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TO o JR. B M M 1 CM T,

TOT DE B E S C H RTF T N G

DER OVERIGE

RUPSEN ENVLINDERS,
Die in dit Derde Deel voorkomen.

^4>4>.^ et groot getal der Infeden , waar van ik nog geduurig nieu-

X H A^^"^' ^" ^°^ onbekenden ontdekke; mitsgaders de gelegen-

A.^4j = Xheid by welke ik , volgens het gemelde, in myn Eerlleti

Deel van de Hiftorie der Infeften, zo in de Voorrede, als

elders, nu een tot deze, dan een tot eene andere Clafle behoorend

Infeft befchryve ; hebben my aanleiding gegeeven om een vervolg op

dezelven te beginnen. Het verlangen der Liefhebberen van myn Werk
heeft my teffens aangefpoord, om dit vervolg niet verder uit te flellen.

In 't laatfle blad van de eerde Clafle der Nachtvlinders (zie Eerjle

^eely Eerfte Stuk ^ pag. 175.) gezien hebbende, dat ik de Rups,

waaruit de zogenoemde doodshoofd - Vlinder voortkomt, reets deel»

achtig was; hebben ze my dikwyis fvangemaand, om de befchryving
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VOORBERICHT.
van denielven, zo dra mogelyk, te Liaten volgen*. In lien ik nu de

begeerte van myne Begundigcrs en Liefhebbers wilde voldoen , kon

ik zulks, aangezien het Eerlle Deel al geilooten was, voor dat rayn

Vlinder uitkwam ; en ik in het Tweede Deel andere Infcden te be-

fchryven had; niet anders, dan by den aanvang van een Vervolg

volbrengen.

Vermits nu de overige begonnen Claflen insge'yks zo verre aange.

groeid zyn, dat ze, met de befchryving van andere Infeden, ook eeu

tamelyk Deel konnen uitmaaken, zo hebbe ik dezulken, die tot deze

Clafien behooren , van 's gelyken hier in gelaft. Dit Deel vervat ge-

volglyk niet alleen de overige Vlinders en Rupfen, welken ik laater

hebbe leeren kennen, maar ook alle andere Infeden, die nog tot de

reets begonnen Claflen gebragt konnen worden; gclyk inde Voorre-

de van dit Deel breeder gemeld is-

Na de fluiting van myn Eerfte Deel, beeft myn Werk zo veei nieu-

we Liefhebbers gevonden, dat ik dezelven niet allen, naai; genoegen,

kon-

* Dit was in de maand AuKufias des jaars 17^0; omtrent wflken tyd de Heer Röftl

zyn laacflie blad van de Eerde Claffe der Nachtvlinders, in 't Eerde Deel dezer

Is'atuuvlyke Hiftorie der Infeften , i'ie,-;<-if En dit Voorbericht, benevens de afbeel-

ding der Rupfe van den Doodshoofd- Vlinder , welke hy in July 174Ö. voor'c eerft

leevcndc gckreegeri had, kwim in February )i747- ten voovfchyn,

KleemanNc



VOORBERICHT'.
konne geryven; het welk ik evenwel, naar vermogen, zoeke te ver-

vullen. Voor 't overige wenfche ik niets meer, dan dat ik, by voort"

zetting van dit Vervolg, hoe langs hoe meer diergelyke Infeften moge
opleveren, als dat is, waarmede ik thans een begin maake. Het zal

ten minften, aan myn yver niet ontbreeken; en den Begunfligers , die

my tot hier toe daarin behulpzaam geweeil zyn, en 't verder zo ge-

lieven te agtervolgen, zal ik altoos op alle mogelyke wyze myne dank-

baarheid te kennen geeven. OndertulTchen mag ik niet nalaaten, ten

flot van dit Voorbericht, hier te plaatzen de Poëtifche Gedachten;

Van den Wittenbergfchen Hoogleeraar Bosa, waarmede dezelve my
gunftig vereerd heeft j [dat in 't Nederduitfch hoofdzaaklyk hier op

uitkomt.]

J^rometheus roofJe van den Hemel Licht en Brand \

Hy leerde V Menfchdom zulks een Edel Vuur te memen\

De Govn misgunden ons op dat geluk te roemen j

Dies bande hem "Jufyn hy Phlegeton op V Strand.

Wat doet nu Rösel, door zyn Konft , zo hoog verhevene

Befchouw der Kleuren -gloed, het leven, trek en duuri

Sta dan verwonderd, en beken, dat hy Natuur

Voorzeker heeft ontroofd de trekken, kleur en V leven.

Zie , hoe de Rups u dreigt , zich flingert , kromt en beeft ;
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VOORBERICHT.
Zy is fnet haire» , /chiül , en punten overtoogen;

Befchouw den Vlinder ^ zie, hoe flikkeren zyne oogen\

Hy roert de Vleugels , en hy vliegt , als of hy leeft ,

Prometheus moet nog aan dien Vloed zyn Lot hefchreien%

Daar Tyber , Seine , Teems en Rhyn uw'' Lof verbreien.

Vergeefs is '/, dat de Nyd op u haar gal uitbraakt

,

Deivyl ze uw Konft daardoor te meer onflerflyk maakt'

VER-



VERVOLG
FAN DE BESCHRTVING v'.

DER

RUPSEN EN VLINDERS.

'De ongemeen groot e-, en wet geel en blaaw^ zeer fraai
vercier^e }asu\s -K\jps*, benevens haare verandering

^

in den zogenoemden Doodshoofd - Vlinder.

(_ Behoorende tot de eerfte Clajfe der Nacht -FUnders,'}

*tf^*Jji|44^4- wee jaaren , voor 't begin dezer befchryvinge , ontving ik de afbeel- Tab. ï.

^^r-p^^'^ding eener groote Rupfe, welke ik nimmer, zo min leevend, als ^'^ ^^'

* 1 *;|^in afbeelding, by andere Befchryvers der Infcften, gezien had.

^^^^^XMen verzogt my te gelyk , dezelve wederom te zenden; mee
* een bericht, of ze my bekend ware, en hoe men dezelve opkwee-

ken moefle, om haar tot de verandciing te brengen. Ik volbragt dit verzoek,

na dat ik ecne Copy van de afbeelding gemaakt had; doch cf die Rups ver>

A :, an-

Deze bynaam fchynt haar juift niet wezenlyk eigen te ty.n : r.adeniaal niet alleen de Heer
RösEL in dit Derde, en vervolgens in 't Vierde Deel vin dit Werk, bericht, snaar ik ook
zelf ondervonden hebbe, dat die Ichoone Rups mede op andere Kruiden aaft. Zy geneert

lich, behalve met de jfusni^Hy ten minlle met rog wel zevererleie andere Geivailèn; als

by voorbeeld met de IFouiv, de Hennip , de IFynruii, de Aardappelen , de gecle Raapen

,

den Llgufler, en de Meekrap: en daar by kan ik, buiten de hier onder in §. 2. aange-

haalde //o/;</s/iir/;^« en den Kuifchbootn , ook nog voegen Aq Brandnetel ; v/aarop ickcr thans

ovcrleeden Liefhebber onzer Stad verzekert, dezelve gevonden te heLlcn. In 't jr.ar I"5Ö.
kreeg ik deze zeldzaame Rups, even zo ichoon als dic van den Heer Rösfl. voor de cerite

Miaal te zien; en ik ontdekte 'er nog meer in de volgende jaaren; doch mcellal groenen,
en niet zoo fchoon geel als de Röfelfchen. Ook berichtte men my in de jaaren 1762.
17^3' 17Ö4 en 1769, uit verfcheidcn oorden van Daitfchland , dat ze hier en daar, (hoe-
wel meerendeclj groener dan de RöicUchen, echter met even dezelfde cicraaden,) gez.ien

WIS. Doch ik tv.7tysl, of deze Rups, als zv uit het Ei komt, en in haare ccrfte^ ;<-1:g^,

we4



6 VERVOLG VAN DE BESCHRYVÏNG
Tab. I. anderd, en welk een Vlinder 'er uit geboorcu zy, hebbc ik vervolgens niet

•o» U- vernomen. Begeerig zynde om de natuur, den aart en de eigenfchap dezer

Rupfe te leeren kennen, kon ik ook het berigt van anderen, nakende de ver-

andering dier Rupfe niet afwachten; maar wendde al!c mogelykc moeite am,
om ze door yverig zoeken zelf deelachtig te worden. Ik deed zulks; maar alle

myne poogingen v.'aren vergeefs; en ik won 'er niets anders mede, dan een

vermoeden, dat deze wezenlyk de Rups ware, uit welke, volgens de bcfchry-

ving van den Heer De Reaumur (in zyne Mem. pour fervir a r Hifi. des

InfeSfes, Tom. I. pag. 293. en lom. II. pag. 289.) de zogenaamde Vlinder

met den Doods - Kop voortkomc. Eindelyk vernam ik, in 't jaar 1746, dat

zekere Tuinmans Vrouw, in een naby onze Stad gelegen Tuin, eene zeer

fchoone Rups gevonden had, welke zy voor geld liet kyken. Myne zucht tot

nieuwe en my nog onbekende Infecftcn liet my niet lang in ruft, maar fpoorde

my aan, om die Vrouw, hoe eer hoe liever, op te zoeken. Doch toen zy

vernam, dat ik de Man was, wien zy, op aanfpooring van vcrfcheiden Begun-

ftigers, die Rups had moeten brengen, zo wilde zy my dezelve niet eens ver-

toonen: en ik had niet weinig goede woorden noodig, om haar te beweegen,
dat ik dezelve flechts van verre mogte zien. Dan ik had zodra niet ontdekt,

dat deze eigenlyk de Rups ware, die ik zo lang te vergeefs gezocht had, of

ik ruftte niet , voor dat ik ze door geld en goede woorden in eigendom kreeg.

§. 2.

Hoe zeldzaam deze Rups in onze Landflreek zy, ze is nochtans, gelyk ik

ontwaar geworden ben, in Duitfchland niet ten eenemaal onbekend: want in

de I stJc Proeve der Breslaufche Verzamelingen van Natuur - en Geneeskun-

de, mitsgaders de daartoe leboorende Konfl-en Geleerdheids-GefchiedeniJJen\

wordt dezelve pag. 219. befchreeven, en in haare afbeelding voorgefteld; ook

heeft 'er de Heer Dr. Bruckmann, in de 37^ Proeve van 't gemelde Werk,
andermaal bericht van gegcevcn, en 'er insgelyks de Afbeelding bygevoegd:

welke beide Tekeningen echter met de Natuur niet volmaakt overeenkomen.

In warme Landen zal ze miflchien gcmeener zyn. Cardanus befchryft deze

Rups, in zyn Gcfchrift, de Suhtilitate Lik IX. p. 501. Edit. Bafil. in 8.

reets als een Worm, die uit de Nachtfchade QSolanum,) en ook uit de Ja»-

myn voortkomt. Niemand zal de ecdle Rups van Aldrovandus, ten opzichte

der

wel iulkc fthoonc kolcuren medehrengc, en of xy wel akcos in dat prachtig gewaad ver-

fchync. De Heer Tadorph van Luheck, die den Heer Röfd het hierna volgende bericht

heett medegedeeld, verzekert altsns, dat hy ze, in plaats van groen, ook graauw gehad

heeft; het welk my zeer geloofbaar voorkomt; doordien deie beroemde Natuurvriend niet

gewoon was, iemand met onwaarheden te misleiden, 't Is derhalve, mag men denken, met

deze Rups gelegen, sis met anderen van haarc Clafle, dat ic menigmaal in onderfcheidcn

Jcoleuren gevonden wordt.
Kleemakn.



DER RUPSEN EN VLINDERS. f

der Figinire, aanzien voor het InfeiïT:, daar liier van gefproken wordt; maar Tab. !.

2ync befchryving de Anhnalibiis InfeEtis p. 105. Ed. Francof. geeft te ken-'^ ^^'

nen, dat hy dezelve bedoelt. Daar benevens zegt hy, dat hy 'er een Vlinder

uit verkreegen heefc, die met eene vlak voorzien was, gelykende naar de
HarlTenpan van een Menfch,* welke men nochtans in zyne afbeelding niet be-

fpeurt. Volgens het bericht van den Heer Dë Reaumur heeft de Heer Jussieu

die Rups te Parys gevonden; en derzelver Vlinder, zo wel als de Rups, is

hem zelven, niet alleen uit verfcheiden Provinciën van Vrankryk, maar ook uit

Egypte toegezonden. En 't blykt, naar zyn zeggen, dat dit Infeót mede iiv

Engeland gevonden wordt, daar uit, dat Albyn, in zyne Hiftorie der Engel-

fche InfeEien, de Rups en den Vlinder afgebeeld heeft*. Daar nu drt Infeft zo
zelden in onze Geweften gezien wordt, doet zulks my denken, dat ze alleen

in warme jaaren tot ons komt; wanneer naamlyk deze of gene Vlinder, ineen
warm Voorjaar, vliegende, in ons Gewefl: verdwaalt, en zyne Eieren legt aan
het Gewas, dat zulken Rupfcn tot voedzel dient. In dit gevoelen worde ik te

meer beveiligd, als ik naga dat dit Gewas juid de Jasmyn is,' welke niet oor-

fprongkelyk by ons groeit. Zo toch hebben zich de Rupfen, welken de Heer
De Reaumur had, met de Jasmyn gevoed; Albv-n heeft de zynen op de Jas-

myn afgebeeld; Cardanu^ zegt, dat ze uit de Jasmyn groeien; en die genen,
waarvan in de de Breslaiifcbe Verzamelingen gewag gemaakt is, zyn, even
als de mynen, op dit genoemde Gewas gevonden, Dewyl wy nu in 'c voor-
gaande jaar niet alleen een heeten en droogen Zomer, maar ook een vroeg
en warm Voorjaar alhier hadden, kan zulks wel veroorzaakt hebben, dat 'er

meer diergelyke Vlinders overgekomen zyn , welken hunne Eieren enkel aan de
Jasmyn gelegd hebben; waaruit dan naderhand verfcheiden Rupfen voortgeko-
men zyn, daar men my bericht van gegeeven heeft. Want, na dat ik de eerde
gekreegen had, wierd 'er den 28 Augullus wederom eene andere voor de Poort
in 't zand kruipende gevonden; en verfcheiden Hoveniers, die de myne zagen,
verklaarden, dat zy meermaals zodanige Rupfen befpeurd, en dezelven dood
getrapt hadden; denkende dat ze, uit hoofde van haare grootte, de gevaarlyk-

fte Moeders van allerhande Ongedierte waren. Eindelyk hebbe ik ook no^,
door den Heer Predikant Zornn te Dietfurth, dien ik wegens zyne goedheid
niet genoeg weete te roemen, den 21 September des voorigen jaars, zodanig
eene Rups ontvangen , waar door ik 'er in dien Zomer al drie van deze foorc

magtig was; welke allen eenerleie koleuren en fieraaden hadden, en de blade-

ren vsin de Jasmyn met witte bloemen greetig verteerdeno Doch of ze ook de

bla-

• Van /ilhyns InfciSenwerk fpreekt de Heer RSfel hierna , in de befchryving van den Zywors»
§. 25. meermaals ; en noemt de Afbeeldingen van /llbpt , zo wel als die van den bekenden
fVtlke%-, (welke laatftc de Röfelfche Figuuren menigmaal onbefchaamd heeft nagebootft , ) flecht

en elendig. Ik hebbe deze beide Engelfche Werken gezien , en diirve het wef aan 't oordeel
van kundige Liefhebbers overljsten, of het geiegde van den Heer Kófel gegrond rj , dan niet

IC LEiKANN.



8 VERVOLG VAN j)e BESCHRYVING
Tab. I. bladeren van de HondskeriTen en van den Kuifchboom Q^gnus Caflus^ nutti-

en IL ggj,^ gelyk de Vriend, die my de afbeelding dezer Rupfe gezonden heeft,

my fcliryft, kan ik met geen zekerheid zeggen.

S- 3.

Hoe 'er deze Rups i:: de eerfle jeugd en middelbaarcn ouderdom uitzie, is

my onbekend; want de drie, welken my onder 't oog gekomen zyn, hadden

toen dien ouderdom ai bereikt, in welken de Rupfen niet meer vervellen; en

volgens deze grootte zal ik ze thans wat naauwkeuriger befchryven. Zy heeft,
Tab. I.

j^jj^j. uitvvyzen van de i^e i'7g. dezer Tab.-h de lengte van byna 5 duimen:
'^" ^'

haare grondverwe is, op. de boven vlakte van 't lyf, ichoon hoog Citroen

-

ceel; doch naar onderen wordt ze, fthuins afgaande, volgens het beloop der

Streepen, fraai groenachtig; en dit zal ook waarfchynlyk de rede zyn, waarom

de Heeren Breslauers fchryven, dat hunne Rups Papegaai -groen geweeft is.

De Kop vertoont zich, ten aanzien der Leden van 't Lyf, wel klein, maar

ten opzichte der overige Rupfen, die onder deze Claflè behooren, groot; en

zit aan den Mals, even als de Kop van een Springlchaan ; met welke gedaante

dezelve ook overeenkomt. Deze Kop is geel van koleur, en heeft aan ieder

zyde een evenredigen zwarten ftreep; onder aan den Bek ziet men een paar

groote en een paar kleine vreetfpitzen , die insgelyks zwart zyn. De drieeerfte

Leden van 't Lyf hebben eene byna gantfch geele koleur, en aan dezelven is

niets anders op te merken, dan dat het eerfte, of eigenlyk de Hals, ter wc-

derzydc een Luchtgat heeft; hoedanigcn 'er hier, zo als by andere Rupfen , in

alles 18 bevonden worden. Het tweede en derde lid is 'er van ontbloot, ver-

mits de Vleugels van den Vlinder, die reets in de Rups verborgen zit, aldaar

liggen ; en dus hier geen plaats voor zulke openingen overlaaten. Onder deze ge-

melde drie eerll;c leden zitten de drie paar voorfle Klaauwpooten , welken van

eene zwarte koleur, en met witte punten befprenkcld zyn. Betreffende de ove-

rige 8 Leden, men vindt dezelven, inzonderheid de zeven eerften, met wcer-

galooze fchoone Scrcepen vcrcierd; waarvan ieder ftreep zich over twee Leden

uitftrekt. Dezelven loopen van vooren fchuins opwaarts, naar achteren ; en men

kan zich niet genoeg verwonderen , over de prachtige fchakeering der koleu-

ren. Op het midden van den rug loopen deze van onderen opkomende ftreepen

te zamen, en maaken, door hunne vcreeniging, op ieder lid een fcherpen

hoek. Boven op de Leden zyn deze ftreepcn fchoon helder blaauw ; dan bene-

.denwaarts verliell zich die koleur in eene donkerer, en eindelyk in eene don-

ker -Violette -en by zommigen in eene zwart- blaauwe koleur. Ter plaatze daar

deze ftreepen enderaan het donkerfle worden, fteeken ze het meed af van den

geelen grond; ook zyn ze 'er door eene witte Linie cicrlyk van onderfcheiden.

En zo fcherp sis het donkere deel dezer ftreepen, onder aan, van 't geele

afgefcheiden is, zo zagt verfmelt in tegendeel het heldere, bovenvvaarts , in 't

Jioog-geele; des de grootilc Konftenaar zelve niet in ftaat zy, om zulks to

t'ól-
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DER RUPSEN EN VLINDERS. 9

volmaakt en natunriyk re verbeelden. Het donkerde violet verlleft zich hier in Tab. I.

't blaauvve; dit wordt weder helderer, en verandert in 't aangenaam groene;

zo dat men niet konne zeggen , waar 't een begint en 't ander eindigt ; en ten

laatlle vermengt zich het groene ook ongemerkt met het geele. De hoek, dien

deze doorloopende llreepen boven op den rug maaken , is in de Afbeeldingen,

waarvan ik gefproken hebbe, niet aangetoond; doch men ziet denzelven aan

myne Rupfen niet alleen op het vyfde, zesde, zevende, achtdc, negende,

tiende en elfde Lid, maar ook op het vierde; hoewel de Zyde - itrcepcn op
het derde Lid al ontbreeken. Niet alleen deze helder- blaauwe fcherpe Hoe-
ken, (den laatften evenwel uitgezonderd,) maar ook de donkere zydeflreepen

zyn met veele zwarte punten befprenkeld ; welken in den geelcn grond allengs-

kcns verdwynen.

§. 4.

Vermits ik de Staartfpits, die men op het laatlle lid dezer Rupfe ziet, in de
Voorrede tot de Eerfte ClafTe der Nachtvlinders, opgegeeven hebbe als een
Hoofd - Kenteken der Rupfen, waaruit de Nachtvlinders voortkomen, zo blykc

van zelve, dat ook de tegenwoordige daaronder behoort; fchoon haare Spits

eene gantich byzondere gedaante hebbe, en de Rups daardoor van anderen te

ondericheiden zy. Dezelve is naamlyk, niet glad, en ftaat ook niet recht op
in de hoogte, maar hangt, gelyk een Hondeilaart, nederwaarts af, invoege
dat ze byna de gedaante eener S vertoone ; ook is haar uiterlle einde gedraaid

als een Slakkenhuisje ; het welk echter aan alle myne Rupfen niet eveneens
was. De gladdigheid ontbreekt haar; om dat ze als met kleine hoekige lleent-

jes bezet is, die aan 't einde te niet loopen; verder is ze okergeel van koleur,

en tamelyk hard. De beide achterfte pooten, of Nafchuivers, die onder den
Staartklep naby elkander ftaan, zyn veel grooter en ftomper, dan de vier paar
Buikpooten; en, gelyk dezen, groenachtig -geel van koleur. Aan deze laatfteti

ziet men de ter vafthoudinge dienende haakjes, die veel overeenkomft hebben
met de haakjes der Kliflèn. Wanneer deze Rups aangeraakt wordt, ftelt zy zich
niet te weer, door 't heen en wederflaan van den Kop, gelyk andere Rupfen
wel gewoon zyn ; maar zy krimpt als van fchrik te zamen , trekt de drie eerfte

Leden in, buigt ze, benevens den Kop, naar onderen, en blyft in die geftalte

waar in de a^e fjg, haar vertoont, een tyd lang zitten*. De hoeveelheid \anf,-.

haar voedzel is naar gerade der grootte van haar Lyf; en even zo de Drek,
dien zy uitlooft; welken ik, om deszelfs zonderlinge gedaante, in de ^^^ Fig.Fig. t.

by vergrooting, afgebeeld hebbe. In 't vreeten is ze zo gulzig, dat men mee
verwondering zie, hoe fpoedig zy haar voedzel binnenflaat. De Heeren Bres-

'Er zyn echter verfcheiden onder deze fbort, die zich , behalve dat ze deze eigenlrhap bezit-
ten, door het fleik heen en wederflaan van den Kop zoeken te beveiligen

,

"het wtik den
Heer RSjel miflchien nooit voorgekomen is.

