het end van de Snuit ftrekken

,

en bevoelt daar mede, zo'ifchynt, de plaats,

wer-

(*) Curculio Nemoreus. Habitat inter Abietes. Entom<C*r*

rJol p, 32 y 3 3.

K Djilu U* Stuk. H h
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V. werwaards het kruipen wil. De Snuit is glin-

Afoeel,
fterend zwart; daar nevens (laan de zwarte Oo-

Hoofd- gen aan den bruinen Kop, en het Borftfchild,

stuk. Waar aan de Vleugels gehecht zyn , is wat hel-

derer bruin , wegens de fyne wicagtige Haairt-

jes, die daar op ftaan. De Dekfchilden zyn

ook bruin, met enkele itreepen, die aan de

Ruggenaad evenwydig loopen. Dewyl deeze

Torretjes zig, wegens de omgeboogen Snuit,

moeten opheffen , als zy iets plats beginnen

zullen af te knaagen, zo hebben zy fterker en

langer Voorpooten , in tegenftelling van de an-

dere Torren , die veelal de Agterpooten langft

hebben. Onder aan de Voeten hebben zy,

behalve de dubbele Klaauwtjes , nog breede

Zooien of Kuffentjes , om zig aan de Bladen

valt te kunnen houden, tegen het afwaaijea

door den Wind (*)

i> (5°) Olyphantje met een lange Snuit, de Dy*
Germaws. ënftekelagtig , bet Lyf'Eyrond, enzwart,

befprengd met bruinroode Stippen.

De Heer Forskaöhl heeft deeze Soort

in Duitfchland gevonden , die een der groot-

ften is van de Europifche Olyphantjes. Zy

heeft den Snuit dikkelyk; het Borftftuk rond-

*g~

(*) FRISCH Inf, XI. Th. bl. 30. N. 29. Tab. XXIII.

Fig. 1.

(50) Curcaiio longïroftris , Femoribus fubdentatis , Corpo-

ic ovato nigxo y pun&is teftaceis adfpesfo, Syjt, Ntt.X.
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agtig en wederzyds met drie Roeftkleurige ftip- V. _

pen: de Schilden, die hec Agterlyf bedekken,
Afv™*"

ovaal , zware met Roeftkleurige (lippen be- Hoofd»

lprengd: de agterfte Dyën flaauw ftekelig, die
STÜ1C*

der Voorpooten geheel ftoinp , met het begin*

zei van een Stekeltje.

Dit Olyphantje gelykt naar dac der Pynboo-

men , zegt L i n n m ü s.

(ji) Olyphantje met een lange Snuit , dat de tt

* Dyën Jtekelig beeft , het Lyf graauw ter Der Nootea,

langte van de Snuit.

Elders wordt deszelfs Snuit, wegens de lang-

te en dunte, Draadvormig genoemd, en Ge.
offroy geeft 'er, deswegens, den naam aan

van Cbaranfon trompette (f) Het Beeftje is

gemakkelyk kenbaar, zegt die Autheur, zoaaa

zyn wit Schildje, als aan de Snuit, die Els-

vormig en dikwils wel een derde langer is dan

het Lyf. Het Infekt zelf verfchilt zeer ia

grootte, zynde fomtyds een zesde, fomtyds

byna een derde Duims lang. Het Lyf loopt

fpits aan 't end. Het is donker ros van Kleur,

met de Dekfchilden flaauwelyk geftreept ea

beladen met een donker roffe Wolligheid, by

plek-

(51) Curculio longiroftris , Femoribus dentat's , Corpore

grifeo longitudine Roftri. Syft. Nst, X. Curculio ovatus griie»

us, Rofho filiformi longitudine Corporis. ÜDDM. D\ffi z+9

Koes. Inf. Suppl. 335. T. 67. f. $6>

(|j Hifi. des Inf. tnv< Paris, Tom. % p, 29 $*

1. Deei-, IX. Stuk* Hh %
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V. plekken verfpreid, 't geen hetzelve als gemar-
Afdeel. mercj maajC (:- De Pooten zyn groot en lang naar

Hoofd het Lighaam. Het Masker of Wormpje boort

«tuk.
jn je Hafelnooten. Doktor S co poli heeft

hetzelve in Karniolie ook waargenomen , met

een Snuit van meer dan een vierde Duims lang.

Op deeze Soort laat de Heer Geoffroy
'er een volgen, die hy k Charanfon Damier noemt,

om dat de Dekfchilden, geelagtig van Grond-

kleur, met Vlakjes zyn getekend, die bruiner

zyn en eenigermaate Vierkantig; 't welk 'er de

gedaante aan geeft van een Dambord. Dit In-

fekt was maar een zesde Duims lang, doch

geleek in geftalte zeer naar den Trompet-Kalan-

der , hoewel de Snuit maar de halve langte

had van het Lyf.

DerKerfe- In 't jaar 1733 werdt door den Wolffen-

buttelfchen Hofraad , den Heer Weichmann,
aan Frisch gezonden een Torretje , 't welk

uit de Steenen der groote zuure Kerfen ofMo-

rellen voortkomt. Dit Torretje boort, eer het

Vleefch van deeze Kerfen fappig wordt, een

gaatje tot op en verder in den Steen, daar

hetzelve dan een Eytje in legt. De uiterlyke

Kwetzuur fluit vervolgens; en uit dit Eytje

komt een Wormpje voort, dat wit is, mee

twaalf Ringen , en uitfteekende Nypers , om
den Steen, die al harder wordt, verder uit te

knaagen'. Het verteert denzelven niet geheel,

maar , als het ongevaar de helft daar van heeft

opgevreten, ondergaat het de Verandering,

wor-

Steenen,
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wordende een Popje, aan het welke de Snuit, V.

Pooten, Vleugelen, ja ook de zwarte Oogen Afdeel.

van het Torretje, zeer kenbaar zyn. Hoofd*

Ik heb dergelyke Wormpjes , in zulke Pit- STÜIC*

ten , vervolgens meer gevonden , zegt F r i s c h ,

en gedagt , dat zy als Wormpjes uit de Stee-

nen kroopen. Derhalve leid ik ze op eene

wat vogtige Aarde, in welke zy zïg aanftonds

inboorden : doch , dewyl zy in beflootene Lugt,

binnen den Steen , geleefd hadden , konden zy

de uitwendige Lugt niet verdraagen. Zy heb-

ben daar in gehuisveft even als de Vrugt in 's

Moeders Lighaam, en al het Voedzel tot hun-

nen Wasdom aangelegd, zonder eenig blyk

van Excrementen, zynde ook zeer teder en ge-

voelig. Het Gat, welk het Torretje in den

Steen geboord hadt , ziet men duidelyk , is

met andere Stoffe , dan die van den Steen , ge-

vuld; 't welk het Wormpje zonder twyfel zal

gedaan hebben, op dat hetzuure Sap daar niet

in mogt loopen.

Het is een Snuittorretje als dat der Pynboo-

men , doch byna van de allerkleinfte Soort.

Het legt de Sprietjes tegen de Snuit aan, wan-

neer het niet loopt ; zo dat dezelven alleenlyk

met het gedeelte , 't Welk voorby de Bogt is , uit-

fteeken. Met dit gedeelte kan het de Oogen

afveegen , doende het Kolfje of Kammetje van

de Spriet daar over heen gaan ; en de Sprieten

zelf worden gezuiverd door middel van de

Spits, die aan de Knie der Pooten uitftcekt;

l deei. ix. stuk< Hh 3 • De
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V, De Kleur van den Kop en Snuit is bruinrood;
A!?

[

EEL
' die der Dekfchilden roodagtig geel, met ags

Booro* Streepen overlangs , waar van de langde onder
stuk. iamenloopen , en vier hebben, beurtlings, twee

ryën van bruine lyntjes (*),

LU.
Quinqut

purMatus.
Met vyf

Stippen.

(52) Olyphantje met een lange Snuit , dat de

Dy'én ftckelig heeft, de Dekfchilden met

een witte Naad én twee Vlakken.

Dit onthoudt zïg, zo wel als de volgende,

ïn ons Wereldsdeel.

L.TII.

Hispidus.

Stekelig.

LTV.
Reïïiroftris.

Met een reg,

te Snuit.

(53) Olyphantje met een lange Snuit, dat de

Dyên fiekelig heeft > het Lyf gegroefd ,

met regtopfiaande Schubben daar over ver»

fpreid.

(54) Olyphantje met een lange Snuit, dat de

Dy'én fiekelig heeft , de Snuit rood, de

Schilden fiaauw gebandeerd.

lv. (S5) Olyphantje met een lange Snuit , dat de

Fcitcuiarius. Dytn fiekelig heeft , het Lyf rood, de

Schilden flaauw witagtig gebandeercL

VIER-
(*) FKISCH, Inf. XI. Th. p» 31. N. 30.

($z) Curculio Ion giro ftri s , Femoribus dentatis, Elytris fu-

tura* albil , maculisque duabus. Syft. Nat. X,

(53) Curculio longiroftris , Femoribus dentatis , Corporefui-

cato adfpecfo Squamis ere&is, Syft. Nat. X»

(54) Curculio longiroftris , Femoribus dentatis, Roftro ru-

bro Elytris obfolete fasciatis. Syft. Nat. X.

(ss) Curculio longiroftris, Femoribus dentatis, Corporc

rubro, Elytris albido-fubfasciatis. Syft, Nap. X,
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VIERDE ARTIKEL, V.
Afdeel,

Die een korte Snuit hebben en de Dyën „XL
Hoofd.

ftekehg. STÜK#

(56) Olyphantje meteen korte Snuit , deDyên tlvï.

eenigermaate Jlekelig, het Agterlyf Ey* vafndeLa

rmdagtig Muisvaal.
vas*

Dit wordt op de Lavas*Planten gevonden*

(ST) Olyphantje met een korte Snuit, dat de lvil

Dyënjlekelig beeft, van kleur Koperagtig DerPecr<

bruin.
boomeiu

Dit Diertje is vry gemeen in Sweeden , al-

waar het gevonden wordt in de Bladen der

Peereboomen. De Heer Geoffroy betrekt

daar toe een Soort, die men dikwils op de

Boomen en Planten , omftreeks Parys , ont-

moet, zynde twee of drie Liniën lang, van

Grondkleur bruin , doch het géheele Lyf door-

zaaid met kleine Schubbetjes , die Koper-Brons-

agtig zyn, 't welk dit Olyphantje eene zeer

fraaije kleur en luifter geeft* Zy gaan 'er door

't wryven af.

\ (58)

($6) Curculio breviroflris , Femoribus iubdentatis , Abdo.

mine fubovato murino. Syft. Nat. X.

(57) Curculio breviroflris, Femoribus dentatis, xneo-fus*

cus. Faun. Suec. 459. Curculio viridis opacus, Fedibus Aft*

tennisque magis fuscis. Faun. Suec. 455. lt% Scan, 3$s+

h Deel, IX. Stuk. Hh 4
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V. (58) Olyphantje met een korte Snuit, dat de

Afdeel. pyfa jiefaHg ]jeeft % fa Dekfcbilden 5

Hoofd- Sprieten en Pooten, Roefikleurig.

stuk»

Lvtii. Dit onthoudt zig, volgens den Heer So.

x^ngwe^g. iawder, ip Sweeden , en heeft de grootte

van een Torretje j dat zeer onbepaald is uit-

gedrukt.

LTX * (59) Olyphantje met een korte Snuit, dat de
JLrgentalus. ^*V

k
Vttaiiveid, Dyën Jtskelig heeft , bet Lyf groen ver*

zilyerd*

Tot deezc Soort betrekt de Heer Geof-

froy een Olyphantje met Goudgroene Schub-

betjes 5 doch zwartagtig bruin van Grondkleur;

zo dat het zig als gebronft Kopergroen ver-

toont, en weinig, dan in grootte, fchynt te

verfchillen van het Olyphantje met groene

Schubben , 't welk zig op de Peereboomen

onthoudt ; gelyk deeze Soort , een derde Duims

lang , zo hy aanmerkt ook in de Tuinen op 'c

Geboomte gevonden wordt. Het Verzilyerde

Europifche onthoudt zig, volgens LinnjEüs,

pp de Brandenetelen,

De Heer L. T. Gronovius brengt dit te

berde (*) als een der twee Olyphantjes , in

Ne.

f58) Curculio brevirpftris , oblongus, Fempribus dentatis,

Antennis Elytris Pedibusqtie ferrugineis. Syft. Nat. X.

($9) Curculio breviroftris, Femoribus dentatis , Corpore

viridi-argentato. Faun. Suec. 449. Curculio Femoribus omnibus

cknticulo notaris, Corpore viridi oblongo. Faun, Suec. ^;#,

(*) Aff< Htivetica* Bafi% 1761. Vol. Y. p. 144,
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derland door hem waargenomen , zynde het an- V.

dere dat van 't Speenkruid , met een lange
Af^eel*

Snuit, hier voor befchreeven * Wy hebben Hoofd-

in ons Land , boven en behalve de Kalanders STÜK*

van het Koorn , en die der Appelblocfems ,* Bladz ' 4^
welke zeer gemeen en bekend zyn , nog veele

andere Soorten van Olyphantjes 5 klein en groot.

Dit groen verzilverde heb ik van een vierde

Duims lang , met de Sprieten eq Pooten rood-

agtig, en alle de Dyën meteen Klaauwtje ge-

wapend. De gemelde Verzilvering fchynt,

door het Vergrootglas, uit een menigte van fy-

ne Haairtjes te beftaan.

(60) Olyphantje met een korte Snuit* dat de lx

Dyën flekelig beef

1

9 het Agterlyf Eyrond
°™

[

zwart , de Pooten en Sprieten ros.

Men vindt dit, zo wel als \ volgende, in

ons Wereldsdeel (*).

(61) Olyphantje met een korte Snuit , dat de Lxu
Dyën flekeli

ren rosagtig,

mus.Dyën flekelig heeft , de Sprieten van onde* j?™ .

Dit

(60) Curculio breviroftris , Femoribus cientatls, Abdomine

©vato nigro, Pcdibus Antennisque rufis. Syft. Nat. X.

(*) Daar ik de Woonplaats van de Infekten niet gemeld

heb, kan men verzekerd zyn , dat zy, door onzen Autheur,

toor Europifche opgegeven worden.

(61) Curculio breviroftris, Fcmoribus dentatis, Antennis

feafï rufescentibus. Syft. Nat. X»

I, Deel. IX. stuk. H h 5
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V, Dit zal mooglyk , in gedaante , naar het

Afdeed
viiegen(j Hert gelyken , volgens den By-

Alt

Hoofd-
stuk.

naam<

VYFDE ARTIKEL.

LXIT.
Argyrevs.

fcflvcragtig.

LXIÏT.

Gioen.

LXIV.
Speciofus,

Sieriyk,

Die kort van Snuit zyn, met de Dyën

niet ftekelig.

(62) Olyphantje met een korte Snuit , dat de

Dyën weinig ftekelig heeft, het geheels

Lyf groen-Zilver-Goudkleurig gevlakt.

Dit Indiaanfche, uit het Kabinet der Konin-

gin van Sweeden ,
gelykt zeer veel naar het

Verzilverde. Het heeft , allcenlyk , onder aan

de Dyën der Voorpooten een afgefleeten Ste*

kel#

(63) Olyphantje met een korte Snuit, dat de

Dyën niet ftekelig heeft, bet Lyf van

boven donker , van onderen geelagtig groen.

Dit Europifch Beeftje heeft de grootte en

gcftalte van het Olyphantje der Peereboomen

,

en verfchilt in Kleur eenigermaate. Ook zyn

de Sprieten en Pooten van hetzelve zwart.

(64) Olyphantje met een korte Snuit, dat de

(6z) Curculio breviroftris, Femoribus fubrrmticis , Corpore

toto viridi Argento-Aureoque maculato. Syft. Nat. X.M. L. U.

(€$) Curculio breviroftris, Femoribus muticis, Corpore vi-

ridi fupra obscuro, fubtus flavidiore. Syft. Nat. X.

(4+) Curculio breviroftris , Femoribus muticis , Corpore

hi.
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Dyên niet ftekelig heeft > het Lyf geel- V.

agtig glimmend groen , met doomtjes op de ^A
Dekfchilden hier en daar verfpreid. Hoofd-

STUK.

Dit Indiaanfche^liit het Kabinet der Konin-

gin van Sweeden , heeft vyf doorntjes , aan ie-

der Dekfchild , op de Rug.

(65) Olyphantje met een korte Snuit , dat de £xv.

Dyên niet ftekelig beeft 9 het Lyf zwart , Roodfprk-

het Borftjluk met twee Knobbeltjes, de
tlg*

Sprieten rood.

Dit onthoudt zig in Europa.

(66) Olyphantje met een korte Snuit 9 dat LXvi.

zwart is , van vooren en van agteren wit9 4'mmL
bet Borftjluk knobbelig*

Drie doorens worden elders aan het Borfu

fluk toegefchreeven. De Kleur is omtrent als

die van 'c Olyphantje van de Patich, naame-

lyk zwart en wit bont»

Doktor S c o p o l 1 tekent , onder deezea

bynaam, een Olyphantje aan, dat drie Knob-

beltjes op het Borftftuk heeft, voorkomende

'm

tco viridi-mtente , Elytris fpinis lparils. M. L. U. Syft. Nat. X.

(6s) Curculio breviroftris, Femoribus muticis, Corpore a-

fro, Thorace bituberculato , Antennis rubris. Syft. Nat. X»

(66) Curculio breviroftris niger , Fronte Anoque albis , Tho-

race tuberculato. Syfi. Nat. X. Curculio niger, aculcis Tha-

ïecis tribus, Elytrorum fcx UDDM, Diff. %J%

U DEEL. IX. STüK.
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V. inde Tuinen en Boomgaarden : doch de Kleur,

Afdeel. van boven Muisvaal , van onderen wit , fchync

Hoofd- my veel te verfchillen.

STUK.

lxvii. (67) Olyphantje dat kort van Snuit is en

Getoept.
graauwagtig, met drie bleekere Streepen

op het Borftjluk.

Dit, \ welk veel voorkomt in de Tuinen

en Velden in Sweeden , is tweemaal zo groot

als een Luis, hebbende het geheele Lyf graauw

:

het Borftftuk zwart , met bleeke Streepen ; de

Oogen zwart: de Dekfchilden Afchgraauw en

op ieder vier Streepen: de Snuit zeer kort.

Indien de grootte zo veel niet verfchilde,

zou hier zeer veel na gelyken , een Olyphant-

je, omftreeks Parys gevonden, 't welk de Heer

Geoffroy Ie Cbaranfon a corcelet rayé noemt;

doch dit was omtrent een vyfde Duims lang,

en hadt op ieder Dekfchild negen Streepen:

de Snuit zo lang als 't Borftftuk.

LXVTIÏ.
Incanus.

Afchgraauw,

(68) Olyphantje met een korte Snuit , dat

Afchgraauw en langwerpig is , met de

Dekfchilden flompagtig.

Onder deeze Kenmerken wordt een Beeftje

voorgefteld , dat men in Sweeden veel vindt

op de Plantgew^ffen, en zwart is van Grond-

kleor

,

(67) Curculio breviroflris griieus , Thorace ftriis tribus pal.

lidioribus. Faun. Suec, 45-0.

(6t) Curculio breviroftrls cinereus oblongus, EJytris obtu-

fïusculis. Faun. Stuc. 452*
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Icleur, maar met fyne Haairtjes overal befprengd; V.

waar door hetzelve zig Afchgraauw of grys
Af
^

ei*

vertoont. De Dekfchilden zyn langwerpig , Hoofd»

maar niet fcherp, en hebben eenige Streepea STÜK#

overlangs , van uitgeholde Stippen. De Poo-

ten zyn van de zelfde Kleur als de Dekfchilden*

de Sprieten naar den Kop toe rosagtig.

De Heer Geoffroy betrekt hier toe een

Olyphantje y dat zeer gemeen is in de Tuinen

en Boflchen , omftreeks Parys , 't welk hy den

naam geeft van graauwe geflreepte en ongevleu*

gelde Kalander; in 't Latyn , Olyphantje dat

Afchgraauw is 9 gefchubd, zonder Wieken, met

de Dekfchilden geflreept. Men vindt het in groot-

te verfchillende, van een vyfde tot een derde

Duims lang, van anderhaif tot twee en een

vierde Linie breed. Wat de Geftalte belangt

:

de Snuit is korter dan het Borftftuk : het Lyf

taamelyk dik, rond en ftomp van agteren met

de Dekfchilden breed en krom 5 zo dat zy een

gedeelte van het Lyf van onderen bedekken.

Dit belet dezelve wel te werken , zegt hy;

doch zy hebben dit niet noodig, dewyl 'er

geen Vleugels of Wieken onder zyn. Het Lyf

(daar zyn Ed. denkelyk de Dekfchilden door

verftaat, ) voegt hy 'er by , is bruin , maar ge-

heel bedekt met graauwe Schubben , min of

meer donker , die aan dit Diertje een graauwe

als gemarmerde Kleur geeven. De Kop en 't

Borftfluk zyn Sagrynagtig , en de Dekfchilden

i. i>eel. ix, stuur heb-
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V. hebben ieder tien Scrcepen , door ryën van Stip*

Afdeel.
pen geformeerd.

Hoofd- Ik zal hier plaats geeven aan de befchryving
stuk. van een infekt van ons Land, dat taamelyk

i^rmerl
ge

" gemeen is op de Wilgeboomen, en evenwei
*L
ifcii?' D *et van ^ l N N M ös °^ an(JereD fchynt gekend

te zyn. Ik noem hetzelve het graauw gemar*

merd Olyphantje, om dat het, op 't uiterlyk

aanzien, zig zodanig vertoont; hoewel men,

by nadere befchouwing met een Vergrootglas,

hetzelve veeleer zwart en wit bont zou noe-

men # DeGrondkleur, naamelyk, vandeDek-

fchilden, fchynt zwart te zyn, en holletjes te

maaken , waar in een menigte van ftompe wit.

te Schubbetjes , die zeer naar Vifchfchubben

gelyken , ingeplant zyn. 't Is niet te be.

fchryven , welk een fraay Voorwerp deeze

Dekfchilden aan 't Mikroskoop uitleveren, in-

zonderheid wanneer men ze met behulp van de

Zonnefchyn op deaSpiegel van onderen gevan-

gen , en door het Zilveren Spiegeltje van bo-

ven teruggekaatfl: , befchouwc. Behalve het Net-

werk met ronde Gaatjes, dat zwartagtig is,

vertoonenzig dan, hier en daar, doorfchynen-

de Vuurig roode Vlakjes , en de Schubbetjes ver-

fleren het Voorwerp ongemeen. Ik heb de

laatftgemelden , die zig voor 't bloote Oog als

Stofjes vertoonen , ter grootte van een Nagel

vergroot befchouwd, en dezelven in de langte

gellreept, wat langwerpig bevonden, aan 't

cene end flomp en breed zynde , aan 't andere

een
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een puntje of ftompje hebbende tot inplanting. V,

Die zelfde Schubbetjes liaan ook op 't Borft-
AF

£j*
L*

Huk en aan de Pooten , doch allerdikft aan 't Hoofd-

agterfte gedeelte der Dekfchilden , 't welk daar
STUK#

door het Beeftje een wit Gatje fehynt te gee-

ven. Zy gaan 'er, zo 't my toefchynt, door

wryving , even als het Dons van de Kapellen

af, en dit maakt dat deeze Olyphantjes fom-

tyds witter, fomtyds bruiner, en meer of min

gemarmerd zig vertoonen. Voorts zyn de Bor-

ftelige ftompe Haairtjes aan de Voeten , 2elf$

tot de uiterfte Klaauwtjes toe , zeer opmerke-

lyk.

Dit Olyphantje is van Lighaam Eyrond en

dik, en rond van Borftftuk, draagende het

Snuitje nederwaards; zo dat het, in de eerftc

ppflag, niet kwaalyk naar een Spinnekop ge*

lykt Het Lyf heeft de langte van een vierde

Duims; het Borftftuk en de Snuit ieder onge-

vaar van een agtfte Duims : zynde het Snuitje

krom, zwart en zeer dun, de Sprietjes rood-

ègtig. Onze Afbeelding vertoont hetzelve in

de natuurlyke grootte*

Ik moet hier byvoegen , dat ons Olyphantje

weezentlyk gevleugeld is : ik heb Wieken on*

der de Dekfchilden vandaan gehaald : zo dat

het de gemelde gefchubde Soort niet kan zyn
,

van den Franfchen Autheur. Of het die van

Linnjeus ware, zou men kunnen twyfelen,

indien de ruigte niet aan Haairtjes toegefchree-

ven werde.

L Dbeju IX, Stuk, ($9)
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V. (69) Olyphantje met een korte Snuit , dal

Afdejsi*. zwart is, hebbende de Sprieten en Pooten

Hoofd- Tzergraauw.

STUK.

lxix. DiC wordt ook in Europa gevonden, hel>

Gmuw*oót ben(*e maar de grootte van een Vloo.

lxx. (70) Olyphantje met een korte Snuit, dat

Roodpooc.
langwerpig is en Afchgraauw , met de

Pooten ros.

Dit verfchilt van het voorgaande zeer wei-

nig; doch het heeft de Pooten roodagtig en

niet gehaaird, zynde alleen lyk de tweeSchub-

betjes , die zig in alle de Pooten aan den wor-

tel der Klaauwtjes bevinden, zwart. Mooglyk

is *t het Wyfje van 't voorgaande.

lxxi. (71) Olyphantje met een korte Snuit , dat

*££& langwerpig is en grys , de Dekfchildeu

met fchuinfe zwarte Banden.

Zwart en wit bont Olyphantje, hebbende

de Snuit platagtig en gekield, ter langte van

het Borftftuk, was deeze Soort genoemd door

den Heer de Geer, of van hem inSweeden

ge-

{69) Curcuiio breviroflris nïger, Antennis Tibiisque ferm-

gineis. Syft. Nat. X.

(7«) Curcuiio breviroftris cinereus oblongus, Pedibus rufis.

T*un. Sites. 453.

(71) Curcuiio breviroftris oblongus canus, Elytris FascÜ9

obliquis nigris. Syft. Nat. X. Curcuiio albo nigroque varius,

Proboscide planiuscula carinata , Thoracis longitudine , Fauff»

StitC. 44S. ER1SCH. Infs II. p, 3i. T. 23. £ 5.
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gevonden. Uitgenomen de Kleur, kwam de- V.

zelve volkomen overeen met het Olyphantje,
A™BÉI*

dat over het geheele Lyf grys en graauw ge- Hoofd*

mengeld was , met een groote Roeftkleurige STÜK#

Vlak op 't midden van ieder Dekfchild; zynde

het Schildje of de tip van het Borftftuk wit»

L t n n je ü s hadt dit op een Wilgeboom huis-

veflende gevonden, en het fchynt weleeniger-

maate overeen te komen met het onze, dat

ik befchreeven heb *: doch de Gedalte was , B^ 494a

getuigt de Ridder , als die der Pynboomen

of Denneboomen , maar de helft kleiner(*)w

Onze Autheur betrekt tot deeze Soort een

Olyphantje, 't welk Frisch genoemd heeft;

een Tor met eene kortagtige Snuit , van taame-

lyke grootte , graauw of bruin van Kleur , doch

met drie witte Streepen op de Rug , waar van

de middelfte een voortzetzel is van de witte

Streep , die langs de Snuit loopt. Op de

Dekfchilden zyn , bovendien , nog andere wit-

te Streepen, en dezelven hebben een witten

Rand. De Made, daar hy uit voortkomt,

kan kruipen, en zig op de gladde Bladen vafl>

houden, befpinnende zig, tot de Verandering,

aldaar een halfrond Tonnetje dat geel is en zo

dun van geweefzel , dat men de Pop daar bin-

nen

(*) Volgens de Faun* Suec. Ed. L p. 154, iss; alwaar

egter de woonplaats van dat Olyphantje gefield wordt in ze.

ker Onkruid van de Haver. Vergetyk het gene op N. +9 9

hier voor
, gezegd is.

I. DSM.. IX. STUK. Ü
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V. nen duidelyk kan zien* Het Torretje, daaruit

A
xn

EEL
* §e^rooPen > begon eerft dit bekieedzel op te

Hoofd, vreeten (f>
stuk. Qt fjeer Geoffroy maakt , onder den

naam van Kalander met een gegroefde Snuit , van

dit Olyphantje zyne Eerde Soort , en geeft 'er

een Afbeelding van die omtrent de helft in

langte vergroot is , als zynde hetzelve een hal*

Pl. lxxiv. vg Paryfche Duim lang (§)• Onze Afbeelding

-*%. 14.
jS van dergelyke Olyphantjes, hier te Lande

gevangen, die men te regc Bonte kan noemen*

in de natuurlyke grootte ontleend.

lxxii. (72) Olyphantje met een korte Snuit, dat

langwerpig en ZW

Sprieten roodagtig.

Xwuu langwerpig en zwart is , hebbende de

De Heer Geoffroy heeft een Olyphantje

omftreeks Parys gevonden , dat langwerpig en

geheel zwart is , met het Borftftuk geftippeld

en de Dekfchilden gegroefd* Van de Kleur der

Sprieten vind ik, by hem, niets aangetekend;

maar de Pooten waren een weinig vaal. Het

was een zesde Duims lang (*). HetSweedfche

lieeft maar de grootte van een Luis.

Nu
- (t) InC XL Th. p, 32, 3 3. N. 31.

($) Hifi. des In/, tnv. Paris. Tom. I. p. 278. PL. IV.

2%. 8.

(71) Curculio breviroftris oblongus ater, Antennis rufïs.

Syft. Nat. X.

, (*) Le Charanfon noir a Sülojis, Hifi. des In/, env. Paris.

Tom. I. p, 282.
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Nu gaan wy over tot de befchouwing van V*

nog eenige uitheemfche Olyphantjcs, die tot
A
x?r

EEL#

dit Artikel zyn t'huis gebragt. Hoofd.
STUK,

(73) Olyphantje met een korte Snuit, dat bet lxxiil

Borftftuk en de Dekfcbildengedoomd heeft* óxynzi&~

bet Voorhoofd uitgehold , en zwart is van

Kleur.

Dit Beeftje, uit de Indien afkomftig, be-

vond: zig in het Kabinet van de Koningin van

Sweeden. Het ziet 'erleelyk uit \ als een Spin-

nekop , hebbende de Dekfchilden , die het Ag*

terlyf zeer bedekken, met Haairige Wratten

befprengd. Men ziet dan de reden van den

Bynaam.

Wy geeven hier(PL. LX XIV* Fig. 15.) pl. lïxiv*

de Afbeelding van een uitheemfch Olyphantje, 'f'
1Si

uit de Verzameling van den Heer J. C. Phi*

L ï p s , het welk , wat de Doornagtige Wrat-

ten belangt , veel naar deeze Soort fchynt te

gelyken ; hoewel de gedaante van een Spin-

nekop veel meer te vinden is in een ander

uklandfch Olyphantje van dien Liefhebber

,

waar van wy de Afbeelding QFig. 16,) mede- jr^, Ui

deelen ; maar dit is rond en glad van Lyff

aan 't Borftftuk knobbelig gedoomd , gelyken*

de daar door eenigermaate naar de volgende

Soort. De Kleur van beiden is zwartagtig

bruin*

(73) Curculio breviroftris niger* Thorace Elytriscjue fpino*

fis , Fronte excavata. Syft. Nat. X. Al. L. U,

t D£HL. IX, STUK» Ü &
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V. bruin. Ook zyn zy zeer dik van Pooten naar
Afdeel. hunne grootte#

Hoofd»
stuk. (74) Olyphantje met een korte Snuit > dat

lxxiv. zwart is en het BorJIJtuk eenigermaate

Barbaryfchê. gedoomd heeft 9 de Dekfchilden met een

dubbelen hoek omgekruld.

De Heer Brander heeft dit Olyphantje

te Algiers waargenomen. Het heeft de groot-

te byna van de Meft-Torren y het geheele Lyf

zeer zwart; den Kop , het Borftftuk en de

Pooten 9 met uitgeholde Stippen befprengd. De
Dekfchilden, aan één gegroeid, gaapennaauw-

lyks , en hebben pukkeltjes onder aan de Zy»

den: van boven zyn op ieder twee verheven

Streepen met fpitfe bultjes gewapend. Het

Borftftuk is op verfcheiderley wyze uitgehold

,

en als met een ronde Doorn wederzyds be-

ftempeld.

LXXV.
Cornutus*

Gehoornd.

(75) Olyphantje met een korte Snuit , dat

Afchgraauw is , hebbende bet Borftftuk

en de Dekfchilden eenigermaate gedoomd,

den Kop gehoornd.

In het Kabinet der Koningin van Sweeden

be-

(74.) Curculio brevïroftris ater, Thorace fubfpinofo , Elytrii

angulo duplici crifpato. Syft. Nut. X.

rj$) Curculio breviroftris cinereus, Thorace £ lyttisque ful>-

ipinofis, Capitc cornuto, $yjï. Nat. X
%
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bevondt zig dit lódiaaöfch Olyphantje , het V.

welk gehoornd wordt geheten , om dat het aan i?f
M*

den Kop vier uitfleekende hoeken heeft, één Hoofd-

wederzyds boven de Sprieten, en één van ag~ SÏÜK»

teren. De Schilden zyn als ftekelig gemaakt

door Stippen , met een bosje Haairtjes daar by*

(76) Olyphantje met een korte Snuit , dat lxxvi;

blaauwagtig is , hebbende vier zwarte ïïtës!****

Stippen op het Borftftuk en op de Dek-^^men

f' fchilden twaalf.

Dit Indiaanfche was in 't zelfde Kabinet

,

hebbende de grootte van een Paardevlieg ; den

Kop met een groefje, en aan het Agterlyf,

van onderen , ook een of twee zwarte Vlakken. >

(77) Olyphantje met een korte Snuit , dat lxxvil

groen en geftreept is> met verheven zwar» ^Skelig?'

te Stippen»

Dit heeft de grootte van den MeCtTor en

komt ook uit Indie, zo wel als \ naaftvolgen-

de , beiden in 't gedagte Kabinet bevindelyk.

Uit de Verzameling van den Heer P. K r a-

me a hebben wy het nevensgaande Olyphantje,

dat zeer wel met deeze Soort overeenkomftig

fchynt

(75) Curculio breviroftris coerulescens , Thorace pun&is ni-

gris quatuor, Coleoptris duodecim» Syft* Nat. X. M. L. UW

(77) Curculio breviroftris viridis ftijatus, pun&is nigïis ele-

vatis. Syjl. Nat. X. Mt L. V.

I. DEEL, IX. STUK, Il 3
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V. fchynt te zyn, tot de Af beelding (Fig. 17,)

A
3^?

EL*

Se^rüikt. De Kleur is blaauwagtig of Spaanfch

Hoofd- Groen. De grootte is uit de Afoeelding blyk-

stük. baar.

PL. LXXIV.

Lxxvni. Ü%) Olyphantje met een korte Snuit , dat

jibbreviatuu bruinagtig is en de Dekfcbilden graauw
Kortagtig.

° J °

heeft , met zwarte, gladde, verhevene,

ingekorte Streepen, daar op.

De Dekfchilden van dit laatftezyn, uitge-

nomen de Streepen en Randen , als met een

graauwe Vagt overtoogen.

rxxix. (J9) Olyphantje met een korte Snuit, dat

ch^eeffh, graauw is en de Dekfcbilden ingekort

beeft 9 de Sprieten gekamd , bet Lyf van

agteren wit.

Veelerley Soort van Erwten , uit China naar

Sweeden gezonden zynde , om daar te zaaien,

bevondt men dezelven altcmaal uitgegeten door

zeer kleine Torretjes , die de geftalte hadden

van Olyphantjes , en waar van veelen nog le-

vendig waren. De Heer Baeckner be-

fchryftze , onder den naam van Cbineefcb Oly~

phantje, dat bruin is, met de Dekfcbilden Tzer-

graauw,

(78) Curcuiïo breviroftxis fubfuscus grifeus, ftrüs atrisgla-

"Ms elcvatis abbreviatis, Sy/f. Nat. X. M, L. U,

(79) Cuj'culio bïeviroftxis grifeus, Elytris abbreviatis, $M
tennis pe&inatis, Po&ce albo, Syjï% N*t. X,
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graauwy en het Schildje wit, als volgt (*). V.

Het heeft de grootte van een Luis; den Kop A
£?f

Er"

en 't Borftftuk bruin, en de tip van 't zelve Hoofd-

met een driehoekige Vlak. De Dekfchilden STUK»

zyn kort en byna ftomp , Roeftkleurig; de

Dyën dik. Het Agterlyf is aan de zyden , naar

de tip toe, met een witte Vlak getekend.

Van geftalte en grootte als dit Oïypbantje,

is 'er een in Sweectao ontdekt, dat de Dek-

fchilden zwart heeft met kleine witte Stipjes
f

onthoudende zig op de Planten (f).

(80) Olyphantje met een korte Snuit, dat de zxxx.

Pooten niet ftekelig heeft , het Lyf zwart, ongevieu-

bet Borftftuk gedoomd 9 de Dekfchilden^1^

<vcreenigd> bet Agterlyf geftippeld.

Zo omftandig zyn de Kenmerken voorgefteld

van dit Olyphantje, uit Indie afkomftig, en

door den Heer de Geer aan onzen Autheur

medegedeeld. Het heeft het Borftftuk als met

een Kruis van Stippen gebrandmerkt : het Ag-

terlyf is van onderen drievoudig rood geftip-

peld. Voorts is
5
t een der grootften van dit

Geflagt. \

XII.

(*) Amcen. Acad. VOL. III. p. 34&#

('t) Curculio Atomarius* Faun. Suec* Ed. II. p. t%u

N. 628.

(go) Curculio breviroftris , Tedibus minicis, Corpore atro,

Thorace Spinofo , Elytris coadunatis , Abdemint pun&ato„

Syft. Nat. X.

I. Deel lx* Stuk. Ii 4
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Xli
Hoofd. XII. HOOFDSTUK.

Befcbryung van 't Geflagt der Bastaard-
Olyphantjes, waar onder ook de Byën*

vreeter geteld wordt.

STUK.

Naam* Den naam van After-Ruffelkaefer, die door

den Heer Sülzer aan dit Geflagt ge-

geven wordt , heb ik nagevolgd met dien van

Bastaard .Olyphantjes. De Kop,

naamelyk , loopt in dezelven eenigzins Snuitag-

tig ; weshalve men ook de Eerfte Soort onder

de Snuittorretjes plagt te tellen, 't Woord

AttelabuS) dat Linn^eüs hier tot den Ge-

flagtnaam uitgekoozen heeft, plagt oudtyds

voor een klein ongevleugeld Soort van Spring-

haanen gebruikt te worden (*) De Heer G k-

offroy heeft hetzelve op de Meftkevertjes

van onzen Autheur , in 't Franfch Escarbot , toe-

gepaft (f)* Doktor S c o p ol i heeft de Lelie» ,

Spergie*Torretje$, en anderen > daartoe betrok*

leen.

Kenmerken, De Kenmerken der Baftaard-OlyphanÊJes be-

ftaan daarin , dat zy den Kop agterwaards , of

paar het Lyf toe , verdunnende hebben en ne-

der-

(*) Locuftamm minimat line pennis, quos Attelabos va-

cant, Pxiisr. Nat. Hifi. Libr% XXIX. Cap. 4.

(t) #*/?• &* ty* 'M. Paris, Tom. i. p. <>3. Zie blad*,

f 12. hier voorf

Soorten,
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derwaards geboogen : de Sprieten loopen naar V.

't end toe dikker. Onze Autheur geeft daar
A
^

)

j

E

I

EL*

van tien Soorten op, waar onder eenige Uit- Hoofd-

landfche zig bevinden, STÜK#

(O Baftaard-Olyphantje, dat zwart is met 1

Coryli,

roode Dekfchilden* Der Haf*
laaren.

L 1 jn n je u s hadt , in de befchryving der Die-
Px
>^sT*

ren van Sweeden, reeds opgemerkt, dat dit

Beeftje, toen van hem tot de Olyphantjes be«

trokken , merkelyk van de anderen verfchilde,

doordien het maar een zeer kort Snuitje hadt,

en den Kop niet als in het Borftftuk ingekaft*

maar vry ver uitfteekende , geheel gitzwart en

gelykende naar den Kop van een gevilden Vos.

De Sprieten, daar aan zittende, hadden ook

het onderde Leedje niet langer dan de overi-

gen. De Dekfchilden waren donker rood,

langwerpig, met uitgeholde Stippen geflreept:

het Borftftuk van boven rood, van onderen

zwart, gelyk ook het Schildje en de Pooten.

Dit alles bevindt zig in hetBeeftje van onze

Afbeelding, 't welk anderzins eenigermaate ge*

lykt naar de Lelie-Torretjes. Geoffroy
heeft hetzelve betrokken toteenGeflagt, waar

aan hy den naam van Rhinomacer, in 'tFranfch

Btcmare geeft , en dat hy getuigt vaq de Oly-

phant-

(1) Actelabus nlger, Elytris mbris. Syft.Nat.TL. Gen. 17S.

Curculio niger , Elytris rubris , Capitc poftice elongato*

Faun. §{tic, 476. It. Off, 15 1.

I, DEEL. IX. STUK.» I ï $
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V. phantjes of Kalanders alleen te verfchillcn,

A
yit

EI" doorcl *en de Sprieten niet geknakt, maar ge-

Hoofd- heel regt zyn, iosgelyks op een lange Snuit

«tuk, geplaatft. Dit laatfte dat in de Eerde Soort,

yan hem Becmare Levrette genaamd , op de

Diftelen huisveftende en een vierde Duims

lang ; als ook in anderen , die kleiner zyn en

zig op de Bloemen onthpuden, plaats heeft,

kan niet toegefchreven worden aan zyne Elfde

of laatfte Soort, welke dit ons Baftaard-Oly-

phantje is, 't welkhy noemt Becmare a tête ecou

chée 9 of met den gevilden Kop, hetwelke,

volgens hem , zig bevindt op deAhomboomen

,

in de Boffchen. Onze Autheur zegt , dat het

in de Bladen der Hafelaaren of Hazelnoote-Boo-

men huisveft, die van hetzelve, [van het Mas-

ker denk ik,] tot eenCylinder opgerold en we»

derzyds geflooten worden.

ir. (2) Bafhard-Olyphantje . met de Dekfchilden
Surinamen* ,

f,s. aan de tippen tweetmdzg.
Suri- t

nsomicfa. De Heer Rolander heeft dit in Surina.

me waargenomen. Het is kleiner dan 't voor-

gaande, hebbende wel den Kop en het Borft.

ituk zwart , maar cte Sprietjes wit en bruin

geringd ; de Pooten Roeftkleurig, de Dyen
aan 'tbovenfte met een wit Kringetje; de Dek-

fchilden bruin, geftreept, aan de tippen met

twee tandswyze puntjes.

(a) Attelabus Elytris apice bldentatis. Syji. Nat, X,
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(3) Baftaard-OIyphantje , dat zwart is, met v.

de Dekfchilden rood, en een zwarte dwars» Afdeel.

ftreep in 't midden zo wel als aan de tip. Hoofd*
pen beefu stuk.

iii.

Dit is in Penfylvanie door den Heer Kalm Pe»fyto***m

gevonden , zynde nog kleiner dan het Suri- .renfyiva-

naamfche, zo even befchreeven, en daarvan

verfchillendc , niet alleen door gemelde zwarte

dwarsftreepen op de Dekfchilden, maar ook

doordien de Nypers ros, de Sprieten aan den

wortel geelagtig en de Pooten uit den rooden

zyn.

(4) Baflaard-Olyphantje, met Springpooten , iv.

hebbende bet gebeele Lyf zwart. vandt
Berken»

Dit onthoudt zig op de Bladen der Berke-

boomen , doende dezelven , door het knaagen

,

fierlyk krullen, volgens den Heer Rolan-

der. Of het in Europa dan elders waarge*

nomen zy , wordt niet gemeld*

(5) Baftaard-Olyphantje, dat zwart is, met v

een dubbelen witten band op de DekfcbiU^ugt

dm, die aan 't Borjifiuk rood zyn.

Dit

(3) Attelabus niger, Elytris rubris, fascil media apicisque

nigia. Syft. Nat. X.

(4) Attelabus Pedibus faltatoriis, Corpore toto atro. Syft.

Nat. X.

($) Attelabus niger, Elytris fascia duplici alba , bafïrubris.

Syft. Nat. X. Curculio niger. &c. Faun. Suec. 477. Jonst»
In/, t. 15. LIST. muu T. 31. f. I. KAJ. In/% j©$. N. tf%

I. DEEL, IX. STUK.
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V. Dit was , zo wel als de Eerfte Soort , onder
Afdeel. deze Olyphantjes behoorende, volgens het gene

Hoofd- de Heer deGeer aan onzen Ridder getoond

stuk. hadt; blykende zulks , zegt hy, uit de hard*

heid van het Infekt , de ftyfheid van de Poo-

ten , de inplanting der Klaauwtjes en Sprieten ,

en deszelfs vrugtelooze pooging om te byten.

Het is zeer gemeen en loopt zeer fneU Het

gelykt veel naar een Mier, in geftalte en ia

grootte, hebbende den Kop zwart en plat*

zonder Snuit, met de Sprieten op 't end, die

ook zwart zyn en Knodsagtig ; het Borftftuk

ros en zwart gerand: de Dekfchilden lang-

werpig, ftomp eü zwart, ruuw door verhevea

Stippen, en, als gemeld is, wit gebandeerd.

Doktor Scopoli heeft het ook in Karniolie

gevonden , op het Land.

vr. (ó) Badaard-Olyphantje, dat groen zV, nut

oo&ch. ten dubbelen geelen afgebroken band op de

Dekfchilden, het Borflfluk ruig.

In het Kabinet der Koningin van Sweeden be-

vondt zig dit Baftaard-Olypantje , dat de Heer

Hasselquist op den Berg Sipylus gevon-

den hadt, zynde van grootte en geftalte als

het voorgaande Mieragtige,

vrr. (7) Baftaard-Olyphantje , dat blaauwagtig is,

Apiarius.
e

Byënvreeter*

(6) Attelabus viridis, "Elytris fascia duplici flava interrup-

e4 , Thorace hirfuto. Syjt. Nat. X. M. L. ü.

(7) Attelabus coeruleiccns , Elytris mbris, fasciis tribus ni-

gris.
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en de Dekfcbilden rood beeft , met drie \\

zwarte banden. Afdek*
All»

Daar zyn wilde Byën, die haare Neften van
H
°?!!?"

Steen maaken , aan de Muuren , en derhalveü

van den Heer Reaumür uitvoerig befchree-

ven worden onder den naam van Metzelaars

(Abeilles magonnes), en van den Heer Sch^f-
fer genoemd worden Maurer-Biene 3 dat is

Muur-Byën» Niettegenftaande de vaftheid hun-

ner Neften 9 die uit aan één gelymde brokjes

Steen beftaan , zyn doch de Jongen 'ér zo min

voor de verflinding van andere Infekten beveï-

ligd , als inde Honigraaten. De Wormen,

die dezelven meeft aantaften , zyn wel de ge-

nen waaruit een foort van Boor-Wespen voort-

komen, en deeze vergenoegen zig met een

Celletje of Hokje uit te vreeten : maar een

andere foort van Worm of Made is 'er , die

vervolgens , met zyne fterke Nypers , den

Wand van het naafte Celletje doorboort, en

dus verfcheide Jongen van deeze Byën opvreet,

eer hy tot zynen vollen wasdom komt. Ik

weet het juifte getal niet van de Byën-Wor-

men en Poppen die door hem vernield worden

(zegt de Heer Reaumür;) maar ik geloof

dat hy 'er wel vier , van de eenen of de ande*

ren, tot zyne aangroeijing noodig heeft: de-

wyl hy ten minfte zo groot wordt als een

Worm
grif. SwAMM. BibL T. 26. f. 3. KSAUM, Inf. *, T, I.

f. 10.
..

ï*

I. DE£L, IX, STUK.
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HOOFD-
,
STUK.

De Worm

V. Worm der Muur-Byën , die aan het verande-
A
v?f

EL
* ren toe is#

Het geheele Lyf van deezen Worm is fchoon

rood, met een fterker glans dan van Rooze-

rood. Hy is glad , hebbende alleenlyk hier

en daar eenige Haairtjes op het Lyf. Zyn Kop

is zwart, Schulpagtig, en gewapend metfterke

Nypers, bekwaam, gelyk die der Metzelaar-

Byën, om met vrugt te werken op de Kalk

der Neften. Zes Schulpagtige Pooten heefc

hy, en zyn Aars kan ,hem voor een zevende

dienen, maar die Vliezig is. Aan het agterfte

draagt hy twee Schulpagtige Haakjes, die fchep-

pende naar elkander zyn toegekeerd.

De Worm , daar wy van fpreeken , is aan

Swammerdam niet onbekend geweeft , die,

in den Jaare 1666, zig te IlTy in Vrankryk

bevindende, in het Landhuis van zyn goeden

Vriend, den Heer Thevenot; aan een der

Kofynen van de Venfteren, in 't byzyn van

Doktor Steno, een Neft van zulke Muur-

Byën waarnam, en in een Hokje van hetzelve

zulk een rood Wormpje vondt. Ik weet niet

wat hem deed denken , dat dezelven de Kalk

van 't Neft tot hun Aas gebruikten ; doch als

hy 'er bewaard had , die nog Voedzel noodig

hadden, in Neften met Wormen en Poppen

van deeze Byën voorzien, zou hy wel haaft

ontdekt hebben, dat zy veel pagter en fappi-

ger Spyze, dan Kalk, behoeven.

Deeze Worm verandert, in 't vervolg, in

een

Hst Torretje.
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«d zeer aartig Torretje, inFig. 19* afgebeeld, V.

dat langwerpig is gelyk de gewoone Spaanfche a^Jsel.

Vliegen ^n van weinig minder grootte. De Kop Hoofd*

en 't Borftftuk van hetzelve, zyn zeer fchoon 5TÜK*

blaauw ; de grondkleur der Dekfchilden is rood]-
PL
j^

x**y*

maar deeze Kleur vertoont zig niet dan in de

tuffchenruimten van drie breede banden, welke

donker Violet zyn, loopende fchuins: zo dat

die van de eene zyde met die van de andere

een hoek maaken, naar den Kop toegekeerd.

Van onderen is de Kop
,,

het Borftftuk en het

Lyf, t'eenemaal ruig, doch, door de wkagtige

Haairtjes heen , wordt men gewaar , dat het

Agterlyf van onderen Hemelfchblaauw zy.

Men vindt dit Infekt zo wel in Duitfchland

als in Vrankryk , volgens L 1 n n je v s ., die aan*

merkt, dat het de dubbele grootte heeft van

het Mieragtig Baftaard-Olyphantje ; zynde des-

zelfs geheele Lyf blaauwagcig zware, maar de

Kop en het Borftftuk ruig door zwarte Haairt-

jes : van onderen glinfterend blaauw , zo wel

als de agterfte Dyën , die langer dan de ande-

ren zyn. De Dekfchilden rood en zwart ge-

bandeerd; de Sprieten zwart en knodsagdg.

Doktor Sc o poli nam dit fierlyke Torretje,

het welk hy zwavtblaauw en ruig noemt, met

de Dekfchilden rood , in Karnioiie waar op

verfcheiderley Bloemen, welker Honig en Stuif-

meel het tot Voedzel fcheen te gebruiken. De
Heer Geoffroy betrekt hetzelve tot zyn

Geflagt van Gems of Clairon, reeds gemeld *;*Biadz*aff,

1. deel. ix. stvk, waar
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V* waar van het; de Eerde, grootfte en fraaifte

Afdeel. Soort uitmaakt, onder den naam van ruigbaai-

Hoofd- rig hemelfchblaauw , met roode bandeerzelen. De
stuk, tuffchenruimte van het rood fchynt fomtyds

helderer % fomtyds donkerer blaauw, Violet,

en zelfs zwartagtig te zyn (*).

Dit Torretje weet dat *er Metzelaar-Byën

zyn, vervolgt Reaumur, en het weet dat de

Worm , die uit het Ey zal voortkomen , welke

het gereed is te leggen , om in 't vervolg een

Tor te worden , noodig heeft geplaatft te zyn

in een Celletje, door een van deeze Vliegen

gemaakt: het weet, eindelyk s dat, om het

Eytje daar in te kunnen leggen , het oogenblik

moet waargenomen worden, wanneer de Met-

zelaar is uitgegaan, om Kalk en Steen te haa.

len of Voorraad op te doen van Levensmidde-

len. De Heer du Hamel heeft waargeno-

men , dat , wanneer het Celletje aan deeze By

genoegzaame ruimte geeft, om daar in te kun-

nen huisveften , dezelve de Nagt daarin door-

brengt , met den Kop nederwaards gekeerd.

Zou dezelve niet veeleer daar blyven , om te

beletten , dat ecnig ander Infekt zyne Eyeren

daar in kwam te leggen , dan om zig een Lo-

gï-

(*) Gemelde Heer ftemt daar omtrent niet met zig zelf

overeen ; alzo by het in de Tytel noemt Clerus nlgro Viola-

ceus , &c. , en in de Befchryving zegt , dat de Dekfchildcn
,

zo wel als 't Borflftuk , d'un beau bleu brlllant zyn. Tom. I*

p. 30+. Hy geeft 'er de langte aan van een half Duim,



de Bastaard- Olyphantjes. 515

giment te bezorgen, gemakkelyker dan dat V.

van het Gat des Muurs, waar in zy zig, op ^v®1*5

andere tyden, te vrede houdt. Hoofd.

Als de roode Worm zig tot de Verandering STUK*

fchikt, maakt hy een afgefchooten plaats in het ^Ten
Hug

Celletje daar hy zig in bevindt, door middel Womu

van een plat , wel uïtgefpannen Doek , dat de

dikte en ftyfte heeft van Parkement , en van

een heldere Koffykleur is. Met Zyde, van

die zelfde Kleur, bekleedt hy de Wanden van

het Logiment , waar in hy zig bepaald heeft.

Ik heb ten uiterfte verbaasd geftaan over den

tyd , dien een van deeze Wormen by my
doorbragt, voorenaleer hy de laatfte Veran-

dering onderging. Het was niet, dan ten einde

van omtrent drie Jaaren , dat hy zig onder da

gedaante van een Torretje vertoonde. Ik zou

daar uit nogthans niet befluiten durven , dat de

volmaakte Verandering van deeze Wormen
nooit dan in zo lang een tyd gefchiede; al

wift ik niet , dat S w a m m e r d a m *er een ge-

had heeft , die veel fchielyker de Verandering

onderging. Het gene ik, voorheen, aangaan-

de de middelen tot verlanging en verkorting

van het Leven der Infekten verhaald heb

,

toont, dat deeze roode Worm van de genea

moet geweefl zyn, wier Leven verlangd was;

zo dra men weet, dat hy gehouden zy in een

Kamer zonder Vuur. Geduurende den Win-

ter is hy aldaar, mooglyk, wat warmer ge-

weeft , dan 'm het Steenen Neft aan den Muur

;

h Deïi-. IX. Stuk. Kk doch
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V. doch by Zomer heefc hy zekerlyk die fterke

Afheel. Hitte gemift, welke plaats grypt aan Muuren,

Hoofd daar de Middag-Zon op fchynt. DeMetzelaar-
stcjk. gy weet zeer Wel 3 dat de Warmte tot uit-

broeding van haare Jongen noodig is , en draagt

daarom wel zorge, van haar Neft niet te maa-

keo aan Muuren, die tegen 't Noorden (laan.

Hierom heeft zy ook veel moeite om haar Neft

tegen Infekten die naar Honig gretig zyn (*) >

inzonderheid de Mieren , te verdedigen.

vin. (8) Baftaard-Olyphantje dat graauw is met

zagt!" Fhtweelagtig dons , en drie bleeke Banden

op de Dekfchilden heeft.

Langwerpig rood Olyphantje, met de Dek-

fchilden zwart , en daar op een drievoudigen

witagtigen Band; was dit elders genoemd. Het

Fluweelagtig dons, daar het mede bekleed is,

geeft 'er den Bynaam van zagt aan. Men vindt

het in Europa.

ix. (9) Baftaard-Olyphantje dat zwart is , mei

Bokagtig.
*

gerimpelde Dekfchilden.

AI-

(*} De Heer Sulzer heeft dan wel mis , wanneer hy

yan dee?e Byën zegt. Of zy fchoon geen Honig maaken , heh

ben z y doch haare Celletjes , waar 'm zy haare Eijeren leggen ^

enz. Kenz. der lnf. Surich 176 1. pag. 61.

(8) Attelabus grifeus pubescens, Elytris fasciis tribus palli-

dis, Syft. Nat. X. CurcuUo oblongus ruber, Elytris nigris,

fascia triplici albicante. Uddm. Dijf. 28. T. 1. f. 9.

(9) Attelabus ater, Elytris mgofis Syjf, Nat* X. Curcuh'o

mm-
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! Allergrootfte zwarte langwerpige Olyphant- V*

Tor, de Schilden met ODregelmaatig Netwerk; ^2|.**p

vindt men deezen getyteld* Hy onthoudt zig Hoofd*.

in een Soort van Zwam of Paddeftoel, Boletus STÜK»

fomentarius genaamd»

(10) BaftaarcLOlyphantje dat zwart is 9 met BuprfftG;jeq
de Deifcbilden Peezig en bet BorJIJiuk

T*"*5*

bolrondagtig.

Onder den naam van zwarte AgréuTor was

dit voorgefteld inde befchryving derSweedfche

Dieren. Men betrekt 'er toe den allergrootften

zwarten rolronden Atteldbw » met het Borftflulc

dikagtig en Nypers aan den Bek ; uit de Ver-

handelingen der Akademie van Upfal in Swee-

den : als ook den Boomtor , met een dikken

Hals 9 van Frisch (*) ; zeggende dat hy zig

in de Vuiligheden onthoudt , op drooge plaat*

fen en geevende er de volgende befchryving

van.

9, Dit zonderlinge Infekt weet ik naaüwlyks*

$, met zekerheid , tot eenig Geflagt te betrek-

3, ken : want het verfchilt van allen in veifchei-

3, derley opzigten. Aan den Bek zyn lange

3, fcherpe Nypers met één Tandje aan de bin-

3, nenkant : het geheeïe Lyf is zwart , mee

m zeer

maximus ater obloiigus , Elytris irrcgulariter reticulatis, üddm*
Lijf* %6, T. I. f. 1.

(10) Attelabus ater, Elytris ncrvofis, Thorace üibgloboïhé

Syft. Nat, X. Bupreftis ater. Faun, Suee% 554,

(*) InJ. XIll. TH, p. 23. T. XlXé

1, DEEL. IX. STUK. lik %
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Si6 Besch-ryvinc van
V. „ zeer kleine putjes daar over verfpreid. De

Af
|j X

el
' „ Sprieten zyn draadvormig , dikagtig, nietlan-

Hoofd- ,* ger dan het Borftfluk, 't welk geenszins ge*

„ zoomd is, hebbende aan de Gewrichting,

„ van vooren en van agteren, zeer kleine ros-

„ fe Haairtjes. De Kop, die daar buiten uit-

3 , (leekt , heeft , met het Borftftuk , de lang-

„ te byna der Dekfchilden , op ieder van wel-

„ ken twee of drie verheven Streepen zyn.

„ De Agterpooten ftaan verder van de overigen

„ af, dan in eenige ons tot nog toe bekende

„ Infekten. Maakt het een nieuw Geflagt uit,

„ of behoort het ook tot de Zandloopers?"

De Afbeelding van Frisch vertoont eea

Tor, van drie vierden Duims lang , die den

Hals byna zo dik als 't Lyf , en dikker dan

den Kop heeft, doch zonder Schild, dat is,

niet gezoomd of platagtig ,
gelyk in veele andere

Torren. Het Borftftpk is rond , en glimmend

zwart
,
geheel glad , zonder eenige oneffenhe-

den. De Voelers beftaan uit ronde Knopjes,

zegt hy , en zyn niet lang, De Vleugels heb-

ben de twee evenwydige middelgraaten zeer

verheven. Het Vogt, dat deeze Tor in zyn

Lyf heeft, tali de Koperen Spelden zeer aan;

zo dat zy fterk met Spaanfch groen beloopen.

Niettegenftaande de grootte zeer veel ver-

fchik, vind ik geen beter gelegenheid , dan hier,

om gewag te maaken van een Geflagt van Tor-

retjes, het welke de Heer Geoffroy ons

opdifcht onder den Latynfchen Naam van My-
Ia-
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Mm, in 't Franfch Myfake. Het maakt, zegt V.

hy, als een middel-Geflagt uit, tuflchen dat
Af™jeW

der Goudhaantjes en der Olyphantjes. Zyn Hoofd»

Sprietjes naamelyk, die het 'er vier heeft, ge-
STÜK'

lyken naar die der Goudhaantjes, als naar 't

end toe dikker loopende , en famengefteid uit

half klootronde Leedjes, die een weinig drie-

hoekig zyn : maar zy (taan op een Soort van

Snuit, welke van die der Olyphantjes niet ver-

fchilt , dan daar in , dat dezelve breed en kort

is. Ook is 't aanmerkelyk, dat zy niet aan de

zyden maar op 't end van de Snuit geplaatft:

zyn. Hier kan men byvoegen, dat de Dek-

fchilden byna rond en zo kort zyn , dat zy

het Agterlyf voor eeni groot gedeelte bloot

laaten. Men vindt deeze Infekten vry gemeen

op de Bloemen.

Drie Soorten waren flegts van dit Geflagt Bloembed*

bekend, waar van de eerfte £ram , Afchgraauw^ lxxiv

gewolkt , met ten wit Kruis aan de tip van '£ Ag* Fi& m *°*

terlyf. Deeze was maar een zesde van een

Parysfchen Duim lang en is derhalve ongevaar

viermaal kleiner in langte en breedte, dan de

nevensgaande Afbeelding het Infekt vertoont.

De tweede Soort is geheel bruin , en heeft het

Agterlyf meer bedekt, zynde een vierde Duiois

lang. De derde Soort, geheel zwart en glim-

mende, van hem Ie Mylahre Satiné getyteld,

om dat "er een Soort van Zydagtig dons op het

Lyf legt, dat het Agterlyf zig wit doet ver-

toonen; is maar een twaalfde Duims lang, en

I. Deel. IX. Stuk, Kk 3 op
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V. op de Bloemen, omftreeks Pafys, zeer me-
Afdeel. nigvuidig ().

Hoofd «

stuk. ^^^^a^^of^^o^^^^^^^^
XIII. HOOFDSTUK.

Jlefcbryoing van 't Geflagt der Bok-Torren
of zogenaamde Bokken, dus wegens de Hoorn»

agtige Sprieten genaamd ; onder welken ver-

fcheide raare Ooft- en Weftindifche voorko»

men, in H byzonder de zogenaamde Letterhou*

te Bokken : onder de Inlandfche de Rooze-

Bokjes, enz.

Vwpu 11 7 Y komen tot een zeer aanmerkelyk Geflagt

yy van Schildvleugelige Infekten , die men

gemeenlyk Bokken of Bok -Torren
noemt, om dat hunne Sprieten eenigermaate

,

in zeker poftuur , de 'geftalte hebben van

de Hoorens van een Bok. De Duitfchers noe-

menze Holtz-Bocken of Holtzkaefer , om dat de

Wormen, daar zy uit voortkomen, meeftal

leeven en hun Voedzel vinden in het Hout van

holle rottige Boomftammen. Men noemtze,

in 't Franfch , Capricornes , naar het Lacynfch

woord Capricornus, dat volkomen 'c zelfde als

het Griekfehe kifwtym betekent , naamelyk

een Steenbok» Het woord Cerambyx, 't welk

tot den Geflagtnaam is gebruikt, diende oud-

tyds

(*) tyft. des Jnf, env, Paris. Tpm. I, p. 2 £7- z6$.
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tyds om een Infekt aan te duiden, het welk, V,

aan den Vygeboom vaftgemaakt zynde, door A^r L*

zyne Stem de Muggen wegjoeg (*). Hoofd-

Boven en behalve de figuur der Sprieten, die STÜK*

lang, dun en Borftelagtig ftyf zyn; die van 'c

Borftftuk, het welk gedoomd is of bultig rond;

en die der Dekfchilden , welke aan de Zyden

lynregt loopen : onderfcheiden de flerke Ny-

pers hun ook van de meefte andere Torren,

De Bokken geeven een Geluid van zig , wan-

neer menze aanraakt of drukt , zo knarfend

fchefp als dat van de bonte Duin-Kevers en

Water-Torren. Men noemt hun
5
in fommige

deelen van Duitfchland , deswegen Geiger of

Vioolfpeelders. Bovendien hebben zy de Sprie-

ten zodanig geplaatft, dat dezelven uit het

midden der Oogen fchynen voort te komen,

dewyl het Oog derzelver inplanting omringt.

Men heeft het Masker van deeze Infekten oud * De Ho-.it-

tyds beter gekend , dan de Torren. Het werdt

Cojftis genoemd, en hedendaags geeven wy *er

den oaam van Houtwormen aan* Deeze ver-

fchillen van de Kwatwormen ; zo , doordien zy

in het Hout der Boomen, en niet in de Grond *

gevonden worden, als dat zy zo fhotterig week

niet zyn, en dan verder, om dat zy, in den

eerften opflag
,
geen Pooten in 't geheel fchynen

te hebben. Evenwei, als menze op een Vlak-

te legt, wordt men , in het voortkruipen, de

zes

(*) Lexicon SCAPULlf

I. Deel. IX. Stuk, Kk 4
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V* zes Pooten , die zeer kort zyn , duidclyk ge-
A
XIiT

L
waar# ^ houden zig regt uitgeftrekt, en leg-

Hoofd- gen niet krom , gelyk de Kwatwormen doen >

stuk. cn j1UQ Ljghaam is* nagenoeg Roirond, of naar

agteren verdunnende, niet met een Zak aan 't

agterend(*). De Kop is Schulpagtig en gewa-

pend met fterke Nypers. Veelal zyn deeze Mas-

kers uit den geelen wit van Kleur , ea zelfs

hoog geel of uit den bruinen. Zy onthouden

zig, gemeenlyk, in de Boomftammen , of in

Hout , waar van zy de zelfflandigheid uitknaa.

gen of tot poeijer vermaalen , maakende daarin

een Gat van grootte als hun Lyf.

De Pop. Sommigen van deeze Houtwormen verande-

ren in die zelfde Gaten, door hun geboord;

anderen kruipen in de Aarde. Het fchynt dac

eenigen wel twee of drie Jaaren leeven , eer

zy de Verandering ondergaan. Men kan hun

daartoe brengen , mids zulk een Houtworm in

i het Glas of Potje, daar men hem in bewaart,

Spaantjes by zig geevende van Hout, dat hem

tot Voedzel ftrekc , of ook eenige kleverige

Aarde ; waar van hy dan een Tonnetje , Pil of

Bal maakt , gelyk fommige Torren doen. De

Poppen der Bokken zyn kenbaar aan de knob-

belige Sprieten , die zig aan haar duidelyk ver*

toonen.

Onder de Bok-Torren vindt men de aanzien-

tyfcrt

(*) Hier uit kan men met reden befluiten , darde Afbeel-

dingen van de Wormen der Bokken , op Tab, XCII. van hes

XV. Peel van Seba
?
niet eclit zyn.
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lykften van alle Schildvleugelige Infekten. De V.

Geftalte is onczaglyk zonder affchüwlykheid : xill^
de Kleur in veelen ongemeen fraay : fom- Hoofd.

migen hebben een aangenaame Reuk, gelyk $TÜK*

deRoozebokjes, die daarom dus genoemd wor-

den : de grootte der Uidandfchen is verbaa-

zende. Men vindt 'er, in de Verzameling van

Petiver, een afgebeeld van tuflehen de vier

en vyfDuimen (*}, en S w am m e r d a ivi heefc
f
er, onder anderen , twee gehad, waar van de

een over de vier en een half, de ander meer

dan twee Duim lang was (*). Ik zwyg thans

van de verbaazende langte der Sprieten , in

fommigen, die, hoe langer, hoe meer hunnen

Kop verderen.

Onder de tweeënvyftig Soorten van dit Ge- soorten,

flagt, die de Heer Linn^eus opgeeft, zyn

wel de meeften Europeaanfche, doch veelen,

en de voornaamften inzonderheid , Uitheem-

fche. Hy onderfcheidt hetzelve in vier Artike-

len , waar van het eerfte de zodanigen bevat >

die aan het Borftftuk, op zyde, beweeglyke

Doornen hebben; het tweede de genen wier

Borftftuk op zyde met Tandjes is gezoomd ; het

derde die, welker Borftftuk rond is, met vafts

Doornen op zyde gewapend ; en het vierde zoda-

aigen wier Borftftuk rolrondagtig is enongedoornd.

EER»
(*) De langte der Afbeelding van Petiver, Tab.

XLVII. F;g. 1. is eigentiyk vier en een halve Rynlandfche

Duimen.

(f) Byfol der Natuur , I. DEEL, bl. 2$$,

I. DïEL, IX. STUK, K k J
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V.
Afdeel.
X1IL
Hoofd-
stuk.

i.

Cêramhyx

Lang ge-
,

EERSTE ARTIKEL.
Met beweeglyke Doornen, op zyde, aan

het Borftftuk.