K LEE MAM N.

l^e Ded. iJIe, Stuk. B



ïo VERVOLG VAN DE BESCHIIYVING

Tab, I. LAUERs zeggen , dac hunne Rups 1 3 Leden of ringen had ; en de Heer Bruck-

MANN geeft 'er maar 10 op. Dit zou beide al iets by/.onders weezen; aange-

zien alle Rupfen, waar aan de Leden duidelyk te befpeuren zyn, ordenlyk uit

niet meer dan elf, en, wanneer men den Kop mede voor een Lid wil rekenen,

twaalf leden bedaan ; en zo veclen hebbe ik 'er ook aan de mynen bevonden.

Daar de Heer De Reaumur, in de befchryving der Inieélen , alles zeer naauw-

keurig heeft opgemerkt, verwondert het my ton hoogllen, dat hy de flreepen

dezer Rupfe vergelykr by zodanige vlakken , die de gedaante hebben van

knoopsgaten, zo als ze aan de Linden -Rups gevonden worden; dewyl deze

Itrecpen zich gantfch anders vertoonen, naar 't uitwyzcn myner Figuuren. Dit

maakt myne Afbeelding zeer verfchillende van de zyne; doch dat de myne aan

't natuurlyk Infeél ten eeuemaale gelyk /y, kan ik mee meer dan een getuige

bevefti'i-en.

Na dat ik myne cerfle Rups, die op den pden July 1746 gevonden was,

naauwlyks twee dagen gevoerd had, vertoonden zich reets verfcheidcn bruine

punten en vlakken op den rug ,• die ook wel dra in den geelen grond te voor-

fchyn kwamen. Dit maakte my aanvangklyk eenigzins verlegen; want nu dachc

ik, dat ze met Maden behebt was, en dan weder hoopte ik, dat deze vlakken

voorboden van de aanftaande verandering waren. Vermits nu de Rups kort daarna

het voedzel liet liggen, en zeer onrullig wierd, zo nam de hoop by my t02,

dat ze wel haalt veranderen zou. Ter bevorderinge hier van deed ik haar in

een groot Glas, het welk ik halfwege met aarde, met eene zoode gedekt, ge-

vuld had. Zy was 'er ook niet lang in , of ze begon zich , onder de Zoode,
in de aarde te begraaven ; doch zy bleef 'er niet ruftig ; mnar wroette alles

door, en kwam ook tot tweemaalen toe weder te voorfchyn. Hier op oordeel-

de ik dat de aarde miflchien niet diep genoeg was; dan willens zynde haar

meer aarde te geeven, zag ik, dat zy eene ruime holligheid maakte, waar in

ze eindelyk wat gekromd bleef liggen. Deze aarde had ze by geval indicr-

voege vervaardigd, dat de wand van 'c Glas de eene zyde uitmaakte; zo dac

ik haar duidelyk in 't Glas zien, en bygevolg ook befpeuren konde, dat ze

op den aoften July haarc Rupfenhuid antrookcc, en in eene fchoor.e ho.ig-gecle

Pl.'P veranderde, die echter van uur tot uur rooder wierd. Na dat ze 24 uuren

gelegen had, en ik nie.t meer behoefde te vreezen, dat de vrye lucht haar

fchadelyk weezen zou , nam ik ze zeer voorzichti ;; uit haar verblyf, om ze af

te maaien; waarby ik het vergenoegen had van te zien, dat ikmy, uit hoofde

van haare frifche bevveeging, met de hoop mogt vleien van 'er eerlan
!;
den

Vlinder uit te voorfchyn te zuilen zien ];omen. De Afbeelding dezer Poppe
Fig 3. brengt ons de 3de Fig. onder 't oog; en fchoon derzelver grootte niet over-

eenkomilig zy met de grootte der Rupfe, is zy nochtans eene der grootden

van alle de Poppen der Rupfen onzer Gevveftcn; en ze zal niet veel minder

zyn
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zyn dan de Poppen der Siirinaamfche Riipfcn, welken toe deze Claiïè hehoo-TAB. I^

ren, en door de meermaals aangehaalde JiifFr. Merian afgebeeld en bcfthree-

ven zyn. Deze Pop is over 'c algemeen (choon donker rood -bruin; welke

koleur echter, voor aan den Kop, en achter aan het Staarteindc, eenigcrmaate

in 't -zwarte valt. Aan ieder zydc ontdekt men vyf grooic, zwarte, langwerpige

Luchtgaten; en aan 't laatfte lid heelt zy ecne harde ch knobbclige Stecllpits.

§. 6.

Na dat ik de afbeelding dezer Poppe voltooid had, lei ik ze met veel bc-

hoed'^aamheid weder in haar voorig vcrblyf, en bedekte hetzelve met de Zoo-

de. Doch, dewyl my te binnen Ichoot, dit de Vlinder, als hy uitkwam, by

't gladde Glas niet in de hoogte zou konnen opkomen, en derhalve fchade

lyden mogt, zo ftak ik cttclyke fpaantjes dicrwyze in de aarde, dat ze van

boven te zamcn ftonden, en ecne ibort van Piramide uitmaakten. Voorts be-

dekte ik het Glas van boven met een doorluchtig gaas, op dat de Vlinder niet

mogte wegvliegen. Schoon nu de mceile Rupfen dezer Claflc eerfl: in den llerfll,

of omtrent dien tyd , te voorfchyn komen ; naderhand als Poppen den gantfchen

Winter door blyven liggen; en haare Vlinders doorgaans eerll in 't volgende

jaar gebooren worden; zo was ik echter van gedachten, dat het met deze Pop
anders uitvallen zou: vermits de Rups airede in den vroegen Zomer volwafièn

geweeft ware: en ik bevond my ook in deze myne meening niet bedroogen,

als vervolgens zal blyken. De beide Poppen van de twee andere Rupfen , wel-

ker eene ik den s8 Atigtiflus^ en de andere den 11 September verkreeg, liggen

in tegendeel tegenwoordig, terwyl ik dit fchryve, (zynde den 26 January

1747, ) nog onveranderd in de aarde. De Rupfen, van welken in de Bres-

laujcbe Verzameling gewag gemaakt wordt, zyn nooit tot de verandering ge-

komen, maar zwart geworden en verdroogd; doch daar van is geene andere

oorzaak te bedenken, dan dat men ze niet genoeg met aarde voorzien heeft;

waarin ze, gelyk boven gemeld is, gewoon zyn zich te begraaven*. De Heer
De

* Hier omtrent ftaat evenwel nog aan te merken, dat de Rupfen van de Doodshoofd - Vlin-

ders, fchoon ze wel met aarde voorzien worden, niet altoos in gezonde Poppen veranderen,

inzonderheid wanneer ze moeten overwinteren. Want van eene vochtige natuur zynde,

worden ze ligt waterzuchtig , fterven , en befchimmelen , ook worden veclen kreup-el , en

•zy brengen zelden fraaie Vlinders voort. Men moet ze derhalve , v -anneer haave verandering

nadert, niet veel betaften; vaneene zuivere, noch te vochtige, noch te drooge, Tuinaarde,

in een luim verblyf, voorzien; en 'er niet meer dan eene enkele in doen. Men heeft daar

benevens wel zorge te draagen , dat men de Poppen in de aarde niet ftoore, en (dat inzon-

zohderheid in acht genomen moet worden
,
) der aarde eene vryc uinvaaffeming laite; ech-

ter met die voorzichtigheid, dat 'er geen Roof- Infeiten inlluipen, en de Poppen m de aarde

niet bederven konnen. De Pot of het Vit moet mede in zulk een Kelder bewaard worden, die

noch te vochtig, noch te droog is: en in 't Voorjaar heeft men naaawkearig toe te zien.

-of de Vlinders uit de Poppen gekomen zyn, dau niet. Indien 'er dan eenigea nog niet

uit-

B 2



ia VERVOLG VAN DE BESCHRYVING
Tab. I. De Reaumur, op eenmaal zeven diergelyke Rupfen ontvangen hebbende, heeft

ze beter vi^eeten te koefteren; en ook de Glazen, waarin hy ze bewaarde, ten

deele met aarde gevuld, in welke zy zich, volgens gewoonte , begroeven. On-
dertulTchen is echter dit iets byzonders, dat 'er twee van dezelven weder boven

kwamen, op de aarde bleeven liggen, en evenwel in Poppen veranderden.

$-7'

Vermits de fpoedige Wasdom myner eerfte Rupfe my , als ik gezegd hebbe,

deed denken , dat ze nog voor den Winter in een Vlinder veranderen zou , zo

verzuimde ik niet, de nu verkreegen Pop dagelyks te bezichtigen; en na dat

ze zes weeken in ruil gelegen had, zag ik den 29 Auguftus alleen het afge-

ftrookte Poppenvlies in de hoUigheid liggen ; en ik ondekte , met zeer veel

vermaaks, den Vlinder, die 'er in verborgen geweeft was, zittende aan één der

Spaantjes, welken ik in de aarde geftoken had, in die gedaante, in welke hy
Tab. II. op Fig. 5. van Tab. II. afgebeeld is. Toen ik denzelven wat naauwkcuriger
f<g. 5. bcfchouwde, verheugde ik my des te meer, nademaal ik de vlakken, die een

Doodshoofd vertoonen, duidelyk op hem befpeurde; het welk my verzekerde,

dat ik den weezenlyken Doodshoofd -Vlinder verkreegen had,* fclioon ik zulks

te vooren naauwlyks dorfle hoopen, om dat myne Rups zo veel verfchilde

met die gene, welke de Heer De Reaumur ons in afbeelding vertoont. My-
ne vreugde deswegens wierd wel haafl gevolgd, door eene groote verwonde-

ring: want myn nieuwe Gaft, dien ik terflond uit het Glas nam, liet by zyne

beweeging een klaagend en knariïènd geluid hooren,- het welk my tot hiertoe

nog van geen Vlinder te vooren gekomen was. En fchoon 'c my bekend ware

,

dat de Heer De Reaumur dit van den tegenwoordigen opgeeft, zo had ilc

zulks echter, uit hoofde van de zeldzaamheid der aanmerkinge, tot nu toe nog

niet konnen aanneemen. Ook kan ik zyne meening, raakende den oorfprong

van dit gekryt, niet toeftemmen; voor dat ik de gelegenheid bekomen zal

hebben, om de gefteltenis dezer zaake, by andere Vlinders dier foorte , naauw-

kcuriger te onderzoeken. De gedagten van den Heer De Reaumur hier om-

trent zal ik naderhand wel melden ; maar laat ons tegenwoordig onzen Vlinder

eerft wat naauwkcuriger befchouwen. De boven aangehaalde 5de ftg. toont ons,

hoe hy zittende zyne Vleugels draage, waarby echter aan te merken ftaat, dat

hy ze ook wel nader aan elkander over het Lyf legt ; zo dat men van deszelfs

bovenvlakte zeer weinig, of wel in 't geheel niets, te zien kryge. De ver-

menging van ontelbaare zwarte, donker- en helder graauwe punten maakt, dat

de grondverwe der Bovenvleugelen, van 't Voorlyf, van den Kop en van de

zes Pooten zwart- graauw in 't oog valt; en dat de bovenfte vlakte dier deelcn

ge-

uitgekomen lyn, en de Poppen zich evenwel beweegen. moet men ze (til laaten liggen,

en aien of ze ook, ( dat met lommigc Vlinders wel eens gebeurt. ) in 't volgende jaar

Toor den dag komen.
ÜLleemamn.
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gelyk is aan een zachc fluweel. In dezen grond vercoonen zich, op de boven Tab. II,

Vleugelen, verfcheiden heldere en donkere Oranje - geele vlakken; mitsgaders

eenige gancfch zwarte, ook Okergeele, gekronkelde dwarsftreepen ; en in 't

midden van ieder Vleugel , naar den voorften rand toe , word men eene ande-

re, kleine, ronde en gantfch witte vlak gewaar. De Kop van dezen Vlinder

is tamelyk groot; en de ter wederzyde Itaande Oogen, die niet klein zyn,

hebben een bruinen glans. De Sprieten, welken, in vergelyking met het

gantfche lichaam, niet zeer lang zyn, verliezen aan ': uicerfle einde hunne
zwartgraauwe grondverwe; worden fpier-wit, en eindigen met een teder zwart

Ipitsje. De Zuiger is niet veel langer dan één der Sprieten; doch by zyne

kortheid zo veel te dikker. De beide voorrte Pooten overtreffen de twee andere

paaren in grofheid en dikte, inzonderlieid aan de bovenfchenkols , welken mee
een zeer dun Vcdcrllof bekleed zyn ; doch dit vertoont zich by hunne inleding

nog veelvuldiger, en is oranje -geel van koleur. Het dunfle en laatfte deel van
alle de zes Pooten is met Okergeele reepjes omringd; en aan ieder derzelven

befpeurt men een haakvormig klaauwtje.

Boven op het rond en verheven BorfUluk ontdekt men de vlak, die, zo
in gedaante als koleur, na genoeg volkomen gelyk is aan een Doodshoofd. Zy
beftaat uit Okergeele Vederdof; en devvyl dit iets langer is dan het daarom-
heen ftaande zwartgraauwe , zo is deze vlak ook iets verheven. De twee daarin

zynde zwarte vlakken vertoonen de holte der Oogen van een Doodshoofd zeer

nacuurlyk; en het eenigzins meer donker wordende Vederflof, boven dezelven,

maakt hier eene zo tedere en in den omtrek verdvvynende fchaduw, dat dit

gedeelte van de vlak eene even zo verwulfde vertooning heeft, als het Voor-
hoofds-been van een wezenlyk Doodshoofd: des men, indien 'er nog eene
Neusvlak by ware , een volledig afbeeldzel van een Doodshoofd zoude hebben. Het
overige deel van deze vlak, en de daarmede te zamen hangende ftreepen, zou
men wel by den Hals, de Sleutelbeenen en eerfte Ribben van een Doodshoofd
konnen vergelyken ; maar die gelykheid is wat bezwaarlyker; echter brengt de don-
kere koleur van dit gedeelte te wege , dat het bovendeel duidelyker in 't oog vak»

§•9.

De Vlinder, in de 6de Fig, niet uitgebreide Vleugelen afgebeeld, vertoont F*^. 5,

ons, benevens het gantfche Achterlyf, ook de Ondervleugelen. De grondverwe
dier Vlengelen is oranje -geel; en door ieder derzelven loopen twee zwarte
dwarsftreepen ; van welken de naad aan den buitenrand ftaande het breedfte en
gekarteld of ingetand is; ook ziet men den buitenrand zelven met zes zwarte
ftreepjes of vlakjes bezoomd. Het Achterlyf heeft eene diergelyke oranje - geele

grondverwe; op dcszelfs midden loopt 'er, in de lengte, een breede graauw-
B 3 ach.
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Tab. II. acliti;T.blaauwe flreep overheen; die, zo wel als de oranjcgecle grond, door

de bezooming der Ringen, met zes zwarte dwarsllreepen doorHiceden wordt.

De laatfle Ring, of het Lid van 't Achterlyf, is meeltal graauw-blaauw,- doch

aan 't achtereinde, en ter wederzyde, heef: dit deel cene van Vcderllof ge-

vormde oranje - gecle bezooming; even als de andere Leden eene zwart-graaii

we; die beiden met helder -gcelc vial^jes befprenkeld zyn. IIcc tamelyk diklve

achterlyf van dezen Vlinder doet my vermoeden, dat hy een Wyfje is; eu

dewyl ik, buiten dezen, nog geen anderen gezien hebbe, kan ik niet zeggen,

of het Manlyk en Vrouwlyk geflacht dezer foorte van Vlinders, door ceni^c

andere Kentekens, te onderfcheiden zy. Ik was ook zeer bcgcerig om de af-

beelding der Eieren van dezen Vh'nder mede te dcelen ; maar het bleef my
onmogelyk; doordien hy, toen ik hem met cene fpelde vaMak, geen Eieren

uitgaf, gelyk anders wel gebeurt; en dewyl ik niet meer dan dezen enkelen

Vogel bezat, mogt ik hem, door de opening van 't lyf, niet bederven. De
Heer De Reaumur, die verfcheiden dezer Vlinders gehad heeft, 'waarvan 'er

ook mogelyk eenigen bevrucht zyn geweeli:, heeft nochtans, dewyl 'er geen

een Eieren geleid had, hunne Eieren niet gezien; en meent daarom, dat ze

dezelvcn veelligt eerfl: na 't einde van den Winter leggen; waaraan ik echter

twyfFele, doordien alle Vlinders, na dat ze bevruc4it zyn, hunne Eieren niet

lang byzich houden*.

De vrees voor den Dood , het dwaas verlangen om zyn toekomend noodlot

te weeren, de gemecne onoplettendheid omtrent de natuurlyke toevallen en

diergelyken, vcroorzaakcn , dat de meefle Menfchen veele dingen als voorbo'

den van groote ongelukken aanmerken ,• terwyl een bepaald en door ryp naden-

ken opgehelderd gemoed 'er geen den miniten fchrik voor laat blyken. Daar

dit veelvuldig plaats heeft, is het niet te verwonderen, dat ook de thans be-

fchreeven Vlinder van veclen niet zonder fchrik gezien wordt; temeer, dewyl

hy, nevens zyne zonderlinge tekeningen, ook nog een klaagend geluid laat

hooren; en daarenboven in 't vliegen een tamelyk gedruifch maakt. De Heer

De Rraumur verhaalt, dat hy een Kloofter kent, waarin alle de Nonnen in

eene Slaepl-amcr ten uiterften verfchrikt en onfleld wierden, dewyl 'er zulk een

Vlinder in fladderde. In Bretagne, zegt hy verder, heeft deze Vogel verfchei-

den maaien eene groote vreezc onder 't Volk verwekt; en dewyl 'er op zekeren

tyd, toen 'er eene aanlleekende ziekte heerfchte, eene groote menigte van die

foort bcfpeurd wierd, zo moed: hy ook, by de Inwoondcrs dezer Provincie,

een voorbode van gevaarlyke Ki'ankheden, ja zelfs van den Dood weezen. En
zo

* Mogelyk zyn deie Eieren, gelyk die van uieer Nachtvlinders > welker Rupfcn tot de Eerftè

Clafle bciooien , groen , rond en glad.

Kleemann.
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zo fpo:di^.; als hec Gemeen in Vrankrylc to: ;:iilke vrcezendc gcdddite vervalt. Tab. ir,

al/;o Inoodi^ zou het ook in ons Üaitf.-Iiland gefchioden, byaldien 'er die li (bét

een- wat veelviildi^^or verfchccii. In de tiende Proeve der Dreslaufcbs Konfi-

en JSat:::!r gefcbledenijj'en vindt men pag. 725. de afbeelding van een Vlinder,

die iii 't jaar 17 19. te Gotha, by nacht, in dj kamer van den Ra.idsheer

Wi VZEN gewccft', en den dood van den Heer Burj;cmeelkr Wallich voorinel J

zou hcbblii. D?/.c afbeelding is wel ta-n-lyk (lecht uitgevallen, en veifchik

zeor ve.'l van de myne; nochtans (lelie ik vait, dat het geen andere dan de

alhier van my befchreeven Doodshoofd- Vlinder gewcell zal zyn. Hy wordt,

hec Is waar, ia de grootte van een Sperwer belchreeven; maar, gclyk men ia

'[ vcrhaalen van zonderlinge gevallen zich doorgaans krachtig uitdrukt; zo ''al

ook hy, die deze befchryving gegeeven heeft, de zaak, geloof ik, vergroot

hebben. Want andere omllandighcden dezer befchryvinge duiden klaar genoeg

aan, dat he? niet anders gcweeft is, dan een Vlinder, den onzen gelyk. In

deszelfs afbeelding zyn de Sprieten vertoond, en tuffchen dezelvcn ftaat ook

de Zuiger; dien men, gelyk de befchryving uicwyfl:, voor een gekromden

Hoorn heeft aangezien. Zyne Vleugels, zegt men, waren met geen vedcrerr

bezet, maar overeenkomende met de vinnen der Viüchen,* en daarmede laaten

zich de Vleugels van onzen Vlinder, inzonderheid als 'er, door het heen en

weder flidderen, het Vcderllof afgeraakt is, zeer wel vergelyken. Deze Vog^.1

nu had niet alleen door de kamer gezworven, maar was ook tegen den grond

geflaa.en; waardoor hy ligtlyk fchade aan de vleugelen kan geleeden hebben.

Voorts wordt 'er gemeld, dat deze Vogel, met zamen gevoegde Vleugelen en

Pooten, zeer natuurlyk cenc Doodkiü; verbeeldde. Doch dat ook onze Vünd.T,

in de '•^'^^ Fig. byna iets diergelyks vertoont, wanneer men het deel, alwaar

de Vleugels van achteren 't breedile zyn, voor het breedc einde der Doo.'knle

neemt, valt duidclyk in de oogcn. ilet boven den (laart ftaande witte Kruis,

daar men ook gewag van maakt, wordt juilt aan onxen Vlinder niet gevon-

den; nochtans maakt de graauw - blaauwe rtrecp, met de zwarte dvvarsf!:recpen

,

meer dan één Kruis uit; en dcvvyl ik niet denken kan, dat de Schets, die de

Hoffchilder IVolff" \zn dezen Vog.1 gcmiakt heeft, in de Figuur dier verzame-

lin:re gevolgd is. zo komt my zulks verdacht voor. Om kort te gaan, ik gc-

loove, dat de vlakken, op dezen Vlinder ftaande, en een Doodshoofd gelykende,

de voorraaniile oorzaak geweelt zyn der wondcrbnarende vertooninge van dezen

Gothaf,.hen \''ogel; en dat dezelve niets anders dan een Vlinder van de Jasmyn-

Rups srcwcefl: is. Daar en boven blykt het, uit dezelfde Proeve der Breslati-

fc'e Ferzamelhgen . dat men in 't jaar 1719. een diergelyken heeten Zomer
beleefde, als wy in 't voorige jaar gehad hebben; het welk de voortkomft

van deze Rups en derzelver Vlinder wel bevorderd kan hebben.

§ II.

Nu dien ik, volgens belofte, nog wel iets te melden wn 'c klaagend gc-

keoii
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Ta*». II. kerm onzer Vlinders. Di: is niet veel zwaarder dan 'c gene de bonce Julius -

Kevers, door 't wryven der Vleugel -dekzelen over 't Achterlyf, en de zoge-

naamde Houtbokken, of Houtkevers, door het te zamen wryven van hun ach-

ter-en voorlyf maaken. De Heer De Reaumur meent waargenomen te hebben

,

dat het kermend geluid van onzen Vlinder veroorzaakt wordt, door het wryve»

der beide Baartfpitzen aan den Slurp of Zuiger, die tuiïchcn dezelven llaat*.

Ik hebbe 'er de proef niet van konnen neemcn; devvyl ilc maar één Vlinder

van dit flach magtig was, dien ik lieffl: behouden wilde; en ligtlyk had konnen

bederven, byaldien ik hem te dikwyls tot kermen bewoogen had. Doch hoe

overtuigend de proeve van den Heer De Reaumur ook fchyne; het is my
nochtans altoos voorgekomen, dat ik, wanneer myn Vlinder kermde, meer be-

weeging tufTchen het BorlKhik en het Achterlyf, dan tuiïchen den Zuiger en

de Baardfpitren befpeurde. Veelligt ben ik nog zo gelukkig, dat ik eerlang

weder zodanig een leevenden Vlinder magtig worde; en dit zo zynde, zal ik

niet nalaaten, de zaak naauwkeuriger te onderzoeken, en 'er mynen geëcrden

Leezeren nader bericht van mede te deelen.

NB. Vermits de Hceren Tesdorph uit Lubeck, en Dr. Glad-
ba ch uit Jena, my met eenige Aanmerkingen, nopens deze
Rups, vereerd hebben, zo oordeele ik het niet ondienftig,

hier nog te plaatzen het volgende

NABERICHT
Van de J A S M T N - R. U P S.

Zeker Tuinman ( dus fchryft de Heer Tesdorph) bragt my op den i8

Auguftus des jaars 1756 cene zeer groote Rups, die, naar de koleur te oor-

deelen, reets na by de verandering was. Ik verheugde my ten hoogden, toen

ik wel dra bemerkte, dat ik de zo prachtige Jasmyn-Rups voor my had;

wel.

* Diergelylc een kermend geluid , als dat van den Doodshoofd - Vlinder , is ook eene eigenfchap

ayner Rupfe; alhoewel het zeldzaamer, zwakker, en alken by de eerfte aanraaking gehoord

worde, het fchynt my toe- dat ze zulks met het Gebit maaken Of wyders o.)k de Pop van

dezen Vlinder eenig geluid geeven konne. kan ik, by gebrek van de vercikhte ondervin-

ding, nog met zo veel zekerheids niet zeggen, als ik het wel van eene tot de tweede

Claffc der Dag - Vlinders behoorendc Pop , ( die ik met haare Rups en Vlinder in myne
Byvoegzeleo zal vertoonen

, ) beweeren kan. Ten aanzien van de vlak dezes vlinders, die

een DoodbhoofJ verbeeldt, zal ik alleenlyk nog aanmerken, dat zy menigmaal nu bruiner.

ÓHA witter is , dan d«e Afoeclding dezelve renoont.
KtEEMANr?.
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v-'elke my, in myH leven, nog nooit onder 't oog gekomen was, en daar ik, Tab, Ih

in ons Gewed, ook geen hoop op fchcpte. Myne eerfte en zeer natuurlyke

%Taag aan den Tuinman viel over liet Gewas, op het welke hy die Rups ge-

vonden had. Op de gewcone Salade, gaf hy my ton ranwoord. Die kwam ray

niet wel begrypelyk voor; dan my fchoot echter teflcns te binnen, dat hy ze

wel by de Salade op de aarde kon gevonden hebben; vermits de Rups, zo

wel uit hoofde van haare verbleekte kolcuron, als oni hiar onruilig gewoel,

raby de Verandering fcheen te zyn; des 't v;el weezen konde, dat ze al

eenige dagen over de aarde rond gckroopen had. Ik vraagde hem verder, of

hy ook Jasmyn-boomen in den Tuin had? dewy! de bladeren daar van, voor •

zo veel ik wille, haar alleen tot voedzcl dienden; waarop hy neen zeide;

met bwoeging dat hy deze Rups den voorigcn nacht 6 Moei bezien bladeren

had gegeeven; welke zy ook allen verteerd had. Doch dit zal ik nooit ge-

looven; al ware het alleen daarom, dar hy de Rups des voorigen daags op

den grond, en wel in die verlepte koleuren, gevonden had; als in welke

koleuren dicrgelyke groote Rupfen, na dat ze haare Planten eens verlaaten

hebben, niet meer ectcn; gelyk den Liefhebberen, die de Infedlen met op-

nerkmg befchouwen, over bekend is. Ik liet hem nochtans, om van alles

•verzekerd te zyn, terftond eenige Moerbeziën - bladeren haaien,- en gaf ze haar

in de tegenwoordigheid van den Tuinman; maar zy at 'er niets van. Hierop

verzocht ik hem, dat hy eens rond zien zou, of niet miffchien hier of daar

echte Jasmynboomen , en bygevolg meer diergelyke Rupfen, waren; dewyl

liet ligt gebeuren kon, dat deze Rups, uit een nabimrigen Tuin, over den

grond, in den zynen gekroopen was. Ook hield ik het voor zeer waarfchyn-

lyk, dat de Moeder dier Rupfe meer dan één Ei aan de Plant, waar van

deze haar voed .el genooten had, gelegd zou bobben; en dat ze alleen daaraan

fï vinden zouden zyn; zo ze niet allen reets, om te veranderen, in de aarde

gekroopen waren. Hier op zette ik myne Rups terflond in een Pot met aarde

gevuld, onder eene witte heldere glazen Klok, waaronder zy zig ook, omtrent

middernacht, voor mjTie oogen in de aarde begroef. Nu was 'er niets dat my
eng ruller maakte, dan de nieuwsgierigheid, om te weeten, op welk eene

Plant deze Rups die grootte vcrkreegen had. In deze ongeruftheid, en zonder

hoop van myne nieuwsgierigheid ooit te zullen voldoen, bleef ik tot den aoften

der gemelde Maand; wanneer de voornoemde Tuinman my onverhoopt buiten

gemeen verheugde, door nog 4 Rupfen van deze foort te brengen. Met dit

ver ;enoegend gezicht begon ook, op het oogcnblik, myne hoop te herlecven,

dat ik nu hooren zou, wat toch het voedzcl dezer fchoone Dieren gcweefl

was, het welk ik dan ook ten eerllen vraagde; en waar op ik ten antwoord
kreeg, dat hy ze aan den Ltguffer gevonden had.

Twee van d:ze Rupfen hadden reets de koleur der Veranderinge gezet,

aten ook niet meer, en kroopen, na een paar dagen, in de aarde. De beide

anderen waren, tot myne grootfte blydfchap, nog niet volwaflèn, en fcliaften

greetig van den Ligufter. Hier door had ik aan dezen het vermaik van ze

^de Deel. ifis Stuk- C ver-
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T«. II. vervolgens in haare volle grootte en fchoonheid te befchouwen. De eene,.

toen zy op haar grootfte en fraaifte was, zette ik in Brandewyn; dien ik,

volgens het voorfchrift van den Heer De Reaumur, met water en zuikcr toe-

bereid had; om dus, zo veel immers mogelyk was, de verandering der ko-

jeuren te verhoeden; het welk ook in 't vervolg van tyd niet nutloos geweell

is. De arfdere dezer twee laatfte Rupfen was gevolglyk de eenigfte, omtrent

welke ik de gelegenheid had, om haar tot aan de Verandering te voeren.

Deze, na dat zy des voormiddags, in haare veranderings-koleur, het eeten al

verlaaten, en voorts eenige uuren onder de Klok over de aarde rond gekroo-

pcn had, begaf zich omtrent den avond, tegen myne verwachting, weder in

de hoogte, en aan 'c Liguflcrtakje ; doch zonder 'er iets van te nuttigen. Een
paar uuren op hetzelve ilil gezeten hebbende, begonze weder onruflig te wor-
den ; invoege dat ze zich geduurig met den Kop en 't halve Lyf bewoog.
Dit deed my met alle oplettendheid toezien; en ik befpeurde eindelyk, niec

zonder verwondering, dat 'er, uit de bovendeden van haar lyf, ecne tamelyke

menigte van een witachtig, kleeverig fap, voortkwam, of in kkine druppels

uitfieperde; waar door ze zeer afgemat fcheen; dermaate dat ze eindelyk den

Kop en den Hals liet nederhangen. Ik bcfchouwde dit vreemde voorval met
leedweezen, en rekende myne fchoone Rups al verlooren. Ecnigen tyd daarna

bekwam ze weder, richtte den Kop in de hoogte, en beftreek, door behulp van

den Kop, met dat lymig vocht, den Hals en de overige deelen van haar Lyf

,

zo verre zy die bereiken kon; kroop naar beneden, en begroef zich den
volgenden dag in de aarde. Na dat deze myne Rups weder bygekomen was

van 't voornoemde zeldzaam toeval, het welk ik niet zonder reden als gevaar-

lyk aanmerkte; te meer, dewyl ik 'er geen ondervinding van had; en toen ze,

naar oogenfchyn gezond in de aarde gekroop.n ware ; kwam ik op de gedach-

ten, dat dit toeval niet zo zeer cene zieke gefteltenis, als wel eene wyze
fchikking des Scheppers ten grondOage mogte hebben. Het is bekend, dat

alle de Rupfen dezer ClafTe, ten minften voor zo veel ik weete, zich ter veran-

deringe in de aarde begeevcn ; en dat zy dezelve ten dien einde met den Kop
moeten doorboorcn. Derhalve ben ik niet vreemd van te denken, dat deze

Rups, ter gemaklyker uitvoeringe van dien arbeid, haare voorde deelen met

het gemelde liip vooraf befmeert; haare huid hier door gladder doet worden,

om des te beter tegcnlland te Weden aan de ruwe aardej en zich dus tot de

aanllaandc reize over 't algemeen bekwaamer maakt*. Men gelieve hier by

op-

* Ik zelf hebbe óeze byzondere cigenfchap nog niet ann haar opgemerkt; maar ik dcnice, dat

dit uiigL-iwccte fap, waarmede de i ups xich bclmcert, veeleer ten dienlte der Poppe»
welke reets in haar verb rgen zit , Ibekt ; te weeten , op dat dezelve des te gemaklyker
door de huid heen dringen, en de huid te beter fcheuren en afllrooken konne. Ondertus-

fchcn heeft men nog aan te merken , dat het uitzweeten van een vochtig üp dezer Rupfe
niet alleen eigen is 5 maar ook bjr eenige anderen dezer Claflê , waiinecf ze naby de Ver-

andering zyn , plaats heef: ; als ten Toorbceldc by de hierna volgende en op Tab. V. a/gebceldc

Ligulter - Rups > en meer anderen.

R L E £ M A N K.
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©ptcmerken, dat ik geen gelegenheid gehad hebbe, om dit geval ooit, dan Tab. ÏR

aan deze enkele Ruple waar te nccmcn ; nademaal 'er drie van de vyf by my
geen fpyze meer genuttigd hebben; en ik de vierde in Brandewyn gezet had.

Ik geeve gcvolglyk myne gedachten dcswcgens, enkel als een vermoeden of
eene gidlng, ter nadere onderzockinge van anderen over. Wyders moetc ik

nog bekennen, dat ik de gemelde omllandigheden ook aan geene andere Rups,
noch van deze, noch van andere ClafTcn, ontdekt hebbe.

De bekende en niet minder fchoonc Ligf/f^er -Rup^ is in dezen Zomer
veelvuldig by ons gevveell:; zy heeft in der daad, zo wegens haare Violet- ko-
ieurige ftreepen, als groene vei-we enz. zeer veel overeenkomfl metdejasmyn
Rups: doch, fchoon ik in deze maand vcelen ter vcranderinge gebragt, en op
alles naauwkeurig toegezien hebbe, ben ik nochtans aan geen van allen zulk,

of diergelyk een toeval gewaar geworden. Myn Jasmyn - Rupfen volwalTcn, en
vi^el uitgefirekt zynde, hadden allede lengte van volkomen 5 duim; maar de
bekende Ligurter-Rups is niet langer dan 3 en een half duim. Eindelyk kan
ik niet nalaaten nog te melden, dat 'er onder myne 5 Jasmyn - Rupfen ook
eene gevveeft is, die, in plaats van fchoon groen, graauw van koleur, en ook
in de tekening van de anderen onderfchciden was. Het kwam my inzonderheid

merkwaardig voor, dat ze aan de drie voorfle leden, welken aan andere Jas-

myn -Rupfen enkel groen zyn, zonder eenige tekening, insgelyks zwxirtachtig,

en wel regelmaatig, naar boven toe getekend was; en dus had ook de hoorn-

achtige Kop eenige bvzondere tekeningen. Dewyl ze zich zo fchielyk, na dat

ik ze ontvangen had, in de aarde begaf, hebbe ik dezelven, tot myn leed-

weezen, niet konnen laaten afmaaien. Doch thans hebbe ik den Pot, waar in

ze begraaven ligt, byzonder getekend; om met Gods hulp te zien, of ook de
toekomende Vlinder van anderen door de tekeningen onderfchciden zal zytr.

De tyd laat my nu niet toe, meer over deze aangen..ame Rupfen te denken
of te fchryvcn: en van hoe gering eene waarde dit Nabericht ook aan en
voor zich zelve zy , het zal evenwel nog dit nieuws vervatten , dtit de Jasmyn-
Rups ook op den Ligufler aaft.

Verder fchreef my de Heer Dr. Gladbach, den 9 O&oher 1758, dat hy
zo gelukkig geweell was, van, in de Maand September^ uit twee overheerlyke

Rupfen van den Doodshoofd - Vlinder, twee volmaakt gezonde Poppen te

krygen , en nu met verlangen afwachtte , of hy 'er nog voor den Winter de
Vlinders uit zou zien voortkomen. Hem wierd naamlyk den as Auguflus aan-

gediend, dat 'er aan den Solanum efculentum vulgare, of zogenaamde Aard-
peeren, Aardappelen, of Varkensbrood, eene fchoone groote Rups zat, welke
zich van de groene bladeren van dit Gewas tot fpyze bediende,* en toen hy
'er zelf na zag, bevond hy de zaak werkelyk zo te zyn. De eerlte Rups
veranderde den n September in eene Pop; en den 23 dier Maand verkreeg

hy uit dezelve een fchoonen Doodshoofd -Vlinder van 't Manlyk geflacht; en

den 25 van die zelfde Maand bekwam hy den anderen: waaromtrent der op-

sierkinge waardig is, dat deze Vlinder nog zo laat in 't jaar volkomen gewor-

C 2 den j
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Tab. II. den zv. Men kan middelerwyl uit die beide aangehaalde berichten, en uit hec

cene ik van de Jasmyn-Rups aangemerkt hebbe, zien, dat dezelve zich van

acht onderfcheiden Planten tot voedzel bedient; als naamiyk van deƒ ^«w,

de Jasmyn, de Hennip, de rVynruife, de Aardappelen, de geek Kaapen^

den Ligujier en de Meekrap.

T)e Qroote, witachtig-bruine, gewaterde Span-Rups, die

met [Pitzen en knopjes bezet is, of de gemeenlyk zo-

genoemde Roos van Jericho.

§. I.

Ta» ni r^eze foortvan Span-Rspfen is, den soden Mai, ^^xihtt Periclymerium,

ïi I. JJby ons Roozen van Jericho, doch by anderen Geueblad, Geitelehen,

wSudwinde, Spekleliën, Hoe langer hoe liever enz. genoemd, gevonden =

Zv zat, volgens de manier van andere Spanrupfen, aan een tak van du ge-

was: geheel ftyf uitireftrekt, en geleek, by gevolg, zeer ^yel naar een dor takje.

Wanneer ik ze naderhand, in myne Kamer, nog eenigentydlang voedde,

zette zy zich ook menigmaal in die geftalte, en bleef er wel een halven dag

in; tot dat de honger haar noodzaakte tot het zoeken van fpyze. Indien zy

zich dan van de eene plaats naar de andere foelie begceven , zo gefchiedde

dit van 's gelyken op die wyze, als ik zulks in t Eerfle Deel, m de derde

Claïïe der Nachtvhnders, pag. 47°- befchreeven hcbbe. Echter ftaat hier by

nog aan te merken, dat zy, het geen niet alle Spanrupfen doen, met het lyf,

wanneer zy naauwlyks het groocfte deel van 't zelve m de hoogte geheven

had, allerhande zeldzaame beweegingen, van de cene naar de andere zyde,

maakte. Byaldien ze dan, voor dat ze het lyf weder naar beneden boog, of

wanneer ze recht uitgeftrekt ftond, aangeraakt wierd, floeg ze teritond met

het voorlyf naar alle kanten.

Na dat ik deze Rups by aanhoudendheid gevoerd, en zy haaren volkomen

vvasdoni, bereikt had, zo was ze bykans andcrhalven duim ='"g.' ^^"^^
.^^^^f

'

naar mnate van deze lengte, tamelyk rank of dun van lyf; hoewel haare

. Dat deze Spannips ook luar roedzel trekt van 't Gr»s. gelyk ^l^^-^^f^^^l ^if,
Slcn verzekeren: durve ik tot nog voor geen waarhe.d «Pg^^»- I^^^l'^^''

J""^^^^"'
'^

waar ook eens in 't gras gevonden i maar ze was toea reets to volwaflen. dit ie geen

voedïel meer gebruikte, en kort daar na veranderde.
Kl.emahm.
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rinjren of leden, inzonderheid de vier laatften, naar achteren allengskens dikker Tab. IIL

worden. Op htt laatfte lid ziet men, van boven, twee Ipiczen nevens elkander

uitlleekcn; en op het vierde, v.m achteren afgerekend, ilaat nog een paar

and-ren, die als een Hoofdkencekcn de^er foorte aanj^emcrkt mogen worden;
nademaal zy veel langer en dikker dan de voorigen, mitsgaders aehterover ge-

boogen zyn, en door eene fcherpe hoogte overdwars vcrccnigd Ichynjn. Deze
fpitzen zyn boven aan witachtig, en voor 't overige donker-bruin. Deleden,
tuffchen deze twee paar fpitzen, zyn van boven met Knopjes bezet; en op
de overige leden bclpeurt men ook diergelyke Knopjes, welken nochtans niet

verder gaan dan tot den vyfden ring van den Kop afgerekend, op weiken ring

die twee Knoppen het aanmerkelyklle of grootile zyn. De kolcur dezer Rupfe
is over 't algemeen helder- bruin; hoewel de boven vlakte donkcrer zy, dan
de onderlle, en de beide zyden; alwaar de korte, nu donkere, dan heldere

ftreepjes, haar een gemarmerd houtje doen gelyken. En fchoon dit aan 'c

achterfte gedeelte het duidelykfte in 't oog valle , is zulks echter ook aan 'c

vooi'fte, als mede aan den platten en breeden Kop , te befpeuren. Even zo is 'c

gelegen met de zes voorlle en de twee achterfte pooteaj doch het paar,

voor de achterllea ftaande is helder.

s- 3.

Toen de tyd ter veranderinge naderde, vertoonde zich deze Rups, tegen
haare gewoonte, zeer onruftig; en als ze zich vervolgens van haaren drek
ontledigd bad, wierd ze veel korter en dikker; eindelyk fpon zy de bladeren

van haar vo rgaande voeder, met witte draaden te zamen, zo dat zy 'er ge-

heel in verborgen geraakte. Na dat ze vyf dagen in deze wooning gelegen

had, opende ik dezelve; en bevond, dat ze reets in eene Pop veranderd was.