(i) Bok Tor, die beweeglyke Doornen aan het

Borjtjluk beeft , de Dekfcbilden aan denwor-

tel ééntandig , en aan de tippen tweetan*

dig, met de Sprieten zeer lang.

Sloane, die deezen allergrootfte zwartag-

tige Bok-Tor noemt, met de Dekfchilden hoog-

rood, en geel gebandeerd, hadt hem van Ja-

maica, en Mr. Cour ten hadt 'er een van

de Rivier der Amazoonen. Hy geeft de Af-

beelding niet , maar haalt die van Merian
aan, welke deezen Bok afbeeldt, zyndefchoon

rood en geel gevlakt , drie Rynlandfche Dui-

men lang van Lyf. Van dergelyke grootte , of

kleinder, vindt men deeze Bok-Torren thans

vry gemeen by de Liefhebbers*

De Geftalte van dit Weftindifche Infekt is

eenigermaace Springhaanagtig ; weshalve het,

door den Heer Scheüchzer, in zyne Na-

tuurhmde der Heilige Schrift, ook voorgefteld

wordt

(i) Cerainbyx Thorace fpinis mobilibus, Elytris bafi uni-

dentatis apiceque bidentatis , Antennis longioribus. Syft. Nat.

X. Scarabams Capricornus maximus nigricans, fasciis Elytro-

ttim coccineis & flavis. Sloan, Jam% 2. p. 209, GREW.
Muf 1$}. t. 13. Merian. Sarin. t. 28. Vincent.

Muf. t. 1. fig. infimi media. Roes. Ir.f 2. Scarab* 2, p.

ïï. T. i. f. su
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wordt als een Springhaan. De langte van zyne V.

Voorpooten is, zo wel als die der Sprieten

,

Af
^j^

aanmerkelyk, doch verfchillende naar dat het Hoofd.

Mannetjes of Wyfjes zyn. Sommige hebben de STÜK#

Dyën der Voorpooten langer dan het Lyf, zeer

dik en fterk. Het daar aan volgende deel , de

Schenkel genaamd, is wel dunner, doch van

agteren bezet met eene ry van zeer fcherpe

Stekekjes; waar mede zy zig, zo 't fchynt,

in het klauteren langs de Stam en Takkeü der

Boomen, vaft houden. Te noodiger was dit,

om dat de Schors van veele Amerikaanfche

Boomgewaffen niet , gelyk die van voelen on-

zer Vrugtboomen , ruuw en rimpelig , vol Bars-

ten en Klooven, maar geheel glad is. Waar

toe hem zyhe lange Hoorens of Sprieten die*

nen, is, gelyk in alle Infekten, duider. Ik

vind niet waarfchynlyk , dat de Bok-Torren

zig 5 gelyk Mouffetus wil, daar mede aan

de Boomen zoude haaken, of dat die hun, in

het loopen , zouden behulpzaam zyn. Het on-

derfte deel der Pooten, of de Voet, is door

de Hartvormige figuur der Leedjes zeer opmer-

kelyk en zonderling in de Bok-Torren ; waar-

van deeze Soort , wegens de grootte , als tot

een Voorbeeld dient. Hier voeg ik by, dat in

dezelve de Nypers , die het Gebit uitmaaken,

wel niet groot , doch taamelyk fcherp en fterk

zyn. Ik heb
?

er gezien , waar in het bruine

,

voor aan , op de Dekfchilden , digt bezet

1. Deel, IX, Stuk. was,
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V, was met verbeven zwarte glimmende puk-
Afdeel. jakjes.

Hoofd-
stuk. (2) Bok-Tor , die beweeglyke Doornen aan het

11- Borjtfcuk heeft, de Dekfchilden bruin en

Katroi-voc- grys bont , met verheven Stippen.

Deeze Bok-Tor , zo 't fchynt in de Verza.

meling van den Heer de Geer zjg bevinden-

de, was uit Ooftindie afkomftig.

TWEEDE ARTIKEL.

Het Borftftuk , op zyde , met Tandjes
gezoomd.

in. (3) Bok-Tor, diebetBorJIJluk, op zyde, met

Letterhome
Tandjes gezoomd heeft 9 en uitgeftrekte

Bok, Hoornagtige Schaaren of Nypers , <wc«

derzyds gedoomd, de Sprieten kort»

Deeze Bok is twee Duim lang afgebeeld by

Sloane. BrowiüEj die hem de Macacca-

Tor noemt, heeft hem met de Nypers, by de

drie Duim , of , zo hy zegt , twee en een half

Duim lang en één Duim breed, vertoond;

zyn

(z) Cerambyx Thorace ipinis mobilibus , Elytrls fusco ca*

noque variis, pun&is elevatis. Syft. Nat. X.

(3) Cerambyx Thorace marginato dentato, Maxillis porree-

tis , corniformibus. utrimque ipinofïs , Antennis brevibus. Syft.

Nat. X. SJLOAN. Jam. z. T. 237* t 6. MfiRiAIi
Surm. t. 4S. ROES, Inf, 1. Scétrab. zm p. ïz.T. 1. f, 13.

PfcT. 'Gaz% u 44.. f, x, BllOWN, Jam. 429. t. 44. f*. 8.
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zynde het grootfre vliegende Infekt, dat hy V,

op Jamaika waarnam. Dit , voegt hy 'er by , ^v/ïï
111*

teelt voort in oude Stammen , inzonderheid Hoofd-

van Pruim- en Katoenboomen > alwaar de Wor- Stuk.

men 'door eenig Volk worden opgezogt, dat

dezelven lot Spyze nuttigt en gebruikt. Zy

zyn omtrent drie en een half Duim lang * en

ongevaar van dikte als een Pink of kleine Vin-

ger van een Menfeh. Hec Lyf is wit van

Kleur, en heeft een klein bruin Kopje, da£

men 'er gemeenlyk affnydt , als menze wil

eeten. Men opent, ontweit en wafcht dee-

ze Wormen altoos, eer men die toebereidt,

en, wel gebraaden £ynde, worden zy vanfom-

migen gehouden voor een der grootfte Lekker-

nyën in Amerika.

Juffr. Merian vertoont deezen Bok-Tor,

dien men, wegens de Kleur, gemeenlyk, en

met regt , de Letterboute Bok noemt , vliegen-

de, wel vyf Duim met de Schaaren lang. De
Afbeelding, welke Roes el geeft van ee-

nen , die hem door een Apotheker van Bre-

men , om uit te tekenen , in Vogt gezonden

was, heeft de langte van vier Duimen Ryn-

landfch. In deeze zyn de Nypers zeer kort,

gelyk ook in de Af beelding van Petiver(*)
9

alwaar die Bok de langte heeft van vier en een

half

(*) Tab. XLVII. Fig. i. naamelyk: want Tab. XL1V.

Fig. s. die,door LiNNiEUS aangehaald wordt 9 is va» ees ^

Kapelletje.

I. D-EEL. IX. STUK,
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V* half Duim : doch dezelve is te ruuw , om met
Afdeel. zekerheid op deeze Soort te kunnen toegepaft

Hoofd- worden. Hy hadt dit Infekt ontvangen van de
stuk. Philippynfche Eilanden ; de Dekfchilden waren

taanig bruin, hec overige zwart; de Hoorens

en Pooten glimmende. De Schenkels en Dyën ,

zelfs de Sprieten , die ook veel langer dan in

deeze Soort zyn, heeft men altemaal ftekelig

afgebeeld ; dat geen overeenkomft met deezen

Letterhouten Bok heeft*

vt. lxxv. ^7 ^e L^fhebbers alhier is hy zo gemeen

•%• *• niet, als de Eerfte Soort. Men vindt hem eg-

ter ook in de Verzamelingen , en veelal met

korte Nypers ; doch die van den Heer N.

Strüyck, welke tot onze Afbeelding is ge.

bruikt , heeft de Nypers ontzaglyk groot , by-

na een Duim lang , zeer dik en fterk , met groo-

te Tandjes aan de binnen zyde. Aan het Borft-

ftuk, dat ongevaar een Duim breed is, zyn

wederzyds drie lange, fcherpe Doorens, be-

halve een menigte van kleine Tandjes. De
Dekfchilden, ieder een half Duim breed en

dcrdhalf Duim lang , zyn ia 't geheel niet

gedoomd , noch van onderen , noch van bo*

ven ; 't welk een wezentlyk verfchil maakt

met de Eerfte of lang gehoornde Weit-

indifche Letterhoute Bok, die ook de Pooten

ftekelig heeft, dat dezelven in deeze weinig

of niet zyn. De Sprieten reiken naauwlyks

tot de helft van 't Lighaam , agterwaards. De

langte van het geheele Infekt is , met de Ny-

pers





Pjlaat lxxv.
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pers gemeten 5 ongevaar vier Duimen Ryn- V*

landfch. Op de Nek, langs den Kop en het ^il*
Borftftuk, loopt een breede ftrook van kleine Hoofd-

zwarte Knobbeltjes. De Kleur is zwartagtig STÜK*

tuflchen het ligt Kaneelkleurige, waar mede

de Dekfchilden geftreept zyn; bruiner op het

Borftftuk en den Kop , roodagtig aan de Poo-

ten.

(4) Bok-Tor , die bet BorJIJluk , op zyde , met iv.

Tandjes gezoomd heeft 9 het Lyf Pekzwart9h^^^9

de Dekfcbüden gefpitft, de Sprieten kor*

ter dan het Lyf.

Dit is een der grootften van de Europifche

Bokken: gelyk 'er ook die 5 welken Ray
noemt allergrootfte Bok , met groote Hoornen,

welke uit Leedjes beftaan en omgeboogen zyn 9

toe betrokken wordt. Men wil dat het die

zy, welken Fr isch noemt, de Zaaghoomige

zwarte Hout-Kever (*), De Geftalte , zegt men,

gelykt naar dien Oelandfchen Tor, met het

Borltftuk drietandig 9 hier voor befchreeven * , * Black* ztu

hebbende veel overeenkomft met de Wyfjes der

Vliegende Herten* Roesel ftelt hem voor,

on*

(4) Cerambyx Thorace marginato-detitato , Corpore piceo 9

Elytrismucronatïs, Antennïs Corpore brevioribus. Syft. Nat*

X. Cerambyx niger, Thorace planiusculo margine utrinqne

tridentato, Coleoptris piceis. Faun. Suec. 480. Roes. Inj\

2. Scarab.z. T. i-v f.|i^2. Cerambyx cinereo nigticms 9
ê&*

lennïs &: Pedibus rufïs. G ADD. Sat. 7?,

(*) Inf. XIII. Th. p. 15, T. IX.

I* DEJ6I, IX, STUK*

-



5i8 Besckrhing vandé

V.
Afdeel.
XIII.

Hoofd-
stuk.

Zang-

Spriet.

onder den naam van zwartbruine Hout-Kever*

die voortkomt uit den Eikenboom , of ander

hard Hout* Volgens de Afbeelding valt de

Kleur in hetPaarfch of Violet, en is geenzins

zwart. Elders zou dezelve uit den Afcbgraau-

wen Zwartagtig waargenomen zyn , met de

Sprieten en Pooten ros of roodagtig. L i n n m ü s

fchryft 'er de rottige Berkeboomen tot eene

Woonplaats aan toe , en merkt aan , dat het

Mannetje het Borftftuk ééntandig, het Wyfje

hetzelve drietandig heeft ; 't welk echter noch

uit de Afbeelding, noch uic de befchryving

van Roes el blykt, die de geheele Verande-

ring, Worm , Pop en Eijeren van deezen Bok-

Tor voorftelt, aanmerkende dat het Mannetje

wat fmaller is dan het Wyfje, 'c welk de Sprie-

ten Koraalagtiger en niet zo Zaagswyze ge-

knobbeld heeft, Groote verfchillen, waarlyk,

omtrent eene zelfde Soort.

De Zaagswyze figuur der Sprieten gaf den

Heer Geoffroy aanleiding, om van dit In-

fekt, dat hy eens op den Grond, in het Bofch

van Boulogne, in de Maand Auguflus gevon-

den hadt, een Geflagt te formeeren, van dat

der Bokken afgezonderd , onder den naam van

Prionw, in 't Franfch Prione; waar in deeze de

eenigfle Soort uitmaakt. Het hadc de langte

van één en een vierde Duims , zynde een half

Duim breed.

Men kan het, zegt hy, aanmerken als een

der zonderlingften teq opzigte van de Gedaante.

Het
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Het is zeer groot , gelyk men zien kan uit de V.

afmeetingen die ik 'er van opgeef, welke van Alïïj
EL*

het Mannetje genomen zyn, dat ik heb, en Hoofö*

het Wyfje is nog grooter. Het geheele Lyf STÜK-

is vry glanzig, van een bruine Kleur naar het

zwart trekkende : de Kop heeft fterke Nypers,

onder welken men vier Proevenjes ziet, twee

grootere, uit vier Leden beftaande , en twee

kleinere, die 'er niet meer dan drie hebben.

De Sprieten zyn famengefteld uit elf Leedjes,

waar van de negen laatften byna driehoekig

zyn, hebbende, niettemin, haaren uitwendigen

hoek langer en puntiger, het gene aan de Spriet

de gedaante van een Zaag geeft. Deeze Sprie-

ten zyn byna half zo lang als het Lyf. Der-

zelver plaatzing, in 't midden van het Oog,

komt met die der andere Bok-Torren overeen

en doet om eenig byzonder gebruik deezer

Werktuigen denken. Het Bosje, egter, daar

zy zig in beweegen, wordt maar ten deele

van het Oog omringd, dat de gedaante byna

van een Nier heeft. Het Borftftuk is breed

,

taamelyk plat , aan de zyden fcherp , en we-

derzyds gewapend met drie fcherpe Doornen.

De Dekfchilden hebben vry breede randen:

zy zyn glanzig en als Sagrynagtig, zonder ee-

nige Streepen (*).

Doktor S c o p ol i , die deezen Lederagtigen

Bok ook waarnam in rottige Berke- en Eike-

boo-

(*) Hifi. des Inf. tnv. Paris. Tom, I. p. ipg,

I. Dr.ElU, IX. STUK» L 1
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V, boomen » merkt aan , dat de meeftc Leedjes
A™Lt der Sprieten naar een half Zaadhuisjc van dat

Hoofd- Kruid, 't welk Herderstafch f genoemd wordt,

stuk. Zweemen , hoewel zy den bovenden hoek fcher»

ftjfarts** Per hebben. De Leedjes van de Proevertjes

waren aan de tippen Roeftkleurig; het uiterfte

geknot. Jn beide Sexen vondt hy het Borft-

ftuk drietandig , dat wederom een aanmerkelyk

verfchil uitlevert, en de Dekfchilden waren

meer of min donker Kaftanje-bruin (*). Het

een en ander komt met die van Roes el o-

vereen.

' v. (5) Bok-Tor , die het BorJIJluk gezoomd en
Chnam- mt bandjes bezet heeft , het Lyf Roeft.mus

Kanedklcm kleurige de Dekfchilden gedoomd.

Juffrouw Merian vondt, den 26 Maart

des Jaars 1701, in de Weftindiën, een foort

van Wormen in verrot Hout 9 die witagtig geel

waren : deeze veranderden allengs , zo dat men

het zien kon , in Torren ; zodanig dat het On-

derlyf nog ten deele naar een Worm geleek.

De Tanden van den Worm , zegt zy , worden

tot Hoornrjes van den Tor. De Kleur van de

Vleugelen was in 't begin Okerverwig , en

wierdt daarna zwart 9 naar maate het Beeft tot

de

(*) EntomoU CamioL p. $o.

($) Cerambyx Thorace marginato denticulato , Corporefer-

rugineo, Elytris mucwnatis» Syft* Nap, X, MïJRUN, $*r9

T. 2*f f, I - 2.
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Hoofd-
stuk.

de volkomenheid naderde. Volgens de Afbeek V*

ding was het omtrent drie Duim lang. \ L i n- At|öjf#

nms merkt aan, dat het agterfte zydelingfe

Tandje van het Borftftuk fterker zy, en dat de

Dekfchilden de Kleur van Kaneel hebben.

By den Heer W. van der MeuIen vind

ik twee Weftindifche Bok-Torren , die waar-

lyk Kaneelkleurig zyn , en eenigermaate fchy.

nen overeen te komen met deeze Soort. Hun-

ne langte is vier Duim , en die der Dekfchilden

drie Duim : zy zyn egaal van die Kleur , zon-

der eenige Vlakken, maar fterk geribd, als mee

vier daar door heen loopende Aderen , en niec

gedoomd. Aan het Borftftuk zyn alle de Tand-

jes klein en fcherp, egaal van grootte, doch

fommigen , in de een , dubbeld en als gevorkt*

De Nypers zyn dik en fterk , een half Duim

lang : de Pooren ruuw : derzelver Dyën en

Schenkels altemaal ftekelig, ja ook de Sprie-

ten, die tuflehen drie en vier Duimen langte

hebben. Om kort te gaan, het zyn aanzien-

lyke en zeldzaame Infekten van dit Geflagt.

(6) Bok-Tor, die het Barjlflak'wederzyds twee*

tandig heeft , de Dekfchilden met twee

Doornen
,
groen en geel geftreept*

Aairigc*

De Heer Rot.ander heeft deeze Soort in

Amerika gevonden. Deszelfs Borftftuk was rood

en

(6) Cerambyx Thorace utrimque bidentato, Elytris hiêm*

tatis viridibus , linea lutea. Syft. Nat. X„

I. DEEL IX* STUK. L 1 2
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V* en zwart bont ; de Sprieten aan den Wor-
A
Xin.

L
' teI rood

>
naauwlYks lan§er dan ketLyf: de

Hoofd- Dekfchilden aan 't end twectandig , groen,
stuk- met een jubbe|e verhevene Rib. Langs den

buitenrand der Dekfchilden liep een geele Streep

overlangs.
,

vu. (7) Bok -Tor, die het Borjlfluk met Tand*

Celiiiiecidc, jes gezoomd heeft, de Dekfchilden zwart

met witte Lyntjes , de Sprieten famenge-

drukt en niet lang.

Browne, die deezen, gemeenlyk, om-

trent anderhalf Duim lang vondt, zegt dat het

de grootfte was van het Bokken-Geflagt, die

hy ooit op Jamaika gezien hadt , en noemt

hem de groote geftreepte Bok. Hy moet dan

den Letterhouten nïet onder de Bok-Torren

geteld hebben* De Heer Sloane, die dezen

,

op fommige tydeny in de Boffchen op dat Eu
land vondt ; geeft 'er de langte aan van om*

trent een Duim , en zegt , dat dit Infekt een

breeden zwarten Kop heeft, twee rondagtige,

dikke, famengevoegde Sprieten van een half

Duim lang: een breed Borftftuk met weinige

Prikkels : de Dekfchilden fpits uitloopendc*

De Tor was, zo hy getuigt, van Kleur blin-

t / kend

(7) derambyx Thorace marginato dentato, Elytris nigrfs

lineis albis , Antennis comprefiis brevioribus. Syft. Nat. X.Slo-

AN. Jam. 2. p* 209, T. 237* f. 34. B.BÖWN Jtm.'&o*

T. 4.3. f. 7.
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kend zwart, met drie witte Streepen overlangs, v.

en hadt de Pooten rood. A^mUAU la

Hoofd*
(8) Bok-Tor, die bet BorJIJluk gezoomd en stuk,

een weinig gekarteld heeft 9 den Kop on- vin.

der de Nypers Doornig ruuw , de fiJpn>«.Doornbwïï

ten kort.

Deeze Amerikaanfche heeft het Lyf zwart

en de Sprieten korter dan hetzelve.

DERDE ARTIKEL.

Het Borftftuk rond , met vafle Doornen

op zyde.

(9) Bok-Tor, die het BorJIJluk rimpelig en ix.

met Doornen heeft , de Dekfcbilden twee* Kiaauw-

iandig , de Sprieten lang met haakagtige
svnct*

Puntjes gedoomd.

Zwarte gehoornde Bok-Tor is deeze Ooftin-

difche in het Kabinet van Petersburg getyteld*

De vyf Leedjes der Sprieten , digft aan den

Kop , zyn van onderen gewapend met een

kromme Doorn.

(10)

(8) Cerambyx Thorace marginato fubcrenulato , Capite

fubMaxilüs Spinofb icabro, Antennis brevibus . Syjl. Nat. X.

(9) Cerambyx Thorace Spinofo rugofb, Elytris bidentatis,

Antennis longis uncinato-aculeatis. Syjl, Nat. X. M. L. V«

Capricornus nigcr cornutus. Muf. Petrop* tsz% Nt U4t

I. Deel. IX. Stuk. L 1 3



V.

xiii.

Hoofd-
stuk»

x.

Rubus.
Poorn-

' Spriet.

534 Beschryving van dï

(io) Bok-Tor, die het Borjifluk met Doornen,

de Sprieten van onderen gedoomd en de

K
- Dekfchilden tweetandig heeft met vier

voute Stippen*

Deeze Ooftindifche is groot , en heeft aan

het Borftftuk, bovendien, van onderen een wit»

te Streep: de Dekfchilden zyn, n&r vooren

toe
,
pukkelig ruuw , en voor 't overige glad.

Zodanig een , dien wy Doorn-Spriet noemen

,

was in de Verzameling van den Heer deGeer.

De zodanigen , die wy hier hebben van om*

trent twee Duim langte, zyn aan 't Borftftuk,

wederzyds, onder den Doorn , met een breede

witte Streep getekend en hebben de Sprieten

vry lang.

3?erruginéü$<,

Xang- Spriet.

(iï) Bok-Tor, die het Borfijluk rimpelig en

met Doornen heeft , de Dekfchilden ver-

beven en eenigermaate Roeflkleurig , de

Sprieten lang.

Ten opzigt van dit laatfte munten de Ooft-

indifche Bok-Torren uit, welken de Heer van
der Meülen heeft, van de raarften die ik

ooit gezien heb. De langte van het Lyf is

drie Duim , en die der Sprieten meer dan een

half Voet, jamooglyk wel zeven Duimen Ryn-

landfche Maat. Met rcgt mogen wy dan dee«

zen

(io) Cerambyx Thorace Spinofo, Antennis fubtus aculca-

tis, Elytris bidentatis pun&is quatuor albis. Syft, Nat. X.

(n) Cerambyx Thorace Spinofo rugofö , Elytris faitigU*

lis fubfeuugineis , Antennis longis» Syft. Nat9 X.
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zen Lang*Spriet noemen. Het eerfte Lid van de

Sprieten is één en een vierde üuims lang. Voorts

zyn dezelven, naby den Kop, zeer dik, ruuw

en met HaakswyzeStekeltjes bezet. De Kop is

dik en groot, met kleine Nypers: de Voor*

pooten zyn ook vry lang: het Borftftuk rol-

rond met twee Stekels of Doornen. Tegen-

woordig vallen de Dekfchilden in 't bleek graau-

we of zyn eenigermaate grys-bont ; doch het

jkomt my niet onwaarfchynlyk voor, dac zy

weleer rosagtig zyn geweeft. De Dekfchilden

zyn eigentlyk niet fpits toeloopende van bo-

ven, en ook niet platagtig , maar rond, en

hebben ieder een Doorn.

De Heer Lik nmvs betrekt tot deeze Soort

een Bok, welken Frisch de lang gehoornde

zwarte noemt (*), en welke ik, te meer om
dat deeze een Indiaanfche of Ooftindifche Soort

is, met anderen veeleer tot den Schoenlapper
€

die volgt, meen te behooren.

V.
Afdeel.
XIII.

Hoofd-
stuk.

(12) Bok-Tor, die het Borftjluk glad en met xir.

Doornen heeft, de Dekfchilden verheven cSauwc
met twee witte Vlakken , de Sprieten

van onderen gedoomd en taamlyk lang.

Anderhalfmaal zo lang heeft deeze Ooftindi-

fche, volgens Linn^eus, de Sprieten dan het

Lyf
PJFrïsch Inf. XIII. Tab/ VIII. Zie Addenda ad Cal-

cem.

(12) Cerambyx Thorace Spinofo laevi, Elytris faftigiatis,

feiguttatis, Antennis fubtus aculeatis longioribus, Sy/ï^ Nat» £9

i. Deel, IX. Stuk. L 1 4
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Afderl.
XIII.

Hoofd-
stuk,

xitt.
Farincfus.

Meelagtige.

Pi. LXXV.
Ft£. 2.

Lyf , dat graauw is. Veel korter zyn derhalve

de Sprieten , Daar evenredigheid , in deeze

Soort, dan in de voorgaande. De DekfchiU

den zyn, voor aan, door verhevene Stippen

ruuwagtig, en hebben twee witte Vlakjes , die

fmal zyn, overlangs. Een witte Streep loopt,

van de Sprieten af, langs de zyden van hec

Borftftuk en Agterlyf, naar agteren*

(13) Bok-Tor, die zwart is, met het Borft-

ftuk gedoomd, en witte Meelagtige Stip*

pen op de Dekfcbildm verfpreid*

Van kleine Wormen met zwarte Koppen en

zwarte Staarten was deeze Bok-Tor afkomftig,

volgens de befchryving van Juffr. Merian»
Het is een Weftindifche* Wy geeven hier de

Afbeelding van een Bok-Tor , die van middel-

maatige grootte is, uit de Verzameling vanden

Heer P. Kr ajm er, en tot deeze Soort fchynt

te behooren* De Leedjes der Sprieten zyn,

van onderen , een weinig witagtig , en de

onderde Leedjes der Pooten blaauwagtig of

Afcbgraauw. Voorts is de Kleur als boven

gemeld wordt.

xiv.
Bepreffus.

Platagtge.

Pl.LXXV.

(14) Bok-Tor, die bet Borftftuk met vier

Door*

(13) Cerambyx Thorace Spinofö niger, Elytris piin&K al-

bis fparfis faiinolis. Syft* Nat. X. MER IA N, Surin. t. 2,4..

f. infima.

(14.) Cerambyx Thorace quadrifpinofo , Dorfb deprdïb, E-

lytris aebulofis, amice pun&is elevatis fparfis. Syft.Ntt. X.
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Doornen 3 de Rug plat, de Dekfchilden v#

gewolkt en mn woren met uitpuilende Afdeel.

Stippen daar op verfpreid beeft. Hoofd.
stuk*

Deeze Ooftindifche was, zo wel als de voor-

gaande, in de Verzameling van de Heer de
Geer. Wygeeven hier de Af beelding van

cenen Bok-Tor van den Heer Kramer, die

meer fehynt overeen te komen met de gekleur-

de Afbeeldingen van Juffr. Merian, welke

ik gezien heb, dan de voorgaande; hoewel 'er

doch een merkelyk verfchil is in da Tekening.

Hy heeft de Dekfchilden plat van boven, bruin

met Zwavelgeele Stippen, en de Sprieten zyn

zeer lang. Ook merk ik in deeze op , dat de

Voorpooten de langde en de Agterpooten de

kortfte zyn ; verfchillende daar in met veel an-

dere Bok-Torren. Het Borftftuk heeft geen

vier, maar twee Doorens of Spitfen.

(1$) Bok-Tor, die Zeegroen is en het Borftftuk xv.

met vyf Doornen heeft , de Dekfchilden zeegroene»

ftekelig gedoomd , aan de zyden zwart en

zwart gebandeerdy de Sprieten vry lang.

Dit Infekt is van boven witagtig Zeegroen ,

van onderen bruin. Het heeft het Borftftuk

van boven met vier Doornen en een vyfden

van agteren in 't midden. De Dekfchilden zyn

ge-

(is) Cerambyx Thorace quinquefpinofö gïaucus , Elytris

muricatis latere fasciaque nigris, Antcnnis longiprib^s. $yjf«

Nat. X.
.

J- Deel. IX. Stuk. L 1 5
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V.
Afdeel.
XIII.

Hoofd-
stuk,

XVT.
Lamed.

geknot, eentandig , van vooren ftekelig ge-

doomd , aan de zyden zware met een Streepje,

van agteren als niet een Band , die de Dek-

fchilden fnydt* De Sprieten omtrent eens zo

lang als het Lighaam. Rolander heeft het-

zelve in Amerika gevonden.

(16) Bok*Tor, die het Borftftuk ruiggedoomd

heeft, de Dekjchilden verheven en Lood.

kleurig, met een donkeren hogtigen Band

overlangs , de Sprieten kort.

Volgens de befchryving der Sweedfche Die-

ren is deeze Bok-Tor groot en heeft het ge-

heele Lyf zwart ; zo ook de Dekfchilden , die

by het Borftftuk en in 't midden buitenwaards

Loodkleurig zyn , of met twee breede , fchuin-

fe , bruine Banden getekend (*). Waarfchyn-

lyk zullen deeze de figuur van de Hebreeuwfche

Letter Lamed, meer of min, uitdrukken,

Mei-Bok. Het is onbegrypelyk 5 hoe dat de Heer G e-

offroy deeze Soort betrekken kan tot zyne

tweede Familie in het Geflagt van Stenocorus,

dat dien naam heeft naar de verfmalling der

Dekfchilden agterwaards, en van de Bokken

afgezonderd wordt, doordien de Sprieten , aan

haar

(*) Faun. Suec. Ed. II. p. 187. N. 64.9.

(16) Cerambyx Tliorace Spinofo pubescente, Elytris fafti-

glatis lividis, fascid obsetfra Jongitudinali flexuofa , Antennis

brevloribus. Sy/l. Nat. X. Leptura nigra , Elytris nigricante li*

vidoque variis. Faun» Suec* 4.9 s.
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haar inplanting , niet door het Oog omringd v.

worden, maar voor hetzelve geplaatft zyn. A™RU

Dit Kenmerk kan wel plaats hebben ; doch het Hoofd-

andere zou het Infekt brengen tot ons volgen- stuk,

de Geflagt. Evenwel , om daar niet veel op

te ftaan, kome ik maar alleen tot de Soorte-

lyke Kenmerken; daar hy het gebragt heeft

in de tweede Familie , welke de zodanigen be.

vat f die het Borftftuk weerloos hebben , en het-

zelve noemt , Stenocorus , die zwart is , met de

Dekfchilden roodagtig , aan de tippen en tot de

helft van de Naad zwart (*).

Sommigen van deeze Soort, zegt hy, zyn

meer dan een half Duim lang , ongevaar een

vyfde Duims breed ; anderen maar half zo

groot. De Sprieten , die zy zo lang als 't Lyf

hebben , zyn aan 't end weinig dunner dan aan

den woïteL Het Borftftuk is Kegelvormig , en

zonder Stekels of Knobbeltjes op zyde. Het

geheele Lyf is zwart, uitgenomen de Dek-

fchilden, die bruinrood zyn 3 maar aan 't end

zwart, en van agteren, tot een weinig over

de helft, langs de Naad, zwart gebandeerd;

zodanig dat die zwarte Band of Rand allengs ,

naarde tippen toe, verfmalt, tot dat hy aan

het andere zwarte gedeelte raakt. Dit moet

'er, naar my dunkt, meer de tekening van

een Romeinfch Kapitaale L , dan die van een

Hebreeuwfche S op maaken*

07)
(*) In 't Franfch Ie Stencorc bedeaiu Hift. des Inf. env*

Paris. Tom.I. p. 226.

1. Deel, IX. Stuk.
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V. (17) Bok- Tor, die bet Borfijluk gedoomd %

Afdeel. ($g Dekfcbilden verbeven , met zwarts

Hoofd- Stippen en Banden heeft, de Sprieten lan*

stuk. ger dan bet Lyf.
XVII.

Swofe Deezc is klein van (luk, hebbende den Kop

zwartagtig , de Sprieten anderhalfmaal zo lang

als 't Lyf, aan 't end zeer dun ; het Borflftuk

wederzyds getand. Een dwarfe zwarte Band,

die vry breed is , loopt midden over de Dek-

fcbilden heen.

Men heeft deezen Bok by de Mynen van

Burwick , in Gothland , gevonden. Doktor

Sc op o li nam een dergelyken waar in Kar-

niolie , die de Dekfchilden meer dan een der-

de Duims lang en een agtfte Duims breed

hadt(*).

mrpidus. (18) Bok-Tor, die het Borfijluk gedoomd , en

met drie Jlekelige Stippen heeft , de Sprie*

ten ruig en lang.

Deeze , die in Sweeden dikwils in de Hui-

zen voorkomt, heeft de grootte van eenHuis-

vlieg, maar is fmaller; geheel Afchgraauw mee

zwar*

(*) EntomoU Carniol. p. 54.

(17) Cerambyx Thorace Spinofö, Elytris faftigiatis pun&is

fasciisque nigris, Anficnnis Corporc longioribus. Faun. Sun.

483. ItGêtL 273.

(is) Cerambyx Thorace Spinofb Elytris fubpmnoriïs ,

pun&isque tribus hispidis , Antennis hirtis longioribus. Syft. Nat.

X. Ccrambyx cinereus, Elytris prxmorfis nigris fasciiquealba,

Antennis fesquilongioribus. Fam 9 Snee. 48+. Tab. I.
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zwarte Stippen , hebbende op de Dekfchilden V.

eenige verhevene Streepen , en een breedagti- ^111^

ge, witte Band, dwars, byna in 't midden, Hoofd-

over dezelven heen. De Sprieten zyn ander-
STUK*

halfmaal zo lang als 't Lighaam. Het Borft-

ftukis,vodrnaamelykopzyde, gedoomd. Men

vindt in eenigen een Hartvormigen witten Band

op het voorfte gedeelte der Dekfchilden , die

aan 't end als afgebeden of getand zyn: gelyk

daar van de Afbeelding, zo natuurlyk als by

vergrooting getekend, in de befchryving der

Sweedfche Dieren gegeven wordt.

De Heer Geoffroy betrekt deezén tot

een Soort van Bokje , dat hy aanmerkt als een

der zonderlingften omflreeks Parys; hoewel

maar een vierde Duims lang zynde* Het wordt

van hem genoemd Bok- Tor met de Dekfchilden

getand (f). Hy merkt aan, dat de Dekfchil-

den bruin zyn, met een witagtigen Band, die

door een menigte van Haairtjes geformeerd

wordt 5 aan den Wortel van dezelven, over-

dwars* Het end van ieder Dekfchild heeft

twee fcherpe punten , een uitwaardfe die lan-

ger en een inwaardfe die korter is. De Leed-

jes der Sprieten zyn half bruin, half grys,

met een wit ringetje in 't midden. Men vindt

dit Infekt op de Velden.

(19)

(t) Capricorae a c'tuïs dcnteles, H*ft* dt$ Injl env, Parh»

Tom. I. p. 206.

I. Deel. IX. Stvk*
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V. O?) Bok Tor, die het Borjlfiuk gedoomd met

Afdeel. witte Streepen beeft > de Dekfcbilden twee*

IfooFD.
puntig met wit gebandeerd, de Sprieten

stuk. lang.

xix. .