Binnen in de bladeren had ze nog een fpinzel om zich heen gemaakt, dat wit

en doorzichtig was; doch de Pop zelve hing aan ettelyke draaden; die aan

derzelvcr ftaarcpuiit vall: gehecht waren. Zy draaide, op de niinfte aanraaking,

vry lang zeer fnel om en wederom; en dit gedaan hebbende, vertoonde zy

nog eenige trekkingen; zo dat ze met recht eene der beweegclykfte Poppen
genoemd moge worden. Vermits ik nu wel vermoeden kon , dat deze Pop,
om tot volkomen rypheid te komen, of haare behoorelyke hardigheid en rechte

koleur te verkrygen, nog eenige dagen zou moeten liggen; Helde ik haare

aftekening zo hng uit, tot dat ze die gsdaante verkreegen had, waarin de 2<ieF:g. 2,

Fig. haar vertoont.

s. 4.

Was de Rups, gelyk wy boven gezegd hebben, tamelyk rank en dun ge-

weeft, het was met de Pop even zo. Haar voorlyf, het borftfluk en de vleu«

gelfcheeden uitmaakcnde, is blinkend zware- bruin; doch het rood- bruine

C 3 ach-



s» VERVOLG VAN DE BESCHRYVING

Tab, Ill.achterlyf is nog glanziger; en tu(rchcn de Leden, waaruit het zelve be{!aat,

ziet men eenia;c geelachtig -roode Ilreepjes. Myn Verlangen, om den Vlinder,

die in deze Pop verborgen zat, te zien, was zeer groot; dan ik moeft een

verloop van 25 dagen afwachten; en toen verlcheen hy cindelyk, den 3oftea

Fig. 3- Jmiy, in die gellalte, zo als hy in de s^'e l^ig, te zien is.

$.5.

Deze Vlinder is al vry groot; en het dikke achterlyf toont, dat hy van 't

Vrouwlyk geflacht is. Hy is juifi: van de prachtigden niet; maar heeft nochtans

zyne cicraaden. De grondverwe is over 't geheel bleek of okergeel van koleur;

doch de buitenrand der vier Vleugelen heeft eene breede bruinachtig- graauwe

bczooming; welke in de ondervleugelen geheel doorgaat, maar in de bovcn-

vleugelcn voor aan verdeeld is, en verdvvynt, eer dat ze nog aan den voorflen

rand komt. Eene diergelyke donkere koleur vertoont zich ook by de inleding

der vleugelen, aIwa^^ zy allengskens, door veele kleine dwarslliecpjes, in het

heldere verdwynt. Die donkere bezooming wordt aan den rand der vleugelen

zaaj,tandig; alwaar men ieder vleugel met zes okcrgcele tandige vlakken ver-

cierd vindt. De koleur dezer vlakken is helderer, dan die van den middel-

grond,* en aan den voorflen rand der boven vleugelen vertoont zich die koleur

insgelyks tot in 't midden; daar ze al afneemende in den helderen grond te

tiiet loopt. Het kleine voorlyf is, benevens de Kop, ook. geel; en aan den

Kop zit een paar tedere hairvormige Sprieten; waar nevens men aan de zyden

twee bruine oogen gewaar wordt. De Zuiger is in de geftalte , waarin wy den

Vlinder hier afgebeeld vinden, wel niet te zien; maar ik kan verzekeren, dat

ik dcnzolven tamelyk lang bevonden hebbe. Het lange achterlyf heeft dezelfde

bleek -okergeele grondverwe der Vhug;len; en de Vlinder draaft deze zyne

Vleugels, in ': zitten, even zo uitgebreid, als hy hier afgebeeld is.

©^ dunne bruine Spanrups, met witte vlakken op deti

rug en aan de zyden.

Tab. ^ 'TTNe iftc jp/g. dezer Tah. vertoont ons eene "Spanrups van G;eringe grootte;
'^° *

)f ^want fchoon dezelve haaren vollen wasdom berei' t hebbe, is ze noch-
tans zelden meer dan één duim lang. Haar lyf is doorgaande van eene gelyke

dikte. Zy wordt dikwyls in de maand Mai reets volwafTen ;/evonden; wanncrr
hy, die dezelve begeert te hebben, haar op de Linden en aan de Slee - Door-
öen oioec zoeken j gemerkt zy zich op deze gewaflèn, mtt welker bladeren
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zj zich geneerr, meeftal onthoudt* Deze Rups heeft een gantfch byzonderTAB. IV.

kenteken, waardoor ze gemaklyk van anderen te onderfcheiden is; te vveetcn,.

twee op den rug flaande vlakken, die op den vierd.n en vyfden ring te vul-

den zyn. Deze vlakken, beftaan oorfpronkelyk uit eenige witte zwart bezodn-

dc ftippen; welken meer vierkant dan rond zyn; maar die, ter oorzuake van

haare klein.ieid, in dezen niet duidelyk genoeg onder 't oog gebragt hebben
konnen wórden. Dezelven ftaan te zamen, even als de bladeren dezer Bloeme,

die de Kruidkundigen Roozenvormig heeten. Vier zodanige flippen maaken de

eerfte vlak, en zes anderen de tweede. Vermits nu deze Itippen zwart be-

zoomd zyn, zo wordt ook, het gene in 't midden tuflchen dezdven is, zwart.

Recht onder deze roozenvormige vlakken ziet men ter wcdcrzyde een zwarte

Hip in een wit veld. De Kop dezer Rupfe is bruin - graauw , doch met eenige

zwarte (tippen vercierd; van dcnzelvcn, tot aan het uiterfte einde, loopt 'er

vvcderzyds eene zwarte Linie, welke de boven vlakte van de onderfte aficheidt;

en deze vertoont zich in de gefolte, waarin de Rups hier afgebeeld voorkomt,

tis een breede, bleeke, bruin -roode zydeflreep. Eene diergelyke koleur

hebben ook de voorde klaauwpooten , de beide flompen aan 't einde van den

buik, en de ftaartklep De Rug is, van achteren af tot aan de grootfte roo-

zenvormige vlak, donker, graauwach tig -bruin van koleur; en het daarop-

volgende gedeelte, tot aan den Kop, is meer rood -bruin; maar over 't alge-

meen is deze gantfche bovenvlakte, met veele langwerpige flippen of kleine

flreepjes bezaaid; en aan zommige Rupfen van deze fourt ziet men 'er eene

tedere Linie midden door loopen; die echter niet zo donker, en ook zo grof

niet is, als de zyde-liniën. Op het laatftc lid befpeurt men wyders nog eene

kleine verhooging; welke naar achteren fchcrp toeloopt, en dooj: de zyde-li-

niën omzoomd is.

§. =.

In 't Voorbericht tot de derde ClafTè der Nachtvlinders, in 't Eerfle DeA
onzer Natutirlyke Hifioris der InfeEfen^ waartoe ook deze Rups behoort,

hebbe ik, §. 3. onder de melding dor Eigenfchappcn dezer Rupfen, teffena

aangemcr'-.t, dat ze zich, by de verandering van haare eerfte gefhilte, of

omtpinnen, of onder de flruiken in de aarde kruipen. Van deze nu zou ik

wel g-looven , dat ze zich omtrent dien tyd ook in de aarde begraaft, maar ik

kan

* Men vindt deze Ru^rs ook wel op de Abeel - of witte Popelierboomen. Haare Koleur is

by rommigcn dcnkerer, dan de Rülcliche afbeelding, en by anderen graauwcr. In 't zittea

necmen ie niet alroos eene uitgeltrekte, maar dikwyls eene iets geboogen geftalte aan; waaiby

2.y lie lei'cn van 't lyt, die op de drie voorden volgen, eenigzins krommen, en teft'ens den

Kop opwaarts houden Wanneer ze van de eene phats naar de andere willen, fp.nnen ze een

tederep draad; dooi we.ks behulp ze ziek voor 't vallen behoeden, en veiliger van de hdögcc

in de laagte komen.
Kleemann.



a4 VERVOLG van de BESCHRYVING
Tab. IV. kan het niet volftrekt beweeren*;,want toen de tyd haarer vcrandcringe na'

derde, verbergde zy zich, in liaar verblyf, onder de verwelkte bladeren vaa
haar voeder, zonder ccnig Ipinzel te niaaken. En dcwyl ik 'er meer byeen
had, hebbe ik ook waargenomen, dat zommigen in Mai, doch anderen eerll

in Juuy , 'm Poppen veranderden. Laat ons nu voorts deze Pop, in de 2-ie

Fig. 2. pig^ afgebeeld, eens wat naaiiwkeurigcr bcfchouwen. Zy is blinkend bruin-

rood van koleiir, en aan haar voorlle deel, inzonderheid van onderen, veel

donkerer, dan van achteren. Haar lyf is niet zeer dun; naar achteren Ipits

toeloopende, en aan 't uicerfte einde met een ftaartpunt voorzien. Zy Ichynt

niet zeer gevoelig te zyn ; want men mogt ze aanraaken zo men wOde , zon-

der 'er naauwlyks eenige bevveeging aan te ontdekken,

S- 3-

Met "het aankomen der koude Herfftdagen, die op den Zomer volgden,

tragt ik, vol^^ens myne gewoonte, zo wel deze, als alle andere Poppen, met de

Doezen, waarin ik ze bewaarde, in myn Kelder. Want fchoon 't my bekend

zy, hoe de Heer De Reaumur fchryft , dat men het uitkomen der Vlinders zo

wel vertraagen , als bevorderen kan , naar maate dat men ze op warme of koude

plautzen zette; ?;o hebbe ik zulks nochtans niet willen navolgen; uit vrees van

myne Vlinders te verliepen. Zy vallen toch, buiten dien, niet altoos gelukkig

uit; en ik hebbe 'er nooit te veel ; dcwyl 'er geftadig Liefhebbers zyn, welken

ik menigmaal verplicht ben, met eenige Vlinders dienfl; te doen. Na dat ik dun,

als gezegd is, myne Poppen in den Kelder ter bewaarin^e gezet had, en 'er in 'c

laatll van OStober eens na zag, bevond ik, tot myne verwondering, hoe ze alle

kdig, en 'er de Vlinders reets uitgedoopen waren. Zommigen derzelven had-

den zulke korte Vleugels, dat ze niet grooter fcheer.en dan de vleugelfcheeden

der Poppen, waar uit ze voortgekomen waren ; het welk my deed. denken, dat

ik de Rupfen in den Zomer te droog gehouden had; ik kon 'er altans geen

andere oorzaak van vinden. Doch zo llerk als my dit ftootte, zo zeer verheng-

de 't my wederom, dat ik 'er anderen onder vord, die volmaakt waren;

iv>. 3. hoedanig een ik afgebeeld hebbe in de 3de Fig.-^ welke ons nog wat nader

£e befchouwen ftaat.

s- -1.

De Bovenvleugels hebben eene bruin - graauwe grondverwe, waarin zeer

vcele kleine, en ook eenige groote ftippcn gezien worden. In de Ondervleii-

gelen befpeurt men het zelfde, hoewel de koleur voor 't oog een weinig

hel-

• Ik bebbe geiien en oT^gemfrkt, dat ze liefrt aan Ve(^*kte plaatzen , in hoeken, en onJer ecm

hard, it)f en Jooriicli g Spinz-el, in Pofpen viiandeuni als mede e'at de Poppen der

IrtMinctjes by de aamaaking gevoeliger zjn, üaii die der Wyfjes,

Kliemakm.
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helderer zy. De buirennncl, zo wel van dezen als van de anderen, is met Tab. IV,

donkcrer franje bczoomd. Het achterlyf was, naar gewuonce, aan de Mannet-

jes veel fchraaler en dunner, dan aan de Wyfjes; naar een van welken ik

'myne afbeelding gemaakt hebbe; doch nadien ze voor 't overige elkander in

alles gelyk waren, zo hebbe ik 't onnoodig geoordeeld, om teffens een

«Mannetje te maaien. De Sprieten zyn aan deze foort vedcrvorniig en oker -bruin :-

wyders hebbe ik nog, na eene naauwkeurigcr befchouuing, opgemerkt, dat

ze aan de Mannetjes iets brceder waren, dan aan de Wyfjes. In 't zirten

houden deze Vlindertjes hunne vleugels niet zo uitgebreid, als de voorigen,

maar iets meer achterwaarts.

*De Liguster-Rups, behoorende tot de Eerfte Clajfe

der Nacht -Vlinders '^ of de fchoone, groene Staart"

ru^s , met zeven ^aar fchuinfe zydejireepen , die

half furferverwig en halfwit z,yn\ benevens

haare verandering in een Vlinder.

S. I.

De Ligufier^ anders de Rynwillige, is het gewoonlyke voedzel der Rupfe ,TiB. V.

welker befchryving wy thans onderneemen; het welk waarfchynlyk

de rede is, dat de Heer Jonston, Dc InfecHs pag. 143. Tab. XIX.
Fig. I. 2. haar de gi'oene Ligufter - Rups , Eruca vir'idis Ligufïrina, ge-

noemd heeft; welken naam ik ook behouden hebbe. Deze Rups is onder

alle die genen, welken ik tot nog befchreeven hebbe, de eerfte, die ik

niet leevend kon magtig worden ; welke moeite ik ook daaromtrent

hebbe aangewend; waarvan mogelyk de oorzaak is, dat de Rynwillige - ftruik

in onze geweften zelden, of in 't geheel niet te vinden zy*. OndertulTchen

heb-

* De Ligufler, of Rynwillige. i* omftreeks Neurenberg juift niet veelvuldig te vinden ; noch-
tans ben ik hier omtrent gelukkiger geweelt dan de Heer Röfel; vermits ik deze Rup*
xelfs uit de Eieren van den Vlinder gekreegen hebbe. De Vlinder is gewoon dezclven

meeftal enkelvoudig te leggen, aan de bladeren der GewafTen. waar mede deze Rupfcn zich

geneeren i doorgaans gefchiedt zulks in de maand Julj , en ook wel vroeger of fpader, naar

maate dezelve eer of laater uit dc Pop voortgekomen zy. Daar benevens heeft het my moge»
gebeuren die Rupfen leevend te vinHen. aan de heiningen van Spaahlche Vlier -en Syringe-
boomen ; welker bladeren zy insgelyks ceten. IL kan derhalve aangaande deze Rupfen mel-
den, dat de Eieren, waar uit zy voortkomen, niet zo volkomen rond zyn . ah de Heer
RSf:l dezelven in de 6de Fig. heeft afgebeeld i ze vertoonen zich war langwerpig, of Eirordj

bleek-of heldergroen van koleur ; en zyn voorts, gelyk de meefte Eieren, waaruit de
Rupfen voortkomen, van eene gladde gedaante. Een Vlinder van de? e foort kan iiieer dan

400 Eieren leggen. Naar maate dat dc ligging van 't Ei is. duurt het 14 of 16 dagen, eer de

3</6 Deel. ifts. Stuk. D io°-
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Tao. V. hebbe ik echter niet langer willen uitbellen, de befchryving van de Rups,

van de Pop en van den Vlinder mede te doelen , nademaal myne begunlligers
my in ftaat gefteld hebben, om zulks te konnen doen. My is naamlyk niet

alleen de echte Afbeelding der Rupfe, der Poppc en den natuurlyken Vlin-
der, uit Lubeck, gulhartig gezonden; maar de Hoog Vorftl. Anhalt - Zerbfcht
Raad en Lyf-yirts^ mitsgaders Stads -en Lands-Phy/tcus der Heerlykheid
Jevery Heer Dr. P. H. G. Moehhing, heeft my, reets een jaar geleeden,

ver-

jonge Rups te voorfchyn komt. Staande dien tyd ligt ie tweevoudig in 't Ei i te zamen
geboogeni met het af loepen dier dagen byt zj door de Eierfchaale heen; en zomwylen
gebeurt het, dat ze, voor dat ze de bladeren der Plante, waarvan zy haar vocdzei zal
uekken, beknaagt, de Eierfchaale ten deele verteert, gelylc ook wel andere Riipfen doen.
Aanvangklyk zyn deze jonge Rupfen helder bleek -groen; doch zo dra zy van de groene
bladeren gegeeten hebben, worden ze groener; en haar llaart -hoorntje, dat ze bereids uit

het Ei mede brengen, het welke, hoewel dan iets korter, evenwel naderhand fchielyk zyue
lengte verkrygt, is in 't begin van 's gelyke helder -groen, en wordt eenigen tyd daarna
donkerer en zwart. Na verloop van 6 tot 6 dagen vervellen ze viermaal; en wanneer ze
nog fclein en jong zyn, bezitten ze reets de bekwaamheid, oir» een tederen draad te fpin-

nen; het welk zy in haarcn volwaliën toeftand niet meer doen. Na de derde verandering
van huid wordt men eerft gewaar de zwarte bezooming om den Kop; benevens het pur-
per -roode of yioletkoleurige aan de witte zydeftrecpen ; die te vooren over 't geheel alleen-

iyk wit waren. Na de vierde Vervelling groeien ze nog omtrent lo dagen. Ten einde vaa
dezelven, als ze, van 't Ei af, over 't geheel 4 of 5 weeken in de Rupfen geftalte door-
gcbragt hebben , verbleeken haare fchoone koleuren. Zy beginnen te zweeten , gelyk de
Rupfen van de Doodshoofd - Vlinders ; worden onruftig; gebruiken geen voedzel meerj
ontledigen zich van haare vuiligheid, en kruipen eindelyk in de aarde; al waar ze eene
hoUigheid of een verblyf maaken ; in 't welke zy veranderen in zodanige Poppen , als de
Heer Röfei op Tab. V. Fig. 3. afgebeeld heeft.

Men vindt deze Rupièn in Augujiui en September volwallên ; en , in Poppen veranderd
synde, blyven ze den Winter over, tot in de volgende maand Juny of July liggen

i

waarna 'er zulk een groote Vlinder, nog voor 't aanbreeken van den dag uit voortkomt,
als 'er op Titb. V. afgebeeld is. Het kan ook zomv/ylcn gebeuren , dat eenigen dezer Pop-
pen twee Winters doorftaan; en bygevolge, eerft in liet tweede jaar na haare verandering,

den Vlinder uitgeeven. Doch de Poppen , die langer blyven liggen , zyn gem.eenlyk weg,
en 'er komt geen Vlinder uit voort. Deze Vlinders draagen hunne Vleugels zelden txt

Pylvoimig, al.s veele anderen dezer ClafTc; en gelyk hy in de 4de Fig. vertoond wordt; se
' ''ggsn gcmeenlyk dakvormig op het achterlyf; invoege dat zy het zelve meeftal bedekken}

op zodanig eene wyzc als by den Paauwen- oog- Vlinder in 't Eer&e Deel, in de ecrfte

ClafTe der Nachtvlinders, Tab- I. Fig. 4. en den grooteri Vlinder van de Winde- Rups op
Tab. VII. der genoemde Claffe, plaats heefi:. Deze Vlinders leggen de Sprieten, welken aan

de Mannetjes iets dikker zyn, dan aan de Wyfjcs, ia 't ftille zitten achterwaarts, en zo
naauw onder de vleugelen ain 't lyf, dat 'er in die gellalte niets van te zien zy. Daar en
tegen trekken zy dezelven, als ie vliegen willen, naar ben«den; terwyl ze eenigen tydlang

fidderen en trillen, eer ze hunne vlucht beginnen. Deze trillende beweeging befpairt men
aan hun, omtrent fchemer -avond; en zo dra de nacht begint, begeeven zy xich op de
vlucht; zoeken hun voedzel en wedergade; die gevonden hebbende, zyn ze, gelyk veele

andere Nachtvlinders, langai tyd bezig met het paaren. Hunne vlucht is fnel; doch over

dag houden zy zich Uil en fchynen te flaapen. Ten aanzien der koleuren en der grootte ,

bcfpeurt men zomwylen by deze Vlinders eenig onderfcheid : want men vindt 'er die iets

kleiner zyn, dan de Röfelfche afbeelding, mitsgaders frilèhcr van koleurj en wederom ook
anderen, die min frifch van koleur zyn.

Kleimanm.
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vereerd met zyn fchrj'ven ; in 't welke hy my , nevens zyne goedkeuring Tab, V.

over myn Werk, ook eene Afbeelding en befchryving dezer Rupfe, en haarer

Veranderinge gocdgunllig mededeelde; ^-aarvoor ik hem nog by dezen dank-

betuige. Maar, dewyl hy 'er ccifens by geliefde te melden, dat zyne aanmer-

kingen, betreffende deze Rups, allcenlyk byvoegzels waren tot de berchi7ving,

die 'er de Heer De Reaumto van geeft; zo hebbe ik ook het Werk van

dien Schryver daarover nagezien, en hier uit is dan de volgende gebooren.

De Heer De Reaumur heeft deze Rups in cweeërfeJe geftalte faaten afbeel-

den; (zie zyne Hifi. des Itf/è&es. lom. II. PI. 20. Fig. i eij 1.^ te weeten,
eens, zo als zy gewoon is te ruften, en ten anderen zo als zy uitgeftrekt

Maren weg vervordert, of haar voedzcl zoekt. Uit hoofde van de geftalte,

die ze in 't ruften vertoont, heeft hy ze den naam van Sphinx gegeeven.
Want in dezelve houdt zy zich niet de haakjes van haare buikpooien aan een
takje vaft; en dan is dat gedeelte, waaraan die pooten zitten, bykans even-

wydig niet het takje; waar tegen haar Voorlyf, om hoog geheven, genoeg-
zaam rechtftandig mee den tak is; zo dat ze in die geftalte niet ongelyk zy
aan het verdichte Dier der Egyptenaaren; dat het opgeheven aangezigt eener
Vrouwe, maar het lichaam van een liggenden Leeuw had; en van hun Sphinx
genoemd wierd. Vermits nu onze Rups dikwerf halve, en zomtyds gcheele uuren
iti die geftalte blyft zitten , zo verdient ze boven anderen dien naam : want fchooit

'er meer Rupfen, en in deze en inde tweede Clafiè der Nacht -Vlinders, zyn, die

jnenigmaal in zulk eene geftalte gezien worden, zy blyven 'er echter nooit zó lang

i»/

§• 3.

De ifïe Fig. onzer V^e Tab. vertoont ons deze Rups in haare uitgeftrekte r»>

lengte; wanneer zy, volgens het getuigenis van den Heer De Reaumur, drie
'

duimen en eenige liniën lang is; of, volgens dat van den Heer Mo eh ring,
de lengte heeft van eens Mans middelften vinger, en de dikte van een
kleinen vinger. De 2 Je Fig. bjrengt ons dezelve in die geftalte onder 't oog, F/;?, s,

waardoor zy, ais gezegd is, dcii naam van Sphinx ontvangen heeft; en daarin

fchynt ze naauwlyks 3 duimen lang te zyn; dewyl het lyf dan meer te zamen
getrokken wordt. De grondverwe is aan deze beide Figuuren over 't geheel
fchoon groen; nochtans kan 't wel weezen, dat de cieraaden, waarmede deze
Rups pronkt, ten aanzien der koleuren, in verfcheiden Rupfen anders uitval-

len; hoedanig iets uit de beide, my toegezonden. Afbeeldingen blykt; waar-
om ik ook niet verzuimd hebbe, zulks gade te flaan in myne Figuuren; die

wy nu verder wat nader zullen befchouwen. In de bovengemelde ifte Fig.
hebbe ik de afbeelding der Rupfe, die my uit Lubeck toegezonden was,
gevolgd. De platte en ovaalronde Kop, waardoor dit Infeél van anderen dezer

D 2 Claf"



28 VERVOLG VAN deBESCHRYVING
T*i. V. Clafle onderfcbeiden wordt, heeft hier ter wederzyde een purper -rooden.

rtreep, of eigenlyk zodanig cene bezooming. Na de drie eerlte Leden, waar-

onder de zes klaauwpooten ftaan , ziet men op alle de overigen, wederzyds,

tot aan het laatfte, zeven evenwydig loopende fchuinfe ftrcepen; die iets van

boven af naar vooren gedwongen zyn, en fpics toeloopen. Men heeft reets

foortgelyke ftreepcn ook aan de eerfte en tweede Rups van Tab. L en II.

dezer Clafle, in 't Eerfte Deel onr^cr Hillorie der Infedcn, gezien. Deze
zyde-ftreepen zyn, in de lengte, van vooren half purper -rood, en in de

achterile helft wit; doch van onderen eindigt ieder derzelven met eenige witte

punten ; en van boven , naar den rug toe , ziet men ook ettelyke witte punten.

De wederzyds ftaande negen Luchtgaten zyn Oranje -geel; de zes klaauwpoo-

ten hebben aan 't lyf ook eene gcele koleur , maar zyn zwart aan de uiterlle

fpitzen. De acht ftompe buikpooten hebben weder, even als het lyf, eene

groene koleur, en zo ook de twee Nafchuivers. Op het laatfte Lid is deze

Rups, gelyk de meeften dezer Clafle, met een achterover geboogen ftevig

hoorn, of eene fikkelvormige Staartfpics, van cene tamelyke lengte, voorzien.

Dezelve is in de lengte van boven half purperrood, van onderen geelachtig,

cn aan 't einde donker. De sJe fig. is gemaakt naar de afbeelding, welke

de Hoer Dr. Moehring my gezonden heeft, en aan deze is de bezooming

van den Kop niet purperverwig, maar zwart; ook is de ftaartfpits van boven

zwart, en van onderen geelachtig- groen. Deze beide byzonderheden heeft de

Heer De Reaumur ook in zyne befchryving aangeinerkt. Ieder van de 8 ftompe

buikpooten heeft hier eene zwarte vlak, dat men aan de ife Fig. niet be-

fpeurt; waartegen hier de witte punten, boven naar den rug toe, ontbreeken,

die men in de eerfte Figuur gewaar wordt. Vermits 'er nu in 't gemelde,

eenige verandering voorkomt, zal het Hoofdkenmerk dezer Rupfe zekerlyk

uit den ovaalronden Kop, uit de ftaartfpits, en uit de zeven zydeftreepen af-

genomen cn bepaald moeten worden.

Het eigenlyke voedzel dezer Rupfe ligt wel, als boven gezegd is, in de

bladeren van den Ligu/ler; maar zy eet ook» volgens het bericht van den

Heer De Reaumur, de bladeren van verfcheiden foorten van Lilac, Spaanfche

Vlier; en onder dezen voomaamlyk dat Vlier, hetwelk veel overeenkomft heeft

met de Llgu/Ier bladeren, door Tournefort genoemd. Lilac folio Liguflri.

En byaldien de Rups, welke, in de door Ligter bezorgde uitgave van Goe-

DART, pag. 71. befchreeven, en Tab. 25. afgebeeld is, dezelfde zy, waarvan

wy hier fprceken, gelyk de Heer Linn^eus, in zyne Fauna Suecica pag. 248
N. 809. oordeelt, zo geneert zy zich ook met Wilgebladeren: ja, volgens

het getuigenis van MejufFr. Merian, in Erucarum ortus., alimentttm & pa-

radoxa ^Metamorphofis., Part. Hl. pag. 54. XXIII. Tab. 23. kan ze met

het Periclymenum, of de zogenoemde Roos van JericbOy insgelyks opgevoed



DER RUPSEN EM VLINDERS. t9

worden. Wyders heeft men van haar nog aan te merken, dat ze lich terftondTAB. III,-

verweert, wanneer ze maar even aangeraakt wordt, flaande met den Kop her-
waarts en derwaarts. In 't laacil van Augufïus wordt ze gemcenlyk volwadèn
gevonden, en die genen, welken de Heer De Reaumur, heeft opgevoed, zyn
van den eerften tot den 1$^'^'^ Septembtr in Poppen veranderd. Als deze tyd der
veranderinge nadert, veranderen ook, zegt gemelde Heer De Reaumur, haarc
koleuren; en zy krygen dan menigmaal grooce, leelyke, bruine vlakken; zy
fchynen onruftig; kruipen gincs en weder, als of ze iets zochten; en zoeken
ook werkelyk naar de Aarde, welke tot haare verandering noodig is. De Heer
MoEHRiNG heeft mede wel diergelyke vlakken aan dezelven befpeurd; doch
alleen aan zodanige Riipfen, welken hy in zyne kamer bewaarde; maar nooit
aan zulken, die hy uit de frifche lucht kreeg; fchoon zommigen reets onmid-
delbaar op het punt der veranderinge in Poppen waren. Deze laatflen bezaten
Ycel meer alle de fchoone koleuren, die men aan de anderen met verwonde-
ring ziet. Hierom, fchryft hy verder, merke ik deze verwelkte vlakken niec

aan als iets natuurlyks, waardoor de aanftaande Verandering te kennen gegee-
ven wordt; maar ik ben van gedachten, dat ze by toeval ontdaan zyn; en
wel, of om dat de natuurlyke vochtigheid 'er ingetrokken en verllopt geworden
is, of om dat dezelve op die plaatzen, alwaar de vlakken te voorfchyn komen,
niet genoeg heeft konnen uitwaafTemen. Doch het zy daar niede zo 't wil, ik

hebbe nochtans «an meer Rupfen dezer ClafTe , dan aan de Jasmyn - en Linden
Rups enz. diergelyke vlakken, voor de Verandering, waargenomen; fchoon
deze Verand. ring der koleuren aan de eene meer, aan de andere minder be-
(peurd worde. Zommigen dezer foorte van Rupfen kruipen ook al in July en
éiiuguflus in de aarde ; naar maate naamlyk dat ze, vroeger of laater, uit de Eieren '

des Vlinders voortgekomen zyn. Zy begeeren tot deze haare nieuwe wooning
doorgaans eene frifche, vochtige aarde; uit hoofde dat ze in 't geheel geen
Spinzel om zich heen maaken; gclyk ook de Heer De Reaumur. getuigt; zeg-^

gcnde, dat hy 'er naauwlyks ettelyke draadjes in gevonden heeft, die niet in-

ftaat waren om eenige drooge aardkorrels te houden ; zo dat bygevolg de wanden,
der holen niet ftaande zouden konnen blyven, ingevalle de aarde niec vochtig,

ware.

§• 5.

De 3de Fig der VJe Tah. vertoont de Pop, waarin onze Rups, na de^'^- 3'

laatfle huid afgelegd te hebben, verandert. Dezelve bezit, tot een byzonder
Kenteken, eene korte Snuit -fcheede; welke zo verre van de Bord: afitaat,

dat 'er tudchen door gezien konne worden. Hier in heeft die Pop eenige over-

eenkomft met de Poppen der Winde - Rupfen in de eerfte ClafTe der Nacht-
vlinders Tab. VII. hoewel de Snuit aan deze laatfte veel grooter zy. Het
ftut of ftaartpunt der tegenwoordige Rupfe heeft veele bypuntjes. en het is

wonder dat de Heer De Reaumur hier geen gewag van maakt, daar hy

anders alles, dat aan ieder Infeft byzonder eigen is, met de uitcrfte oplettend-

D 3 heid
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Tab. V. heid gadeflaat. De Koleur der Poppe, welke voorts, in geftalte, weinig

verfchilt van de overigen dezer Clafle, vak uit het Koper -roode in *t zwart

-

bruine. De Vlinder komt gemeenlyk in de maand ^uly des volgenden jaars uk
deze Pop te voorfchyn. Ik hebbe denzelven zeer naauvvkeurig naar een origi'

neel, waar niede een goed Vriend myne Verzameling vcrrykt heeft, afgebeeld;

en wy zullen hem nu in de 4de en 5 'e fig, eens wat nader befchouwen.

§. 6.

De dikte van 't achterlyf geeft ons in deze Figuuren te kennen , dat de 4'1«
ptg^ 4' het Mannetje, en de s-^e het Wyfje vertoont. De Koleuren en de overige

cieraaden hebben aan beiden camelyk veel overeenkomfl: ^ hoewel ik niet

twyffele, of zommigen zullen wel eens donkcrer of helderer uitvallen; even

als dit by de andere foortea van Vlinders ook gebeurt. He: Achterlyf pronkt

ter wederzyde met 6 roozenkoleurige , en zo veel donkere dwarsftreepen

;

welke ftreepcn, van boven, in de lengte doorfneedcn worden, door eea

breeden helder- bruinen ftreep; die in 'c midden cene donkere Linie vertoont.

Het Voorlyf is op zyne gantfche bovenvlakce, tot aan den Kop, volkomen
donker zwart -bruin; doch aan de zyden helder -bruinachtig, gelyk de Kop;
die van vooren eene donker bruine plaat heeft. In denzelven ftaat een paar tame-

lykgroote, bruine, blinkende Oogen; en boven dezen hebben de prismatifche,

witachtige Sprieten hunne Inleding. De zes Pooten ziet men ook bruin van

koleur; doch wat de vier Vleugels betreft, de bovenilen zyn in dat opzicht

zeer onderfcheiden van de onderden. De eerdgemclden zyn, gelyk aan alle

Vlinders dezer Claflè, eenigzins fmal; en hunne Koleur, die nu helderer-,

dan donkerer- bruin is, gelykt niet kwalyk naar een flukjc gevlamd Pokhout»

Doch aan den achtci-ften rand hebben ze eene fmalle bruine bezooming,* op
deze volgt een helder- bruine, breede Kronkel - llreep , die weder wit bezoorad

is; welke bezooming aan de uiterfle fpitfe te niet loopt: daarop komt 'er een
andere bykans even zo breede , graauwachtige en wit bezoomde kronkel - ftreep

;

en na dezen eene gedingerde, zwarte linie, langs welke eene witte heen
loopt, die zich aan de Vleugelfpitzen verlieft. Voorts is aan deze Vleugelen nog
in 't byzondcr, aan derzelver uiterfte fpitfe, eene donker -bruine, en daarne-

vens eene groote heldere Vlak te zien; in welker midden een zwart, hoekig
dwarsflreepje ftaat. Voor 't overige zyn deze Vleugels met verfcheiden zwarte

aderen doortoogen. De Ondervleugels zyn veel frifcher van koleur; de grond
is roozenverwiT,' en door denzelven loopen drie breede, zwartbruine dwars-

ftreepen; dan naar den uitften rand toe verlieft zich deze roozen - koleur in 't

helder- bruine. Onder de Afbeeldingen, welken ik van den Heer Moehring
ontvangen hebbe , was een Vlinder met recht opftaande , of boven zich te

zamengevoegde Vleugelen; maar fchoon het den Dag- Vlinderen alleen eigen

zy , hunne Vleugeis fteeds op die wyze te draagen
,
gefchiedt zulks echter ook

menigmaal van de Nacht -Vlinders; waaneer ze naamlyk trotfch zyn, of hunne

Vleu-
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Vleugels tot de vlucht bereiden; in zodanige gevallen ziet men dit nog wel Ta*. V,

eens by deze Vlinders; doch anders zelden. De befchryving, die de Heer De
Reaumur van onzen Vlinder geeft, verfchik eenigzins van de myne; dan het

kan ligtlyk weezen, dat zyne voorbeelden 'er anders uitgezien hebben dan de
niynen; nademaal hy zegt, dat het borftftuk naar een zwart Fluweel geleek,

en aan de zyden violet - blaauw gefchakeerd was. Ook heeft hy in de boven-
vlcugelen iets roodachtigs befpeurd; doch bniten dien was alles, gelyk het hier

door niy befchreeven is. In de 6^le Fig. hebbe ik ook nog de Eieren van^-,v ^
dien Vlinder afgebeeld; welken rond, en groen van Koleur zyn. Deze is dus
de tiende foorc van Nachtvlinders der eerfle Claflè; en ik kenne 'er nog wel
meer foorten van, doch ik hebbe derzelver Rupfen tot nog niet magtig kon-
nen worden; echter zyn ze hy ons wel te Tinden; des ik hoope ze nog te

zullen leeren kennen; wanneer ik niet nalaaten zal, dezelven, nevens htare

Verandering, mynen gunfligen Leezeren mede te deelen.

^i^»^i^J^<^<^«'^i^J^cW^*^AfA.^l^i^;fti \ T ^«^^i^i>^f!9tr^i^^i^^^r^f^^f^i^f^

jlfbeelding en befchryving van vier fchoone Rupsen,
4ie insgelyks tot de Eerjle Clajfe der Nacht -Vlinders

behooren.

s. I.

In 't Eerfle Deel myner Natuurlyke Hiflorie der Infeftea hebbe ik meer- Tab. VL
maals gezegd, dat 'er zomtyds uit Eieren, door één en den zelfden

Vlinder gelegd, Rupfen van onderfcheiden koleuren voortkomen; doch het

onderfcheid tuffchen dezelven is mecflal zeer gering, en beftaat voomaamlyk
alleen daarin, dat de eene helderer of donkerer dan de andere is. Zomtyds echter

kan het verfchil zo groot zyn, dat men niet anders denken zou, of diergelyke

Rupfen waren van eene gantfch andere foort, dan ze daadlyk zyn. De onder-

vinding heeft my zulks by uitilek aan de Wolfsmelk-Rups geleerd; dewyl

'er my, behalve degenen, die ik in 't Eerde Deel myner Hiftorie der Infeéten

Dladz. 138 en verder befchreeven hebbe, nog drieërleie Rupfen bekend gewor-

den zyn , die veele Liefhebbers voor onderfcheiden foorten aanzien ; maar wanneer

ze dezelven ter Veranderingc brengen, zullen ze gewaar worden, dat 'er niet

anders dan eenerleie Vlinders uit voortkomen. Om dezelven den Liefhebberen

als zulken bekend te maaken, hebbe ik 'er de volgende afbeeldingen van

gegeeven; met byvoeging van eene byzondere foorc van de Winde -Rups,
3Paar omtrent ook zodanig iets plaats heeft.



%* VERVOLG VAM DE BESCHRYVING
Tab. Vr. §. 2.

Fig. I. j)e irts fig^ (lezer Tab. vertoont ons eene Wolfsmelk-Rups, wier grond--

verwe meellal bruin; maar welker ondervlakte, benevens de vierftompe Buik»

pooten, de Hais. of het eerlle lid naaft den Kop, en de geheele Nafchuiver,

vleefchverwig is. Aan elk der vier paar ftompe Buikpooten ziet men eene zwarte

vlak, die aan andere Rupfen dezer Iborte zelden bclpeurd wordt. De zes fpitze

Klaauwpooten zyn gaticlch zwart, en de Kop is bruinachtig; doch de andere

roode ruggeflreep is hier eenigzins helderer, dan de grondverwe. Hoe groot

een onderfchtid 'er intufTchen in de tegenwoordige Rups, als men dezelve mee
de reets befchreeven veigclykt, gezien worde, zo heeft ze nochtaiis ook,

de in den donkeren grond llaande heldere zyde vlakken, op ieder Lid; wel-

ken altoos voor een vaft kenteken der Wolfsmelk - Rupfe te houden zyn;

fchoon 'er de kleine witte vlakjes, van de eerfte Figuur op Tab. III. der

eerfte ClafTe , niet aan befpeurd worden. De negen fpiegelpunten , ter wederzyde

,

zyn geel, met eene zwarte bezooming, en de Staartfpits is hoogrood, zond-T

een zwart einde te hebben. Na dat ik zelve deze Rups opgevoed, en ter

veranderinge gebragt had, kreeg ik 'er de eigende foort van Vlind.-rs uit, die

ik reets in de Eerfte ClalTe der Nachtvlinders, Tat. 111. afgebeeld hebbe;
alleenlyk was hy veel donkerer van koleur.

§. 3-

i'Vf. 3, In de a<Je Fig. onzer voornoemde Tab. zien wy eene Rups, wier Afbeel-

ding my uit Bretnen toegezonden is, en waaromtrent men my bericht, dat

dezelve op de Meekrap gevonden was; met eene bygevoegde vraage, of hec

eene Wolfsmelk-Rups, of eene Rups van eene andere foort ware? Zy is

geel -groen van grondverwe, en de flreop, die over het midden van den hig

loopt, is helder geel; welke koleur ook de in den donkeren grond üaande

zyde- vlakken hebben, onder welken de Luchtgaten insgelyks geel zyn. Dé
onderfte zydewrong en de gantfche Nafchuiver, benevens deszelfs twee groote

Pooten, zyn van eene in 't vieefchverwige verdreeven geele koleur; doch de

vier ftompe Buikpooten zyngantfch vleefclwerwig, en de zes Klaauwpooten zwart-

achtig. De ftaartfpits is in 't geheel hoogrood. Byaldien deze Rups my niet bekend
geweeft was, doordien ik reets eene zodanige bezeten had; zouden evenwel

de zyde -vlakken, het roode ftaartpunt, en de gantfche overige gefteltenis,

my niet hebben laaten twyfFelen, of dezelve wezenlyk eene Wolfsmelk-Rups
F'S' 4' ware. En dit zelfde kan ik ook zegiren van de derde, welke men in de 4Je

Fig. gewaar wordt; die my in afbeelding uit Lubeck ter hand gekomen is,

met byvoegingc, dat de/elve tot eene gantfch andere foort gebragt moet wor-

den. Haare koleur is geheel donker groen; doch de zyde -vlakken en de

ftaartfpits zyn van dezelfde koleur, die wy aan de voorigen waargenomen
hebben. Ten opzichte dezer zyde -vlakken moete ik hier nog aanmerken, dat

de
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de laatfte aan zodanige Rupfcn altoos langkwerpig is en fpits toeloopt. De Tab. VI,

negen Luchtgaten zyn in dezen, wegens de menigvuldige kleine geele vlak-

ken, waar mede de Rups bcfprenkeld is, ter naauwer nood te erkennen. De
gezamenlyke Pooten hebben hier dezelfde grondverwe als het Lyf: want
Ichoon de Buikpooten eenigzins in 't geele vallen, is zulks nochtans naauw-
lyks te befpeuren.

De groote in de 3de Fig. afgebeelde Winde -Rups verfchilt in koleur zeer

yeel van die beiden, welken ik in 't Eerlte Deel dezes Werks, in de eerfte

ClafTe der Nachtvlinders, Tak VII. afgebeeld hebbe. Deze is van onderen,
ter wederzyde, met een byna gantich witten buikilreep voorzien; en haare

bruine koleur is helderer dan aan de Rups in dcile /Vg. der bovengenoemde
ïöê?. Behalve de zeven fchuinfe, zwarte ftreepen, is 'er ook, aan de tegen-

woordige Rups, van boven, op ieder inkerving der zes laatfte ringen, ter

wederzyde , ecne vierkante witachtige , en eene even zo groote zwarte vlak te

zien. Ook vertoont zich de grond, doorgaande, over deszelfs dwarsplooien,

met ontelbaar veele zwarte ftreepjes vercierd,- welken aan de bovenvlakte
dezer Rupfe de gedaante van een Net geeven. De Kop is helder -okergeel,
en met eenige zwarte ftreepjes in de lengte doortoogen. Op de drie na den
Kop volgende ringen ziet men ook nog drie okergeele ftreepen. Voor 't ove-

rige komt deze Rups met de twee te vooren befchreeven volkomen overeen ^
en ik hebbe 'er door de verandering, een diergelyken Vlinder, als uit de
anderen, uit gekreegen. Men neeme hiei- wel in opmerking, hoe de Winde

-

Rups nog die byzonderheid bezitte, dat ieder derzelven bykans verfchillende

is van de anderen; daar men in tegendeel wel honderd Wolfsmelk - Rupfen.

vindt , welken gelyk zyn aan die van Tal;. III. in 't eerfte Deel ; eer men 'er

ééne zodanige zal aantreffen, als ik hier op Tak VI. Tig. r. 2. en 4. onder
't oog gebragt hebbe. Zo dan iemand eene Winde -Rups ontdekke, die 'er

nog anders uitziet, dan de genen, welken ik hier afgebeeld hebbe, zal men
my toch van geen mifflaa' konnen befchuldigen*.