De/ertus.
ja ^et Kabinet van de Koningin van Swee.

e reepte
. ^ bevW^fc zig deeze Weftindifche Bok, die

het Borftftuk met vyf witte Streepen heeft ,

waar van de zydeïingfe onder den rand van het

Borftftuk, Dit doet my 'er den Bynaam aan

geeven van Geftreepte.

xx. C^o) Bok-Tor, die het Forftjluk rimpelig en

Succinüus. mzi twee Stekels heeft , de Dekfcbilden

de!

an
verheven met een geelen Band, de Spric*

ten vry lang , op zyde plat.

Deeze Weftindifche bevondt zig, insgelyks,

in het Kabinet van haare Koninglyk Sweed-

fche Majefteit.

ïi. lxxv. Mooglyk zou men tot deeze of de voor-

m*% 4* gaande Soort betrekken kunnen , een uitheemfch

Bokje, dat Afchgraauw is en geel geftreept,

van middelmaatige grootte, en zeer fraay
^

uit de verzameling van den Heer W.vander
Meulen. De twee '

hooggëele Streepen op

ieder Dekfchild, zyn met glinfterend bruine

verheven randjes zeer fierlyk gezoomd.

C21)

(19) cerambyx Thorace Spinofo albo-lineato, Elytris biden-

tatisalbofasciatis, Antennis longioribus. SyJï.Nat.X. M.L.U.

(20) Cerambyx Thorace bifpinofo rugofo, Elytris faftigia-

tis fascia flava, Antennis longioribus comprellls. Syft<Nat> 5.

M. L. U.



Bok*Torren op Bokken. 543

(*i) Bok-Tor, die bet Borflftuk gedoomd, de v.

Dekfchilden ftomp, het Lyf groen heeft, A
^fu

met de Sprieten vry lang ende Dyeneen* Hoofd.

tandig. stuk.

Br ow ne noemt deezen the Lady Capricorn ^*
of Vrouwen-Bok , om dat hy fchoon Goud- G* <^

groen van Kleur is (*), zynde doorgaans an«

derhalf Duim lang , maar fmal van Lyf. De
Sprieten, zegt hy, zyn zeiden korter dan drie

Duimen, en fteeken dus, in 't vliegen, een

goed end wegs agter de Vleugelen uit. Hetge-

heelelcfekt, voegt hy 'er by, is Lymig of Kle-

verig, en ruikt zeer onaangenaam, welke Reuk

aan de Vingers , in 't behandelen , en aan het

Vogt, daar menze in bewaart, zig mededeelt*

Sloane , in tegendeel, noemt den zynen,

de zoetruikende Tor , en beeldt hem af ter

langte van omtrent twee Duimen. Men zouze,

derhalve, de Indifche Roozebokjes kunnen ty*

telen : alzo menze in de Indien vindt.

(22) Bok-Tor, die het Borflftuk gedoomd, d&

D eh Mofchatus.

(*) Cerambyx major obkngus, viridi-aureo fplendens , Scu-
^oozeDo J

e*

ta Thoracica aculeo utrimque armata, Anrennis longiiïimis.

(11) Cerambyx Thorace Spinofo Elytris obmtis , Corpore

viridi 5
Antennis longioribus, Femoribus unidentatis. M. L. U,

Syft. Nat. X. Sloan, Jam z. T. 237. 8 399 40. Bipw N.

Jam, 43 o» T. 43. f. 8.

(22) Cerambyx Thorace Spinofo, Elytris obmfis viridibuj

nitentibus, Femoribus muticis, Antennis mediocribus. Syft.

Nat. X. Cerambyx viridi-coeruïescens, Antennis Corpus iub-

aequantibus. Faun. Suec. 478. Mouïï. Inf. 133. f illtim^

FRISCH. Inf, XIII. T, II. RAJ. Ivf. 31. N.
*J,

I. Deel, ix. Stuk.
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Afdeel.
XIII.

Hoofd.
STUK,

Rooze-

544 BESC8RYVING VAN DE

Dekfcbilden Jlomp en glanzig groen , de

Dyën niet Jtekelig en de Sprieten van

maatige langte heeft,

Deeze Soort van Schildvleugelige Infekten

is, wegens de Reuk, die zy hebben , bekend

by den naam van Roozebokjes. De Heer G e-

offroy noemt hem de groene Bok met den

Reuk van Roozen> die in deeze Infekten, weL

ke zig meeft op oude Wilgeboomen onthou-

den, zo fterk is, dat dezelve zig fomtyds over
9
t Veld verfpreidt , wanneer eenige Wilgeboo-

men, met Roozebokjes beladen, inde nabuur-

fchap zyn. \Door het droogen, evenwel, ver-

dwynt die Reuk , en houdt zo zeer geen ftand,

als de zogenaamde Moskeijaat Reuk van de

Torren, Doodgraavers genaamd; die ook niet

eigentlyk deezen naam mag draagen.

Gemelde Heer merkt aan , dat de befchry-

ving, welke Linnjeüs van deezen Bok-Tor

geefc , niet al te naauwkeurig is. Het Ag-

terlyf, naamelyk , is wel van boven blaauw ; de

Wieken zyn zwart, de Pooten blaauw, zowel

als de Voeten , die van onderen eenige ruigte

hebben. Aan het Borftftuk is wederzyds een

fpitfe Punt, en van onderen heeft het drie

Knobbeltjes, alsook eenigen, die kleiner zyn

,

wat voorlyker, welke hetzelve oneffen maa-

ien. De Dekfchilden zyn eenigermaate zagt,

buigzaam , en fyn Sagrynagtig geftippeld , Lan-

cetswyze langwerpig , hebbende ieder twee

over-
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overlangfe Strecpen , die een weinig verheven V.

zyn, Linn^üs tekent 'er drie aan; doch A
yuf.

U

daar zyn 'er, zegt by, maar twee. Ook kan Hoofd*

zyn Ed. niet begrypen , waarom dat onze Au- STüK:#

theur de Sprieten zegt regt anders gefteld te
RoozcM^

zyn , dan in de overige Bokken; alzo dezelven

'er volmaakt mede overeenkomen ; uitgenomen

dat het end der Leedjes een weinig minder dik

is* De Sprieten (voegt hy 'er by) hebben ten

minfte de langte van het Lyf e*)*

Ik heb, ook 5 op die befchryving veel aan

te merken. In myne Roozebokjes zyn de Wie-

ken niet zwart , maar bruinagtig geel , gelyk

in de Gouden Torren en veele anderen. De
Pooten zyn, wel is waar, blaauwagtig, doch

zo blaauw niet als het Lyf van boven. F r i s c ht,.

die deeze Soort de blaanwagtig groene Hout*

Kever noemt, merkt zeer wel aan , dat het Bord-

ftuk veel Goudglanziger is dan de Dekfchilden ; »

doch die verandering van Kleur, welke wyinde

laatften waarneemen , als zyndeforhtyds dof en

donker, fomtyds helder, glanzig en Goudgroenf

fchynt niemand der gedagte Autheuren opge-

merkt te hebben. Doktor S co poli, alleen,,

tekent aan, dat dit Infekt geheel glanzig is en

blaauwgroen , met de Dekfchilden en fomtyds

öokhetBorftftukgroenagtig. In het groene heb

ik nooit blaauwigheidbefpeurd, maar wel aan het

Lyf en de Pooten. Het Borftftuk heeft de gezeg-

de
.

(*) Hifi. des Inf. env. Paris. Tom. I, pag, iq$ %

I. Deel. IX. Stuk. M m
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V. de Knobbeltjes niet , (dat L i n n je u s ook niec

^Ynf
1* zeSc^ van onderen (*) , maar tuflchen de Spit-

Hoofd- &n, die het op zyde heeft agterwaards, naby
«tuk. $q Dekfchilden , en is door dezelven en de an-

Ro&zihkje.
gete kleine Knobbeltjes , voorwaards geplaatlt,

van boven oneffen. De overlangs verheven

Streepen, op de Dekfchildeö, zyn in de my-

nen zeer moeielyk waar te neernen* De Sprie-

ten zyn, gelyk Doktor wScopoli wel aan-

merkt, fomtyds langer , fomtyds korter dan het

Lyf van dit Bokje,

»e Figuur De grootfte zwaarigheid blyft nog over: te
ciipuetcn.

weeteD ^ wat onze Authcur bedoelt, wanneer

fay zegt, dat, ten opzigt van de Sprieten , in

de Roozebokjes het tegendeel plaats heeft

van andere Bokken. F k i s c h , die een zeer

oplettend onderzoeker was , fpreekt ten dien

opzigte, woordelyk, aldus. "DeSpripten on-

,3 derfchciden hem ook duidelyk van de ande-

„ ren. Zy zyn niet zo lang als het Lyf,

„ maar , van het eerde dikke Leedje af, komt

„ aanftonds het langfte , (daar het omgekeer*

5 , de in de tot dus ver befchreevene doorgaans

„ plaats heeft,) en de volgende negen zyn

„ geduurig wat korter dan het voorgaande ".

Het is ofL ï n n je u s dit nagefchreeven had (f).

Nu

(*) Sur Ie bas du Corce'et , heeft ds Heer Geoftroy;
dat ten minde, op bet laagfte of benedenile gedeelte, {dbeen

te moeten betekenen.

(f) Antenna: vix Jongitudlnem Cornoris adtinguut: barura

Ar-
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Nü heeft ditzekerlyk plaats in de Roozébokjes; v*

maar de Vraag is, or men het ook waarneemt xiiJ.

in de andere Bokken? In verfcheide Soorten Hoofd-
STUK

vind ik die trapswyze afneeming niet, gelyk „
*

, ;.

in 't byzonder in de zwarte Duitfche Bok blykt,

dien ik op N. 26* zal befchryven ; alwaar de

Leedjcs, naar
f

t end der Sprieten toe* allengs in

langte toeneemen , en de vier eerften allerkortft

zyn. Dus zyn ook in de Hout-Kever met de

langde Hoornen (N. 24.;, dien Frïsch Tab*

XII. afbeeldt , de allemiterfte Leedjes de

langden. Zelfs in de Afbeelding van den

blaauwagtigen fraaijenBok*Tor, (N. 23.), die

de Heer Gjêoffroy zelf geeft * is die traps-

wyze afneeming der Leedjes, in langte, naar

't end toe , niet blykbaar (*). Evenwel beken

ik, dat 'er zo wel inlandfche als uitheemfche

zyn, waarin het zelfde nagenoeg, als in de Roo-

zébokjes, plaats heeft*

(23) Bok*Tor, die het Borjljluk gedoomd, de xxïïx,

Dekfchüden fiomp met een zwarten Band ^tfchel

en

Aitlculi , per gradus , verfus extremltatern breviores fuut,

contrarie) ae in reliquis modo. Faun. Suec. EdL I. p.iiSx.

II. p. :S8.

'(*) Hifi. des Inf. env. Paris. Tom I. Pi. III. f. 6.

(23) Cerambyx Thorace Spinofo, Colcoptris obtufis fasci^

macnlisque quatuor atris , Antennis longis, Syft. Nau X»

Cerambyx fubccerulescens , fascia maculisque quatuor nigris*

lt m Scan. 26r. JOKST. Inf, T. 15. £ 3, Kou, Je, %*

SCHEUSCH. Itzn. I. T. I. f; 5.

I. DE5X. IX. STUK. M m 2
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V. en vier zwarte Wakken, de Sprieten lang

Afdeeu beeft»
XIII-

J

Hoofd-
Blaauwagtige zwart gevlakte Bok kan deezc

Europifche met reden genoemd worden. Hoe-

wel hy in Karniolie niet zeldzaam is, hadt

Doktor Scopoli hem doch op de Alpen

nooit ontmoet. De Heer Geoffroy geeft

'er den naam aan van Ia Rofalie: hybefchryfc

en beeldt hem af, als de vierde Soort van

Bokken , blaauwagtig Afchgraauw , met zes

bruine Vlakken op de Dekfchilden. Zie hier

zyne befchryving van dit Infekt.

"Het is, zegt hy, een der fraaiften van ons

„ Land , zynde één en een vierde Duims lang,

„ een derde Duims breed. Het heeft den Kop

„ Afchkleurig blaauw, met de Nypers zwaf-

„ ter: de Sprieten zyn groot, anderhalfmaal

„ zo lang als hetLyf , van het zelfde Blaauw,

„ hebbende aan het end van ieder Lid een

»* dotje graauw Dons, het geen een fcheiding

„ in het Blaauw en dus de Sprieten zeer fraay

„ maakt. Het Borftftuk is blaauw, met een

„ bruine Roetkleurige Vlak voor op hetzelve*

9, De Dekfchilden zyn van de zelfde blaauw.

„ agtig Afchgraauwe Kleur, ieder met drie

„Vlakken getekend, waar van eene die klei-

„ ner is , om laag ; een zeer groote , die de

3>
geheele breedte beflaat, in 't midden , en

„ eenc van middelbaare grootte om hoog.

„ Dcese Vlakken zyn bruin, dof van Kleur

en
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en Fluweelagtig , omringd, zo wel als die v,

3, van 'tBorftftuk, met een Streep van bleeker Afdeil.

„ Kleur dan het overige des Lighaams. Van Hoofd.

„ onderen is het geheele Infekt fchoon blaauw; stuk*

3, de Gewrichten der Pooten zyn alleenlyk brui-

3,
ner. Men vindt het in de Stammen van rot-

„ tigeBoomen, gelykerwys het volgende, en

,f ontmoet het fomtyds zelfs in de Houttui-

3, nen (*) '\ Deeze Soort komt ook voor in

Sweeden.

Wy geeven hier de Afbeelding van een der- pL . izxy*

gelyk Bokje, doch dat kleiner is, uit de Ver-
* tg% 5 *

zamcling van den Heer W.vanderMeü.
l e n. Hier in is opmerkelyk , dat het de Leed-

jes der Sprieten zeer dik geknobbeld heeft

*

zo dat zy zig als met zwarte Kraaien vertoo-

nen. De Sprieten zyn omtrent zo lang als 't

Lyf, dat ongevaar de langte heeft van een

Duim.

(24) Bok Tor 3 die bet Borftftuk gedcornd xxiv.

beeft , met vier geele Stippen > de Dek-, timmer.

fcbilden ftomp en gewolkt ; de Sprieten
maiu

uitermaate lang*

Dee-

(*) Hifi. des Inf. env. Paris. Tom. I. p. 201,

(24) Ccrambyx Thorace Splnofb pun&is quatuor luteis;

Elytris obtufis nebulofïs , Antennis longiiïlmis. Syft. Nat. X.

Cerambyx nebulofus, Antennis Corpore longioribus, Thoraca

punftis quatuor luteis. Faun. Suec. 479. ït. Oei. $. Capricor-

nus Ruflicus. Pet. Gaz. T. t. f. 8. Moui 1, Jnf.i$i.

f. 2. FR1SCH. XIII. T. 12.

I. DEEL. IX. STUK, M m 3
)
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V. Deeze Soort van Bokken overtreft nog die

A
v?i

F
r

EL
' Oofiindifchen , waar aan ik den Bynaam van

Hoofd* Langfpriet heb gegeven*, in de langte der

stuk. Sprieten, welke vier of vyfmaal (*) zo lang
*Eladi * m# aIs'cLyf, ja fomtyds nog langer zyn. Frisch,

die dezelve noemt de Houtkever met de lahgfte

Hoornen, getuige, dat in fommigen derzelven

de Sprieten meer dan zesmaal , in anderen maar

tweemaal zo lang als 't Lyf zyn. Het Leedje,

digtft aan den Kop
5
zegt hy , is dikft en kortft,

de volgende worden allengs wat langer en

dunner, zynde meer dan de onderde helfc van

aeder Leedje bleekgraauw , het hovende ge-

deelté zwartagtig bruin. Indien de Sprieten het

Werktuig van de Reuk waren, (merkt hy aan ,)

zo moeden deeze In lekten zeerfcherp van Reuk

zyn; of van Gehoor, indien dezelven tot dat

Zintuig dienden , gelyk hy meende overtuigd te

zyn. Dat zy tot het Gevoel en mooglyk ook

tot fchoonhouding of befchutting van het Lig-

haam dienen , komt my uit de Leedjes veel

waarfchynlyker voor. Ondertuflchen merkt hy

aan, dat deeze Infckten een taamelyk derk

Geluid van zig geeven in de tyd der Paaring,

en deswegen van de Kinderen , in Duitfchland

,

ook Geiger , dat is Viooliden of Vioolfpeel-

ders, geheeten wGrden.

Eerd

(*) In de Afrekening , welke de Heer N. Struyck
gegeven heeft van dergelyk ccn'Bokje (Inleid, tot de algemeent

Geograüh. enz. Amfterd. 1740. Afb. IV. Fig. 6») zyn de

Sprieten van die langte.
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Eerft fchynt men deezen Bok-Tor > die niet V.

van de grootften is, in Rusland waargenomen
x?i?

L'

te hebben; weshalvcn hy van Pet i ver de Hoofd.

RuJJifcbe Afchgraauwe , met de Hoornen of STÜK '

Sprieten zeer lang, getyteld wordt. InSwee-

den komt hy ook zeer menigvuldig voor, *'

in de Schuitjes en de gefchilde Boomftammen:

dewyl de Landlieden daar Huizen van boü.

wen
5

noemen de Kinderen hem , deswegen

de Timmerman > en het Gemeen houdt het voor

Zonde , hem te kwetzen of te dooden. In

Vrankryk, of in de Zuidelyke deelen van Euro*

pa 5
fchynt hy niet waargenomen te zyn* Het

Lighaam is een Duimbreed lang , geheel Afch-

graauw, hebbende de Dekfchilden met kleine

Haaircjes bezet , die dezelven gewolkt maaken.

Het Wyfje , welke het Agterlyf van agteren
[

uitpuilt, heeft de Sprieten, als gewoonlyk,

veel korter dan het Mannetje*

(25) Bok -Tor, die het Borjlfiuk gedoomd xxv.

heeft 9
d£ Dekfchilden Jlomp , zwart, fnschoenmW

ie ff 1*

een weinig gewolkt; bet Schildje bleek,

de Sprieten zeer lang.

De Kleur fchynt den Bynaam te geeven aan

de^

(z$) Cerambyx Thorace Splnofo, E'ytris obmds atris fub-

rtebuiofis; Sciiteilo pallido, Antennis longiffirnis. SyJï.Nat,X>

Cerambyx ater , Elytris pun&atis maculis pallidis fparfis;

Antennis Corpore longioribus ; Thorace Spinofo. Faun Sum.

4g2. Cerambyx nigro-nebulofus , Scutello pallido, Elytris

fusco-xneis. Gadd. Dijf. %j.

u dee^l. ix. stuk. Mm 4
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V. deeze Soort, die egter, volgens anderen, de

XIIf
1
* Dekfchilden Koperig bruin heeft. Men vinde-

ze in de Boflchen van Sweeden , zynde grooc

en zwart, met geele Stippen befprengd. tiet

Mannetje heeft de Sprieten drie of viermaal,

het Wyfje maar anderhaifmaal zo lang als hec

Lyf.

Hoofd
stuk.

XXVI.
Cerdo.

Schoenlap-

per.

(26) Bok -Tor, die het BorJIJluk gedoomd*

rimpelig en kaal heeft , het Lyf zwart,

deSprieten lang, met de vier eerjle Leed,*

jes geknodfi.

Deeze is in Italië waargenomen door den

HeerKAEHLER, in Duitfchland door Fors.

kaol, hebbende de Statuur van den voor-

gaanden , het Lyf en de Pooten zwart ; de

Dekfchilden aan de tippen zo donker niet of

Pekagtig : de Sprieten langer dan het Lyf

,

waar van de vier eerde Leedjes met ronde

Knoppen , de overigen plat op zyde.

Doktor Scopoli vondt , in Karniolie

,

twee Bok-Torren , die beiden naar de bepaa-

ling van Linnjeus zyn Schoenlapper gelee-

ken , dech vry veel van elkander verfchilden

;

inzonderheid , dewyl de een geheel zwart,

en drie of viermaal zo klein was als de ander,

die de Dekfchilden Kaftanjebruin hadt, een

Duim

(26) Cenmbyx Thorace SplnoCo rugofo nudo , Corpore

nigro, Antennis longis , articulis quatuor primis clavaris.

Syft. Nat, X.
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V.
Afdeel,

XIII.
Hoofd»
stuk.

* Hero s

Duim lang , wordende van hem de Held *

getyteld (*). De vier eerfte Leedjes der

Sprieten waren in deeze zeer glad , in de

andere ruig en korter dan de overigen. Om-
ftreeks Parys vondt de Heer Geoffroy
ook 5 dat opmerkelyk is , een grooten en klei-

nen zwarten Bok-Tor , de een anderhalf Duim,

de ander drie vierden Duims lang , en vry veel

donkerer van Kleur (|). De eerfte en grootfte

fchynt my , zo wel als die lang gehoornde zwar-

te Hout-Kever van F r i s c h , waar van hy de

Afbeelding (f) aanhaalt , tot den gemeldea

Schoenlapper te behooren, dien de Heer Mul-
ler, zo wel als den Schoenmaaker en Tim-

merman, ook in Deenemarken, in de Boffchen,

vondt (§).

O?) Bok-Tor , die het Borftjluk gedoomd xxvir.
'J. ixtoï'

heeft, de Dekfchilden Jlomp, verheven- weever*

rond en zwart, de Sprieten van middel-

maatige langu»

Men zal , mooglyk , niet meer reden vinden

voor den zonderlingen Bynaam van deezen,

als

(*) Entomol. Carniol. p. 50, Jfï»

(l) Hifi. des Inf. tnv. Paris, Tom. I. p. 200.

(f) Inf. XIII. Tab. VIII.

(§) Faun. Fridrichsdalina. p. 13.

(27) Cerambyx Thorace fpinofb, Elytrïs obtufïs convexisa-

tris, Antennis mediocribus. Syft. Nat.X. Cerambyx ibrdide ni-

ger, pun&is elevatis fparfis , Antennis craflïs, Corporis longitu-

dinem fubaequantibus. Udd m. Diff. n. 2$.

1. deel. ix. stuk* Mm 5
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V. als voor dien van de voorgaanden. Hy wordt
A
XUI

EL elderS §enoemd Bok-Tor die vuil zwart is, mee

Hoofd- verheven Stippen daar over verfpreid , de Sprie-

ten dik en omtrent zo lang als 't Lyf* Dit In-

fekt onthoudt zig ook in Europa.

STUK,

xxvin. (28) Bok-Tor, die zwart is, hebbende het
FuUginatêr.

schoorftecn- Borjljiuk eenigermaate gedoomd , de Dek*

fchilden Afchgraauwugtig , de Sprieten

vry kort*

veeger>.

sj

De Heer Forskaol vondt deezen in

Duitfchland^ kleiner dan een Honigby en ge-

heel zware ; met de Sprieten naauwlyks zo

lang als
9

t Lïghaam ; het Borflftuk rond en

weinig gedoomd ; de Dekfehilden niet zeer

fpïts , en met een vuile Afchkleurige Waafem

befmet.

;<;x!x. (29) Bok-Tor , die bet Bórfilluk ruig en eenU

Kok. germaate gedoomd heeft, de Dekfehilden

ftomp , gegroefd , zwart en van vooren

Roefikleurig , de Sprieten middelmaatig.

De Heer Kalm heeft deezen in Kanada

gevonden ; zo dat men hem als een Amcrf-

kaanfehen moet aanmerken. De Doornen of

Ste-

(23) Ceratnbyx Thorace fubfpinofo aiger, Elytris cineras-

centibus, Antennis brevioribus, Syft» Nat, X,

(29) Cerambyx Thorace fubfpinofo hirfuto , Elytris obtufis

fulcatis atris, aacice ferrugïneis; Antennis mediocribus, Syft.

Nat, X,



Hoofd-
stuk.

xxx.
Curfor.

Looper.
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Stekels van het ruige Borftftuk zyn kenbaarder V,

op 't Gevoel dan op 't Gezigt. Afdeed

(30) Bok-Tor, die het Borjlflukgedoomd heeft,

de Dekfcbilden Jlomp , ros , aan den rand

zwart en met een zwarte Streep 9 de Sprie*

ten middelmaatig.

In de befchryving der Sweedfche Dieren was

deeze Soort genoemd : Rofle Bok-Tor 9 met

drie zwarte Streepen op de Dekfchilden over-

langs. Men vindt dezelve in verfcheide Land-

fchappen van Sweeden, zynde een der groot-

ften onder de Europifche Bokken. Men heeft

dezelve ook in Karniolie waargenomen.

(.31) Bok-Tor 5 die zwart is met het Borfl- xxxi.

Jluk gedoomd , hebbende een groote zwar- K^eWers'

te Vlak op het Borftjhik en de Dekfchil-
Bok *

den.

De Heer Kaekler heeft deezen Bok in I-

talie ontdekt. Hy is van middeibaare grootte,

met het Lyf en de Pooten zwart 3 doch de

Dyën zyn . aan het end , uitgcrand en fcherp

;

de Sprieten naauwlyks zo lang als 't Lyf. Op
't

(l o) Cerambyx Thorace fpinofb, ïïfytris obmfis rufi« mar-

gin linearjuc nigris , Antennis mediocrihiis, Syft - Nat. X. Ge-

rambyx rufus , Coleoptromm iïneis tribus nigris longitudinali-

buS. Faun. Snee. 48 ï.

(31) Cerambyx Thorace fpinofo nigcr ; Thorace Elytrisque

macula magna rrgra. Syji, Nat. X.

I. Deel. IX. Stuk:-
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V, 't midden van het Borftftuk , dat Bloedrood is,

A^EEL ' vindt men een groote, ronde, zwarte Vlak.

Hoofd- Die der Dekfchilden , welke ook Bloedrood

stuk. Zyn ^ js huQ beiden gemeen, langwerpig rond,

en ftrekt zig, van het midden, byna tot aan

de tippen uit.

xxxn. (32) Bok-Tor , die het Borflftuk gedoomd

verklikker^ beeft , de Dekfchilden IVolkagtig en

eenigermaate bruin gebandeerd, de Spric*

ten kort C*).

Twee Bokken heeft men in Sweeden gevon-

den , die malkander in alle opzigten zeer gelee-

ken ; doch dp een hadt op de Afchgraauwe

Dekfchilden twee geele Banden , de ander niet,

en was ook met zwart gewolkt. Beiden had*

den zy de Sprieten maar half zo lang als 't

Lyf. Zy zyn tot deeze Soort betrokken, on-

der de gemelde Kenmerken : zo wel als een

middelmaarïge Soort van Bokje by Frisch,
dat duidelyk twee zwarte dwarsllreepen heeft

op de Dekfchilden, die eerrt^ndeerzel maaken

op 't midden van \ Lyf,

Om.
(32) Cerambyx Thorace fpinofo , Eiytris nebulofis fusco

fubfasciatis , Antetmis Corpore brevioribus. Syft. Nat. X. Ce-

rambyx cinereus nigro-nebulofus Antennïs Corpore dimidio bre-

vioribus, Thorace fpinofo. Faun, Suec. +$s* Frisch. Inf.

X lil. 1. 1+. Cerambyx cinereus, Colcoptris fasciis duabus flavis

,

Antennis Corpore dimidio brevioribus , Thorace fpinofo. Faun»

Suet. 48 6,

(f) Korte Sprieten noemt LlNN£U5 die korter, middel*

mi*tige die zo lang als 't Lyf , en lange die langer dan het-

fcelirc zyn. Syft. Natm Ed, X. p. 32 2-



Boic-Torren 01? BOKKEN. 557

Omitreeks Parys vondt men ook twee Bok- V.

Torren , die de eerfte en tweede Soort uitmaa-
jfJJJ^

ken van het Geflagt van Stenocorus , waar van Hoofd-

reeds is gefproken *. Den eenen noemt G e- stuk*

offroy glad met geele Banden, den anderen
a z '

* "

zwart met een geele Haairigheid , als Fluweel.

De langte van den eerden was omtrent drie

vierden, die van den anderen ruim een half

Duim. De twee gemelde Sweedfche worden

van hem daar toe betrokken (*). In Deene-

marken is deeze Verklikker ook gevonden.

(33) Bok-Tor, die het BorJIJluk gedoomd en x^xiii.

Bcchelagtig heeft ; de Dekfchilden ovaal , Dief.

met een dubbelen voitagtigen Band ; de

Sprieten Draadswyze en van middelmaar

tige langte.

Een klein roodagtig Torretje , van grootte als

een Luis , dat wegens de langte van zyne Sprie-

ten tot de Bokken fcheen te behooren , is van

den Heer Linn.se us hier t'huïs gebragt ; hoe-

wel het hem twyfelagtig voorkwam, tot welk

Geflagt men het betrekken moefle , om dat het

den Kop, omgekromd , binnen het Borftftuk kan \

intrekken , gelyk de Knaagtorretjes doen. Ook

heeft het de Eigenfchap van veelen derzelven ,

hoo-

fs 3) Cerambyx Thorace Spïnofo gibbofb; Coleoptris ovatis,

fascia duplici albida; An tennis filifoimibus mediocribus. Syft.

Nat. X. Cerambyx teftaceus , Elytrorum fascia duplici albidl

Thorace fpinofo. Faun. Suec. 437.

(?) Hij}, des Inf. env t Paris» Tojn, L p. 200^

I, Deel ix. Stuk.
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V. houdende deerlyk huis in de Verzamelingen

^Y??f

EU van gedroogde Planten, Infekcen , Vogelen,

Hoofd- Bonte Vagten , Kleederen en allerley Eetwaa-

Stuk. reD# Zelfs worde de Tabak 'er van opgevree.

ten. Men kan het dooden door middel van

Rottekruid met uitgebrande Aluin.

Onder de Schildvleugeligen die de Sprieten

Draadswyze , dat is niet kennelyk geknobbeld

veel min geknodft hebben , maakt Geoffhoy
hier van een nieuw Geflagt , dat hy beftempelt

met den naam van Brucbus, waar mede men

oudtyds den Molenaar of Meykever beteken-

de. De byzondere Kenmerken daar van zyn

,

dat hetzelve het Borftftuk met een ronde Boch*

el en het Lyf bolrond met een verheven Rug

heeft. De Afbeelding, die hy 'er by vergroo-

ting van geeft 5 toont de zonderlinge Geftalte

van dit Roofagtige Infekt , dat men dikwils in

drooge Bladen, in Hooy, en elders vindt,

daar het Wormpje op fchynt te aazen, maa-

kende zig, tot de Verandering, een Tonnetje,

dat zeer wit is , als van fyne Zyde*

ongevicu- Dit noemt hy het gebandeerde , en de ande.
gexü o

j .

re goort^ wej^e geheel bruinrood is, het onge-

vleugelde , welks Dekfchilden vereenigd zyn.

Dit wordt op dergelyke plaatfen gevonden;

het is kleiner en zo gemeen niet. Het gelykt

naar een klein Klootje , waar aan naauwlyks iets

zig vertoont , dan de Pooten en een Kopje , 't

welk Sprieten heeft byna zo lang als 't Lyf.

De Dekfchilden , die gepolyfl Kaftanjebruin

zyn
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zyn , beklceden het ook gedeeltelyk van onderen: V*

zo dat het Diertje zig als geharnaft voordoet (*).
A
^ii^

L

Hier moet ik fpreeken van drie Bokjes die Hoofd»

taamelyk groot , doch insgelyks ortgevleugeld
STÜK#

waren , en welken Doktor Se o p o l i in Karni-

olie waarnam. Het eene, dat van hem het

Zandbokje * getyteld wordt ; als op de Wegen
en Duinen , in 't heetfte gedeelte van dat Land- * ^rmarm,

fchap, voorkomende; hadt de Dekfchilden vy

f

Liniën lang, zwart doch wit gerand, gelyk 'er

ook een witte Streep liep over den Kop en 'c

Borftftuk heen. Linn^us hadt 'er, in een

Brief , reeds van gefproken , zeggende :
" de

3, ongevleugelde Bok-Tor, dien ik uit Spanje

„ en Vrankryk gekreegen heb, wordt by ons

33 niet gevonden." Het andere, dat Scopo-

li de Moor f tytelt, was geheel zwart, en

hadt de Dekfchilden over 't half Duim lang. t JEütys

Deeze beiden hadden de Sprieten kort. Voorts

was door hem een Goudgeel § Bokje waarge-

nomen , met de Dekfchilden iets korter , half § Fufous

doorfchynende , ftomp , glanzig , en zo lang

niet als 't Agterlyf (£.

VIERDE ARTIKEL.
Het Borftftuk ongedoornd en RolroDdagtig.

(34) Bok-Tor die het Borftjluk cngedcoriul en

RoU Ca
XXXI

h~~:.'i-:r£'?<zr:jï:

(*) Ibid', pag, i<?4- Geftigpeldtf

("f")
Er.tomohg. Carniolica. p. 53,

(34) Ceiambyx Thorace mutico cylindiico
y
Corpore grifco

J.Dïix. IX. Stuk, ni-
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V# Rolrond heeft , het Lyfgraauw met zwart
A^deel. gefiippeld 9 de Sprieten middelmaatig.

Hoofd-
stuk. Deeze gelykt zo zeer naar den Schoenmaa*

ker, hier voor befchreeven (*), dat ik ze voor

deszelfs Wyfje zou gehouden hebben, zegt

LinNjeus, indien 'er niet de Spitfen , op

syde van het Borftftuk, aan ontbraken. Hy
heeft het Lyf ook wat dikker , en de Nypers

zwart. Naderhand is het Wyfje ontdekt , dat

graauw is van Kleur , en het Mannetje Afch-

graauw , wegens een bleekgeelagtige Wollig-

heid, die het Lyf omkleedt, en waar tuflchen

de glinfterende zwarte Stippen uitpuilen. Dit

doet hem , eenigermaate , naar den Stern- of

bonte Haay gelyken. Die van P e t i v e r was

zwartagtig, en hadt de Dekfchilden gefiippeld

en met bleeke Vlakken befprengd ; dat regt

het tegendeel is van Kleur ; hoewel men den

een, zo wel als den ander, gefiippeld kan noe*

men. Dit Infekt was hem uit Noorwegen ge-

zonden/ drie vierde Duims lang, en hadt de

Sprieten langer dan het Lyf.

Uit de aanhaaling van dien Autheur blykt

,

dat de Heer Geoffroy deezen geftippelden

Bok bedoelt , met den naam van Sagrynagtige

Leptura; zynde dit een Geflagt waar toe alle

de Bok-Torren, die het Borfïfiuk ongedoornd

hebben , van hem betrokken worden. Zyne

Bok,
nlgro pun&ato, Antennls mediociïbus. Faun. Sue:. 393. G o ed*

ƒ»ƒ. II. T ( 5i.List.Gokd. f, 105. Pet. Gaz. T. 2. f. 1.
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Bok, een Duim lang, heeft ook de Wollig- Yi

heid Afchgraauw
:
en de Stippen f die zïg daar

A
^f

6m

in vertoonen, glimmend zwart, Hy merkt aan, Hoofd-

datLiNNJEUs zig bedroogen heeft, warneer *TU**

die aantekent, dat de Leedjes der Sprieten van

onderen griauw of grys en van boven immt
zyn; alzo omftreeks Parys regt het tegendeel

plaats heeft (*).