Be-

* Onder deze Winde - Rupfen ryn werkelyk, behalve die genen, welken de Heer Röfel
afgebeeld heeft , nog meer veifchcidenhedcn van ko'euren en cieraaden : doch eene grasgroene

en ongeftreepte Winde -Rups zal wel het zeldzaamfte gevonden worden. Wyders hebbe ik

hier omtrent te melden> hoe ik niet zonder grond vermoede, dat deze Winde- Rupfen voortko-
men uit groene, gladde, en eironde Eieren. De Vlinders, welken uit de Poppen dezer

Rupfen onrftaan, en waar van 'er de Heer Röfel in de Ecrfte Claiïe der Nachtvlinders

des Eerften Deels op T^è. VII. een afgebeeld heeft, in eene vliegende gellalte, draagen
hunne Vleugels, in 't ftille ïitten, niet zo pylvormig nevens het lyf uitgebreid, als weï
veele anderen dezer ClafTe doen; maar flaan ze veel meer xiakvormig over 't achterlyfj in

voege dat zy 'er het achterlyf mcellal mede bedekken.

iCl.F,£MANN.

3^5 Deel. ïfie Stuk. E
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Befchryving van de tot de Eerfie Clajfe der Nacht - vlinders

behoorende zeer nutte Moerbezien -Rups, of den zo-
genaamden Z y - W o r m ; benevens deszelfs Eigen-

fchap^en en verandering in een IJil <?ƒ Vlinder.

§• I.

,Ta». VII. -|-^at de byna alom bekende Zy-Worm niets anders zy dan eene RupSy
_L/blykt, zo wel aan deszelfs gantfche maakzel, als aan de overige Eij,en-

fchappen, welken ik thans voorgenomen hebbe in de volgende bladen^ te

befcbryven. \ Is ook overbekend, hoe dezelve de voordeeligfte van alle Rup-
fen zy; nademaal millioenen van Menfchen zig door het Spinzel dezer Wor-
men geneeren; en by aldien wy inmiddels geen Moerbeziën bladeren hadden,

zouden wy wel haaft van 't groote nut , dat ons deze Rups aanbrengt , beroofd

worden. Die bladeren toch zyn haare lieflte fpyze; en wanneer zy 'er niet

genoeg van voorzien wordt, fpint ze geene, of ten minden zeer flechte Zyde.

Dus verdient dezelve met allen recht den naam van de zeer nutte Moerbeziën

-

Rups; waar door ze te gelyk onderfcheiden wordt van andere Rupfen, die

iEich ook miflchien met Moerbeziën -bladeren voeden; hoewel 'er my tot heden.

toe nog geene auderen bekend zyn.

De Zyden Stoffen, welken oudtyds tegen Goud opgewoogen , of met Goud
gelyk gefchat, en uit andere Landen in Europa gebragt wierden, hadden de

Romeinen al lange nieuwsgierig gemaakt, om den oorfprong dezer koflelyke

Waare te kennen; en eindclyk kwamen de Grieken, ten tyde van Keizer

JusTiNiAAN, achter dit geheim; wanneer twee Monniken , die uit het Ooften

wedergekeerd waren, hun leerden, op hoedanig eene manier men de Zy-

Wormen had op te kweeken, en de Zyde te winnen*. Na dien tyd is zulks

m

* In het jaar 17Ö3. is te Leipiig, in Oftavo, uitgekomen, het uit het Franfch in 't Hoog-
duitfch oTergezette 2,esde Deel, der Verhandelingen van de Materia Medica , door den

Heer Steven Frans Ceofroy , het welk van de Dieren handelt, en waarin van pag. 290
tot 293. het volgende bericht van de invoerii^ der Zy- Wormen in Europa gevonden

wordt.

„De 2/ «Wormen zyn den Grieken en Romeinen een langen tyd onbekend geweeftj

»ook hebben de Franfchen ze niet dan zeer laat leeren kennen, en derzelver afgeltrookten

„balg, (verila hun Weefzel of Spiniel, ) tot 'de Manufaftuuren gebruikt. Een der befte

«Ftanichc Hiftoricfckryveren, te wecten Mezeray, eigent de uitvinding daar van toe aaa
de
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in Europa hoe langs hoe meer bekend geworden; en hedendaags Tab. Vli.

wuu

,. de Ooftei fche volkeren , en inaonJcrhcid aan de Perfiaanen ; als eene W7ze en voorzichtige
..Natie. Hy zegt, dat de Romeinen dezelve veracht hebben ; (indien dit waar is, en van
„geen andere Schryvers tegen gefproken worit , zyn de Romeinen gelyk geweeft aan deii
„Vos in de Fabel, die voorgaf, dat de Druiven zuur waren, om dat hy 'er nietb, kon;)
„en dat de Zy- Wormen, cerll: ten lyde van Jtiftimaaij , naar Klein Azien in Griekenland,
„toen ecne Provincie vnn deszelfs Gebied, gekomen zyn. Als mede hoe het onder d«
j, Regeering van ecnen Rogerus van Sicilië, omtrent den jaare I130, (anderen zeggen
.,1148,; gebeurd is, dat men de Z,y - Wormen op dit Eiland en in C^/^iJr/ë gezien heeft;
„welke Zy- Wormen een gedeelte waren van 't Broedzel, dat deze Koning, zo v,in Athene
„ en Corinthen , als van Tbebeii , welke plaatzen hy op zynen Veldtocht naar 't Beloofde
,. Land veroverde, gebragt had. Eindelyk voegt 'er onze Icherpzinnige Hiftoriefchryver nog
„by, dat de Inwoonders van Itahë en Spanje, het opkweckcn dier Wormen, benevens het
„fpinnen en bereiden der Zyde geleerd zouden hebben, van die van Sicilië en Calabii'é. En dat
„daar op de Franfchen, uit hoofde van hunne Nabuurlchap, inzonderheid de zulken, die
„in 't Zuider gedeehe van dit Ryk wooncn, op de gedagtcn vielen, om hen eenigen tyd
„ voor de Regeering van Fra;i(ois den I. , die 'er te Touraine Manufaöuuren van aangelegd
„heeft, na te volgen. En hy merkt aan, dat de Zyden lloffen nog zo zeldzaam waren,
„zelfs aan 't Hof, dat Henrik de II. de eerfte geweelt zy, die, by het Huwlykfeell
„zyner Zufter, een paar Zyden Koufen hcert gedraagen.

„Doch Mezeray ichynt hier in gedwaald te hebben, ten minften voor zo verre de
„Zyden Manufadutiren te Touraine acingait; van welken hy fchryft, dat Fraiifois de I.

„dezelven heeft aangelegd: Want Lodew^k de XI. had ze m 't jaar 1470, en dus lang
„voor hem, aldaar ingevoerd. De eerlte Werklieden, die 'er in gearbeid hebben, zyn van
„Genua, Fenetie , Florence, en ook uit Griekenland gehaald; en in den jaare 1480, in d«
„maand O£lober, heeft deze Koning, die zo Konftminnend als bekwaam ter Regeeringe
„was, hun voorrechtsbrieven verleend; vervattende groote vryheden , die ze nog heden ten
i.dcele bezitten. Koning Henrik de IV. , m«t eene recht Koningkelyke goedgunftigheid
„voor het welzyn zyner Onderdaauen willende zorgen, moedigde déze ManufaÜuurett
„aan; en Lodewyk de XIV., welke die Fabrieken te Lions en te Tours bloeiende gemaakt
„heeft, bragt ze, door veele goede verordeningen, tot den hoogften trap van volkomen-
„hcid. Zo wel de Duitfche als de Noordfche Koningen en Vorften zyn dezen in die
„voetllappen gevolgd. Voor 't overige waren de Zyden Stoffen oudtyds 20 koftbaar, dat
„ze tegen Goud opgewoogen wierden, en alleen de Keizers pleegen dezelven te draagen.
„Doch thans heeft dit ftuK een gantfch aader aanzien gekreegen; vermits de Zyden
V Stoften zo gemeen geworden zyn , dat 'er een icgelyk gebruik van maake.

Schoon nu dit alles genoegzaam toone, dat de Konft, om zig van het Spinzel d«r
7y- wormen te bedienen, tamelyk laat in Europa bekend geworden en geoefFend zy; zo
is 't echter blykbaar, dat dit nuttig gebruik al veel vroeger by de Oofteilingen ftand ge-
greepcn heeft; en dat de Uitvinding zeer oud moet zyn. Miflchien heeft men dezelve aan
de Chineczen te danken. De geleerde Engelfchman, John Jackfon , zegt in zyne Cbronoh-
gifcbe Oudheden, (welk Boek in 't jaar 1756, door den Heer Prof. E. F. van Vlindheim
te Erlangen, uit het Engelfch in 't Hoogduittch vertaald, en in 40. uitgegeeven is, ) in de
Vei handeling over de Chncefchc Oudheden, en hunne Tydrekcning, ( waarfchynlyk uit

Couplets Prcam Declar. Martyns Cbineefche Hiftorie, en Dtt Haldes algemecne Gelchiede-

nillè van China) op pag. 660.; „Dat Liiy-Su, Gemalin van den beroemden Chineefchen

„Keizer Huang-ti,„ (dien Jackfon, na Fo-hi en Sbin-nimg, of Xi-num, voor den
eerften Chineelcheii Keizer opgeeft,) "eene Vrouw van veele gaaven en een groot ver-

„ftand, den Chineezen geleerd zou hebben, de Zy- wormen op te kweeken, e Zyde a/

„ te winden , dezelve te Weeven , te Verwen , en 'er Klecderen van te maaken. Doch de

», Chineezen droegen deze Kleederen, zo men wil, alleen by gelegenheid hunner Offcrhan»

«.den en Godsdien(h>kchtieheden , en nooit anders. Dit Berickt 15, volgens den Heer

E a ?^*»
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Tab. VII. wint men, niet alleen in Italië en Spanje, maar ook in Frankryk veel zyde~

Zelfe

Jackfon, in zekere oude ea by de Chineezcn zeer hoog gefchatte, Hiflorie - boeken te-

vinden. Die Heer is wyders een ernlUg Voorllander van de Tydrekening van Jofephus, ea
die der zogenaamde 72 Overzettcrsi welken, als bekend is, de overzetting der gantfche

H. Schrifte des Ouden Teftatnents, onder den naam van Septuaginta, doch mifllhicn ten

onrechte , wordt toegeichrceven ; overmits de Joodiche Hiftorieichryver Jofephus hun alleenlyk

de Overzetting der Vyf Boeken van Mozes , maar geenzins die der overige boeken van de

H. Schrift, toefchryft; als welken waarlchynlyk m laater tyd in 't Griekfch zyn overgezet.

De Heer Jackfon\\ouAt deze Tydrekening, uegens de overcenftemming, die de Chaldeuwlche,

Egyptifchc Phenicifche en Chincefche gefchiedenillen , volgens zyne ontdekking, gcdiiurendc

een tydverloop van 50QO jaaren, zo wel onder elkander, als met dezelve hebben, voor de
waare, oude, oorfproiigkelyke Hcbreeuwfche Tydrekening; en beweert, dat dezelve werklyk
meer te betrouwen en geloofwaardij^er is, dan de ongelyk korter Hebreeuwfche Mafore.
thifche Tydrekening; welke de Wefteriche Kerke, uit' hoofde van den Hebreeuwichcn
Grondtext, tot hier toe meerendeels heeft gevolgd. Indien men den Heer Jackfon zyn gunltig

denkbeeld voor dceze Tydrekening niet bctwift; en teffcns van oorueel is dat de oude
Hiltorie en Tydrekening der Chincezen inderdaad zo vee! geloofs verdient, als zommige
groote Geleerden , uit verfcheiden gewichtige en inzonderheid Aftronomilche gronden , haar

hebben zoeken te verfchafl'en ; zo zou de aankweeking der Zy - Wormen , buiten kyf, van

cene zeer oude uitvinding, en zelfs ouder dan de Leeftyd van den Aartsvader Abraham
zyn. Want, volgens de Tydrekening van Jackfon moet deze beroemde Chineefche Keizerin

Luy-fu, gelyktydig met den Aartsvader Rehu, (Gen. XI. 20.) en dus meer dan 30O
jaaren voor Abraham geleefd hebben: nademaal gemelde Jackfon het ecrfte Regeerings-

jaar van derzelver Gemaal Hoaiig-Ti ftelt, op het jaar 2438 voor de geboorte van den

Heere Chriftus , en hy de geboorte van Abraham tot het jaar 2097 onzer gemeene tellinge

brengt. Doch , fchoon ik de Kweeking der Zy - Wormen voor eene vroegtydige Vinding

houde, zo laate ik echter het voorgeeven der Chineefche Gefchiedfchryveren , met hunne

oude, door Jackfon, en de Grieken goedgekeurde, Tydrekening, zo lang in zyne waarde

of onwaarde, tot dat fchrandere Geleerden in ftaat zyn, om het waare of valfche van deze

netelige zaak met de daartoe noodige voorzichtigheid en genoegzaame onpartydigheid te

toonen , en te befliflèn.

Men wil ook uit de H. Schrift, en wel uit de Klceding, die, volgens E od. XXVIII.
5-15. enz. op Godlyk bevel, voor den Hoogcpriefter nioeft vervaardigd worden, bewyzen,
dat het gebruik der Zyde, in die dagen, den Jooden "..ets bekend gewceft is, en dat de

Kweeking der Zy- Wormen bygevolg van eene zeer oude vinding moet zyn; dewyl God
den Jeoden beval , om tot de Kleederen des Hoogepriefters geele Zyde , ( het welk echter

door Hemehb/aaiJw hid moeten vertaald worden.) Schar/aken, Roozenroock en JVitte Zyde
te neemen*. Dan hier op ibat aan te merken , dat wylcii de Heer Lurher , en verfcheiden

anderen met hem, in de Hoogduirfche Overzetting, het woord Z'^ue gebruikt fchynen te

hebben, om dat ze zich geen ander denkbeeld vormden vau de StotJen , waar uit de Klcc
deren des Hoogepriefters gemaakt wierden. Maar 't zy my hier vergund te mogen vraagen,

of men den Hebrceuwfchen Gronitext, fpreekende van de Stofl'e, welke tot de Hooge-
prieftcrlyke Klceding genomen moeft worden, n-T'odwendig door Zjv/i? heeft over te zetten?

Of hierin geen menkhlyke dwaaling hebbe konncn iniluipen ; en of het niet waarfchya-

lyker zy , dat de Jooden , in plaats van Zyde , fyne Wolle en getweerend Linnen , tot het
' vervaardigen dier Kleederen, raoellen neemen? Want volgens de Kentekens, door Mozes,

an de reine en onreme Dieren opgcgecven , behoort de Zy - Worm tot de onrcinen. 't Is

uit

* Mier voor leezen -wy, in onze Staaten Overzetting . van hemelsblaauw ende purper cnde

fckuLkvn enae fyn getweernd linnen, te ncwcn.

Ds VERTAilLEB.
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Zelfs heeft men 'er zig, hier en daar in Duitfchland, niet zander nut, opTAB.Vir.

uit-

wit dien hoofde niet te denken , dat Mozes den Jooden bevolen zou h^ibben , de KleedereQ
Tan hunnen Hüogenprieller van Zyde , of van ecnc Stoffèi »Ioor onreine Dieren voortgebiagt

,

te niaaken: te meer dewyl de Hoogepr ielier daarmede, eenmaal des jaars, in het Heiligs

der Heiligen gaan, en voor het aangelichte des AUerhoogften verfchynen moeft? Menzon
my, wel is waar, konncn tegenwerpen, dat ook de Byen, volgens die opgcgeeven kcn-
tCKens. onder de onreine Dieren geteld worden: en dat echter iVlozes den JoO' en het
getiot van den Hon;g, die, als bekend is, door de Byen verzameld wordt, ni^t heeft

vuboodcn; beloovendc veel ter, hen in een Land te zullen brengen, dat overvloeide van
Melk en Honig. Hier op dient ten Ant\voorde, dat ik gaerne toeftemme, dat Mozes»
een onderfcheid heeft kornen maaken, tuffchen het cetcn der onreine Dieren, en het ge-
bruiken van derzelver nutte voortbrengzden ; dat hy 't eeriie heeft i-.onnen verbieden, ea
het andere toelaaten ; en dat hy ter dier ooizaakc den Ji,oden het gebruik der Zyde, by 't

vervaardigen hunner Kleedcren , en het genot des Honigs onder huiine Spyzen, niet ver-

Looden heeft. Maar des niet tegcnllaande, blykt het echter uit Levil. II. il. dat God, door
Mozes, den Jooden wel uitdiukkelyk beval, zich te onihouitn van 't gebruik des Hcnigs
by hunne Offeranden. Nu trachten Pbilo en anderen deze Wet wel Allegorifch of Leen-
fpreukig te verklaarenj bewcerende dat den weeügen Volke daar door alle Vkefchlyke
wellufteu verboodcn wierden: en dewyl Maimonides aanmerkt, dat de Arabieitn tciiyds,

hunnen Goden, Koeken met Honig vermengd offerden, zo zyn ook andcicn wel vaa oor-

deel , dat God om die reden . den Jooden het Offeren met Honig verbood Niaar als da de
eenige waare oorzaak was, dan eou den Jooden cok het ofleren van 'r Rundvee verbooden

zyn geworden; want het is bekend, dat de oude Egyptenaars, ja zelfs de Jcoc'c-n, in de
\Voeftyne, eenen Os Godlyke Eer bewcezen hebben. Liever zou ik derhalve derken, dat

den Jooden, het gebruik van zulke nutte voortbrengzelen der onreine Dieren, geoorlofd

ware in het gemeene leven j maar dat ze 'er zich van onthouden moeften in hunne Gods-
dienftige plechtigheden. Zo was 't, naar 't fchynt, met den Honig; en zo was 't dan ook,
mag men denken, met de Zyde ; des een gcmeene Jood een Zyden kleed konde draagen

i

maar 't plechtige Hoogepriefterlyke gewaad niet vin Zyde vervaardigd mogte worden;
2o 't al ware dat de Zyde diestyds bekend was, by de Joodfche Natie. Dan dit blyft my
nog zeer bedenkelyk; en ik weet niet, of de Jooden de Zyde wel gekend hebben, voor

dat ze Paleftina veroverd hadden. Immers hebben zy zich te vooren langen tyd in Egyp-

ten opgehouden; een Land, dat, door de jaarlykfche overftrooming van den Nyl , gantlch

niet gefchikt is tot de aankweeking der buiten dien zeer tedere Zy- wormen; en dat,

gelyk men uit de befchryving van den Heer Richard Pocock kan afleiden , miffchien nooit

bekwaam geweell is om veele Boomen voort te brengen. De niceile Boomen althans, die

Pocock in Egypte opgemerkt heeft , fchynen uit andere Landeli derwaarts gebragt , en aldaar

geplant te zyn: ook v^ndt men onder dezelven geenzms de Moerbeziënbotm maar weleen
lekere Boomwollenbocm, die jaarlyks aldaar in de Delta zon groeien, aaiKcluald. Zie Dr.

R. PococKs Befcbi-jving der Onflerfcbe en eenige andere Landen, door den Heer Prof.

E. F. VAN WiNDHEi.y in 't Hoogduitfch overgezet, en xc Erlangen in 't jaar 1754.
in 40. uitgegeeven, I. Deel, IV'de Hoofdffuk, pag. 319. Het is derhalve zeer waarfchyniyk,

dat de Kleeding van den Joodfchen Hoogepriefler veel eer beftaan heeft uit Wolle en (yn.

Linnen, dan uit Zyde. Dit gevoelen wordt te meer aanneemclyk, als men nagaat, dat de

oude Egyptenaari, gelyk de Heer Pocock uit het H Boek, Cap. 18. van lierodotus aan-

merkt, zich met Lywaat en WoUc bekleed hebben; als mede dat ze zich, by de Gods-

dienrtige plechtigheden . van de WoL'cklederen geheel onthielden, en alleen Lywaad gebruikten..

Mit'gaders dat de meeftc Egyptenaars in het jaar 1737, wanneer die iJeer zuh i\\ tgypte

bevond, nog Kleedcren van Wolle en Lywaad dioegen, gelyk de ouden gedaan hadden

j

behalve een;ge vcornaame Vrouwen, die zich van Zyde bedienden. De oude Joo ;cn zullett

derhalve geen kennis van 't gebruik der Zyde gehad hebben, ftaande hi:n' vutlyt in E,^ypte;

«n üe Zyde is hun vermoedelyk eerlt bekend geworden, door de verovenn^sn van David,
E 3 oi



3» VERVOLG VAN de BESCHRYVING
T«. VII. uitgelegd; waarmede, zo men wil, Johan Philip, Keurvorn: van Mentz, een

begin gemaakt zou hebben. (Zie de Leipziger Verzamelingen van de Huis-

felyke - Folicy - Kamer - en Finatitie - Zaaken^ \l<-^^ Band, pag, 167.) Hier

door zyn 'er zeer veel gedrukte berichten, zo van den Zy-bouw, als van don

Zy-Worm zelven, in 't licht gekomen. Wat wel byzonder het laatfle bctr.ft;

LiBAVius heeft den Zy-Worm, in het Tweede Deel zyner Singulariiim of

Byzonderbeden, Bladz. 164. reets wydloopig befchreeven; doch na hem is d^t

door den beroemden Malpichius , in zyne Dijjertatio epiftoHca de Bomhyce
,

&c. (welke in het Tweede Deel zyner Werken, A'^- 1687 te Leiden uitge-

komen, te vinden is, ) nog vollediger gedaan. Ook heeft de Heer De Reau-

WUR, in zyne Memoires, verfcheiden zaaken, betreffende dit Infect, ten

naauwkeurigfte verhandeld; en, om kort te gaan, al wie flechts van Infetflen

gefchreeven hebben, zyn ook des Zy-Worms gedachtig geweefl:. Zo is 'erin

de Werken van Moufet, van Aldrovandus, van Jonston, van Goeoart, van

Albtn, van Blankert, van Mejuffr. Merian, enz. eenig bericht des aan-

gaande te vinden. Men zou dienvolgende myne befchryving wel konnen ont-

beeren; en ik hebbe ook lang in twyffel geftaan, of ik deze Rups in myn
Werk. plaatzen zou; maar ik ben 'er door tweeërleie oorzaaken toe overge-

haald geworden. De eerde en voornaamlle was, de begeerte der Liefhebberen

vaü

of door de Scheepvaart van Salomon, naar vreemde Kuflen. of door tunne wegvoering in

de Aflyrifchc en Babelonifche Gevangenis. In de dagen van David althans vfos Baal Hanati

,

ée Gaderiter, reets Opxiener van de 0!yf-en Moerbeziènboomen*, I Chron. XXVII 28.