(35) Bok-Tor, die bet Borfijiuk ongedoomd txxr,

en Rolrond heeft , de Dekfcbilden met een ^kkdfe
geele getande Streep en geele Stippen , de fl * LJXY*

Sprieten middelmaatig.

Dit Bokje ontmoet men ook in Europa

,

doch het is niet gemeen (f). Men vindt fom-

tyds eeneverfcheidenheid die de Streep blaauw»

agtïg heeft, in plaats van geel: doch deAfch-

graaüwe, die wit gebandecrd is, uit de Ver-

handelingen der Akademie vanüpfal, dunkt my<»

moee

(*) Hifi. des laf, mv. Paris. Tom. I. p. 2 os»

($$) CetambyxThorace mutico eyïindiico5
Coleopfri» li'neA

flavd dentati pundiscjue iJavis, Antennls mttiiocribuf, Taunm

Èttec. 4.64.

(f) Mooglyk zal dit de reden zyn, dat LiniiüS het-

zelve, in de tweede UifgaaVe van de Fauna Sumca ,. van de

Sweedfchs Bieren heeft wtgtmrattetd. Dat evenwel , naar

't welke onze Afbeelding gemaakt h f was nier te la&de ge-

vangen^ De Heer Gbonotitjs %ecft de Xtoozebokjes

alleen in dit Gefitgt op , ais in. de Nederlanden voorkomende
9

zonder van dit , van het Blaauwe Bokje noch van cle Top*.

lier-Bokken ©f anderen , die irt. ons Land huiihouden , gewn$>

te maakea. AU. Hslvet. Vol. V, p.^2;.

I. Deel i£< Stuk. N n
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V. moet 'er zeer weinig naar gelyken. Het onze,
'A
Y?ïl

iL
* naamentlyk, is geheel zwartagtig bruin , op

Hoofd* welke grondkleur de Goudgeele Streepen en
stuk. trapswyze gehakkelde tekening aan de naad der

Dekfchilden , zeer fraay affieeken ; gelyk de

nevensgaande Af beelding vertoont. F r i s c h
befchryft die Bokje als van de vierde grootte

,

met: zwarte Vleugelfchildcn en geele of witte

Sicraaden daar op : doch hy heeft van deeze

Soort nog eenige Verfcheidenheden , ten op-

zigt van de Speeling van het geel en zwart

door malkander. Van Doktojr S co poli is

dit Trapswys getekend Bokje , in Karniolie

,

ook, in de Tuinen, waargenomen (*>

XXXVI.
Populneus,

ropclicr-

Bok.

(36) Bok-Tor, die bet Eorjtftuk ongedoornd,

Rolrond en geel gejlreept heeft , de Dek-

fcbilden met vier geele Stippen , de Sprie-

ten middelmaatig.

Hier toe wordt betrokken een bruin Afch-

graauwe Bok, die de Sprieten zwart en wit

bont heeft en op de Dekfchilden agt geele

Stippen. Dezelve wordt gezegd in Europa zig

te onthouden , en thans vindt men hem , vol-

gens de gemelde Kenmerken , aangetekend on-

der de Sweedfche Dieren , als voorkomende

óp

(*) EntovtoUg* Cdrniol p. $$,

(36) Cerambyx Thorace mutico cylindrico, fiavo-lincato,

Elytrïs pun&is quatuor flavis , Antennis mediocribus. Syft*

Nat. X. Cerambyx fuscocinereus , Antennis nigro alboqnt

variegatis, Elytroron pun&is q&q Juteis, Gadd, Sat, 7f»
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op den Ratelaar (*). Omftrecks Parys vondt V.

Gzöffroy eenBok.Tor, van een halfDuim Af
S?iÏ

4

lang, dien hy noemt de Ovaale Afchkleutige (f) , Hoofd .

en welke naar deeze Soort fchynt te gely- 5TÜK»

ken : doch hy haalt alleen een Afbeelding van

Fris ch aan (§), en fchynt dus niet gedagt

te hebben , dat het deeze was. Zie hier zyne

befchryving van dat Infekt.

99 De figuur van deezen Bok is minder lang-

39 werpig dan die der voorgaanden. Zyne

„ Sprieten zyn maar half zo lang als *c Lyf* <*

5 , De Kop is geftippeld, zo wel als hetBorfl-

„ ftuk f en het geheele Dier zwart , uitgeno-

„ men de Dekfchilden , die ovaal zyn, aan 't

„ end rond, en met kleine Haairtjes dïgt be-

„ dekt. Deeze zyn fomtyds egaal grysagtig

,

3 , en doen de Schilden zig witagtig of bleek

„ Afchgraauw vertoonen : fomtyds zyn zy

„ graauwer , doch met bleeke Streepen o-

„ verlangs: fomtyds bruin, met de gemelde

„ Streepen Afchgraauw. De Wolkigheid der

„ Kleuren maakt nog meer verfcheidenheden.

5, Op degefchoorenHaagen, inzonderheid van

„ Haagedoorn, heb ik deeze Infekten vry me.

„ nigvuldig gevonden ".

De

(*) In Populo tremull. Faun. Suec. Ed. II. N. tftfx.
'

p. 191.

(f) Le Capricorn* Ovaje eendre. Hift. des In/l env. Pa*

ris. Tom. I. p. 20 5.

(j; Inf. XIII. Th. Tab. 19.

I. DEEL, IX. STUK. > N n 2
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Hoofd-
stüfc.

pi. LXXV.
%. 7, 8.

V, De Popelier-Bokken zyn in Holland niet

^V*uf
u ongemeen > en wegens de verwarring die in 't

voorgaande fchynt plaats te hebben, als ook

om dat zy nergens wel fchynen afgebeeld te

zyn , vertoon ik dit Infekc , van beide Sexen.

Het Mannetje CFig. 7.) is doorgaans vry veel

kleiner dan het Wyfje (Fig. 8.) Het eerde

heeft de Sprieten ten minfte zolang als 'tLyf

;

het andere heeft dezelven veel korter. Ia

beiden zyn zy witagtig met zwarte Knopje»

aan 't end van ieder Leedje. De Kleur van

het geheele Infekt is geel , doch de menig,

vuldige verheven zwarte Pukkeltjes of Stippen

op de Dekfchilden, doen dezelven zig Sagryn-

agtig graauw vertoonen. Het Borftfluk is , ge-

lyk het Lyf van onderen, met Wolligheid be-

zet. De Pooien zyn $len nagenoeg evea

lang en de Voeten Loodkleurig. Een kleine

Soort van inlandfchePopelier-Bokjes, die niet

meer dan half zo lang zyn als dceze, komt

nagenoeg met de Kenmerken van onzen Au-

theur overeen*

XXXVLÏ.
Cyllndrïcus.

Cyliudri-

ffciie.

(37) Bok-Tor, die bet BorJIJluk ongedoornd

en Rolrond beeft » met eene voitagtige

Streep, de Dekfcbzlden Dakswys' ver*

Mven f de voorjie Poolen bleek.

Dit

(37) Cera^abyx Thorace mntico cylindrlco linea albida
1

,

Elyrris faftigU lis nïgns , fedilmt antlcit pallidis. Syj?. Nat» X.

RQES. Inf. I. Scartk. 1. T. a.
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Dit vindt men thans op de Lyft der Swced- V.

fche Dieren , als zig onthoudende in het Hout A
Jmt

EL *

der Hazelnooteboomen (*). De Sprieten orn- Hoofd*

trent van langte als het Lyf , dat zwart i's ge- STUK*

ftippeld, met de Pooten eenigernsaate Roeft-

kleurig.

Roes el befchryft een kleine zwarte fnial-

lyvige Houtkever, voortkomende van een Oran-

jekleurig Wormpje , dat zig onthoudt in de

verdorde Takjes der Hazelnooteboomen; doch

de Afbeelding, welke hy daar van geeft, en

die hier aangehaald wordt, gelykt veeleer naar

onze blaauwe Bokjes , die het liorftftuk , boo-

ten en het Lyf, Oranje hebben, de Kop zwart,

de Dekfehilden Loodkleurig blaauw : maar het

Eorftftuk is in dezelven met twee zwarte Stip-

jes, gelyk in de volgende Soort.

(38) Bok*Tor, die bet Borftfiuk engedoornd xxxvtjl

en geel heeft, met twee zwarte Stippen, %£**£*'

de Dekfehilden Dakswys' verheven, egaal

van breedte en zwart.

Een Roefi kleurige roffe Bok/ die de Dek-

fehilden zwartagtig Afchgraauw heeft met uit-

geholde zwarte Stippen, wordt hier toe be-

trok-

(*) Tauyi. Suec. Ed. II. p. 191. N. 662,

(38) Ccrambyx Thorace mutico cylindrico Jtiteo, panéHs

daobus nigris, Elytrisfaftïgiatislinearibus nigrjs. Syjï Nst. X.

Ccrambyx ferrugineo-iufus , Elytris nigro-ciöercis pua&is c&»

cavatis nigris. üddm. DiJ/l 31»
,

•

1. ëiiul. ix. stuk, Nn 3
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V. trokken. Thans vindt men hem ook aange*

Afdbisl. telend onder de Sweedfche Dieren , ah in de

Hoofd* Boflchen voorkomende, en hebbende het Ag-

stuk. terlyf benevens de Pooten bruinrood ; de

Sprieten middelinaatig , dat is, zo lang als 't

Lyf (*> Voorts wordt daar te berde gebragt

een Streepswyze of Regtlynige (f), die de

Pooten altemaal geheel geel heeft, en dus mecfi;

naar onze biaauwe Bokjes fchynt te gelyken*

In deeze evenwel waaren de Dekfchilden niet

Dakswys' verheven, maar van boven plat.

xxxït. (39) Bok.Tor, die bet Borjljtuk ongedoornd*

GéxdZZl Roïrond en rimpelig heeft , met de Spie*

vl lxxv ten vry ^anê> de Dekfchilden ftomp en

&$ 9. bruin , met een Jlreepswyze ivitagtige

Band.

Deeze Wefiiodifche Bok was in het Kabinet

van haare Sweedfche Majefteit. Dé Heer Phi-

lips heeft, in zyne Verzameling , eenige Ka-

ftanje»bruine uitheemfche Bokjes , die op der-

,

gelyke manier gebandeerd zyn , inet een geel-

agtig Bandj e overdwars, dat egaal van breedte

is, gelyk de Af beelding aantoont* die naar

een derzelven is gemaakt,

V Y F.

(*) Faun. Susc. Ed. II, p. 102. N%
66+.

(f) Cerambyx linearis, Sec. ibid» N. 663,

(39) Cerambyx Thorace mutico cylindrico rugofo, Anten-

ras longioxibus ; Elytris obtufis '

fascis
x

fascii lincari albidd.

Sjft. Nat, X, M. L. U.
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VYFDE ARTIKEL. V.
Afderl»

Het Borfiftuk ongedoornd en rondagtig ; _xm *

of plat Klootrond.
Hoofd-
stuk.

(40) Bok-Tor , die bet Borjlftuk ongedoornd en iL
Serrat'u@r\

eenigermaati Eyrond s jbe^ Z/y/ w7 hmin$ ms.

de Sprieten opzydeplat 9 Zaagswyze en gf™
gpïtctl~

van middelmaatige langu heeft.

Deeze Soort onthoudt zig in de Boflchen

van Sweeden. Zy heeft de Sprieten zeer plat

en Zaagswyze , het geheeleLyf bleekbruio (*).

By Geoffroy zou dezelve, miflehien, tot

het Geflagt van Primus behooren *.
*
zf

lt hMt*

(41) Bok*Tor, die het Borfijluk ongedoornd en xlv

rondagiig kaal heeft , bet Lyf befmod- Boafchcl

deld , de Sprieten Elsvormig en vry

kort.

Bruine Bok, met ingedrukte Stippen op hei

Borftfiuk f wordt deeze genoemd in de befèhry-

ving der Sweedfche Dieren. Hy komt in de

Boflchen dikwils voor. De Sprieten zyn een

weinig korter dan het Lighaam , *t welk aan

de
x

(40) Ccrambyx Thorace mutico fuborali, Corpore lurido

f«sco', Antennis compreffis ferratis mcdiocribus. Syfi. Nat. X,

(*) Faun. Suec. Ed. II- p. 192. N. s$S*

(41) Ccrambyx Thorace mutico fubrottindo niido, Corpo-

re lurido, Antennis bievioribus fiibulatis, Syfl. Nat. X. Ce-

rambyx fuscus, punftis Thoracinis imprciÏÏs. Wam» Snee*

492.

:. dmjl. ix. stuk. N n 4
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V. de zyden regdynig loopt en byna glad is, heb-
Afdeel. ben^c op ieder Dekfchild twee verheven Stree-

Hoofd. pen. Het Agterlyf is Roeftkleurig bruin, met
stuk. twee ingedrukte Holligheden op de Rug, bo.

ven en behalven de overlangfe Streep.

xli. (42) Bok«Tor , die bet Borjlftuk ongedoomd

Roodbeeni- en Tondcigtig beeft, het Lyf zwart, de

^' Dyïn rood , de Sprieten middelmaatig*

Decze is in Dukfchland gevonden , zynde

half. zo groot als de volgende en fmaller, met

de Dyën alleen rood en de Sprieten naauwlyks

zo lang als 't Lyf.

xun. (43) Eok-Tor , die bet Borjlftuk [ongedoomd

yio5tt«%
: en rondagtig heeft, het Lyf'Viokikltur

>

de Sprieten middelmaatig.

Dit fchynt niet de zelfde te zyn, als die ge.

heel Violetblaauwe Houtkever van Frisch,

welke aangehaald word : want deeze Autheur

zegt uitdrukkelyk, dat dezelve wel fchoon,

doch niet glanzig blaauw is, zynde de Dek-

fchilden Sagrynagtig geüippeld. In de befchry-

ving

(42) Cerambyx Thonce iaermi fubrotundo , Corpore atro

,

JFemoribut ïubris , Antennis mediocribus. Syft. Nat. X.

(43) Cerambyx Thorace mutico fubrotundo, Corpore vio.

Jacco , Antennis mediocribus» Syft, Nat. X» Cerambyx viola-

ceus nitens, Aarennis nigris, Femoribus clavarrs. Faun.Sutc.

495 Cantharis nigra , Thorace rotundato , Elytris corrulesceu.

tilvas. GADD, Dijft 2*. f B.1ICH. Inf. XII. T, 3. Ie, 6

f. 1.
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ving der Sweedfche Dieren zegt men, dat het y.

geheele Lyf glinfterend Violet ïs, met een lui- Afderl.

fter van Goud en Zyde ; hoewel men ook er- Hoofd-
kent, dat het Borftftuk en de Schilden vol uit- «tuk,

geholde Stippen zyn ; de Sprieten , Pooten en

het Agterlyf zwart: de Dekfchilden aan 't end

rond en platagtig. Het Borftftuk is bruiner

dan de Dekfchilden , en dit hadt deezen Bok,

in de Verhandelingen der Akademie vanUpfal,

doen noemen Agret Tor met een zwarte Kraag,

de Dekfchilden Koperig blaauw (*),

(44) Bok*Tor met een laagtn Tand op zyde xliv.

van het Borftftuk; die Goudglanzig groen vcTgS.
is 9 hebbende de Sprieten zwart en de

JDyén der Jglerpooten llaauzv.

Deeze Weftindifche gelykt naar den Violet-

ten , doch heeft den Kop en het Borftftuk ver-

guld groen , de Schilden daarenboven met een

roodagtigen Glans ; het geheele Lyf van onde-

ren Koperig groen; de Voeten paarfch. De
Sprieten zyn omtrent van langte als het Lyf.

Het Borftftuk heeft wederzyds een Tand «, die

agter van onderen op is uitgehold.

(4-5) Bok-Tor 3 die het Borftftuk ongedoornd en xlv.

rond' gg£
(*) Eupreftis Colltri nigro , ~ElytrisxneQ-c%mlm. AU. Ê^mciktc»

1736. p. 20. N. 4.

(44) Cerambyx Thoracc dente laterali depteilo , viridi-inau*

ratus, Antennis nlgtls , Femoribus poilicis coeruleis. Syft, N*t. X»

(45) Cerambyx Thoracc fubmutico fiibrotundo excaTat©

puM&ato, Corpore atro, Elytris laevibus ftigmate albo, Syft*

Nat X.
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roniagtig met uitgeholde Stippen heeft;

het Ljƒ zwart > de Dekfcbilden glad , met

wit gebrandmerkt.

De Heer Rolakder heefc deezen Bok,

zo wel als den voorgaanden, in Amerika waar-

genomen. Hy is geheel zwart, en heefc het

Schildje langer dan de overigen , agter het wel-

ke % over de Dekfchilden , wederzyds , een

fchüin wit ftreepje loopt, dat zig als een Brand-

merk vertoont.

(46) Bok-Tor, die betBorfifluk ongsdoornd en

rondagtig 9 het Lyf zwart , de Dekfcbil-

den gefireept en de Sprieten hort beeft.

Mee vindt deezen in de BofTchen vau Swee-

den, Hy gelykt naar den Violetten Bok , wiens

Dekfchilden niet geftreept en de Sprieten lan-

ger zyn.

(47) Bok-Tor, die bet Borftfluk ongedoornd,

rondagtig en glad beeft , bet Lyf bruin*

rood, de Sprieten middelmaatig.

Dceze is niet ongewoon in Sweeden en ver-

fchilt naauwlyks van den volgenden, dan door

de ruigte van het Borftftuk alleen ; hebbende

de

(4<j) Cerambyx Thorace mutico fubromndo , Corpore nigro,

Blycris fttiatis , Antcnnis brevibns. Syft. Nat. X,

(47) Cerambyx Thorace rnutico fubrotundo glabro, Corpo-

re teftaceo, Antcnuis mediocribus. Fmn. Sn:c t +91.



Bok-Torren of Bokken* 5/r

de Sprieten van langte als het Lighaam, en zo V-

wel als de Poocen en alle* bruin rood, ^a??^
Decze worde betrokken tot een foort van Hoofd.

Bokjes omftreeks Parys voorkomende, welke STÜK*

de Heer Geoffroy noemt Iruinrood met bet

BorJIJluk glad (*) , zynde dezelve omtrent twee

vyfden Duims lang en over de Dekfchilden fyn

gepointileerd, zonder eenige Streepen, Wat
de Kleur belangt zyn de Sprieten , de Kop,

het Borftftuk en de Pooten , vuilrood , of uit

den bruinen vaal: de Oogen alleenlyk, en, in

fommigen , de Gewrichten der Dyën zwart ,

welke laatften de Mannetjes, zegt hy, zyn.

De Dekfchilden hebben een helderer vaale

Kleur. Het Lyf is van onderen geel , een wei-

nig blaauwagtig en met zwart gemengeld. Men
vindt dit Iofekt op de Bloemen.

Dcwyl gemelde Heer het, in 't Fraufch , Lood* verander-

kleurig noemt (f), zo zal ik hier gewag maa-
y

ken van een Bok, die in de befchryviug der

Sweedfche Dieren de Veranderlyke wordt ge-

tyteld (§) ; als varieereode in Kleur , die nu

eens Violet, dan blaauwagtig is op het Borft-

ftuk en de Dekfchilden, zynde, in beiden , de

Dyën met een zwarte Knods voorzien. De-

zelve onthoudt zig, aldaar, in de Boflchen.

(48)

(*) Leptura teihcea , Thorace glabro. Hifi, des Inf. tnv.

Paris. Tom. I. p. 21 S.

{f) La Lepture livide a Corcelet lifTe. Ibid.

(§) Cerambyx variabilis &c. Fam $W9 Ed. II. p. 12.9,

N. 669 .
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V# (4-8) Bok-Tor mit het Borjiftuk ongedoornd.

X jj£ #

'

rondagtig en ruig > met twee knobbeltjes

Hoofd- en de Sprieten kort*

STUIC.

**Z!fo
Twecderley Bokken worden hier aangehaald

Laftdraager, u j t de befchryving der Sweedfche Dieren, die

egter zeer weinig verfchillen dan in de Kleur

der Dekfchilden ; welke de een zwarcagtig , de

ander bruinrood hadc. Een ander , in de Ver-

handelingen der Akademie van Upfal aangete-

kend , hadc de Dekfchilden Afchgraauw, Men
vindtze in de Stapels van gekapt Brandhout

,

zo wel in ons Wereldsdeel als in Noord-Ame-

rika, alwaar de Heer Kalm die waargenomen

heeft* Muller zegt, dat deeze Soort in

Deenemarken gemeen zy , en Doktor Sc op o-

li vondt dergelyken in Karniolie*

De Bok-Tor van Frisch, die hier toe be-

trokken wordt , noemt hy, Houtkever met klei'

ne Sprieten, en een graauwHalsichild* dat ge-

merkt is met twee Stippen. Deeze is, zegt die

Autheur , van de vyfde grootte , en beeldt hem

byna een Duim lang af, hebbende boveu op

het Borltftuk twee bultjes offchoonglinfrerend

zwarte Koopjes. Door de kleine wkte Haaire-

jes,

(48) Ccrambyx Thorace mutlco fubrotimio villofb, tuber-

ciilis duobus, Aatainis brevibus. Syfii Nat. X. Cerambyx ni-

gricans, Thorace villofo cinereo, pun£fcis duobus glabris. Faun.

Saec.+%9. FniSCH. I&K XIII. T. 10. H. Cerambyx teftst-

ceus, Thoraee villofo cinereo, lin«olis duabus glabrk. Fsmt*

Stee 450.
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jes, waar mede het Borftftuk bezet is, wordt V.

de Kleur van 't zelve watgraauw, anders is al-
juli**

les den anderen gelyk; waar uit ik befluit, dat Hoofd-

hy zeggen wil,zwartj Linnaus zegt, dat
iTÜK#

deze Bok geheel zwart is, met eenige mengeling

van Afchgraauw. Het Wyfje , merkt F a 1 s c h

aan , heeft , aan 't end van 't Agterlyf , een

Leg of uitftek, en eenig geel of bruin op de

Schilden, wanneer de Haairtjes daar af gewree-

ven zyn. In fommigen zyn dezelven , by het

Borftftuk, zegthy, geplooid, als een Vrouwe

Onderrok. Een foort of vcrfcheidenheid , daar

van, heeft witte Vlakken op de Vleugelen,

waar van de bovenden een hoek maaken , die

wat fpits loopt.

(49) Bok-Tor, die het Borftftuk cngedoornd , xlix.

rondagtig heeft , met flaanewe Rceftkleii*rmiznd(ch&

rige Knobbeltjes
f de Dekfcbilden Violet en

vry lange Sprieten.

Deeze , die in Finland gevonden is , heeft

het Borftftuk zwart en platagtïg, aan de zyden

ros, gelyk de Pooten, welker Dyën zwart zyn.

(50) Bok«Tor die het Borftftuk ongedoornd, z.

rond-

f49) Cerambyx Thorace muticofubroturjdo, tuberculis ftth-

ferrugineo oblbletis, Erytris violaceis, Antennis longïasculis.

Syft. Nst. X. Cerambyx Elytris nigro-cazruleis npice Atdcnji-

ntè Férrugineo. uddm. Diffl 33»

(50) Cerambyx Thorace muticofubrotundo tuherculato, E-
lytris fasciis duabus undulatis , Anrenaisfubmcdiociibus. Fam,
Suec. 48 g.

I. Dhei<„ xx. Stuk.
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ronclagtig en geknobbeld beeft , de Dek-

fchilden met twee gegolfde Banden, de

Sprieten omtrent middelmaatig.

Men heeft deezen in ruigte gevonden in Swee-

den. De Dekfchildcn zyn zwart, naar de tip.

pen bleeker, met uitgeholde Stippen of Putjes,

uit het midden van weiken een Haairtje opryft*

(51) Bok-Tor , die bet Borftftuk ongedoornd,

rondagtig beeft > de Dekfcbilden Bloed*

rood , bit Lyf zwart , de Sprieten mid-

delmaatig.

De Heer Uddman heeft deezen te Upfal

in de Wanden waargenomen. De geftalte is

t'eenemaal als die van den Laftdraager, doch

het Borftftuk boven 'r Schildje, de Dekfchil-

den, het Agteriyf, zyn altemaal Bloedrood,

met eene naauwlyks zigtbaare Wolligheid; het

overige zwart. Het Borftftuk is ook platter

dan ïn de gemelde Bok*

De Heer Geoffroy betrekt deezen tot

een Soort van Bokje, dat hy noemt la Lep*

ture <oeloutêe couleur de feu , om dat het de Dek-

fchilden zo wel als 't Borftftuk bekleed heeft

met Wolligheid, als Fluweel, en Vuurkleurig

rood* Het heeft de Sprieten korter dan het

Lyf en de langte is omtrent een half Duim.

Dit

(51) Ccrambyx Thorace mutico fubrotundo, Elytrfsquefan-

guineïs, Corporc nigro, Antcnnis mcdLociïbus. Syft* Nat. X.
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Dit Infekt , zegt hy , komt uit oud Hout voort: V.

men vinds het op de Brandhout*Werven , en ^jf
u

ibmtyds ook wel io Huis (*). Hoofd-
Stuk.

(52) Bok-Tor„ die betBorftftuk engedoomd en !•&•

rondagtigbeejt * bet Lyf zwart * de Dek- Kaftanje-.

Jchilderiy Sprieten en Pooien y Roejlkleu-
l

rig
?

<fe Sprieten kort.

Deezc onthoudt z?g in deUoffchenvanSwee»

den, Hy is van grootte als de gegolfde 5 maar

een weinig fmaller , aan de zyden van het

Borftftuk roodagtïg. Hy zweemt naar den

Boerfchcn Bok % maar is kleiner. *Biadz. ^7.

XIV. HOOFDSTUK.
Befchryving van 't Geflagt Jer B o & j k s

5 omfcr

welken verfebeide kleine Mandfcbe y en twee

raare Üitbeemfche , de eene Langhals of Ka-

meel-Bok genaamd > alhier zyn afgebeeld.

TTan de Bok -Torren heeft Linnaus 'er Naam-

* eenigen afgefcheiden onder den naam van

Leptura; om dat zy naar agteren > dat is naar 't

Staarteend toe* verfmallen of dunner morden

in

(*) Etft. des Jnf. env. Parh. Tom. I. p. 220.

(52) Cerambyx Thorace mutico iubiosundo, Corporequè

rigro , Elytris Au tennis pedibiwqucfem gneis, Amenniibiè-

Tioribiis, Syft. Nat. X.

U DEEL, IX. STUK.
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V* in de uiterlyke gedaante, wanneer de Vleugelen

A
xi

v

Et
'

gefl°oten zYn 5 het welk dat Griekfche Woord

Hoofd* uitdrukt* Dien zelfden naam , egter , heeft G t»

stüic. o f f r o y op allerley Bokken , welke het Borft-

ftufc effen of zonder Doorens hebben , toege-

paft ; het welk on eigen is. Doktor S c o p o l i

onderfcheidt zyne Leptura van de Cerambyces,

doordien het Borftftuk, dat rondagtig is , geen

Geluid maakt in 't wryven tegen het Schildje;

en van de Cantharide? , door de hardheid der

Dekfchilden. Hier van maakt Zülser ook

gewag; doch hoe kan hy ze dan Weicber Holtz»

bok noemen f Ik zie ook niet dat de Sprieten in

deeze meer naar die der Gemfen gelyken , dan

in de andere Bok-Torren ; maar geef 'er , om
dat zy veelal klein zyn , den naam van Bok-
jes aan.

Kenmerken. Boven en behalve de gemelde verfmalling

der Dekfchilden, die zodanig is, dat dezelven,

gemeenlyk, aan 't end ^ zig niet volkomen kun-

nen famenvoegen , laaiende aldaar een Gaffels-

wyze gaaping : komt hier in aanmerking , dat

de Sprieten Borfteliger zyn of minder buigzaam,

dan in die van 't voorgaande Geflagt. Zy heb-

ben hetBorflfhik, van bovenop gezien, Spil-

rondagtig.

soorten. LiNNiEus heeft 'er twee-en.twintig Soor-

ten van, waar van twintig tot ons Werelds-

deel behooren. Hy onderfcheidt dezelven in

twee Artikelen , naar dat zy het Borftftuk Ey-

rondagtig of voorwaards langwerpig en fmal-

ler
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Ier hebben , met de Dekfehilden aan 't end als V.

afgebroken : of het Borftftuk byna Klootrond

,

A™B*u

en voorwaards niet dunner ; de Dekfehilden aan Hoofd*

\ end ftomp en rond. STÜK»

EERSTE ARTIKEL.

Met het Borftftuk Eyrondagtig: de Dek-

fehilden aan de tippen geknot.

(1) Bokje, dat verguld is> met de Sprieten *•

zwart en de Dyên der Agterpooten ge. Aquatku.

doornd.

Dit Infekt onthoudt zig op vogtige plaatfen,

en komt dikwils voor, op de Bladen van de

Plompen of zogenaamde Pannekoeken , als ook

aan 't Riet, Biezen en de Water*Eppe, aan

wier Wortel de Pop fomtyds zit, binnen een

bruin balletje. Hoe kan het dan de Purper-

Goudkleurige Boom*Tor zyn van F R 1 s c h (*) ?

Geoffroy, niettemin, betrekt denzelven

ook tot deeze Soort, zo wel als Muller.
Dit Waterbokje is , wanneer men 't zelve

van naby befchouwt, een der fchoonften van

ons Wereldsdeel. Over deszelfs geheele Lyf

,

van

(1) Leptura deaurata, Antennis nigris, Femoribus poill-

cis dentatis. Faun. Suec. 509* Cantharis Arundines frequeu-

tans. Raj. Inf. 300. B. Leptura flibaeneo-violacca, Feino-

ribus pofticis dentatis. Faun, $*e<r* 510*

(*) Inf XII. Th. p. 3 3. PI. III. Tab. VL 2%. 2.

L Deei.IX. Stuk. O O*
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V, van boven , zyn een menigte Putjes of uitge-

Afdeel* ^qI^q Stippen verfpreid, die op de Dekfchil-

Hoofd- den tien evenwydige ryën maaken. De Oo-
stuk.

gen Zyn zwart , de Sprieten bruin. De Dek-

fchilden, verfch, zyn roodkoperig vanboven,

aan de zyden groen koperig , en het Lyf van

onderen , naar agteren gezien zynde, vertoont

zig wit verzilverd, naar vporen gezien zware.

De twee Agterpooten zyn eens zo lang als de

Voorpooten. Het verfchile in grootte zeer:

men vindt 'er die een vyfdc, een vierde en een

derde Duims lang zyn.

De Heer Geoffroy betrekt die Bokje tot

hetGeflagt vanStenocorus , dat zynen naam ook

heeft van de verfmalling der Dekfchilden naar

't end toe 5 en noemt het Ie Stencore doré , dat

is de Vergulde. Hem zyn 'er, naamelyk, wel

van verfcheiderley Kleur, rood, groen, geel,

paarfch , violet en zwart voorgekomen ; doch

altoos met een glans van Brons of Koperige weer-

fchyn* Een Doorn of fcherpe Tand, aan de

binnekant van de Dyën der Agterpooten , maak:

het byzonder Kenmerk uit van deeze Soorc.

Pater Po da heeft, in Griekenland, deeze Bok-

jes van zeer verfchillende Kleuren gepaard ge-

vonden ; naamelyk blaauwagtig; Goudgroen^

rood, ros; bruin en violet.

ti. (2) Bokje dat zwart is, met de Dekfchilden

Melanura*
. TOOd-

Zwart- : -V.,.
Eetipce, ( 2 ) Leptura nigra, Elytns rubescentibus nvid sve , apice

fligris, Fam, Sm, ^^Scarabsus Aïböscus snajor , violaceo ru-

ber-





Plaat iïivi.
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roodagtig of bruin (*) , aan de tippen V.

zwart.
A
^y

EL'

. HOOFD-
De eene Autheur heeft de Kleur der Dek- axuic,

fchilden van deeze Soort roodagtig ; een an-

der geel ; een ander, wederom, vuil geel of

bruin waargenomen. Geoffroy geeft 'er

de Afbeelding van , en noemt hetzelve de zwar»

te Stenocorus met roodagtige Bekfchilden ; aan-

merkende , dat die zeer in grootte verfchilt

,

doch in \ algemeen kleiner is dan de Pe*

del-Bok *. Hy voegt 'er by , dat de zwarte * Bia<fe,

tippen de Mannetjes vandeWyfjes onderfchei-
538,

den* Frisch fpreekt van bruinroode Hout-

kevers , groote en kleine , die de Wyfjes , en

'.
a bruin*

ber. Frisch, Inf. XII. T. 3. Tc, 6. f. 6 Cerambyx nlgej;

Elytris flavis extremitatibus nigris. RAJ, Inf. 499. Capïlcor- ,

ïius exiguus , vaginis rubentibus apice nigro. P e t, Gaz. T«

3©. f. 5. Leptura Thorace nigro nitido, Elytris obfblete for-

dideque flavescentibus. GADD, Jbijf, 27.

(*) Rubescentibus lividisve heeft LlNN^US. GEOF-
FROY en Scopolï volgen hem hier in , en de laatfte^

inzonderheid , ipreekt van lividus 3 als of het een bepaalde

Kleurwas; daar het doch, in deeze Bokjes , naauwlvks Lood-

kleurig of blaauwagtig maar veeleer bruin of geelagtig fchynt

te betekenen ; gelyk de Plekken , van een Stoot of Slag aan

't Menfchelyk Lighaam , van blaauw of paarfchagtig , zo zy

in 't cerft geweeft 7 zyn , naderhand worden. Het ware* te

tirenfchcn , datScopou, die zo omftandig van de bepaa-

ling der Kleuren , door Pater PODAj fpreekt , zelf die van

Teftaceus^ Fulvus en Lividüs i om dubbelzinnigheid en twy-

feling te ontgaan, ai was 't maar door vergeJyking , had b$»

paald.

I. Deel. IX. stuk. O O 2
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V. bruingeele die de Mannetjes waren , van welke

Aj™*BU fomm'gen zvvarce tippen hadden. Van onde*

Hoofd* ren was hec Lyf zware, doch digc bezet mee

stuk. glanzig geel Haair. Men vondtze op de ruig-

te in de Boflchea , en dikwils op de Braamea

of ook op de Bloemen der Kroontjes-Kruiden,

enz*

Zeer fraay is de befchryving , welke onze

Autheur 'er van geeft, zo als hy deeze Beert-

jes in Sweeden hadc gevonden* Hec geheele

Infekt , mee de Pooten , Sprieten * en alle dee.

len, uitgenomen de Dekfchilden , zegt hy, is

zwart, langwerpig, agterwaards verfmallende

:

het Borftftuk ongedoornd. Het Lyf is van on-

deren wel zwart , maar , als men 'c op zekere

manier tegen 'c Licht houdt, en van vooren

bekykt , wit. De Dekfchilden zyn aan 'c end

dunner en als afgebroken , doch met de beide

hoeken van de t?p fcherppuntig. Zy verfchil-

len in Kleur: want ïbmmigen zyn hoogrood,

zonder eenige zwartheid, en dit zyn de Wyf-

jes; anderen rood met de tippen als ook den

uit. en inwendigen rand der Dekfchilden , zwart:

anderen bruinrood met de tippen , maar alleen.

lyk den buitenften rand van de Dekfchilden,

zwart i en dit zyn de Mannetjes. Met ontal-

lyke putjes zyn de Dekfchilden bezet, doch

die niet op ryën ftaan, en met naauwelyks

zigtbare Haalrtjes , in 't byzonder naar agteren

toe, befprengd. Het Borftftuk en de Kop»

hebben , in fommigen > een fcoit van geele

Wol
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Wolligheid of Ruigte* Aan alle Schenkels zit vë

op 't eed een Stekel of Doorn. Het Manne- a™eel,

lyke Lid van deeze Bokjes is zeer lang. Hoofd-

Wy geeven hier de Afbeelding van een «tuk.

Mannetje en Wyfje, die vry wel met deeze
p

^
LX

I

XVI*

befchryviog overeenkomftig zyn. Het Man-

netje is vuil geel, het Wyfje roodagtig.

(3) Bokje dat zwart is 9 met het Borjlfluky ni.

de Dekfcbilden en Pooten paarfch. Rood»*

In het Rood zyn verfcheide trappen, gelyk

bekend is: men heeft donker, hoog- en bleek-

rood; Karmozyn , Scharlaken , Rooze- en Bloed-

kleur. Dergelyke veranderingen hebben in dee-

ze Bokjes plaats; gelyk omtrent de eerde Soort

reeds is opgemerkt. Dus heeft men 'er ook

gevonden die Bloedkleurig , die Kaneelkleurig

of bruinrood en die Purper of paarfchagtig •

ja zelfs ros zyn: altemaal nagenoeg van de

zelfde geftake (*).

(4) Bokje dat groenagtig geel is , met de IV.

Sprieten geel en groen bont, &m£

Deeze is een der grootften van dit Geflagt ,

wel-

f 3) Leptura nigra , Thorace, EJytris, Tibiisque purpure's,

Faun. Suec. 500. Leptura nigra , Thorace Elytrisque runs.

Faun. Suec9 4.97. Scarabaeus Arboreus major purpureo-ruber.

FRISCH. Inf. XIL T. 3. Ic. 6. f. 6.

(*) Zie Faun. Suec. Ed. II. N. 6jc,
9
6go, tfgi. p. i9 $.

(4) Leptura viridi-flava, Antennis lutea viridique variis»

Faun. Suec. 496.

ï, DEKL. IX, STUK. O03
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V. welke men in Sweeden gevonden heeft. Men

^ytv
EL

' z *et 'er ^e 2e 'iee^ groenagtig zyn, doch ande-

Hoofd- ren hebben een gedeelte van 't Lyf zwart,

stuk. cn> ajs men we i toekykt, wordt men gewaar,

dat het groen-geele flegts beftaat in een Be-

kleedzel of Vlies , dat men 'er af kan wryven

,

en dan zyn de Dekfchilden zwart. De Kleur

der Sprieten is ongemeen flerlyk. De Dyën der

Agterpooten zyn zonder Tandje en het Borft-

ftuk is zbnder hoeken. Van agteren loopt het

Lyf fmal en de Dekfchilden zyn als afgebro-

ken*

v. (5) Bokje dat groenagtig blaauw is , met

Biaauw. fy Dekfcbildm, op de rug, een weinig

verheven.

Dit komt zeldzaamer voor, en heeft degeftal.

te van het Waterbokje, maar is geheel glin-

fterend blaauw, met de Dekfchilden ftreeps-

wys' geftippeld. De Sprieten hebben omtrent

de langte van het Lyf en zyn zwart.

vr. (6) Bokje dat zwart is , en de Dekfchilden

3lta?
m*'

blaauwagtig bruin heeft, met vier zwar-
Viervlakkig. u yiakkm.

Dit Bokje , zynde een der grootften van dit

Ge-

(5) Leptura viridi-coerulea , Elytris fubfaftigiatis. Syft.

Nat. X.

(6) Leptura nigra , Elytris lividis , maculis cpatuor nfgris.

Faun, Suec* $oz %
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Geflagt, onthoudt zig in de Boflchen. Het is V.

geheel zwart, maar het Borftftuk en Onderlyf ^fy**
zyn bekleed met een Afchgraauwe Wolligheid. Hoofd»

Het heeft, op ieder Dekfchild , een Vlak van STÜ?*

vooren, die een weinig kleiner; een andere ag-

terwaards, die wat grooter, vierkantiger ea

donkerer Roeftkleurig zwart is.

(7) Bokje dat zwart is 9 hebbende het Agter- vir.

lyf 9 de Booten , en het voorjie der Dek- Middags!**

Jcbilden^ geeh

De Heer Forskaöl heeft dit Bekje in

Duitfchland gevonden , dat van geftalte was

als de tweede Soort, maar grooteir; hebbende

het onderde der Voeten ros, de uiterfte Leed*

jes der Pooten zwart , en de tippen der Dek-

fchilden als afgebeeten* Dit Bokje wordt thans,

van Linn^us, in het voorgaande Geflagc

geplaatft, met den zelfden Byoaam (*).

(8) Bokje dat zwart is , met de BekfchiU ' vut.

den Loodkleurig, waar op eeyi kromme

n

on%
eTrcg*'

Band overlangs en vier zwarte Vlakken.
Tw>rfclastI^

Zwar*

(7) Leptura nigra, Abdomine, Pedibus, bailque Elytroram

flavis. Syft. Nat. X.

(*) Cerambyx Meridianus. Faun» Sm. Ed. IL p. is 7.

N. 648.

(8) Leptura nigra , Elytris lividis, fascia longitudinali ar-

euata maculisque quatuor nigris. Syft» Nat. X. Leptura ni-

gra, Elytris fusco-fiavis, maculis o&o nigris. Uddm. &if*

3$. T. 1. f. 2.

I. Deel. IX. Stuk. O O 4
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V. Zwarte Leptura, met de Dekfchilden bruin.

A
y?v

EL
* ^ee* en a^c zwarte Vlakken, hack Uddman

Hoofd- hetzelve getyteld. Hy geeft 'er de Afbeelding

Stuk. vaD 9 onder den naam van Leptura Lamed , Man-

netje en Wyfje. Of het ook de Bok-Tor zy

van het voorgaande Geflagt, die den zelfden

*2ieB{adz» bynaam voert *, fcheen twyfelagtig.
538. •

ix, (>>) Bokje dat zwart is en de Dekfchilden
Sexmactt' >

/***. bruinrood heeft , m# ZW zwarte Vlakken,

die aan den rand Jamengewegd zyn.

Dit Bokje vindt men ook in de Sweedfehe

BofTchen.

x. (io) Bokje dat zwart is en de Dekfchilden

Jdtït bruinrood heeft 9 met vier zwarte Ban*
Vierhandig; ^

Dit onthoudt zig aldaar in de Haagen en is

een van de grootften onder de Sweedfehe Bok-

jes.

xi. (lO Bokje dat de Dekfchilden Dakswys* verbe*

antigï^ ven 9
verfmallende en Goudgeel heeft, met

vier zwarte Banden ; de Voeten bruinrood.

Het Lyf is , aan 't agter-end, zeer dun;de

Kop

(9) Leptura nïgra , Coleoptris teftaceis , maculis fex nigris

margine connexis. Faun, Sua. 504..

(10) Leptara nigra , Elytris teftaceis , faseüs quatuor ni-

gtis. Faun* Snee, -50 5.

1 {11) Leptura Elytris faftigiatis attenuatis falvls , fasciis

quatuor nigrïs t Pedibus teftaceis. Syfï. Nat, X.



de Bokjes. 585

Kop en 't Borftftuk zwart ; het Agterlyf Roeft- v.

kleurig met een zwarte tip: de Dekfchilden A^EEr*

hebben vier geele en even zoo veel zwarte Hoofd-

Banden, overdwars. stuk.

(12) Bokje dat de Dekfchilden Dakswys' ver- xir.::i

beven, het Lyf glimmend zwart, en het zwuu
Agterlyf ros heeft*

Het Borftftuk is van agteren geftipt, voegt

'er LiKNjku.s thans (*) by, en merkt aan dat

het die geheel zwarte Soort is , welke van de
Geer was waargenomen by zekere Baden of

Staalwateren in Sweeden (f), Deeze 13 vry

groot en heeft de Dekfchilden fmal.

De Kleur 3 alleen, zou aanleiding geeven Langhals.

cm het zonderlinge Bokje, dat ik Langhals jL^f
VI*

noem, hier te plaatzen. Hetzelve heeft zyn

Borftftuk waarlyk Spilrond, en nagenoeg zo

lang als 't Agterlyf, dat iets zeer zeldzaams is

in deeze Infekten* De Kleur ten grootften

deele zwart , met een groenagtigen glans op de

Dekfchilden, die zeer Sagrynagtig geftippeld

zyn : doch het Lyf is geheel zwart. De
Voorpooten zyn in deeze de langften , en de

Voeten Afchgraauw. Deeze foort van Bokjes

heeft de Sprieten byfter lang , gelyk uit de Af-

beel-

(12) Leptura Elytris faftigiatis, Corpore nigro nitido, Abm

domme rufo. Syft, Nat. X.

{*) Faun. Suec. Ed. II. p. 198. N. 6S9.

(f) Ad Acidulas Medevienfcs.

I. Deel. IX. Stuk. O O 5



585 Beschryving van

V. beelding blykt, die naar het Voorwerp is ge-

h
XW

L% maakt# Sommigen geeven 'er den naam van

Hoofd Kameelbok aan,

TWEEDE ARTIKEL,
t

Met het Borflftuk bolrondagtig en van voo-

ren niet verfmallende: de Dekfchilden

aan de tippen ftomp.

xm.
JFirginea,

Maagde»
Bokje.

XIV. c

Collaris.

Roodhalzig.

(13) Bokje dat het Borflftuk bolrond en zwart

heeft, de Dekfchilden Violet, het Lyf
van onderen ros.

In Sweeden onthoudt zig deeze Soort in de

Boffchen onder aan de Bergen. De Dekfchil-

den waren blaauwagtig groen, glimmende, en

met uitgeholde Stippen befprengd: het Lyf

agter de Pooten Goudgeel 5 het overige zwart

waargenomen in een Infekt, dat thans hier toe

betrokken wordt (*).

(14) Bokje dat het Borflftuk bolrond en> zo

wel als 't Agterlyf) rood heeft , de Dek-

fchilden zwart.

Dit geheele Beertje is zeer glad en zwart

,

uitgenomen het Borflftuk dat Roeftkleurig is,

ge-

f (13) Leptura Thorace globofo nigro, Elytris violaceis, Ab-

domine rufo. Syft. Nat. X. Leptura nigra, Elytris coerulet-

centibus, toto Abdomine rubro. Gadd, Diffl 26.

t (*) Faun. Suec. Ed. II. p. ip8. N. f90.

(14) Leptura Thorace globofo Abdomincque mbris, Elytris

nïgtis. Syft. Nat. X.
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gelyk ook het Lyf van onderen 9 agter dePoo- v.

ten , doch van boven geel (*) Av™EU

(15) Bokje dat het Borjlfiuk bolrond en ruig stuk.

heeft, de Dekfcbilden Afchgraauw 9 met xv.

fireepsvoyze Banden , die gegolfd zyn. Boerfch."

Dit komt , Jn de Boflchen van Sweeden

,

zeldzaamer voor , dan het naaftvoorgaande.

Het is van middelbaare grootte.

(16) Bokje dat het Borjlfiuk bolrond en ruig xvi;

heeft, de Dekfcbilden bruin Afchgraauw 9 GchcxmT*

van vooren ros, met fireepsvoyze kromme

en een breede Band, grys van Kleur.

Eenige witte Streepen loopen met een fcher-

pen hoek te famen aan de Rugnaad, en by de

tip heeft het een witten Band» Dit is ook in

Sweeden gevonden.

(17) Bokje dat het Borfiftuk bolrond heeft, XVn.

de Dekfcbilden Elswyze, gefpitfl en ver-^JS
guld Zeegroen. zis-

De Heer Roland er heeft dit Infekt in

Ame.
(*) Faun. Suec. Ed. II. p. 198. N. 691.

(15) Leptura Thorace globofö tomentoïb, Elytris cinereis,

fasciis linearibus albidis undatis. Syft. Nat. X.

(16) Leptura Thorace globoib tomentofo , Elytris fusco-

cinereis antice ruüs , fasciis ünearibus arcuatis lataque canis*»

Syft. Nat. X.

(17) Leptura Thorace fubglobofo, Elytris iubulatis, miicr©»

natis, glauco-aureis. Syft. Nat, X.

I. Deel. IX. Stuk.



583 i?B ESCHRtVINO VAK

V. Amerika waargenomen. Het gelykt naar het

Afdeel. Waterbokje. De Dekfchilden loopen fpits uit

Hoofd- a^$ een ^s: en zYn zeer g' ac*> nit ^en Zee-

«tuk. groenen geelagcig , met eencn paarfchagtigen

rand. De Kop is swart. De Sprieten zyn

Draadvormig zwart en de helft korter dan het

Lyf; de Dyën geknodft. Het Agterlyf is

zwart , Spilrond , met wit gerande infnydin-

gen.

Gebronft.
^ier za' ^ een aartlS ^oort van uiiheemfche

pi. lxxvi. Bokjes befchryven , uit de Verzameling van den

Heer ? K r h M kr : hoewel het in geenen deele

met deeze Soort overeenkomftig is, dan ee-

nigermaate in de Kleur. Het zou ook meer

gelyken naar den Vergulden Bok; hier voor

befchreeven * ; doch de Dekfchilden verfmallen

aanmerkelyk naar de tippen en zulks fchynt het

te brengen tot dit Geflagt, het welk daar van

den Latynfchen of Griekfchen naam draagt.

De Kleur is zeer zonderling en meeft naar Kof-

fykleur zweemende, doch dof en Fluweelagtig

gehaaird. Over 't Lyf loopen, in de langtc,

eenige breede Screepen , die roodagtig, en zeer

glanzig, gebronftzyn; één op 't midden , en een

ander aan debinnenzyde of by de famenvoeging

der Dekfchilden. Ook is 't aanmerkelyk, dat

deeze Bok-Tor de Agterpooten zo byfier breed,

plat en lang heeft, regt tegenftrydig met het

Langhals -Bokje. De Sprieten zyn in dezelve

insgelyks vry lang.

*Eladz. s&9

08)
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(1 8) Bokje , dat het Borftftük bolrond en zwarU V.

agtig heeft, de Dekfchilden, met vier xjy^*
geele Banden overdwars, de Pooien ros. Hoofd»

stuk.

Dit komt veel in de BoiTchen van Sweeden xviil

voor* Het Borftftük is bolrond , bruin , met twee BruSu"

geele Ringen. De Dekfchilden zyn bruinagtig,

met een flaauwe geele Streep van vooren ; dan

een afgebrokene ; vervolgens twee breedere

naar de tip toe , die zelf geel is, gelyk cok

de Pooten en Sprieten £*}

(19) Bokje , dat het Borftftük bolrond en zwartr

de Dekfchilden zwart , met vier geele Ban* X1X*

Areuata,
den 9 waar van drie agterwaard krom 9 de Grootei

Pooten Roejikleurig heeft.

Fr is en noemt dceze Soort, een zwarte

met geelgetckende Houtkever, van de vierde

grootte* Geoffroy geeft 'er , in 't Franfch»

den tytel aan van Bokje met vergulde Maantjes

(f).. Men vindt dit fchoone Infekt, zegthy,

ia

(18) Leptura Thorace globofo nigricante, Elytris fasciis

quatuor transverfïs fiavis , Pedibus mus» Syft» Nat. X. Ceram-

byx ferrugineo-rufus , Elytris nigro-cinereis pun&is cscavatis.

nigris. Uddm. Dijf. 31-

(f) Faun, Suêc. Ed. II. N. 694.

(19} Leptma Thorace globofo nigro, Elytris nigris, fasciis

Jinearibus flavis, tribus retrorfum arcuatis, Pedibus ferru-

gineis. Syft. Nat.X. Scarabieus arboreus ïuteo pichis. Frisch.

fnf< XII. T. III. Ie. 4. f. 1. Cerambyx nigris 'Elytris , fas-

ciis quatuor flavis arcuatis. Uddm. Dijf. 30,

(|) La Lepture aux croiffansldorés. Hifi. des In£ cnv. Pa«

lis. Tom. I. p. 212.

I. Deel. IX. Stuk.
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V. in Staramen van rottige Boomen. Hy hadt 'er

^nv
EU

Sevon<^en die bruin van Dekfchilden waren en

niet zwart , met een geheel verfchillende teke-Hoofd
STUK.

PI. LXXVI.
Fif> 5.

XX.

Kleine

Onruft.

Fzg. 6.

ning van geele Streepen of Banden. De lang-

te was, van minder dan een half, tot tweeder-

den Duims.

Van de tekening, welke dit Infekt op zync

Dekfchilden heeft , kan men beft oordeelen uit

onze Afbeelding, gemaakt naar zulken, die

men hier te Lande fomtyds vindt, doch 'er

zeldzaam zyn. Myn Zoon heeft 'er , in deeze

Stad, onlangs een gevangen.

(Jlq) Bokje dat het Borjlftuk bolrond en zwart

heeft , de Dekfchilden zwart met geele

Bandjes , het tweede voorwaards ge-

kromd: de Pooten Roeflkleurig.

De Heer Geoffroy fchynt deeze Soort

te bedoelen, wanneer hy van een Bokje met

drie vergulde Banden fprcekt. Hy vondt het-

zelve maar een vierde Duims lang , en hec

komt, zegt hy , menigvuldig voor op de Bloe-

men. Het is in ons Land zo gemeen niet;

hoewel men het ook dikwils, gelyk in Swee-

den , op de Velden en in de Tuinen ontmoet.

Wy
(20) Leptura Thorace gtobofo nlgi'o, Elytris nigris , fasciis

fhvis fecunda antrorfutn arcuau, Pedibas ferrugiöcis. Syft*

Nat. X. Leptura nigra Elytrorum lincis transverfis flavis

,

Pedibas teftaceis. Faun. Suee. 507. Scarabxus niger liheo!is<

lutels pulchre variegatus. Raj. Inf. 82. n. 22. Fkisch.
Inf. Xll. t. HL. Ie. 5. f. 3. LIST. mut. X. t. 31. £ U
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Wy noemen het dejOnruft, om dat het ge- V.

duurig van plaats verandert , en , in onder- xfy
3*'

fcheiding van de voorgaande, kan men het de Hoofd-

Kleine noemen ; hoewel de Tekening der Dek" STÜK*

fchilden, gelyk uit de Afbeelding blykt, ook

merkelyk verfchillende is.

(21) Bokje dat bet Borjijluk bolrond en bruin, xxi.

de Dekfcbilden geel , aan de tippen zwarte Klein,

'

en vier Pooten bleek van Kleur beoft.

In Schonen , zynde het Zuidelykfte van

Sweeden, kwam dit Bokje aan den Heer Le-

che voor; zynde naauwlyks eens zo groot als

een Luis, rolrond, en zwart, met de Sprieten

van langte bykans als het Lyf.

(22) Bokje dat het Borftftuk Eyrcnd, het Lyf xxn

hemelfchblaauw en

Sprieten lang beeft.

hemelfchblaauw en egaal van breedte , ^EgaaiTreéd

Dit Ooftindifche , uit het Kabinet van de Ko-

ningin van Sweeden , heeft de Sprieten ander-

halfmaal zo lang als 't Lyf: de Dyën fomtyds

egaal van dikte, fomtyds knodsagtig.

XV. HOOFD-

(21) Lcptura Thoxacc ftibglobofo fusco, Elytris flavis, api-

ce nigris, Pedif)us quatuor pallidis. Syft. Nat, X. Leptura

nigra, Elytris flavis apice nigris. Faun. Suec, 506.

(22 ) Leptura Thorace ovato, Corpore cyaneo laieari, Aa-

tennis longioiibtis. M- L. ü. Sy/i, Nut, X.

3. Duel. IX. Stuk.



59* BESCHRYVTNG VAN

Afdeel.
XV.

Hoof . XV, HOOFDSTUK,
STUK.

Befchryving van 't Gejlagt &rSï. Jans Vlie-

gen: waar onder de Glimwormen behooren:

gelyk ook Jommigen van de zogenaamde Sneeuw-

Wormen afkomftig zyn.

Naam.
e Geflagtnaam Cantharis 9

dien Linn^eüs

gebruikt , betekent de gewoone Spaanfche

Vliegen , die egter in die Geflagt niet komen

;

weshalve ik, (om eenigen fchyn te behouden

van dien Geflagtnaam , en , dewyl men , in 't

Hoogduitfch , aan fommïgen den naam van Jo.

bannis Wurmchen of St. Jans Wormpje geeft,

i dat nog oneigener is , ten opzigt van vliegen-

de Infekten ;) den tytel gebruik van St. Jans

Vliegen: temeer, dewyl de Vleugel-Dekzels,

in dezelven, veel buigzaamer zyn dan in de

Torren of Torretjes. Doktor Scopoli be-

houdc dien Geflagtnaam, doch Geoffroy
heeft deeze Infekten in andere Geflagten t'huis

gebragt, geevende den naam van Cantharide*

alleenlyk aan de zogenaamde Spaanfche Vliegen.

Kenmerken. Behalve de gemelde buigzaamheid der Dek-

fchilden , beftaan de Kenmerken in de platag-

tigheid van het Borftftuk en dat het Agterlyf,

op zyde , plooyagtig gerepeld of als met

Wratten bezet is. De Sprieten zyn Borftel-

agtfg.

Drie



de Stv Jans Vliegen. 593

Drie afdeelingen worden, door onzen Au- V.

theur, in ditGeïlagt gemaakt. De eerfte heb- A™y L'

ben het Borftfchild van' vooren rond; de an« Hoofd.

deren vierkant, aan de zyden gezoomd: de $TVK*

derden Spilrondagtig. 't Getal der Soorten is

dertig.

EERSTE ARTIKEL
Het Borflfluk als een halfronde Schyf, van

vooren rond. Het Wyfje ongevleugeld*

(1) St. Jans Vlieg die langwerpig en zwart *:,

is 9 met bet Borftjtuk bruinrood en aan den Glimworm.

zy*rand zwart.

De Ouden hebben zeker Infèkt gekend , on-

der den Griekfchen naam van Lampyris * in 't

Latyn NoEtiluca, Lucula euCicindela^ afgeleid

van het Licht y dat hetzelve in 't duider

geeft. DeFranfchen noemen het, deswegen,

Verluifant) de Engelfchen Glowworm ; 't welk

even 't zelfde betekent als ons Glimworm , en

de Sweeden heeten hetzelve Lysmash De
Wyfjes , die ongevleugeld zyn 9 heeft men

daarom veel beter gekend dan de Mannetjes,

die weinig of geen Licht geeven* In het Wyf-

je

(t) Canthads oblonga nigra, Thoraee teftacéo margine Ia-

terali nigro. Faun.Suec* ,$%+. Aldrov. Inf. 492. Column.

Bcpbr. I. f. 38. t. 36- MOUO. Inf 109. f. 1
, 2. JONST.

Inf t. 14. f. 2. RAJ. Inf. 78, 79* BftADL. Nat. 26. f. 3.

ÜDDM. ïy'tjf. 47»

I. DIEL. IX. STUK. P P
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V. je is dit Licht fomwylen zo fterk als van een
Afdeel. Vonk f gioeïjendeKoole, endeStoffe, die het

Hoofd- zelve voorcbreDgt , fchynt een waare Pbospbo.

STÜK* rus te zyn, welke uit haar Lighaam zweet.
Glimworm. ^ fe te waarfchynlyker , om dat in heete

Landeq de vliegende Mannetjes ook Licht gee-

ven. Zelfs wordt dit Licht , in het Wyfje, ver-

flaauwende, opgewekt en verfterkt, als men

hetzelve plaagt, tergt en in beweeging helpt.

Dat het de Wyfjes zou dienen om van deMan*

netjes gevonden te worden* kan waar zyn:

maar hoe kunnen dan de andere Infekten, ge-

lyk Nagtkapellen by voorbeeld , elkander vin-

den? Dit is egter zeker, dat men, zulk een

Glimworm in de Hand houdende, terwyl de.

zelve Licht geeft, dus dikwils het Mannetje,

dat daar op toevliegt, kan vangen. Hetzelve

heeft ook eenige lichtende Stipjes.

De Wyfjes Glimworm is zeer verfchillende

in grootte: men vindt 'er van een half Duim,

en van een vierde Duims lang. De Kleur is

bruin. Men wordt in 't eerft den Kop niet ge-

waar ; alzo dezelve door het bruinroode Borft-

fchild bedekt is, gelykerwys in de Schildpad-

jes: maar van onderen ziet men de Scheede,

waar in de Kop, die zeer klein is, zig verbergt.

De Sprieten fteeken , alleenlyk, van vooren

een weinig uit. Het Lyf is bloot , zonder Wie-

ken of Dekfchilden, en beftaat uit tien Rin-

gen , van boven gelyk en effen , doch van on-

deren met een uitpuilende weeke Zoom of

Rand.

Het tVyfje.

PI. LXXVI.
Fig. 7.
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Rand. De drie agterfte Ringen , die Licht V.

geeven , zyn, terwyl het Diertje leeft
, geel- AF

?y
EL '

agtig. Hoofd-

Het Mannetje verfchilt, in geflalte, weinig snm*

van het Wyfje , doch is geheel zwart en veel
GIimwcrm -

... a, * ir t ,
f i. KctManne'o

kleiner. Aan het Agterlyf zyn de plooijen en je.

tepeltjes, op zyde, ook veel minder kennelyk: ^' 8 *

doch het grootfte verfchil tuffchen de beide

Sexen beltaat daar in, dat het Mannetje niet

alleen Dekfchilden maar ook Vleugelen heeft.

De Dekfchilden zyn bruin, Sagrynagtig en

met twee verheven Streepen overlangs : zy

{teeken uit over 't Agterlyf en flrekken tot be-

dekking van de Wieken. Op ieder der twee ag-

terfte Ringen heeft het alleenlyk twee Stippen

die Licht verfpreiden*

Swammerdam fchynt de Verandering van verandering

den Glimworm gekend te hebben , zeggende

dat dezelve, die hy de blinkende Nagtmug noemt,

een vliegende Diamant en Starlicht gelyk , waar-

lyk tot de Torren behoort , geevende zo wel

Licht , wanneer zy zig nog onder de gedaante

van een zegpootig Wormpje bevindt , als wan-

neer zy de geftake van een Tor heeft aange-

nomen (*). Hy moet , derhalve , de Man net-

jes bedoelen, die de Sweedfche Kamerheer,

de Geer, nog niet gezien hadt, toen hy

door een uitmuntend Vertoog de duifterheid

omtrent de verfchillende Af beeldingen vanden

Glim- *

(*) Byhel der Natuure* hladz. 283.

I. DEEL, IX. STUK. P p 2
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V# Glimworm ophelderde (*). Ik zal daar van

Afdeél* het zaakelyke, en eenige van zyne Figuuren,

hSd- mededeelen.

stuk. De Worm, dien hy in 't jaar 1746 vondt,

Glimworm, orelykc zeer veel naar de Afbeelding van den
De Worm. ö J °

J%. p. Glimworm by Aldrovandüs, en ook naar

deKwatwörmen der Schildvleugeligelnfektcn in

\ algemeen* Zyn Lyf is famengefteld uit twaalf

Ringen of Segmenten , aan de drie voorften

van welken , die de grootften zyn , de zes Poo-

ten haare inplanting hebben* Het geheele Lyf

is, van boven, bruin, en, op de hoeken der

Ringen , wederzyds , met geelagtige Vlakken

getekend , van onderen witagtig geplekt ; in-

zonderheid de negende , tiende en elfde , die

groenagtig wit gekleurd zyn , en waar de Stof-

fe geplaatfi: is, die den Worm, in het duider,

doet glimmen. Van boven zyn de Ringen

Korflig hard, van onderen Vliezig. Aan den

laatften zyn twee Puntjes , en een Spleet,

om den Afgang te ontladen. De Kop is zeer

klein , en met twee Voelertjes niet alleen

,

maar ook met Nypers voorzien. Evenwel

heeft gemelde Heer niet kunnen ontdekken,

- welk Voedzel de Worm gebruikte, die zeer

vreesagtig was, haaiende, zo dra men hem

aanraakte, den Kop in, en blyvende dan een

tyd lang zonder beweeging.

dc pop. Die onbeweeglykheid eenige Dagen duuren-

(*) Mem. fur un Ver Luifant femclle , &c. Mem, ds

Matb. & dz Fbyf. Tom. 11, Paris. 1755. p, z6ï.
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de, met het Lyf een weinig krom, vreesde V.

de Geer dat zyn Worm ging fterven; doch Af
J^L

el*

eerlang wierdc hy zeer aangenaam verrafl , door Hoofd .

waar te neemen , dat zyn Worm bezig was STÜK#

de oude Huid af te ftroopen
,
gelyk dezelve

Glimworm*

dan ook als een Pop (Fig. 10) verfcheen. Dee-

ze geleek veel naar den Worm , doch hack, in

plaats van Nypers , twee Baardjes : de geftal-

te van den Kop was ook geheel anders en hade

iets daar men ruim zo goed, als in de Pop-

pen der Schtfdpadjes, een Menfchen Aange.

zigt van kon maaken. Zy hadt welPooten,

doch onbekwaam om te loopen , en alle haare

beweegingen "beftonden flegts in een krom-

ming en uitrekking van het Lighaam, of eeni-

ge voortgang en plaatsverandering door mid-

del van de Ringen, gelyk in de Poppen ge-

meenlyk wrordt waargenomen.

In deeze ftaat gaf de Glimworm ook een Het infeku

helder Licht, dat groenagtig was , en vermeer-
igt lu

derde wanneer aan het Glas geraakt of hetzelve

bewoogen werdt. Hier uit blykt , dat dit Licht

Eiet alleen kan flrekken , op dat het Mannetje

het Wyfje zou kunnen vinden. Het Infekt,

dat 'er na eenige Dagen uit voortkwam, was

een Wyfje, dat is te zeggen, ongevleugeld

(Fig. 11 Dit gaf ongelyk frieer Licht, dan de

Worm of de Pop gedaan hadden ; zodanig dat

men in het donkere van den Nagt , door mid-

del van hetzelve, alles kon waarneemen wat

in het Suikerglas omging. Evenwel gaf het

i. debl. ix. stüKt P p 3 al-
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V* alle Avonden niet even veel , en fomtyds in 't

Afdeel geheel geen Licht: waar uit fcheen te blyken*

Hoofd, dat het zulks vrywillig deedc. Over dag hieldt

stuk. het zig ftil , verfchuilende onder Bladen en

GKmworm. Groen te , die men 'er aan gegeven hadt ; doch

's avonds begon het zig te beweegen , te loo-

pen en dien Glans te verfpreiden. Het liep

langzaam , en als met horten en ftooten , fchy-

nënde zeer vreedzaam te zyn van aart. De

Heer de Geer merkt aan, dat de Afbeel-

dingen , hier gebruikt 3 een weinig grooter dan

natuurlyk zyn.

Op deeze Waarneemingen behoeft men niet

te twyfelen , of de glans der Glimwormen kan

fomtyds zo fterk zyn, dat men by het Licht

van drie of vier zou kunnen leezen. Ook zal

men zig niet verwonderen , dat de ïndiaanen

in de heete Landen , alwaar zodanige Infekten

mifFchien nog flerker Licht geeven, hetzel-

ve voor iets Godlyks houden.

In de voorgaande Eeuw, reeds , heeft zekere

Templer in Engeland waargenomen, dat

het Licht van zulk eenïnfekt door een Houten

Doosje, en door Papier, heen drong, en dat

het naauwlyks glom, indien het niet in be-

weeging was. Ook gebeurde het fomwylen ,

dat het , fchoon in beweeging zynde , geen

Licht gaf (*). Dit Licht wordt men , by Zo-

mer , dikwils in de Tuinen en Velden gewaar >

zege

(*) Trsnfaïï. PMlof. de 1'Ann. 1S71. N. 72. Art $.
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zegt Geoffroy. In Sweeden vindt men v.

deezen Glimworm ook fomtyds in de Jenever- a^ekl.

bofchjes op den Grond* Op de Heijen en Hoofd.

Zandgronden komen zy in ons Land ook voor j
STÜK»

gelyk my 'er dus twee zyn toegezonden ,
Glim™orm*

die omtrent Soeftdyk gevonden waren.

De Heer Geoffroy heeft , omfcrecks

Parys , een Mannetje gekreegen , dat een wei-

nig van de voorgaanden verfchilde. Het hadt,

in de eerfle plaats, de Sprieten dikker en half ,.

'

zo lang als 't Lyf; ten anderen het Borftftuk

langwerpiger , en , ten derden > de Dekfchilden

korter: weshalve hy het Halffchildig noemt (*)

De twee agterfte Ringen van deszelfs Lyf

gaven Licht» Zyn Ed. twyfelt, of het niet

een verfchillend Soort van Glimworm zy.

(2) St. Jans Vlieg die een weinig langwerpig n.

is en bruin, met de Dekfchilden rosagtig
p^raIlu

gerand, het Borftftuk paarfcbagtig bin-

nen dm rand.

Deeze onthoudt zïg in Noord-Amerika.

(3) St. Jans Vlieg die Eyrond is> met bruine nL
Dek- L*mMri*+

(*) Le Ver-luifant a demi-fourreanx. Hift* des Inf. Tom.

J. p. 168-

(2) Cantharis oblongiufcula fusca, Elytris margine rufes-

centibus > Thoracecjue intra marginem parpurascétit^ Syfi.

Nat. X.

(3) Cantharis ovata , Elytris fuscis, macuü marginali tri*

angulari flava. Syft. Nat. X.

I. DEEL. IX. STUK. P P 4
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V.
Afdrrl.
XV.

Hoofd-
stuk.

Dekfchilden > welke een driehoekige geele

Vlak aan den rand hebben,

IgmtA.