En de woorden van den Propheet Jezaias , Cap. LIX 6. Haar ( der Jooden ) Spinne-joebbe

deugt niet tot Kkederen, doen ons denken, dat de oorfprong der Zyde van de 2.y- Wor-
men den Jooden, ten dien tyde. niet geheel onbekend geweelt is. Doch wat hier van ook

7,y, 't fchynt echter dat zulks nog laater niet algemeen bekend 'as by de Romeinen. Wanr
Cedrenus fchryft, dat se niet geweeten hebben, hoe het Spinzel, waar in de menlchen zo

luifterryk pronken, door elendige Wormen gem:akt wordt. Ondertuflchen zullen evenwel

alle Romeinen hier omtrent z,o onkundig niet geweefl: zyn; dewyl de beroemde Cajus

Plinius Secundus, ten tyde van Fespafia:ius, reets geweeten heeft, dat de Zyde van eenen

Worm , die in A§)rie te vinden was , voortkwam. Wyders ftaat my nog voor , ergens ge-

leezen te hebben, dat men in China, behalve de bekende foort, nog eene andei e grooter

,

in de boflchen leevende, w.lde ibort van Z -Wormen ontdekt heeft; die, volgens d»t

bericht, eene graauwe gebruikbaare Zyde fpinnen. Eene diergelyke omdel.k'ng zou 'er ook,

zomen wil, \n Noord- Amerika, en wel, naar ik my hennnere, in Peiifylvaiiiëii gcilhied

ayn. Doch de Zy- Wormen zullen mogelyk, in geen geweft der Waereld. zo menigvuldig

gevonden worden, als in Cochin China: alwaar, volgeus het getuigenis van Paier Chriflo-

phorm Bor, die 'er ia 't jaar 1Ó20 geweefl: is, gantfche Velden met Moerbcziènboomen

gevonden worden, welker bladeren krielen van Zy- Wormen, die hun Spiniel in de open

lucht maaken. Deze Zyde. zegt men, is wel zo fyn niet als de Chineefche. maar digcrj

en wordt zeer fterk naar Japan en andere gewcften gezonden , daar ic zelfs den Bocrea

lot Klecding dient.

K LEEMAN N.

yilgem onze Staattn Overzetting, van de Oljfgaerdcn cade de wilde Vygc-boomen.

Ds VBRTAAteH.
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van myn Werk, wier verlangen re vervullen ik van mynen plicht oordeelde. Tai. Ylï

Hier kwam by dat de Figuuren der boven aangehaalde Schryveren, (Liba-
vius uitgezonderd, die 'er geene heeft, ) my niet genoeg met de Natuur
fcheenen overeen te komen,- dit verwekte in my eene begeerte, om te zien,
of ik 'er gelukkiger in weezen mogte, en was dus de tweede oorzaak van
deze myne onderneeming. En dewyl myne Leezers niet gewoon zyn, myne
Afbeeldingen zonder befchryving te ontvangen, zo hebbe ik 'er dezelve ook
nu wel moeten byvoegen ; fchoon ik 'er niet veel anders over konne zeggen

,

dan 'er bereids te berde gebragt is, door de zulken, die onze Rups al voor
Biy befchreeven hebben.

Laat oHs dan met dit InfeiH:, dat zo bekend is, de befchryving van 't Ei
af beginnen. De i«e Fig. van Tab. Vil. vertoont ons de Eieren van den Zy-
Worm; welken menigmaal door één Wyfje, na de paaring, ten getale van
twee tot drie honderd gelegd worden*. Het geeft by die gelegenheid door-
gaans een bruin Sap van zich uit; welk fap het ook ten deele, reets voor
de paaring, gelyk andere Vlinders doen, laat afgaan; dat in de l^^^ Fig. doot Fig. i,

aaa wordt aangewcezen. In *t begin zyn deze Eieren helder-geel, maar ZQaa'a,'
worden wel haalt bruin, en eindelyk graauw. Derzelver figuur is rond en plat,

doch in 't midden hebben ze een groefje of ingedrukt puntjef. Al die bevrucht
zyn verkrygen zulk eene blaauvvachtig- graauwe koleur, als de Eieren der
ifte Fig. hebben; maar de onvnichtbaaren worden helder oker- geel, als die

van de a^e Fig.-, en zyn, tot in het tweede jaar, met zekere vochtigheid _.

vervuld. Zy blyven allen ter plaatze, daar het Wyfje dezelven legt, vaftzitten , '^* *"

en konnen den gantfchen Winter door, zonder ecnig letzel, bewaard worden.
In de maand Mal des volgenden jaars, kan men aan de bevruchte Eieren
wel dra befpeuren, wanneer de jonge Wormen zullen uitkomen: want tegen

dien

• Onder de Vlinders, of zogenaamde Uiltjes der 2y- Wormen, zyn Zomwylen zeer vruclitbaare
Wyfjesj die zulk eene menigte van Eieren, by zich draagen, dat ze dezelven, om zo te

fpreeken, maar uitftortea, zynde in ftaat, om 'er meer dan 500 te leggen. Byaldien nu
dit vruchtbaar uitbroedzel altemaal in 't leven bleeve; zouden alle Moerbeziè'nboomen der
waereld niet genoegzaam zyn, om ze allen te voeden; inzonderheid, dewyl menig een
Worm in éénen Nacht meer eet dan hy zwaar is. Veelligt heeft de Alwyze Schepper dit

Infeft , ook daarom zo teder gefchapen , dat een weinig Nattigheid , een weinig Koude

,

mitsgaders de Spinnen, Vliegen, en andere kleine Diertjes, het zelve veelvuldig ter doorf

konnen brongen.

Kleemank.

f Deze Eieren zyn echter niet geheel kogelrond, maar een weinig langwerpig rond. Het
groefje, of ingedrukte puntje, in 't midden, wordt veroorzaakt door de ruimte, welke
de in 't Ei te zamen geboogen liggende jonge Zy-worm, tuffclien zich, laat; waar door
noodwendig eene verdieping in 't midden van 't Ei moet ontftaan,

Kleimann.
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Tab. VII. dien tyd Worden ze, in den omtrek, iets helderer," fchoon ze, in 't midden

^

F^g- 3. hunne voorige koleur behouden, gelyk in de 3de Fig. te zien is; waar nevens
^^' '^'

de 4de Fig. ons twee uit de Eieren kruipende Wormen vertoont*. Alhoewel

nu de maand Mai de gewoone tyd is, waar in de Wormen uitkomen, bly-

ven zommigen echter wel, tot in Juny, in de Eieren verborgen; naar maate

dat ze wat vroeger of laater gelegd zyn; maar deze fpadelingen zyn gemeen-

lyk van weinig nui; aangezien zy zelden met behoorlyk voedzel konnen

Toorzien worden. Even daarom moet men de Eieren ook op geen te warme
plaats bewaarcn; nademaal de Wormen dus doende konnen uitkomen, eer dat

men het benoodigde voedzel heeft. Voorts worden die Eieren, als 'er de

Wormen uit gekroopen zyn, gantfch wit en doorzichtig, als in de 5cie Fig,
Fg. 5.

s. 4.

Zo dra de jonge Rupfen uitgekomen zyn, moet men denzelven hun voed-

zel bezorgen; waar toe de jonge en tedere Moerbeziën bladeren wel hec

befte zyn. Hierom zoekt men ook in Italiet en elders, alwaar men veel Zyde

bouwt, de Wormen juift te doen uitkomen, als de Moerbeziënboomen begin-

nen uit te loopen; dewyl ze de meefte en befte Zyde fpinnen, wanneer ze

enkel met die bladeren gevoed worden. Men kan ze ook, by gebrek van

Moerbeziënbladeren , met tedere blaadjes van Tuin -Salade voeden; wanneer

men hun dezelven, wel afgedroogd, tot fpyze geeft, doch dit moet evenwel

niet lang duuren; doordien zy 'er waterzuchtig van worden, en, terwyl 'er een

geelachtig water uit hun lyf dringt, ftervenf. Over 't algemeen ftaat hier

* Voor io veel ik befpeurd hebbe , komen de meeften des Nachts uit den dop. Zy doorboöreti

ie Eierfchaale ter plaatze, daar ze met den Kop liggen.

K LEEMANN.

-| Het Loof van andere booinen is even zo nideelig . omtrent de Opkweeking dezer Wormen;
•want wanneer zy , by gebrek van Moerbeziënbladeren, zich, in hunne jeugd, genoodzaakt

zien, ook het loof van den Ahorn - Pcereboom en Braamftruiken ter fpyze te neemen, kan

men wel dra befpeuien, dat hun dit voedzel zo min dienftig en bchaagelyk is, als de bla-

deren van Kool, van Laurier, Wynftok, Ligufter, en Steekpalm, waar mede Malpichius

dezelven heeft zoeken op te voeden; die daar door ondervinden moefl: dat de Zy- Wormen,
ter oorzaake van 'r getiot dezer ipyze, na 2 dagen, aan Stuiptrekkingen llierven.De noodzaak-

iykheid echter van hun ook ander Voedzel in zommige omftandighedeu te gecven, heeft

vecltn naar hulpmiddelen dcswegendoen omzien. Men heeft toch nu en dan wel een misgewas

aan de vruchten en blad.-ren der Mocibeziènboomen; en 't gebeurt mede wel dat hun
loof, inzonderheid in eenigzins koude Landen, veel laater uitbot, dan de Zy- Wormen ge-

woonlyk uiikomen. Wanneer dit valt in zodanige jaaren, als men groote hoop heeft, van

veele Zy - Wormen te erlangen, welken men niet gaerne vcrlooren wil laaten gaan; dan

vindt men zig, by gebrek van voedzel, genoodzaakt het uitkomen der Wormen zo lang

te beletten, tot dat men Moerbeziënbladeren kan krygen. Maar dit laater uitkomen ftelt

dezdyen aan veel gevaarcn bloot, voor al nadien zy dan menigmaal de grootlle hitte.
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omtrent r.o;' aan te merken, dat men zeer voorzichtig met de jonge Wormen Tab. VIK

be-

en iwaarfte Onweeren hebben uit te ftanni die 'er veelen ik)en omkomen. Uit hoof ie van
dit alles, hebben eenige fchianriere GecUen dit gebrek en nadeel, door de uitdenkinj^ van
Konihyke voedzelmiddelcn, trachten voor te komen. De Schryver van 't Kort Begrip van
de Hijlorie der Infe^cn, uit het Franich in 't Nederduitfch vertaald, en in 't jaar 1768.
te Aniftcrdam in Oftavo uitgegeeven, meldt ons in 't IVde Stukje pag. 150. 153 daar
omtrent het volgemle.

„De Salad-, de Diltels , de Eyk. de Haanebeuk, enz. zyn maar gebreklykc vergoedin-rea
»van de MocrberJèbladeren; maar zie hier eene proefneeming , die men te Ncrnc (ctne
,, kleine, maar bevallige Stad in Gascogne , in 't Bafadoifche

,""

door de rivier Baife in twee
„deelcn, groot- en klein -Nerac, gefcheiden wordende.) begonnen heeft, en die, 7.0 dezelve
>, den gelukkigen uitilag heeft , dien men 'er van hoopt , alle de nadeden zal voorkomen

,

„welke thans, ten dien opzichte, te vreezen ftaan, en zelfs, in jaarcn van gebrek, eene

„ genoegz.^ame vervulling vcrIchafFon. Een gevolg van verftandige redeneermgen , uit
„de Natuur gehaald, heeft de Geleerden, die deze Proefheemingen gedaan hebben ,

„geleid, en de Iterkfte beweegrede, d,e hen daartoe aangezet heeft, is: ,Om dat zy
, hebben opgemerkt, dat men in een koud Klimaat niet dan bezwaarlyk zal ilaagen,

,om ryke verzamelingen van Zydc te doen, zo lang men het middel niet zal weetea
,uit te vinden, om de Wormen te voeden een Maand vroeger, dan de Moej bezièboo*

, men hunne bladeren hebben Dit voedzel moet gezocht worden in de eene of de andere

, lelfliandighcid , die goed voor hen is, en welke op eenigerhandc wyze vervuUe aan het
jjoiige en tedere blad , 't welk het Land ïls nog weigert te verfchaften. Dit middel dan
lis, de bladeren van de Moerbcziëboomen van den voorgaanden Hertft-fcheut te dragen
,op een luchtigen zolder, d.iar men ze door maikandeien overfniyt. Als nu de Wormen
, in 't begin van Maart of April gekipt zyn , zal men water in een Pot of Vat koeken >

, en men zal 'er die drooge bladei en een Minut lang in laaten weeken ; als men ze 'er

.dan uithaalt, zal men 't genoegen hebben van ze malfch en groen te vinden, gelyk
isls of ze eerft geplukt wartn.

, Men moet ze zorgvuldig afdroogen , voor dat men ze aan de Wormen geeft , en
, vervolgens in acht necmen, om dezen altoos in den zelfden graad van Warmte, op
,cen naauwke irigen Thermometer bepaald te houden, welke genoeg is om hen te doen
.uitkomen. Om deze ontdekking van het droogcn en vernieuwen der bladeren te vol-

, maakcn , heeft men bedacht , om de zelfftandigheid van 't blad , of het eigenlyk voedend
.Sap, by wyze van Aftiekzel en extraöen, d^ar van af te fcheiden Wen becfi dit ge-
,daan met eene zekere hoeveelheid veifche bladeren in een Mortier te flampen , om 'er

,fap uit te perfen, het welk men op het vunr kan verdikken, tot dat het de flcevig-

jheid van een Conferf aanneemt. Deze afgetrokken zelfftandigheid zal in goede aards

.Potten bewaaid worden; men zal dezelve met Olie bedekken, ter hoogte van 4 vitige-

.ren breed, om de lucht allen toegang tof de zelve af te fnyden, en ze wel te bcwaa-

.ren. Men zal vervolgens, gelyk in de ecifte proefneeming, voortgaan met de ftheut

,van 't Nafaizoen te verzamclenj men zal, uit een derde gedeelie dier bladeren, de
, zelfflan'^igheid by wyze van exnafl: uithaalcn, en twee derde deelcn derzciven op den
.Zolder werpen, om te droegen Als men het drooge blad wil weeken, zal men in 'c

.kookend vvaicr eene evenredige hoeveelheid van deze uitgetrokken zelfllandighcid werpen;

.zy zal daar niccr uitwerking in doen, of meer voedzel aan de uiigcwcekie bladen

ibyzetien, dan het zuiver wa'er, 't wrik n^en in de cerfte proefneeming heeft gebruikt.

„Schoen de Schiyver, of Schryvers van deze Memorie daar niets van gewaagen, kan men
„echter niet twyflelen, cf hm cogmerk is, dat men, na de ccifte maand, als de jonge
„blaadjes oven zyn, daarvan tenigen onder die van 't votrige jaar vermenge, en dat inen

„de hoeveelheid der^elven , al zagtkens aan, zodanig vermeerdere, dat men ten laailtcn

5, niets anders dan nieuwe blaadjes sran de Wormen gceve. Ik twyffel niet. of deze vernuftige

ids Deel. i/Ie Stuk. F Me*
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Tab. VII. behoort om te gaan; en ze met eene Patrys- veder, of andere zagte veder, of

wel met een zagt Penceel, op te neemen, om ze op de Saladtblaadjes te zetten.

En dezen moeten, als gezegd is, teder en droog zyn; devvyl zy aan de har-

den niet willen, en de nattigheid niet verdraagen konnen. Men legt de blade-

ren in een dekzei van eene Doos, of Zeef , uitgebreid; en geeft den Wormen
tweemaal daags frifch voedzel: doch men dient wel in achc te neemen, dat

men de frifche blaadjes niet op de ouden of verwelkten legge; waardoor

menig tedere Rups verdrukt kan worden; men moet de Bladeren in een

ander dekzei of eene andere Zeef doen, en 'er met eene zagte Veder de

Wormen op brengen. Het zy men de uickruiping der Wormen verhaalle, het

zy men den tyd afwachte, dat ze van zelven uitkomen, zy komtn toch niet

allen te gelyk te voorfchyn. Indien men 'er dan veel hebben of aaukwecken

wil, zo moet men naauwkcurig letten op hun uitkomen; en die genen, wel-

ken ten zelfden tyde gcbooren worden, by een laaten; inzonderheid wanneer

men ze Moerbeziënbladeren verfchaft; alzo de Zy-Wornien, naar maate dat

ze teder of jong zyn, ook tedere bladereu moeien hebben. Als men daar

op niet lette, gaan 'er veelen verlooren; en 'er derven buiten dien, hoe op-

lettend men ook by de opkwecking zy, nog veel meer dan men denken zou*.

§5.

„Methode zal gelukken ,• maar ik vrees retr, (en 't is meer voor de Wormen, dan voor
„ons, dat ik vreeze, want wy zouden mogelyk niet veel verliezen, als wy gecne Zyde had-

„den, ) ik vrees zeer, zegge ik, dat de Wormen, welken men op deze wyze zal opvoe-

jjden, allengs ontaaiden, en een bafterd-en onvolmaakt foort worden zullen. Nooit vervult

«de Konlt geheel aan de Natuur; zy fchynt zelfs gemeenlyk den Meiü'ch te willen ftraffen,

„wegens zyne vermetelheid, van zich in zeker opzicht met haar gelyk te willen ftellcn.,,

Tot dus verre de Schryver van 't Kon begrip der Infe&en. Dan , dewyl 'c hier aankomt
op een door Konft uitgevonden voedzelmiddel voor de Zy- Wormen- zo moete ik 'er

nog deze vraage byvoegen: Of het dan niet beter ware, om de HerfÜlpruiten van den

Moerbeziénboom te leggen , in wel toegeftopte , dat is voor alle inkomende lucht verzekerde

vaten, (gelyk hier van met Kerflèn en andere vruchten de proef genomen is; ) dezelven

voorts den Winter over in een Put of Regenbak te doen zinken, en aldaar te Jaaten blyven

tot in het voorjaar ; om 'er dan de jonge Zy - Wormen mede te voeden

;

Al wie nog meer begeert te wecten van de Werkdaadige bezorging der Zy - Wormen

,

naar de nieuwfte verbetering, die men in Vrankryk, over deze. voor den rykdoui des

Lands zo gewichtige kweeking, gemaakt heeft, die zie de S^Il' Bhmoire ftir f Education

des Fcrs ci So-je, van den Abt de Saiivagei, welke te Nimei in 't jaar 1763 ai gr. 40,

gedrukt is.

Kleemann.

*• Men heeft lich, over het groot getal der ftervcnde Zy- Wormen, voor al ia onze

Noordlyke Geweftcn, juift niet veel te verwonderen: want de Zy- Worm fchynt, door den

Schepper der Waereld, geenzins voor ons klimaat, maar voar warmer Landen gefchapen

te zyn. Al wie derhalve dit Gedierte gelukkig opkweeken wil, moet noodwendig de

grootfte zorge daar omtrent aanwenden; dat hy het voor alle i-uwe lucht bewaarc, en

ongeveer die warmte doe genieten, welke deze Wormen in hun natuurlyk Vaderland

hebben; en wat dies meer is. Dewyl zy ook niet ligt een Mocrbeziënblad verlaaten, als ze

niet terftond tot een ander konnen overgaan; zo fchynen zy daar benevens enkel en alleen

gefchapen te zyn, om zich, al hun leeven, op ds Moerb?ziënbladcrcn te onthouden, en
hun
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§.

Hoedanig de jonge en eerl> uitgekomen Rupfen 'er uitzien, worde in de Tab. Vil

ó-<; Fig. aangetoond, In de^cn tedercn ouderdom zyn ze bruin van koleur*,

en

hun voed/el dar van te trekken. Wydcrs (laat hkr nog aan te merken, dat zy, in hunne
aaiuurl)ke vr)hcid, altoos het frifchte, belle en luiverlte loof dezer booincn verkiezen;

het welk zy ook b y duifter wecten te vinden; als mede dat zy, naruurlyk eene genoeg-
zaime ruimte hebbende, om zich uit te breiden, hunnen drek vry konnen laaten vallen,

en bygevülg noch Itank, noch onzuiveihcid behoeven te endergaan. Hier uit is nu ligtlyk

or> te maakcn, dat men deze tedere Woimcn zeer zorgvuldig moet behandelen; dezclven

vlytig met de zuiveiUe en frikhte bladeren dczcr boomen voeden; hun eene genoegzaarae
ruimte, om zich te konnen uitbreiden, veillhaffen; mitsgaders hen geftadig reinigen; dat

men ze, met één wooid, over 't algemeen even zo veel gtmaks moet trachten toe te bren-

gen, aJs ze in hunne natuurlyke vryhcid op de Mocrbeziènboomen ze!ven hebben.