Vinnige»

Het Borftfchild is geel met een bruine Vlak

van vooren : de Dekfchilden zyn bruin , rnet

een geele Vlak in 't midden van den zy-rand:

het Agterlyf is , van onderen , aan de tip geel.

Rolander heeft deeze en de volgende in

Amerika gevonden.

(4) S£ Jans Vlieg die Eyrond is , met bruine

Dekfchilden , welke een ovaale bleek gee-

le Vlak aan den rcund hebben.

Deeze, die ook tot de Glimwormen behoort,

heefc" op het Borftfchild, van vooren, twee

bruine Vlakken ; het Lyf is bruin: de Wieken

zyn zwart, en het Agterlyf, van onderen, ge-

heel geel.

v,
Lueida.

lieidere,

(5) St. Jans Vlieg die langwerpig is, met de

Dekfchilden aan den buitenrand bleekgeel;

bet Agterlyf , van onderen , geheel en

al geel.

Deeze Amerikaanfche gelykt zeer naar on-

zen Europifchen Glimworm, maar is bleekêr,

en heeft het geheele Onderlyf geel,- de Sprie-

ten en den Kop zwart.

(6)

(4) Caatharis ovata, Elytris fuscis, macirfa marginali ova»

ti lutea. Syft. Nat. X.

(s) Cantharis oblonga, Elytris fuscis , margine exteriore

luteis , Abdomine toto fubtus fl.wó, Syft. Nat. X.
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(6) St. Jans Vlieg die langwerpig is en bruin- y.
roodagtig, met bet Onderlyf zwart , en Afdeed

mn agteren zeer geel. H* fd-
STUK.

De twee agterfte Ringen van het Lyf zyn yi.

zeer geel , en hebben twee openingen : de phospho?'**

Sprieten zyn zwart. Rolander nam dee-
ncke#

ze ook waar , in het gemelde Wereldsdeel.

(7) St. Jans Vlieg die de Dekfchilden Lood- vu.
MaurttA

Larbarifche»

kleurig heeft, het Lyf geel S£**

Deeze Soort onthoudt zig, volgens den

Heer Brander, te Algiers in Barbarië, Hy
as eens zo groot als de gewoone Glimworm ,

met het Borflftuk of Schild, benevens het Ag.

terlyf
9
flaauw geel ; de Dekfchilden bleek bruin-

agtig. Het Wyfje of de Ongevleugelde, drie*

maal zo groot als de onze, heeft een geele

Stip aan den voorften hoek van ieder Ring.

(8) St. Jans Vlieg die de Dekfchilden bruin- ym
rood heeft , met zwarte tippen. cbmmfis.J rr

Chineefche.

Osbeck hadt deeze in Ooftindië waarge-

nomen* Elders vindt men aangemerkt, dat

op Ceylon , Java en andere Eilanden daarom-

^ ftreeks,

(6) Cantharis oblonga iubteftacea , Abdomlne atro, poflice

ftiviflïmo. Syft. Nat, X.

(j) Cantharis Elytris lividis, Corpore flavo. Syft.Ndt.X.

(%) Cantharis Elytris teftace/s , apicc nigris. Osi. Iter*

21^- *

I. Deel. IX. Stuk. P p 5
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V. ftreeks, zekere roode Glimwormen zyn, zon-

Afdeel. der Wieken of Pooten , die men in een Flefch

Hoofd, &an doen, en gebruikenze, eenigen tyd, voor
stvk. Kaars by nagt. Zekere Grimm fchryft, dat

hy zig dus, een Maand lang, daar van be-

diend hadt, wanneer zy ftierven. Hier voegt

hy by, dat de Scorpioenen, op Ceylon , wan-

neer menze drukte, een Vogt uitgaven, 't welk

insgelyks glom in 't duiftef (*). Men weet,

dat in de Oefters ook lichtgeevende of glim.

* mende Wormpjes zyn ; maar dit zou ons bren-

gen tot de Duizeodbeenen of dergelyke Onge-

vleugelde, die tot den laatften Rang behoo-

ren : of mooglyk zelfs tot de volgende Afdee-

ling, der genen die geen Pooten hebben. Ik

merk hier alleen aan, dat dit Licht eenigermaate

overeenkomftig fchynt te zyn met het Vuuren

der Zee, in zo verre zulks door Diertjes, of

door een Stoffe die zy uitgeeven , veroor-

zaakt worde (f)»

ix. (9) ^ t# Jarss Vlieg die. de Dekfcbilden bruin

èMnf] heeft; het Boijljluk res, in 't midden

zwart.

Ik zie dat het verfchil van deezen Italiaan-

fchen Glimworm zeer klein is met de onzen.

(*) In Ephem. Nat. Curioforum.

(f) Zie het VIL Deel der Uitgczogte Verhandelingen „

bladz. 266,267. en elders; inzonderheid bladz. 258, 259, enz.

(9) Canthans Elytris fuscis, Thoraee rufp, medio nigro.

Syjl. N*u X*
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Hy was kleiner volgens de Waarneeming ; doch V.

die, welke Doktor S c o p o L 1 in Karniolie vondt ,
a*b?é*.

hadden de Dekfchilden vyf Liniën lang; zo Hoofd*

dat de geheele langte omtrent een half Duim 8TÜK»

geweeft moet zyn. Men ontmoetze daar vlie*

gende by nagt, omtrent St. Jan in de Zomer;

weshalven dan ook deeze Infekten » niet onei-

gen , St. Jans Vliegen zyn getyteld ; als , in 't

uiterlyk aanzien meer naar Vliegen gelykende

dan naar Torren. De Karnïoliers noemenze

Kerfcbnitza. Hy heeft den Glimworm onder

de Schildpadjes t'huis gebragt (*}.

TWEEDE ARTIKEL.

Het Borftftuk platagtig* wederzyds ge-

knot, of vierkantig in 't geheel, met de

zyden rond en gezoomd*

(10) St. Jans Vlieg die het Borftftuk rood ge- x.

rand beeft met een zwarte Vlak 9 de Bruint.
vi. lxx\

Dekfchilden bruin.

Verfcheide der volgende foorten van St.

Jans Vliegen heeft de Heer Gkoffroy , zo wel

als deeze , in een Gcflagt geplaatft , daar hy den

Hoofdnaam aan geeft van Cicindela (*). Behal-

vev

(*) Caflidn no&iltica. Entomol. Carnlolka. p. 57.

(10) Cantharis Thorace marginato rubro, macula fiigra,

Elytris fufcis. Faun, Suec. $%6. It. Oei. 3$. Raj. in/. g,f.

n. 19. &. iel. *. 2 FRiSCH. In/. XII. t. 3. Icon, VI. f. 5,

(*) Hij}, des Ins. env. Paris. Tom. i, p, \6$>* )
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V4 ve de vyf Leedjes, die 'er in alle de Voeten

Afdeel. van deeze Infekten zyn ; terwyl de Spaanfche

Hoofd- Vliegen 'er maar vier hebben in de Voeten

stuk. (jer Agterpooten ; verfchillen zy van de Glim-

wormen , door dien de Kop niet van het Borft-

fchild bedekt wordt. Men vindtze veel op

de Bloemen. Sommigen hebben een aanmer*

kelyke byzonderheid ; naamelyk, wederzyds

twee Blaasjes, rooi van kleur, Vliezig, on-

regelmaatig en met veele Punten , die tot de

zyden van het Borfluk en Agterlyf uitko-

men , welken het Infekt weet op te blaazen en

weder te doen flenken. Eeaige Liefhebbers

heetenze, deswdgen, Cicindeles mei Kokarden.

In drie Soorten heeft zyn Ed. zulks omftreeks

Parys waargenomen, naamelyk in de Koper-

kleurig roode , in de groene met roode en die

met geele Sdppen, waar van de twee eerden

de 16. en 17de Soort van onze Autheur zyn.

Wat kan het gebruik zyn, vraagt hy, van

dfe zonderlinge Lighaamsdeelen , welke men

ook in andere Infekten , gelyk in eenige Spring-

en in byna alle de Roofkevers , als ook in ver-

fcheide Rupfen, aantreft. Zouden dezelven

van ecnig dergelyk nut zyn als de Kieuwen der

Viffchen? Of zouden zy kunnen dienen, om
de Diertjes, waar ceeze Infekten Jagt op

maaken, te verfchrikken : doch dit kan in de

Rupfen geen plaats hebben, 'c Is aanmerkelyk

,

dat met het uitzwellen van deeze Blaasjes

dikwils een fterke ca aangenaams Reukgepaard

gaat.
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gaat. De beroemde Paftoor SchaeffeR) te y.

Regensburg , heeft veel moeite aangewend om afdeel,

het gebruik van die Deelen te onderzoeken Ho
en is eindelyk zo ver gekomen , van te beken- stüjc/

nen, dat hetzelve voor hem niet te ontdek,

ken ware. Men heeft zelfs zodanige Infekten

van een of alle die Blaasjes beroofd, zonder

dat zy 'er eenig hinder van fcheenen te hebben

of zich minder vlug vertoonden.

Onze bruine St. Jans Vlieg noemt Geof-
froy de Zwarte [met een gevlakt Borftftak*

LiNNJEüshadt 'er toe betrokken den Cantbam

ris van Ray , een half Duim lang , en die wel.

ken deeze Autheur de groete der Haagen noemt

met de Dekfchilden Zwartagtig* Volgens

Doktor Scopoli noemt men dit Infekc

Scbujter in Karniolie, alwaar hetzelve bruin is

van Dekfchilden , doch het onderfte der Sprie-

ten, den Kop ten deele, het Borftftuk, Agm

terlyf en de Dyën, meeftendeels 5 Goudgeel

heeft. Hy heeft ook , in de volwaflenen , de

zwarte Vlak op 't midden van het Borftfchild

waargenomen. De Onderlip was zwart, en,

zo ver ging zyne naauwkeurigheid , dat hy hec

Mannelyke Lid Roeftkleurig > met een Twee-

kleppige Scheede , en in een Vleezig Hoofdje

uitloopende vondt. In de Vlakken van het

Borftftuk en de kleur der Pootcn waren eenige

verfcheidenheden (*).

Het

(*) Entvwsh Carniolitéf, p, 3*.
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V. Het Agterlyf is, bruin zegt LiNNiEus,iQ
Afdeel. dit langwerpig, weekagtig Infekt, uitgenomen

Hoofd- heC laatfte of zevende Lid, dat rood is zo wel
«tuk. ais de Zyranden, die zeer week, platagtig en

plooyswyze iogefneeden zyn , met de tippen

der Infnydingen Tepelagtig: 't welk tot de

Kenmerken der St. Jans Vliegen behoort*

Het^komt, zegt hy, menigvuldig in Swceden

voor, en valt aan op die van zyn eigen Soort.

Men vindt het Masker, of Wormpje dikwils in

de Sneeuw (*).

sneeuw- De Heer de Geer merkt aan, dat zekere

Autheur in de Verzamelingen van de Keizer-

lyke Akademie der Natuur - Onderzoekeren

,

thans byna een Eeuw geleeden (f), een Be.

rigt gegeven had van Wormen , die den 20

November des Jaars 1672, in Hongarie, boven

op de Sneeuw gevonden waren , en waar van

men toen in 't algemeen geloofde, dat zy met

de Sneeuw uit de Lugt waren gevallen. Men
vindt daar ook een taamelyk goede Afbeelding

van die Wormen, waar uit blykt, dat het der-

gelyken zyn geweeft , als men , in den jaare

1749, in Jamiary, in eenige deelen van Swee-

den levendig op de Sneeuw gevonden , en aan

de Akademie van Stokholm vertoond heeft.

De Heer Affeffor Hesselius gaf daar omtrent,

aan de Akademie, het volgende Berigt (|).

>, Zo
(*) Faun. Suec. Ed. II« p, 201. KT. 7004

ft) Ac&iL Nat. Curie/l Ephem. 167 3, '1674. Obs. 89

(l) Verband, der Kon. Akad. van Stokholm* XI. Th bl. 78.
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"Zo wel voor als na het begin van January v.

,, des verloopen jaars, kreegen wy hier een yy
RU

„ zeer koude Winter, die tot den 13de aan. Hoofd-

33 hieldt ; wanneer het Weer wat zagter wierdt St^k*

H en in Dooy veranderde* Dit duurde eenige

3, Dagen , doch zo , dat het Veld niet geheel

„ ontbloot was , maar dat 'er nog Ys leggen

3, bleef , en ook hier en daar Sneeuw op het

3, Aardryk was te vinden* Geduurende dit

33 Weer vielen 'er zwaare Vlokken, waar

5 , door alles met Sneeuw bedekt werdt. Hier

3, op vertoonde zig een vry groote menigte

„ van kruipende Wormen , zo groot als Kool-

„ rupfen, eenigen donkerer, anderen helde-

3, rer van Kleur , gelyk de nevensgaande uk*

33 wyzen. Alle die Wormen leefden en ver-

33 roerden zig , doch fcheenen wat loom te

3, zyn door de Koude "

In den jaare 1745 was door dien zelfden Heer

ook een Vertoog ingeleverd nopens dergelyke

Sneeuwwormen 3 die zig in February, insge-

lyks, op een nog hooger Sneeuw, levendig

vertoond hadden, met meer andere Soorten

van Ongediert, Spinnen , Aard- en Graswormen 3

Torren , Haagdiflen en wat dies meer is. De
gemelde Wormen , aan den Heer de Geer
gezonden, waren geheel zwart, met zes wat

bruinagtige Pooten voor aan het Lyf, Het is,

zo hy aanmerkt, niet ongewoon in Sweeden,

dezelven, by Dooiweer , op de Sneeuw te

I. deel IX Stuk. vin-
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V. vinden. Hy moet naderhand ontdekt heb.

Afdeel.
beDj fat

>
er gt< jans vliegen uit voortkomen:

Hoofd- want toen was het zyn Ed. nog niet be-

*T5K- kend (*).

xt. 00 St. Jans Vlieg die bet BorJIJlük ge-

L
Lotd- ran^ beeft, en feenemaal bruinrood is.

kleurige,

Deezc, die niet minder gemeen is, verfchilt

van de voorgaande Soort alleen in Kleur*

hebbende de Dekfchilden bleekgeel en het

Borftftuk ongevlakt ; de Oogen zwart, zegt

Linn^üs. In dat alles vind ik weinig reden

voor den Latynfchen bynaam. Doktor Sc o-

poli heeft 'er ook een, die bruinrood of Ka-

neelkleurig was , onder den zelfden tytel ge-

boekftaafd. Geoffroy heeft insgelyks eene

Cicindela met bet roode Borjïjluk , waar van eene

de Dekfchilden zwartagtig hadt, een andere

geelagtig, en die beide, zegt hy, vindt men

dikwils gepaard , op de Bloemen > en fomtyds

wederom elk in 't byzonder gepaard: waar uit

zyn Ed. befluït , dat het enkele Verfchcidea-

heden en geen byzondere Soorten zyn. D2
langte was omtrent een half Duim.

(12)

(*) Ibid. pag. 8ö«

(iï) Cantharis Thorace marglnato , tota teftacea. Syfï.

Nat. X. Cantharis Elytris teftaceis , Thorace rubro immacu-

lato. Faun. Snee. 58*. Cantharis fepiarlus major, c rufo fla-

vicans. Raj. Inf. 8*. n. z6.
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(12) St, Jans Vlieg die het BorJIJluk gerand V.

heeft, zynde geheel ros , doch met het Xy
-

Bovenlyf en de Wieken zwart. Hoofd-
stuk,

Deeze vindt men geldzaamer in Sweeden xir*

dan de voorgaande* Doktor Scopoli heeft RoïfeL

een Goudgeele of vaale (*) (ik weet niet wat

hy bedoelt); welke hy bedenkelyk ftelt de

zelfde te zyn als de Roflè van Linn^eüs.

Zy kwam öp de Bloemen van Kroontjes draa-

gende Kruiden voor.

(13) St, Jans Vlieg die het Borfifluk gerand xnt.

beeft , met een zwarte Vlak 9 en geheel BbSkïeii"

rood is , met de Dekfchilden Bloedkleurig.
llgt*

Fuisck, die deeze föort noemt deTegel-

roode kleine Houtkever, of Bokje, met ( lan-

ge boven- Vleugelen 9 en een zwarte Streep op

het

(*) Cantharis Fulva, Entom. Carn. p. 3S>* N. 124. Die

kan Vaal , het kan ook Goudgeel betekenen : dat inderdaad

eene Verwarring is , doch zo groot nog niet , als wanneer hy

van de Ctntharis Livida N. 122. zegt tota Teftatea; en

. van de Cantharis Teftacea N. 123. Elytra Livida* wie

zal my dit ontkaoopen?

(12) Cantharis Thorace marginato, tota rufa, Epigafhla

Alis-que nigris. Syft. Nat. X,

(13) Cantharis Thorace marginato, maculi nigra, tota rtt«

bra, Elytris fanguïneis, Syft. Nat. X. Cantharis Elytris riu

bus, Thorace rubro rnacuU nigra. Faun. Suec. $27. HAJ»

Ir.f. 101. n. 4. FRlSCH Inf, XII. T. 3. Ie. 7< **

I. DEEL, JX. STUK. Q q £*,

1

\
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V. bet Halsfchild ; oordeelt , dat zy eenige over-

Afdeel. eenkomft heefc met de Olyphantjes. De Heer

Hoofd- Geoffroy betrekt dezelve tot zyn Geflagt

stuk. vaa Lampyris of Glimwormen , en wel tot de

derde of laatfte Soort derzelven, die hy de

roode noemt, zynde omftreeks Parys gevon-

den, ruim een derde Duims lang- Zy fchynt

vry zeldzaam te zyn: hoewel menze,in Svvee-

den, op verfchelde plaatfen en inzonderheid

te Dannemoer in de hoopen Yzer-Erts, dik-

wils ontmoet : wanc Doktor Scopoli heeftze

in Karniolie, en de Heer Muller in Deene*

marken, niet waargenomen.

XIV,
Qkfcura*

Donkere.

XV.
Lattr~alU„

Geelzydige.

(14) St. Jans Vlieg die bet Borjijluk met

roode randen gerand heeft, en de Dek*

fcbilden zwart.

Te Upfal heeft men deeze waargenomen.

Zy zweemt zeer naar de Bruine St.Jans Vlieg,

doch is de helft kleiner, en heeft, de laatfte

verdeelingen, van het Agterlyf , niet rood maar

zwart, hoewel de zyden ros zyn. Het Borft-

ftuk is Vleefchkleurig met een bruine Vlak in

't midden , of liever zwart , met de randen al-

leenlyk op zyde rood.

(15) St. Jans Vlieg die bet Evrjïftyk rood

(14) Cantharis Thorace marginato marginibus rubris, Ely.

tris nigris. Syjï. Nat. X.

(ij) Cantharis Thoiace marginato rubro, Corpore fufco, Ely-

tris margfee exterioic toefcentibus. fyft* Nat. X.
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gerand , het Lyf bruin , de Dekfchilden V.

aan de buitenkant geelagtig heefu xv^*
Hoofd-

Deeze , die tfien ook te Üpfal , in Sweeden , stuk,

vindt, is insgelyks klein , en bruin, maar heeft:

het geheele Borftftuk , de Stuit, en de rand der

Dekfchilden , ros : wordt in de befehryviog der

Sweedfche Dieren gezegd (*).

(16) Su Jans Vlieg die het Börflfluk gerand , 'f
tri.

het Lyf groen Koperig, en de DekfehiU^o^n^

den> aan de buitenkant $ overal rood heeft.

In Sweeden vindt men deeze, vry zeldzaam^

opdegroote Brandenetelen , als ook op andere

Kruiden. Doktor Scopoli heeftze, in Kar-

niolie , op de Spinagie en fomtyds ook

op de Aairtjes van het Gras ontmoet: Gèof-
froy, omftreeks Parys, op de Bloemeö.

Deeze laatfte Autheur noemt het la Cictndele

bedeau , en vondt dezelve een vierde Duims lang.

Hy merkt in de Sprieten eene byzonderheid

san : dat naamelyk het tweede Lid een puntje

heeft, en het derde een haakje- De voorga*

melde * zonderlinge Blaasjes * zyn in deeze Soort * Black féfa

waarneemelyk. De Heer Schaeffer geeft

van

(*) Faun. Suec. Ed. II. p. 2©z. N. 707.

(16) Cantharis Thorace marginato, Corpore vindt -xneo^

Elytris «xtrorfinn undique rubris, Faun. Suec. $22. Scarabaeus

minor, Corpore longiusculo Elytris rubicundis. RAJ. Inf. 77^

SCH/EFF. Monogr* 17 54. T. IU f. Io. n,

I. Deel. IX. Stuk. Qjq.a
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V. van deeze Lighaamsdeelen , zo wel als van het
Afdeel. xorretje zelf, een zeer fraaje' Afbeelding (*).

Hoofd»
stuk. (17) St. Jans Vlieg die het Borftjluk gerand

„ *vn. heeft , is* Lyf Koperig groen , & Dek*
Bipv.ftulata,

"

Tweepuk. Jchildeu aan de tippen rood.
keiige.

De Heer Geoffroï noemt deeze jCicia-

dela metroode tippen, en merkt aan, dat de-

zelve ook haakjes aan de Sprieten heeft, wel-

ke de Cicindeles met Kokarden ,
gelyk zy , we-

gens de gedagte Blaasjes, genoemd worden,

fchynen gemeen te zyn. Deeze kwam hem

ook op de Bloemen voor, zo wel als een an-

dere, met de tippen der Dekfchilden geel,

altemaal omtrent van grootte als de voorgaan-

de Koperige, waar van zy ook zeer weinig

verfchillen, Deeze Tweepukkelige , oneigen

dus genoemd, komt in Sweeden dikwils voor

in 't Gras , inzonderheid op Biesagtige Landen.

Het Masker , daar van , getuigt men , maakt

jagt op zeer kleine Diertjes en vreet deze!*

ven.

xvm.
JPedicularia,

Luisagtige.

Cl 8) St. Jans Vlieg die ha Borjlftuk gerand 9

het

(*) Abbandl. von Infekten, Regensb. 1764.' I. Band. If#

Vertoog. Tab. II, Fig, 10, n.

(17) Cantharis Thorace maiginato , Corpore aeneo virid/

Elytris apice mbüs. -Fattn. Suec. 53.9. It.OeL 127. Raj. $£
joi. n. 7.

(18) Cantharis Thorace marginato, Corpore stro, Elytrt

apice rubris, Syft. N&* X»
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het Lyf zwart 3 en de Dekfcbilden aan V.

de tippen rood heeft.
ALDJ;EU

HoOFD-

Deeze wordt alleenlyk om de kleinte Luis- STUK»

agtig genoemd. Men heeftze te Upfal gevon»

den.

(19) St. Jans Vlieg die bet BorJIJluk groen* xix.

agtig en gerand heeft , de Dekfcbilden Gebandeerde

s zwart , met twee roode banden.

(20) St. Jans Vlieg die het Borjlfluk gerand en xx.

zwart heeft , de Dekfcbilden zwart, aan
B
%
u

ŵ^km

de tippen geel. ki£e-

(11) St. Jans Vlieg die het Borflfluk ros ge- xxr.

rand heeft met een zwarte Vlak, bet^^{
€lïltm

Lyf bruin > de Dekfcbilden met geele

tippen,

Deeze drie Soorten zyn ook, omftreeks Pa»

rys, waargenomen door den Heer Geoffroy,
die zig verwondert, dat Linn^üs tot dee-

ze

(19) Cantharis Thorace marginato virefcente, Elytris ni-

gns , fafciis dunbus rubris. Faun, Suec. 590.

(20) Cantharis Thorace marginato atro, Elytris nigris apice

flavis. Faun. Suec, 591,

(21) Cantharis Thorace marginato rufo, rnscutè nigrA;

Corpore fufco, Elytris apice flavis. Faun. Succ. 592, N«cy«

dalis Elytris apice pun&o flaro. Faun. Suec. 55)8,

L Deel. IX, Stuk, Qq 3
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V. ze laatfte betrokken heeft een Infekt, het welke,

XV
EU '

1ü ^e befchryving der Sweedfche Dieren, door

Hoofd- denzelven genoemd was Necydalis of Baftaard-

stus. go^jc me(: de DekkhMen geel getipt. Hy meent,

dac onze Authcur een van beiden niet gezien

zou hebben: doch dezelve tekent thans de

Wooqplaats aan in de Zonnebloemen , die

Aardpeeren aan de Wortels draagen. Ook be-

gryp ik niet , dat 'er een groot verfchil in zy

,

ten opzigt van de Kenmerken van ons Samen-*

ïleb wam Geoffroy getuigt zelf, dat hy

hetzelve tot de Cicindeles gebragt zou hebben

,

daar het veel naar geleek; ware het niet ge-

weeft wegens het getal der Leedjes van de

Pooten, en dat de Vleugels wat buiten de

Pekfchilden uitfteekeo : weshalve hy 'er een

byzonderGeflagt van gemaakt heeft onder den

naam van Necydalis , waar van zyn Ed* twee

Verfcheidenheden» omfireeks Parys, op de Ei-

ken zwervende, doch van elks maar één , gevon-

den hadt. Die beiden waren geel getipt, doch

het eene hadt het Borftfluk geel, het andere

^wart (*).

xxïi, (22) Sc. Jans Vlieg die het Borftjluk gerand

^inroode. en geel met een zwarte Vlak> het Lyf^

deDekfcbildenW Pooten, Loodkleurig beeft.

Deeze
(*) föïfi. des Inf. env. Paris, Tom. I. p, 372.

(22) Cantharis Thorace marginato fiavo macula n/gra
%

Corpore nigro, Elytris Pedibusque lividis. Syft. Nat. X. Can?

tharis nigra
5
Elytris lividis. Faw* S&K* $%l*
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Deeze gelykt veel , zegt men , naar de Lood* v.

kleurige, doch is viermaal kleinder en een der 4ï?,
EELi

kleinlten van die Geflagt. De overeenkomft Hoofd-

van die kleuren is my duider» stuk.

0*3) St. Jans Vlieg die zwart is, methetBorft- Xxiil

Jluk aan d$ zyden , en de rand der Dekfchil- p?™£*f*

den , bleekgeel , de, Sprieten Kamswyze.

Deeze is, zo wel als de volgende Soort,

door den Heer RoLANDERin Amerika waar-

genomen. De Sprieten zyn zware , en als een

Kam, Zaagswyze, getand: de Dekfchilden

zwart en geftreept met uitgeholde Stippen.

(24) St. Jans Vlieg die geelagtig is» hebben- n
xxiv.

n Serrata.

de de Dekfchilden geftreept met drie zwarm zaagspric-

te banden en de Sprieten Zaagswyze.
tige.

Dit is dan ook een Weftindifche. De Sprie-

ten zyn platagtig en zwart ; zo lang als 't Lyf*

(25) St. Jans Vlieg die het Borftftuk gerand xxv.

heeft, aan de zyden rood; de Dekjchilden^^nkhc*

zwart met een witten band 9 de Sprieten

gekamd*

Deeze

(23) Cantharis atra,Clypei lateribus baiïque exteriore Ely-

trorum luteis, Antennis pe&inatis. Syft. Nat. X.

(24) Cantharis flavefcens, Elytris ftriatis, fafcüsque tri-

bus nigris, Antennis ferratis. Syft% Nat. XJ

(25) Cantharis Thorace marginato lateribus rubro, Elytrï*

migris fafcia alba, Antennis pe&inatis. M,L» U« Syjïf Nat.X,

I. DEEL. IX, STUK, Qq 4
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» V, Deeze St. Jans Vlieg, uit Ooftindie afkom-
A
yv

EL#
fti2> ^ev0D(^c ziS in

'

c Kabinet der Koningin van

Hoofd- Sweeden. Zy; heeft de Dekfchilden breed en
stuk. Vliesagtig , naar de tippen verbreedende en rond

aan 't end*

X£vi. (26) St. Jans Vlieg dieihet Borftjluk rond,

^
Kamhoor^

- * Dekfchilden uit den rojjen bruinrood

pisc «, $# ^ Spieten gekamd heeft.
»

Doktor S co poli zou 'er zyne Zaaghoor-

Dige (*), indien de Sprieten gekamd waren

mede overeenkomftig agten. Dezelve was in

Karniolie niet zeldzaam , voornaamelyk in de

Tuinen. Men vondtze, in Sweeden , op de Plan-

ten ,
gelykende veel naar de Bloedkleurige St.

Jans Vlieg , doeh de Sprieten waren zeer ge-

kamd. Dit is dan een Europifch Infekt.

DERDE ARTIKEL.

Het Borftftufc Spilrondagtig.

XXVIL (27) St. Jans Vlieg met het BorJIJiuk Spil*

Cmrulea. rondanïg en het Lyf bluauw.
Blauwe.

ö ö

lo Sweeden is dee^e ia de Boffchen gevon-

den

(*) Cantharis Serraticornis. EntomoL Carmolka.p, 42, N. 13 5.

(26) Cantharis Thoracc orbiculato, Elytris rufo - teftaeeis .

Antennis pefèinatis. Syft. Natm X.

(27) Cantharis Thoiacc tcictiusculo , Corpore eoeruteoi.

Syft. Nat. X.
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den: zo ook in Deenemarken. Doktor v.

S c o p o l 1 nam , in Karniolie > een blaauwe A™EU

St. Jans Vlieg waar, op de Bloemen van de Hoofd.

Kruifemunt en van de Wortelen. STÜK»

(28) St. Jans Vlieg met bet BorJIJluk Spilrond- Xxvui.

agtig en het Lyf groen. z&f^m*

Deese, die de helft kleiner is dan de voor-

gaande , heeft het Lyf groen als glanzige Zy-

de, doch den Kop alleen Goudgroen.

(29) St. Jans Vlieg met het BorJIJluk Spil- *x;x.
Novalis.

rondagtigy het Lyf geel, de Dekfchilden 9 scheeps»

(tan den rand en de tippen, zwart.

Om dat deeze in de gevelde Stammen der

Eikeboomen huisveft , en dus zeer fchadelyk is

voor den Scheepsbouw, wordt zy dus geby-

naamd. De Borft is met een verheven-

ronde Plaat gedekt.

(30) St. Jans Vlieg met het BorJIJluk rond >M f**;a
bet LyJ geel, de Dekfchilden aan de tip- zwart

getipte.
pen zwart.

Zeer blykbaar is de reden van den Bynaam.
Het

(28) Cantharis Thorace teretiufculo , Corpore viridi. Syft9

Nat. X.

(29) Cantharis Thorace teretiufculo, Corpore luteo, Ely-

tris margine apiceque nigris. It. Weftgoth. 153. t. 2.

(30) Cantharis Thorace rotuncjato, Corpore luteo, Elytris

apice nigris. Syft. Nat» X.

j. djlku ix. stuk, Qq 5



6£8 Beschryving van

V. Hstlnfektgelykt veel naar dat der Eiken, doch
Afdeeu heeft hec Borftftuk platter en den Kop niet

Hoofd- zwart* Het onthoudt zig ook in de Boomen.
stuk. De [jeer Altstrómer heeft op het

*Cardtaca Hartgefpan * een St. Jans Vliegje gevonden,

niet grooter dan een Luis ; hebbende de Dek-

fchilden, aan de tippen, met een roode Stip,

en de Sprieten gekamd.

XVI. HOOF DSTÜ IC

Befchryving van 't Geflagt der Spring ke-

veren, anders Kniptorren. genaamd, waar

onder verfcheide Uitbeemfcbe voorkomen*

Kaam. TP\ e Geflagtnaam van deeze Infekten onder.

4^ fcheidt hun zeer duidelyk vaü de ; mees-

ften. Men vindt, wel is waar, ook andere

Torretjes die fpringen; gelyk wy dit gezien

hebben in de Goudhaantjes en Olyphantjes:

doch het Springen is hun niet in 't algemeen ei-

gen , en ook zo geweldig niet. Het Werktuig»

lyk Geflel , waar door onze Kever zulke ver-

baazende Sprongen doet, in evenredigheid die

der Springhaanen overtreffende, is elders in 't

breede verklaard en door Afbeeldingen opge.

helderd (*) Wy letten hier flegts op den

Naam

(*) Zie de Waarneemingen van den HeerW e i s s omtrent

dan Spririgkever , uit de AUa Helvet. P*L II. overgenomen

en vertaald in het II. DEEL der Uitgczogte Verhard* hl,

399, CïiZi
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Kaam, die in 't Latyn Elater is , in 't Griekfch V.

JSTotopeda , (om dat dit Infekt alleenlyk op de A
™jf

EL»

Rug leggende fpringt,) waar van men het Hoofd.

Fraofch woord Taupin afgeleid heeft , zegt STÜK *

C e o f f r o Y. Men geeft 'er opk wel den

Naam van Kniptorren aan.

Het voornaamfte Kenmerk beftaat dan daar Kenmerken,

in , dat zy van agteren een punt aan 't Borft-

ftuk hebben , waar mede zy dien Sprong

volbrengen; doordien dezelve terugipringt uit

een Sleuf van 't Agterlyf. Het is nier de enkele

buiging van 't Hoofd tegen de Borft , die hun

deezen Sprong doet maaken. De Sprieten

zyn in de Mannetjes Zaagswyze getand , in de

Wyfjes Draadagtig , en kunnen zig verbergen

in een lange Sleuf, die onder aan den Kop en

het Borftftuk is.

Behalven de gemelde punt aan 't Borftftuk,

moet men agt geeven op de zonderlinge ge-

daante van dit Infekt , die hetzelve zeer ken-

baar maakt. Deszelfs Lyf is Eyrondagtig o-

vaai , van agteren fpits , van vooren ftomp

,

en het Borftftuk, dat langwerpig vierkant is,

heeft ook wederzyds een punt, in fommigen

vry fpits.

De Maskers fchyncn zig te onthouden en de

Verandering te ondergaan in de Stammen van

rottige Boomen , alwaar ook dikwils fommigen

van deeze Infekten gevonden worden, en ee-

nigen op de Bloemen.

LiNNiEus heeft in dit Geflagt vierentwin- soorten;

I. Deel. IX. Stuk. tig

\
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V. tig Soorten, waar onder niet meer dan vier

A
vvr

EL# Uitheem ĉtle zYn > de overige twintig alcemaai

Hoofd. Europifche , en , benevens nog verfcheide na-

stuk. derhand ontdekte , in Sweeden waargenomen.

In deZuidelyke deelen van Europa vondc Dok-

tor S co poli wel vyftienderley Springkevers:

Geoffro* zeftien omftreeks Parys. Het

is dan te verwonderen, dat de Heer Grong-
vius dezelven van de Infekten van ons Land

heeft uïtgemonfterd (*) \ daur men 'er zeker-

lyk verfcheidene vindt.

i. (O Springkever met twee zwarte Oogjes ,

o*iïat*s.' die in witte Kringen jiaan 5 op het Borfi
[Ge-oogde.

ftuk; het Lyf zwartagtig.

By Pet i ver is, onder den naam vanFlu*

weel-Oogige Virginifche Knip-Tor; dit Infekt

een en drie vierden Duims lang en een half

Duim breed , met geflreepte Dekfchilden afge-

beeld. Hy betrekt 'er toe twee zodanige In-

fekten, het eene van Maryland, het andere

uit Virginïë ; dus beiden uit Noord-Amerika

afkomflig. De eerfle viel gemeenlyk ander-

half Duim lang , waar van het Borftftuk, of

voorfte gedeelte, een derde uitmaakte, zowel

ia

(*) A%, Helv. VOL. V. pag. 12;.

; (1) Elater Thorace oeellis binis atris, Iridibus albis; Cor*

pore nigdcante. M.L. U. Syft. Nat.X. Gen. 182. S rabaeus

elafticus major, Caplte biimculato. Tet. Caz. Tab. X. iig.

4. Phil. Travfaïï. N
x *4fo p. 3J>*. n. 13 & N. 270. p.

$12. n. 32.

1
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in langte als in breedte een half Duim zynde. V,

Op zyde was dit Infekt grys, met een glans
^Vf**

van Satyn , in 't midden zwart , en zeer aan- Hoofd-

tnerklyk wegens twee ovaale fluwéelagtigc STÜK*

Vlakken, zwart van Kleur, in witte Kringen.

Veelen, zegthy, houdenze voor Oogen , doch

die zyn tienmaal kleiner en (laan by de inplan-

ting der Hoornen of Sprieten , welke omtrent

een half Duim lang zyn. De Dekfchildea

zyn zwart , geribd en digt bezet met witte

Vlakjes. De Virginifche wordt Snapper ge-

noemd, wegens het Geluid, dat hy in 't fprin-

gen maakt, zegt Ban is ter, die hem in'Vir-

ginie gevonden hadt. Pet i ver merkt aan,

dat deeze en de Marylandfe een zelfde Infekc

zyn.

Tot de Afbeelding (Hg. 13.) hebben wypLLxxvr.

gebruik gemaakt van een vreemden Springke- 'f*

I5a

ver van dergelyke grootte , doch zonder de ge-

melde Oogswyze Vlakken. Hy heeft het Borfb»

fluk Zeegroen ; de Dekfchilden wit met groe-

ne Streepen, of liever, wit gerand, en dan

met drie dubbelde witte Streepen op een groe-

nen Grond , of eigentlyk met groene Ribben

en witte Voortjes zeer aartig getekend. De
Pooten zyn zwart : de Sprieten Kamswyze.

(a) Springkever met een gladde geeh Vlak op

de zyden van het BorfiftuL Nemiicus.

Deé-
(2) Elater Thoracis lateribus macula flava glabra. M. L.

V. Scarabsus mcdius fiiscus , Thorace angiüato iucem cmrt-

I. DEJ5.L. IX, STUK,. ltnm
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V. Deêze bevondt zich , to wel als de voor*

A
Yvf

L# £aan(k Soort, in het Kabinet van haare Svveed-

Hoofd- &he Majefleit. Sloane noemt hem de mid-

Stuk* delmaatige bruine Tor, met het Borftfluk hoe-

kig en Licht uitgeevende : B r o w n e de groo-

te bruine Phofphorieke Springkever of Knip.

tor. Hy onthoudt zig in Amerika en geeft tot

de Oogswyze Vlakken van het Borftfluk Licht

uit, gelykerwys de Glimworm en Lantaarn-

drager*

in. (3) Springkever dis bruin is, met twee glad-

fhofpho^^^ de geele Vlakken agter op het Borftfluk.

xieke.

Deeze, naar den voorgaanden gelykende,

maar de helft kleiner, is van Rolanderhi
Amerika gevonden* Hy heeft de Sprieten

Borftelagtig; de Dekfchilden met aangedrukte

Haartjes, bruin, geftreept. De Vlakken of

geele flippen van het Borftfluk , niet op zyde

maar binnen den agter- rand of tuffchen de

agterfle hoeken van hetzelve, geeven ook,

in 't donker, Licht.

ïv. (4) Springkever die het Borftfluk zwart en

Brunneus* we-
Bruine.

tetitc. SLOAN. J&m. II. p, 206. T. 237- % 1, Elater

major fufcus Phosphoricus. Brown. Jam. 432. T. 44.

Fig. 10.

(3) Elater fufcus, Thoracc "poiUce maculis duabus ümis,

glabris. Syft. Nat. X.

(4) Elater Thorace nigro, utrinque mfo, Elytris Corporfi-

qtie ferrugineis. SyJI* Nat. X»
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wederzyds ros heeft, de Dekfchilden en bet V.

Lyf Roeftkleurig. A
Y?7

E
r

EIl,

Hoofd*

Deeze is in Sweeden gevonden , zynde van STÜK*

middelmaatige grootte , en vry gemeen, Der-

gelyke inlandfche heb ik van omtrent een half

Duim lang, doch zeer fmal van Lyf.

(5) Springkever die hei Borfijiuk ros; de v.

Dekfchilden met een dubbelen witten bandsy?i&h£

en het Lyf zwart heeft.

**-
.

De Heer Hasselquist heeft deezen in

de Oofterfche Landen gevonden , en dus is hy.

in 't Kabinet van de Koningin van Sweeden

gekomen.

(6) Springkever die het Borflfluk zwart, aan vr.

Cruciatuu
de zyden Roeftkleurig heeft ; de Dekfchilden Gekruito

geel t met een zwart kruis getekend en zwart

gerand.

Deeze Soort , welke de Heer Geoffroï
Kruisdraager (*) noemt, is zeer fraay* Men vindt-

ze zo menigvuldig niet als de voorgaande bruine*

(7)

(*) Le Taupin porfe-croix. Hifi, des. Ins. &c. Tom. I*

p. 133.

ff) Elater Thorace rufo, Elytris fascii duplici albl, Cor»

pore nigro. Syft. Nat. X.

(6) Elater Thorace nigro laterihus ferrugineis; Coleoptrls

flavis, cruce nigra, marginecjue nigro, Syfti Nat% X.

I. Deel. IX. Stuk,



Ö24 Beschryving van

V. (7) Springkever die het Borftftük zwart , aan

Afdeel. fa Zyden ros heeft, de Dekfchilden bruin-

Hoofd- rood en geftreept.

STUK.

vit. Deeze behoort onder de kleinften of klei-
Lineatus. n TT
Geftreepte. nen van dit geflagt. UddmaniNus noemt

hem de Zwarte Toragtige met een roffe Stuit, de

Dekfchilden uit den roffen bleek bruin ge-

ftreept.

vin.
Rufi'collis.
Roodhals.

IX.

Mefomelds.1
In 't midden
zwarte,

(8) Springkever die het Borftftük helder rood,

en van <uooren zwart heeft y de Dekfchilden

en het Lyf zwart.

Zeer zeldzaam komt deeze voorbaan de kan-

ten der Velden > in Sweeden , en is zeer klein*

Men vondt een dergelyken Springkever, van

een vierde Duims lang, omfireeks Parys.

(9) Springkever die bet Borftftük en den rand

der Dekfchilden Roeftklearig heeft , het

Lyf en de Dekfchilden zwart»

Deeze , die een weinig grooter is dan de

voorgaande» heeft het Borftftük, zo wel als

de

(7) Elater Thorace nïgro lareribus rurTs : Elytris tcftaceis

linearibus. Syft. Nat. X. Elater Thorace rubro, Elytris gri«

feis Faun. Suec. $%z.

(g) Elater Thorace rubro nitido, antice nigro; Elytris

Corporeque nigris» Syft. Nat. X. Elater niger Thorace rubro.

Faun. Suec. 576.

(9) Elater Thorace, margineque Elytrorum, Perrugineis^

Corpore Elytrisque nigris. Syft% Nat. X.
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de Dekfchilden* in 't midden zwart; de Stuic V.

geel. Hy komt in Sweeden niet veel voor, A^1-

Een Springkever die geheel zwart is, met Hoofd.

het Borftftuk dof geftippeld en de Dekfchilden STUK*

geftreept, onthoudt zig 3 volgens U o d m a N , in

de Swecdfche Boflchen (*)•

(10) Springkever die het BorJIJluk bruinrood Ca*fr;eus
en Wollig heeft, de Dekfchilden geel KoffyHeii-

met zwarte tippen 9 het Lyf zwart.

i Zulke Springkevers , met het Borftftuk Flu-

tyeelagtig , heeft men ook omftreeks Parys ge-

vonden, fommigen met de Dekfchilden geel-,

fommigen roodagtig. In Sweeden is dezelve

zeer gemeen op de Koornakkers en Weiden*

(ii) Springkever die het gehtele Lyf R**fi- Fêr^inmê,
kleurig of Tzergraauw heeft. Roeftkia*

t)eeze is aldaar , wederom 5 zo gemeen niet

en van de grootften. Ik heb 'er van omtrent

een half Duim lang. Het zal mooglyk de

zwarte , met bruine Dekfchilden zyn , die mea
omftreeks Parys vondt. Die Doktor Scopolï %

onder dcezen tytel befchryft , verlchilt merke-

iyk,en is ook veel kleiner dan de Sweedfche,
die

ff) Elater aterrimus. Faun» Suee. Ed. II. p. 2

o

6. N. 72^»

(10) Elater Thorace teftaceo pubefcente, Elyrris flavis apk

ce m'gïis, Corpore atro. Fam. Suec. 573. Scarabzus ex fineer

mfescens, £vc Caftaneus. LlST./^. 387^

(ti) Elater Corpore toto fe^ugineo. Syft^ N*t t X%

3, Desl, IX. Stuk. R r
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V. die een der grootften is , hebbende de Sprie.

Afdeel ten Zaagswyze getand en een weinig langer

Hoofd- dan het Borftftuk.

stuk. Een Springkever, die in Duitfchland gemeen

doch by Upfal in Sweeden zeldzaam is , des-

wegen de Duitfche genaamd (*), heeft het

Borftftuk en de Dekfchilden donkerblaauw.

xii. ( I2) Springkever die het Lyf en Borftftuk

UocdxZai zwart beefi> mt roode Dekfchilden.

De Dekfchilden van deezep zyn* met zeer

fyne Streepjes van Stippen verfierd en het

zwarte Borftftuk is glanzig. Men vindt 'er zo-

danigen omftreeks Parys , in de Boffchen onder

de bad der Boomen. Doktor Scopoli nam

,

in Karniolie, een Bloedrooden waar, op de

Wilgen en op de Pinkfternakelen.

Zulk een Springkever kreegen wy onlangs

hier in de Stad, van ruim een vierde Duirns lang

;

met de Dekfchilden zeer fraay rood en ge-

ftreept, het Borftftuk Sagryn en het Lyf van

onderen glanzig zwart. De Dekfchilden heb-

ben zwarte Tippen.

Hier toe zou ook die te betrekken zyn,

welken de Heer Schaeffer af beeldt, indien

dezelve niet zo wel het Borftftuk , als de Dek-

fchilden, geheel rood had, met breede bruine

Stree-

ft) Elater Germanus. ibid* p. 207. N. 730.

(12) Elater Thoïace atro, Elytris rubrts, Corpore mgro.

Faun $u&, S7U
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Streepen overlangs. Daar in wyft hy twee, v.

uit deszelfs Lyf van agteren voortfchietende, A
£?yf

t,è

Kegelvormige deelijes aan (*). Hoofd-
stuk.

C13) Springkever die het Lyf en Borftjluk xm.

zwart heeft , de Dekfchiïden in de voor- Gesjcrpte*

Jle helft rood*

Deeze was een van de kleinften in Sweeden

en hadt de Sprieten Draadagtig, Die Spring-

tor van Ray, klein, lang en fmal van Lyf,

met de Dekfchiïden tweekleurig Goudgeel en

zwart, wordt van Geoffroy betrokken tot

een Springkever, omftreeks Parys voorkomen-

de, welken hy noemt, Ie Taupin bedeaiL Der.

gelyk een Bynaam geeft die Autheur aan ze-

kere Mefltorretjes *, ook rood en zwart, dat*^^^
wy Poolfche Rouw noemen* Deeze Springke-

ver, lang een derde Duims, maar nu grooter

dan kleiner, hadt den Kop , het Borftftuk en

het onderde van het Lyf, als ook de Dekfchiï-

den zwart ; doch op ieder van dezelvcn , over-

iangs, een taamelyk breedevaale Streep* Hy
is aldaar, o£ de Velden, vry 'gemeen.

Hoewel het de zelfde niet is , zal ik hier egter \iJ^,tè

plaats

'(*) AbharJL vin Infe&en. I. BAHö, IL Vertoog. Tab.

II. Fig. 9.

(13) Klater Thorace atro, Elytris antice dimidiato - tuhtis $

Corpore nigro. Faun. Suee. 580, Scarabaeus minor, loftgo fte

angufto Corporej Elytris bicoloribus e fulvo&nigro 3 faltatjfe*

Raj. Ins, 78. N. 13.

I* DEEJU LX, STUK. Rr Ö
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V. plaats geeven aan een zeerfraaijen Springkeve?
? Afj>bel uit de Verzameling van den Heer P. Kramer,

jjoOFi>,
in Fig. 14. afgebeeld. Deeze is ongevaar drie

stuk, vierde Duims lang en vry fmal , hebbende hec

Borftftuk roodagtig in 't midden zwart ; de Dek-

%
fchilden zwart, doch van boven rood, met

een Streep, die allengs geel wordt, op ieder

; ; Dekfchild, ten einde uitloopende. De Sprie-

ten zyn Kamswyze : de Pooten roodagtig.

K&& Springkever die het BorJIJiuk bruinagtig 9

Marrjnatus. de Dekfchildm Bruinrood en overal met
Gerande.

zwarte randen heeft.

Deeze, die men ook in Sweeden vindt, is

klein.

xv
(15) Springkever die het Borjlfiuk glanzig

SputttVr. bruin heeft, de Dekfchildm bruinrood ,
fpuawende. M Lyf^^

Men vindt deezen op de Velden in Sweeden,

Hy heeft de zonderlinge eigenfehap van f ge-

plaagd zynde, terwyl hy knarft, tevens eenig

Spog of Kwyl ver uit te fpuuwen. Doktor

S co poli voüdt 'er op de Wilgen, in Karni-

oiie , ook een , dien hy de Spuuwer noemt (*).

(16)

(14) Elater Thorace (ubfusco, Elytris teftaceis, margin»

Uiidique nigris, Syfi- N.&U X.

(15) Elatei* Thorace fulco nitido, Elytris teftaceii , Corpo»

re mgro. Syjl. Nat* X.

. (*; Elater Sputator» Entom CarnivL p. $3« N. *?;,
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(16) Springkever die het Borftftuk donkerbruin v.

heeft en de Dekfchilden donker bruin-
A
I?fT

EL '

rood. Hoofd.
stuk

Zeer menigvuldig, zegt Linnjeus, oöu xvi.
Obfcurus.

houdt zig deeze by ons, zynde den voorgaan- Donkere,

den zeer gelyk doch met korter Sprieten* Zul-

ke donkere of bruinagtige zyo overal, waar-

fchynlyk,in Europa, vry gemeen, en verfchil.

len mooglyk, alleen, in trappen van kleur ,van

de Bruine of Koffykleurigen en Yzergraauwen*

voorgemeld.

Ci 7) Springkever die het Borftftuk glanzig XVIL

zwart heeft, de Dekfchilden van vooren p^JL,
en aan den buitenkant bruingeel

Deeze ïs ia tweeden zeldzaamer, onthouden-

de ^ig in rottig Hout.

(ï8) Springkever die het Borftftuk zwarten xviiï.

bleek bont heejt, de Dekfchilden zwart- £b£dc'i-

agtig met een witten gegolfden Band (*)»
de *

Dee-

(16) Elater Thorace fufco obfcuro, Elyfris obscure tefta-

eeïs. Syfi. Nat, X.

(17) Elater Thorace atro nitido, Elytris bafï, margineque

exteriore, lividis. Syfi, Nat, X,

(is) Elater Thorace nigricante, Elytris nigrlcantibus , fas*

cia alba undulata. Syft. N*t. X.

(f) Elater fafciatus, Thorace nigro pallidoque vario , Elyi

tris nigricantibus fafcia alb$ undulata. Fs&n, Sm. £d, II»

p. 108. N. 237. . 2- i

|. DEEL, IX* STUK. R t 3 ^
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V. Deeze is , wederom , gemeener en taamelyk

Afdeel. groot. Doktor Scopoli heeft hem ook, ia
XVI.
Hoofd. Karniolie, op de Boomen gevonden.

stuk.

(19) Springkever die bet Borftjluk donker

xtx. Afchgraauw 9 de Dekfcbilden Afcbgraaww

Muisvaaie. ^ gewolkt, de Voeten en Sprieten ros

beeft.

xx.
Tejfellatus.

Vlakkige.

XXI.
JEneus.

Koperige.

(20) Springkever die het Borftjluk donker -Ko-

perig 9 de Dekfcbilden bruin heeft, digt

bezet met Wekere Vlakken; de Klaawwt-

jes rood.

(&i) Springkever die het Borflftuk en de Dek-

fcbilden blaauwagtig Koperkleur , de Voe-

ten Bloedrood beeft.

XXII
Fe&iniccmh.
Kamhoor-

(22) Springkever die bet Borflftuk en de Dek*

fcbilden Koperkleurig 5
de Sprieten gekamd

beeft,

De
(19) Flater Thorace obfcure cinereo, Elytris cinereo-nc-

bulofis, plantis rufïs. Syft. Nat. X,

(20) Elater Thorace obfcure Mneo ; Elytris fufcis , macu-

lis pallidioribus cönfertis ; Unguibus rubris. Syft. Nat. X4

Elater niger, pilis minimis flavo* gneis jun&im intermiitis.

Cadd. Sat. $0.

(11) Elater Thorace Elytrisqne ccerulescenti-jeneis, Pedi-

bus fanguineis. Syft. Nat. X. Elater viridi « aencus , Pedibus

fulvis. Faun. Suec. 578.

(22) Elater Thorace, Elytrisque gneis, Antennis pe&inatis

Syft. Nat. Elater fusco-viridi-aeneus. Faun. Suec. 575. Scara-

b#us nigro-virefcens, cornicalis altero tantum verfu pe&inatis.

List. foa, 387 , mut* T. XVII. tfg. 14,



DE SPRINGKEVERS, 63I

De drie laatftgemelden verfchillen flegts in v.

de gemelde byzonderheden. De allerlaatfte Afdrp.l.

onthoudt zig in Sweeden op de Pynboomen en Hoofd-

leefc van derzelver Stuifmeel. Doktor Scopoli Si,uk

vondtook Koperkleurigen inKarniolie,dochdie

het onderde der Pooten niet rood hadden*

Door G e o f f r o Y is die met gekamde Sprie'

ten , in de Mannetjes , zo wel als door hem ,

omftreeks Parys gevonden, een halfDuim lang.

Wy hebbenze ook in ons Land > doch kleiner,

van dergelyke Kleur.

(23) Springkever met het Borjlfluk, de Defa xxrnr.

fcbilden, Voeten en het Lyf 9 zwart. zwarte.

Een zwartagtig bruine wordt hier bedoeld

door onzen Autheur. Behalve de zodanigen

vindt men 'er ook die geheel zwart zyn 9 zo

met de Sprieten gekamd of Zaagswyze getand,

als Draadagtig,

(24) Springkever die het BorJIJluk glanzig xxlVa

zwart, de Dekfchilden donker ^^cirt^
ĉ

us'

heeft.

Naauwlyks de dubbele grootte van een Luis

heeft deeze* De kleinfte, welken Geoffroy

1
om-

(23) Elater Thorace/Elyttis, Pcdibus, Corporcque tilgus.

Syfi. Nat. X. Elater totus nigro - fufcus. Faun. Suec. $77»

(24) Elater Thorace nigro nitido, Elytris nigris obfcuris,

Syfi, Nat: X,

1. deei- ix i stuk. Kr 4

• •



<53fc Bescüryvinc VAM

V. omftreeks Parys vondt,was een twaalfde Duitns

4?DEEL lang, en bruin, met de Sprieten Zaagswyze*

Hoofd- en Knodsagtig, gelykerwys in de Houtcorret.

slVKm jes; de eenigfte van dit Geflagt, daar zulks

plaats in heeft.

XVII. HOOFDSTUK.
Befibryving van 't Geflagt der Zandloo-
peren, meeflal Europifcbe Infekten,

N?ai«» Zander den tytel van Cicindela , die, gelyk

V^ wy gezien hebben , weleer gegeven

werdt aan den Glimworm , heeft Linn^üs
zekere Infekten geboekftaafd , die wy , in 't

Nederdukfch , Zandloopers gewoon zyu

te noemen. De naam, inderdaad» van Luch-

tende Kaefer , dat is Lïchtgeevende Tor , wel-

ken de Heer Sulzer aan dit Geflagt geeft,

is voor deeze Infekten zeer oneigen. De Heer

Geoffroy heeft deeze met de Aardcorren

in een zelfde Geflagt betrokken , wegens een

aanmerkelyke dikte of Knobbel onder aan de

Dyën der Agterpooten , hun met dezelven ge-

meen ; doch de uitwendige Geftalte doetze

grootelyks daar by uitmunten. Ook heeft

hy dezelven , wegens de fmalheid van het

BorItfl.uk , in een byzondere Familie van dat

Geflagt geplaatft,

Kenmerkca. De Kenmerken der Zandlooperen , waar door

zy
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zy van de andere Schildvleugeligen verfchillen , y.

beftaan in uitfteekende Nypers » die getand Afdeed

zyn ; uitpuilende Oogen en het Borftftuk rond- hoofd -

agtig met een rand. Hunne Sprieten zyn Bor- stuk.

ftelig. De zo even gemelde Knobbels , aan

het onderde der Dyën , vind ik in de mynen

niet blykbaar.

Zeven is 't getal der Soorten van Zandloo- soorten,

pers by onzen Autheur , die onder dezelven

,

behalve een Duitfchen , maar één Uitheemfchen

heeft aangetekend,

O) Zandlooper die groen is , met vyf witte i-

Stippen op de Dekjchilden. Groene.

Onder de Schildvleugeligen* van ons Landen lxxvl

is dit Infekt een der fraaiften. Behalve de
F^' lu

Fluweelagtig groene Kleur der Dekfchilden

,

met witte Stippen uitgemonfterd , heeft het.

zelve het Lyf van onderen, benevens dePoo-

ten en Sprieten , Bronsagtig , niet Goudkleurig,

gelyk Geoffroy zegt. 't Getal der witte

$rippen vind ik ook op de mynen maar vyf op

ieder Dekfchild, daar yan hem 'er twaalf aan

dit Infekt worden toegefchreeven. Vooraan de

Dekfchilden is nog wel een Stipje, doch die-

vertoont zig als een Zilverkleurig Schubbetje.

Hec

(1) Cicindela viridls, Elytris pun&is qwinque albis» F*w»

Suec. J48. Syft. N*t. X. Gen. is 3. Jonst. Inf. T. XVI.

Mouff. Inf* 145. flg. infïnii. Lift, loq. 3 2*. mut. TV

XVII. f. 12.

1. deel. ix. stuk, R r 5
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V. Het Borftftuk, dat ook groen is , heeft van
Afdeel. yooren en van agteren een gebronften rand,

Hoofd, die zeer ffaaY affteekt, wanneer men 'tlnfekt,

stuk. jn (je Zonnefchyn , met een Vergrootglas be-

fchouwt. Alsdan ziet men ook de keurlyke

Stippeling van het groen derDekfchilden, Van

onderen heeft het Lyf een blaauwen weer-

fchyn. Het is zeer vlug om andere Infekten

te vatten tot zyn Aas*

De Maskers De Maskers of Wormen van de Zandloo-
of Wormen.

. . -'.."-..",,
pers zyn tot nog toe aan weinig Liefhebbers

bekend geweeft. In deeze Soort heeft de Heer

Geoffroy, zo hy verhaalt, het geluk ge-

had van dezelven te ontdekken. Om ze te

vinden, zegt hy, moet men de ronde Gaatjes,

die dikwils in de Grond voorkomen , maar op-

wroeten, fteekende eerft daar een Stokje of

Rietje in , om het kanaal niet te verliezen.

Op den bodem komende, zal men dikwils het

Masker vinden , dat, 'er uitgehaald , ziginbog-

ten plooic. Het is een lange, witte, weeke,

ronde Worm, met zes harde Pooten, die, ge-

lyk de Kop, bruin zyn. Aan den Bek, waar

agterdeKop een rond Schulpagtig Plaatje heeft,

zyn twee flerke Nypers , waar mede deezc

Worm de andere Diertjes , die over de opening

loopen, tragt te vatten. Hy onthoudt zig, ten

dien einde, digt aan de Oppervlakte der Aarde;

doch kruipt, zo dra hy geftoord wordt, naar

beneden, doende dikwils ook de gedagte In-

fekten in zyn Hol tuimelen. Uit de openin-

gen
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gen van dergelyke Gaatjes in de harde Paden V*

van Zandige Gronden, ziet men dikwils ook ^§^
de Infekten zelf voortkomen 5 die , wegens Hoofd*

hun gezwind Ioopen en vliegen, niet gemak- STÜK*

kelyk te vangen zyn.

(2) Zandlooper die paarfchagtig is , met een n.

wit Bandje en twee witte Maantjes opvmzfchcl

de Dekfchilden.

Deeze wordt inzonderheid onderfcheiden

door de Kleur, welke bruin is met een paar-

fchen weerfchyn. Hy is ook grooter dan de

voorgaande in de mynen, 't welk Doktor S co-

poli getuigt, in zyn Land, altoos plaats te

hebben» De Oogen zyn niet geelagtig, gelyk

in de groene, maar glanzig zwart* De teke-

ning op de Dekfchilden is omtrent zodanig als

onze;Autheur aanwyfL

O) Zandlooper die groen is, hebbende twee „ hl

witte Stippen en een Streepje aan 't endDmtfche.

der Dekfchilden.

De Heer Forskaöl heeft deezen in

Duitfchland gevonden. Hy gelykt zeer naar

de eerfle Soort, maar is driemaal zo klein en

ge-

fa) Cicindela fubpurpurascens % Elytris fascia' lunulisque

duabus albis. Syft. Nut, X.

(3 ) Cicindela viridis , Elytris pun&is duobus albis cum IL

neola apicum. Syft, Nat. X.

I. deiïl. IX. Stuk.
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V, geheel Koperglaofcig groen. Het Streepje , aan

Afdeel. >

t enc} der Dekfchilden 9 is witagtig en de twee

Hoofd- witte Stippen ftaan digc aan den buitenrand der

stuk. Dekfchilden.

IV.
Sylvatics.

Zwarte.

(4) Zandlooper die zwart is met een wit Ban-

deerzel en twee witte Stippen op de Dek*

jchiïden.

Deeze Soort gelykt in geftalte naar de Eer-

de, doch is grooter en geheel zware, zege

LiNNiEüs, zelfs het Lyf en de Poocen.

Men vindtze menigvuldig in de Pynboom-

bofTchen van Weft-Bothnie , alwaar dit In»

fekt, even als de anderen, zyn Voedzel zoekt,

hebbende groote uitfleekende Nypers, die met

veele Tandjes gewapend zyn. Ook loopen de

Schenkels in twee Stekels uit*

Ten opzigt van de Tekening der Dekfchil-

pl Lxxvr. den komt met deezen of met den voorgaanden

naad overeen die Soort van Zandlooper, wel-

ken wy de Bruine noemen , hoewel hy eigent,

lyk groenagtig bruin is, en van onderen Kope-

rig groen. Van de Tekening of witte Ban-

cleerzelen en Stippen kan men uit de Af beel?

ding oordeelen. Zy beftaan niet uit Pluimp-

jes of Haairtjes, maar blinken als door de bo-

venkorfl der Dekfchilden heen. De Schenkels

heb-

(4) ClcLndela mm , Elytris fascil pun&ïsque duolus al-

bis. Syfi. Nat. X. Cicindela atra , Goleoptris nucalis fes
,

fasci&qué aibis. Faun, Sute, 549.

Bruine.
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hebben , in deeze , by my ook de Stekeltjes veel V,

blykbaarder en langer dan de anderen. Dus ^yfj^
9

hebben wy ten jminfte drie Soorten van Hoofd.

Zandloopers in ons^Land : daar dit geheele Ge- STÜK*

flagt van den Heer Grokovius is överge-

flagen (*).

De Heer Geoffroy vondt, omftrecksPa-

rys 9 tweederley van deeze Infekten , die hy

bruingroen zegt te zyn van Dekfchilden , het

Lyf en de Pooten verguld , dat is gebronft

(denk ik) of Koperkleurig* met een paarfchen %

groenen of zelfs blaauwen weerfchyn , gelyk

de Onzen hebben. De eene hadt een wit Bor-

duurzel van zes gegolfde banden ; de andere

was getekend met zes witte Stippen. De eer-

fte was een half Duim , de laatfte een derde

Duims lang (f>
In Karuiolie vindt men driederley Zandloo-

pers • waar onder één, die met den gcmeldcn

Duitfchen taamelyk overeenkomftig is, volgens

Doktor Scopoli, door wien de Eerde Soort

niet met Witte maar Goudkleurige of Vergul-

de Stippen op de Defcfchilden, is waargeno-

men. Die 9 welken hy tot de Tweede Soort

betrekt, fchynt niet de Paarfcbe, maar de

BruiDgroene, zo even gemeld, te zyn (|). /

(5)

(*) Aft. Heket. VOL. V. p. 125,

(f) Hifi. des Inf. cnv. Pétris. Tom. I. p, lS$ï%$&

(l) Cicindcla Hylfida. ,Ent. *C*rmoI. f, $S.

I. Derl. IX. Stx>k,



63S BESCHR YVING VAN
l

Afdeel,
XVII.

Hoofd-
stuk.

v.
M'aura*

Moorlche.

VI.
n

Rïparia.

Oeverfche.

(5) Zandlooper die zwart is, met zes witte

Stippen op de Dekfcbilden , waar van de

derde en vierde Jamenloopen.

Decze Soort vindt men te Algiers, volgens

Brander. Hy komt met de eerfte vry wel

overeen , maar heeft den Kop van vooren wit

en de Dekfchildcn zwart, waar op zes witte

Stippen, in ieder, aan den buitenrand, over-

langs geplaatft.

(6) Zandlooper die Koperglanzig groen is

met breede uitgeholde Stippen op de Dekm

fcbilden.

Dit ïnfekt onthoudt zig in Sweeden me.

nigvuldig in het natte Zand, aan de Oevers

der Wateren : het loopt zeer fnel , zelfs onder

Water, doch zwemt niet. Het is klein, en

van onderen Bronskleurig, gelyk de gewoo-

nen , doch de Schilden zyn Koperglanzig groen

met uitgeholde Stippen of Putjes, uit het

midden van welken een Heuveltje opryft , dat

groen is op een. Koperigen grond* Hier uit kan

men begrypen , hoe de Heer Geoffrov deeze

Soort betrekt tot zyn Buprefte a mammelonsj

van omtrent een vierde Duims lang.

(7).

($) Cicindela nigra
5
Elytris pun&is fex albis, tertio &

quarto confluentibus. Syft. Nat. X.

(6) Cicindela viridi - iEnea , Elytris pun&is latis excavatis.

Faun» Suee. 550. lt* Oel< 3$, 12 1« Scarabauis pamis in -au»

ratus. X.1ST, fef. 385»
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(7) Zandlooper die glimmend Koperglanzig v.

& Afdeel.m
XVII.

Die zelfde Autheur betrekt deeze Soort, wel- ^u£"
ke zig ook op natte plaatfen onthoudt , tot zy- VII#

een Buprejle atête Cannelée of met een geg^f*
water-zand-

den Kop; welk Kenmerk hy oordeelt, dat looP<^

denzelven zeer onderfcheidt van de anderen.

Deeze is omtrent van grootte als de laaftgemel-

de. Men heeft in Sweeden nog een Geelpootu

gen Zandlooper gevonden, van dergelyke groot,

te, en een Viervlakkigcn> die zeldzaam voor-

komt, zynde niet grooter dan een Luis (*)

De Heer Geoffroy brengt het Sweedfch

Infekt , dat L 1 n n m u s genoemd hadt Aardtor

met de Pooten en Sprieten zwart, tot deeze

Familie , onder den naam van Bronsagtige Bu-

preftis met twee ingedrukte flippen, Somtyds

was dezelve zwart, fomtyds bruin, fomtyds

blaauwagtig gebronft ; doch men vondt altoos

op de Dekfchilden twee holletjes , aan ieder

zyde één. Deeze kwam zeldzaamer dan de an-

deren voor, en was maar een zesde Duim»

lang,; dus een van de allerkieinflen. LiNN-ffiüS

betrekt denzelven thans tot die Soort van Aard-

torretjes , welke hy de Gewoone noemt , en daar

alom, gelyk wy vervolgens zullen zien, aan-

mer-

(7) Cicindela JEnez , nitida, Syft. Nat. X. Eupreftis fus-

co-v£nca nitida , Thorace fubmarginato. Faun, Suec, 558*

LrST. Mut, T. XXXI. Fig. 13.

(*) Faun, Suec. Ed. II. p, m* N» 750, 751,

I. JDEÜI. IX, STUK.
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V.- mérkelyke verfcheidcnhedën in voorkortien.

Afdeel £)jt zai peder Liefhebber , die zig aan het op.

Hoofd- zoeken van zodanige Jnfekten begeeft , on*

stuk- dervinden.

VERBETERINGEN:
Bladz. 24.©. N. 54. Voor niet glimmeade: Le*s Goudkleurig en voor

\ Opacus , Aurat%$ % Verbetering van Linn^üs zelf.

257. Onderaan; Lees Dat deeze een byzortdere Sootf, en

327. N. %. Voeg hy: Het heeft de grootte en geftalre byna v?n

de allerkleinfte Water-Tofrctjes en loopt zeer fhel.

364. Reg. xi. in de: Eé« zo in de.

1 . 392. Ond. Keg. Voor 419: Lees 414.

, 4.29, N. 54» Cosruleo deUaiur
f
volgens de Errata,

Derhaken moet het zyn : met het BorMuk , de Dekfchil-

den en Pooten, blaauw*

, 542. Op de kant. Voor Gefkeepter. Lees Geftreeptê.

Vour Gebandeetde: Lees Gebandeerde.

De Plaaten zyn dus ingevoegd

:

Plaat LXXL tegenover Bladz. 143.

# . . . LXXÏL 179.

. . . . LXXIII. 267.

4 . . . LXXIV.— 369.

. . i LXXV. — 5 2(S.

. s • • LXXVI. A u» — 579.
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