Al wie zich dus met eene zorgvuldige opmerkzaamheid kan Ichikken, nsar zodanige
regelen, als ont de Nituur zelve voorfchryft; die gevolglyk de Zy- Wormen voor al te

gioote koude, voor nattigheid, fchadelykcn dauw, dompige lucht, enz. wel weet re be-

waaun, die zal zekerlyk in derzelver 'kweeking niet minder gelukkig zyn , dan hy , die

de menigte van Konftregelen, door zonimige Liefhebbers in Europa en Cbiua uitgedacht,

op het naauwkeurigfte volgt. Zie hier evenwel nog een enkel gantfch byzonder behoed-
middel, dat ik met wel kan nalaaten aan te haaien; 't welk gevonden wordt in 't

bovengenoemde iVdJ Stukje van 't Kort begrip van de Hiflorie der Jnfefteti, pag. 183.

s

en hierin beflaaf.

„ Een klein en gemaklyk Hulpmiddel moet ik echter in dezen niet voorbygaan , 't welk
„door de Rede wordt aangeweczen , en door de ondervinding beveftigd. Gelyk het uit»

)] werkzel van het Onweer is , de Wormen door de al te grootc hitte zodanig te
„verzwakken, dat zy door uitputting en krachteloosheid fterven; zo is het belte middel
„daar tegen Brandcvvyn in 't vertrek te branden, om de Wormen op te wakkeren, ea
„hun geheel verval voor te komen.

Ik hebbe van dit middel nog geen proef genomen; ondertuflchen kan ik verzekcrenj

dat ik eens eene Rups Brandewyn liebbe zien drinken, zonder cenig kwaad gevolg.

Kleemann.

* Deze Koleur is zomv.fylen eigenlyk meer zwart - graauw , dan bruin. Men ziet als dan in

dezelve veele kleine v/ratjes, die met tedere graauvvc hairtjes bezet, maar zonder Vergroot
glas niet ligt te ontdekken zyn. Het voorlie Lid dezer jonge Zy- Wormen is helderer

,

dan de volgenden, en het vierde is met een geelachtig -bruin vhkjc getekend, dat men
echter naauwl}ks zien kan. De Naichuivers zjn, benevens de ftompe buikpooten, helder
geelachtig -bruin; doch de 6 voorpootcn bruinachtig- graauw. En in plaats dat by andere
Rupfen dezer Clafle de Staartfpits, aan den kant van 't lyf nu grocter dan in haaren
voKvaiïen toeftand voorkomt; zo is dezelve in tegendeel aan de jonge Zy- Wormen veel

kleiner, dan naderhand, en naauwlyks kenbaar; nochtans is dezelve iets hilderer dan 't lyf.

Den Kop vindt men daar en tegen, in hunne jeugd, aan den kant van de borll grooter,
dan in 't vervolg van tyd. Dezelve is verwulfd, doch aehtcr dtn fchedel eenigzins
hartvormig; anders glad en blirkend zwart; behalve dat hy van voorcn over den bek iets

helderer is. Deze Kop blyft meerendeels zo lang zwart, tot dat ze de lengte van een
halven duim bereikt hebben. Zy konnen al zeer vroeg draaden maaken; waarmede zy
den weg, dien ze betrccden willen, befpinnen; inzonderheid als ze van huid veranderen
noeten. Ook weeten ze zich , door middel van dezelven > vaa de hoogte neder te laatea.

Fa
'

In
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Tab, VII. en hebben een tamelyk zwarten Kop; doch deze beide koleuren veranderen

van tyd tot tyd; gemerkt gy, even als andere Riipfen, en a!s de meene
Infeftcn, by toeneemenden wasdom, van huid vervviiTcIen. Dit gelchiedt tot

viermaalen toe*, zo als het ook met die foort van Rupfcn geleden is, van

v^relken ik zulks, in het Eerllc Deel myner Hiflorie der Infeftcn, op driemaa-

len bepaald hebbe. Doch wanneer ik zegge, dat de verandering van huid tol

viermaalen toe gefchiedt, dan is zulks te verftaan, zo lang[ <le Rups cene

Rups blyft; want indien men alle de veranderingen van huid, welke eene

Rups, van 't Ei af tot den Vlinder, ondergaat,, wil rekenen, zyn 'er zeven.

De eerfte gefchiedt , by het komen uit den Eicrdop ; vervolgens verandert zy

als Rups viermaal van huid; wanneer ze uit de Rupfen geitalte overgaat, in

die eener Poppe, llrookt ze de Rupfen - huid af, het welk de zesdemaal is;

en de zevende verandering gefchiedt, wanneer de Vlinder verfchynt, en die de

ledige Poppen- huize achter laat. Gelyk het nu by alle Rupfen plaats heeft,

dat ze naamlyk, by ioder van de vier veranderingen van huid, die ze als

Rupfen ondergaan moeten, zo wel te vooren, als naderhand, zeer zwak en

krank zyn, geen fpyze willen nuttigen, eo. veeltyds llerven; zo is dit ook,

het lot der Zy- Wormen.

Met den denden of elfden dag, na dat ze uit het Ei gekroopen zyn,.

vervellen de Zy- Wormen voor de eerllemaalf, en dan hebben ze de gedaante

T'i» 7' van de 7de Fig. Het achterlyf blyft nog bruin; maar 't voorlyf, waaronder

de zes klaauw-pooten zitten, wordt witter en dikker: de Kop is ook nog

zwart; en de Staartfpits, die te vooren naauwlyks kenbaar was, vertoont zich

nu iets meerder. Na even zo veele dagen gefchiedt de tweede vervelling, en

Fig. 8. dan erlangen zy de grootte van de '6^'^'^ en ^A*^ Fig^ in welke geftaltc zy

tn % reets duidelyk als Zy- Wormen voorkomen. De Kop is nog wel donker,,

maar meer bruin dan zwart; het witte voorlyf vertoont airede eenige verhoog-

de vouwen of plooien; en het alvoorens bruine achterlyf is thans, in den

witten grond, met veele bruine cieraaden befprenkcld; die in zommigen nu
don-

In de jeugd blyven t,e gaerne by elkander, dan. by meerder wasdom vcrfpreiden zy zich.

Na de eerfte Vervelling fchynen ze ah ede iets gladder dan te vooren, en na de tweede

worden zy ten eenenmaale glad. Z.o menigmaal als ze vervellen, breekt de huid by de
harflènpan losj zo dat men altoos die van den Kop, van de andere huid afgezonderd konnc

vinden.

K L E E M A N N.

* Volgens myne waarneemingen veranderen zy nog meer, dan viermaalen, van huid.

K L E E M A N N.

% Ik hebbe opgemerkt, dat zulks by vecica reets op den zevenden dag gefchiedt.

K LEEMAHN.
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doiikerer, dan hcldcrer zyn; en de Staarcfpics is geelachtig. Wanneer ze naTAB.Vir.

deze vervelling een diig uicgerufl: hebben, vallen ze weder greeci; op het

voedzel; en als dan is 'er geinaklyker mede om te gaan; dewyl men ze in

dien Haat niet zo ligt over 't hoofd ziet, noch met de verwelkte bladeren

weg werpt. Niet lang voor de derde vervcUing hebben zommigen de gedaante

van de lo'»-', anderen die van de 1
1'-''-' Ftg. en zyn ten decle reets gantlch wit. •^'*»'- '°'

Doch voor d^ze vcrvclling, of al tan s ten eerllcn daarna, moeten de grootcr'"
*'*

Wormen van de kleinen algezondcrd worden; indien zulks niet ten cerllen

gefchied is, en men ze met Salade gefpyfd heeft; als zynde het nu hoog tyd,

om hun een ander voedzel, naamlyk de Moerbeziënbladcrcn , te gecven. Doch
dewyl 'er rvveeërleie foortcn van Moerbeziën - boonien zyn, te weeten de zwarte

en de witte; en de bladeren van den laatllen voor beter gehouden worden
tot voedzel voor de Zy - Wormen , dan die van den eerllen , zo zal ik kort-

lyk aantoonen , waarin deze twee boomcn van elkander verfchillen. De zwarte

Moerbeziënboom heeft een dikken, en gemecnlyk krommen Siam, die zyne

takken meer in de breedte, dan in de hoogte, uitipreidt; zyne veelvuldige

en dikke Wortelen fchieten ook meer in de breedte, dan in de diepte. De
bladeren zyn rond en fpitstoeloopende, groot, ruw, hard, ten deele ingekorven,

en donker -groen van kolcur. De Vruchten zyn aaiivangklyk groen, andere

zeggen wit, naderhand worden ze rood, en eindelyk zwart, hebbend.' een
aangenaamen zuurachtigen Wynfmaak. De witte Moerbeziënboom is den
voorigen in veele opzichten gelyk, maar heeft eene witter fchurfe, en zagter

en helderer bladeren; de Vrucht is kleiner, in 't begin groen, naderhand

wit, of roodachtig, of graauw, en met zwarte flippen bcfprenkeld: zy is

wel zoet van fmaak, maar walgelyk, en bovendien ongezond. In Millers
Hoveniers Woordenboek vindt men ook nog het volgende van denzelven

aangetekend: De IVitte Moerbeziënboom wordt in Frankryk, Italië enz,

gemeenlyk aangekweekt , om de Zy - IVormen met deszelfs bladeren te voeden ;

hoevjel de Perjiaanen zich ten dien einde altoos van den gemeenen zwar-
ten Moerbeziënboom bedienen. Een zeker verflandig Man^ die met heide de

foorten van bladeren de proef genomen heeft., verzekerde my, dat da.

Wormen , die de bladeren van de z-warte foort genuttigd hebben , eene veel-

betere Zyda uitleveren., dan de JVormen., welken men met de witte foort

gefpyfd heeft. Doch hy merkt 'er by aan, dat men de zzvarte foort nooit

aan de IVormen moet geeven, als zy een tyd lang van de witte foort

gegeeten hebben:, vermits anders de IVormen barfen., dat in diergelyke.

gevallen dikwyls gebeierd is. Men moet de Boomen, welken men gebiuiken
wil., om de Zy- IVormen te voeden., nooit hoog laaten opvjajfen., maar
veeleer in de gedaante eener Hegge houden ; en dan., in plaats van de

bladeren enkel af te plukken , dezelven , nevens de jonge fpruiten te gelyk ,

met de Snoei- Schaar affcheeren ; bet welk niet alleen veel fpoediger in

zyn werk gaat ^ maar ook 'den Boom minder fcbade toebrengt. Of bet nu
"venveel zy, of men den Zy- wormen zwarte dan witte. Moerbeziënbladeren

F 3 gee-
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TAD.VII.geeve, laate ik aan 't onderzoek van anderen over. OnderculTchen is hcc ten
minlte zekor, dac, alwaar men Zy- Wormen kweekt, men meer bladeren
van de wicte dan van de zwarte gebruikt; doch dat ze zich ook met de
bladeren van de zwarte Iborc konnen geneeren, en eindelyk fpioncn, toont

de dagelykfche ondervinding in ons Gewell. Verfchciden Liefhebbers, en
inzonderheid JufTers, tog 1.ouden zich tot tyd verdryf bezig, met de opkwee-
king dezer Schepzelen, en bedienen zich daarin van de 'zwarte Mocrbeziën-
bladeren; dewyl 'er by ons, voor zo veel ik weete, geen witte Mocrbezi-
ënboomen geplant worden.

y,, jo Eene naauwkeurige oplettendheid omtrent zodanig eene Rups, als in de

«« i'u' lo'-le en II de Fig. afgebeeld wordt, en die voor de derdcmaal van huid

veranderen moet, heeft my iets geleerd, dat, myns weetens, nog van nie-

mand, die van de Zy- Wormen gefchreeven heeft, is opgemerkt. Deze
Wormen, naamlyk, maaken, voor elke verandering van huid, een teder en

flechts uit weinig draaden belkande fpinzel onder zich ; waarop zy zich vaft

houden, en zomwylen een dag, ook wel twee, met een opgericht en ach-

terover geboogen lyf, of wel uitgeftrekt, blyven zitten. Deze draaden dienen

hun, voor zo veel ik befpeurd hebbe, tot een nuttig einde; te weetcn, op
dat ze zich van de oude huid, die nog aan 't lyf vaft kleeft, des te lij,ter

konnen losmaaken. Dit zo zynde keure ik het gantfch niet goed, dat men ze

in dien tyd van de plaats, daar zy zitten, wcgneeme; vermits hun hierdoor

de afïïrooking der huid naderhand veel bezwaarlyker valt; en zy zich veel

meer wenden en kecren, ook fterker bewcegen moeten, om de oude huid

kwyt te raaken Ja zelfs gebeurt het menigmaal , dat ze dan 't vermogen niet

hebben, om zich van de huid te ontdoen, en dus fneuvelen; ook blyft

zomtyds de oude huid nog aan 't laatfle lid vaftzitten, en dan is 't altoos

beter, dat men den Worm zich zei ven daar van laate losmaaken, dan dat

men hem te hulpe kome ; dewyl men dus doende insgelyks zynen Dood be-

vordert. Want wanneer men de oude huid wegneemt, trekt men ten zelfden

tyde een tederen zwarten draad uit de beide laatfte luchtgaten, en een dier-

gclyke volgt 'er uit de opening van den Endeldarm, waarop de Worm wel

dra zyn leven vcrliefl:; overmits deze draaden vafl: zitten aan de inwendige

deelen des lichaams, en zich niet zonder kwetzing laaten losrukken.

Zo dra deze derde Vervellinfjj voorby is, en onze Zy-Worm de grootte

Fig. 12. heeft van de is'l*-' en I3'le J^ig. js het, wanneer men deszelfs zwakheid
ta 12- b'-fpeurt, gemakiyk na te gaan of die zwakheid uit de op handen zynde

Want in 't eerlle geval

ver-
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vertoont zich boven aan den hals, welke op dien tyd dikker dan anders is, Tab. VIL
achter den Kop, ecne bruinachtig -graauwe drickantige vlak, gelyk in de 12de

tig. te zien is; welke van den Kop ontiba:, die reets van de voorige huid
losgemaakt en te rug getoOü,en is; zo dat men denzelven, wanneer men den
zichtbaaren of ouden Kop vvegneemen wilde, het welk echter niet zonder

letzel van den Worm gefchieden kan, ledig zoude vinden; ja zomtyds blyft de
oude Kop, wanneer de gancfch e huid reets afgcftrookc is, nog aan den Worm
hangen; maar valt 'er naderhand af, en laat als dan een grootcrcn Kop
zien; vermits dezelve by ieder Verveiling, het welk ik by deze gelegenheid

moete aanmerken, grooter wordt. Behalve deze vlak, is ook de byzondere
gellalte des Worms, zo als hy in de 12^2 Fig. afgebeeld is, en waarin hy
zomwylen wel twee dagen lang blyft zitten, een Kenteken zyner aanftaandc

Veranderinge. Doch wanneer de zwakheid van den Zy-VVorm haaren oor-

fprong heeft uit ziekte, zo zal men noch de voornoemde vlak aan hem bc-

fpeuren, noch zyn lyf iudierv'oege overgeboogcn zien; maar zyne witte

koleur worde dan geelachtig -bruin, en zommigen, fchoon wit blyvende,

geeven eindelyk een geelachtig water uit, waarna ze wel haafl: den geeft

geeven ; het welk by ecnigen , na eene voorafgaande foort van doorbraak

,

gefchiedt. Doch zo d^ Wormen, deze grootte bereikt hebbende, gezond zyn,
laaten zy zich in tweeërleie foorten onderfcheiden : want ten deele zyn ze
wit, en ten deele hebben ze in den witten grond verfcheiden -graauwe en
bruine vlakken ; waar door zy een byzonder fraai en cierlyk aanzien erlangen.

Doch wy zullen deze, zo wel als de andere Hoofdkentekens dier Wornien,
in een volv/afTen Worm, welke reets viermaal de verandering van huid on-
dergaan heeft, wat nader befchouwen.

• In de Vlllf^e Tab. ziet men twee dezer Wornien, van onderfcheiden '^'^''•'^'11

koleuren, en in de volkomen grootte, die ze by ons gemecniyk bereiken.,,

Den genen, die in de 14de Fig. afgebeeld is, hebbe ik geteeld uit den ^* '''"

Worm, dien wy op de voorige Plaat, Fig. 13. gezien hebben, en deszelfs

lengte beloopt ruim 3 duimen. De grondverwc is wimchtig-geel, graauw,
en in dien grond is hy vercierd met veelcricie graauwe hoeküreepen; doch
van boven op den rug, inzonderheid naar achteren toe, heeft hy nog eenige
donkere, langwerpige, ruitvormige vlakken, welken met dicrgelvke Itreepcn

omzoomd zyn. Als men hem nader befchoinvt ziet men ook vooraan, achter

den hals, daar het dikke gevouwde of rimpelige deel, boven de twee mid-
delfte voorpooten, begint, niet alleen eene van den kop af tot aan dit deel ge-

toogen donkere middellinie,* maar telFens, ter plaatze, daar deze eindigt, een
bruinen, breeden overdwars loopenden llrecp,aan wiens einde zig, ter wederzydc,
eene ronde, zwarte, oogvormige vlak vertoont, en daar nevens eene oranje

-

geele vlak, die weder halfwcgc met eene zwarte bezoomd is. Deze beide

vhk-
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Tab.VFII. vlakken fchynen de Graveerders der Pkaten van Moufet, van Aldrovani:us,

en van Joxston, voor wezenlyke oogen aangezien cc hebben; dewyl zy anders

zulke byzondere Vilchvonni^e Afbeeldingen van de Zy - VVormen niet ge-

maakt zouden hebben. Achter dit rimp:li^e deel vertoont zich weder een

donkere dvvarsflreep; en boven op het, na dit deel volgende, tweede Lid,

ziet men, zo als aan alle Zy- Wormen, ook hier, een paar donkere -bruine,

byna Niervormigc vlakken, (taande met de uiterlle einden tegen elkander ge-

keerd; welken by diergelyke donkere Zy- Wormen niet alleen (lerker en
donkerer in 't oog vallen, maar ook doorgaans met eene donkere bezooming
vercierd zyn. Byaldien wy nu 3 ringen of leden verder achterwaarts gaan, zo

zien wy op het derde weder een paar vlakken, die echter kleiner zyn, en

zich flechts als een paar verheven punten vertoonen. Het laatfie Lid is met
eene Staart- of Hoornfpits voirzien: om welke reden ik de Zy- Wormen wel

voornaamlyk onder myne Eerite ClafTe der Nachtvlinders rekcne. Deze Hoorn-

fpits is niet zeer groot, en Okcrgeel van koleur. Voor 't overige is ieder

Zy-Worm gemeenlyk iets geelachtiger aan zyne onder-, dan op zyne boven

vlakte. Ook vallen de drie paar Klaauwpooten, nevens de overige Buikpooten,

en de Nafchuivers, geheel in 't Okergecle; en de laatfle ringen loopen ook
meer in 't geele, dan de voorden. De Kop is, zo wel aan de graauwe, als

aan de witte foort, blinkend bruin; middelmaatig van grootte, en meer
Eond, dan kantig.

f 10.

^'S- IS» De is^lc rig. vertoont een witten, volwalTen Zy-Worm, en deze koleuf

hebben de meelkn der genen , die by ons gekweekt worden. De laatfie

Leden vallen by denzelven insgelyks in 't Okergcele, zo als ook de onderfte

zyde - vlakten , en de 16 pooten: doch de Hoorn - of Staartfpits is het geelile.

Betreffende de overige Kentekens, waardoor deze Rups van anderen té onder-

fcheiden is, dezelven zyn hier van 's gelyken zichtbaar. Want aan dezeil

Worm ziet men, terüond achter den Kop, het dikke en geplooide deel; het

vyfde lid na den Kop vertoont wyders de twee Niervormige bruine vlakken,

of kromme llrcepjes, en het achtfte Lid is met de twee verheven ronde

punten voorzien,* doch dezen, zo wel als de opgemelden, zyn aan den tegen-

woordigen Worm veel bleeker, dan aan den voorigen ; waar tegen de 9
Luchtgaten by dezen, ter wedirzydc, duidclyker in 't oog vallen. Aanvangk-

lyk was ik van gedachten, dat de verfchilljnde koleur dezer Rupfen, ook het

•onderfcheid dos gellachts zou aantoonen, en om deze reden bewaarde ik ieder

foon afzondcrlyk; ten einde verzekerd te zyn, of ik in myne meening niet

bedroogen ware; doch, na dat ze zich ingefponnen hadden, en de Uilen of

Vlinders te voorlchyn kwamen, kreeg ik, uit ieder foort, zo wel Mannetjes

als Wyfjes. Of nu de meening van Libanus zekerer zy, hebbe ik nog niet

onderzocht. My zegt naamlyk, dat bier ook, gelyk by anderen, de Wyfjei

.groo-
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grooter, dikker, vochtiger, weeker en witter zyn, dan de Mannetjes. Indien Tab.VIH,

dit inderdaad zo is, kan men zulks zonder veel omflags ontdekken; wanneer

•men de Wormen, die ten zelfden tyde uitgekomen zyn, met dit oogmerk
tegen elkander befchouwt.

Men wil, dat 'er in onze Geweften, behalve deze twee foorten, nog eene

derde zy; maar dezelve is my niet bekend. Aldrovandus meldt ons wegens
de onderfcheiden foorteii het volgende: „Simon Majolus, Biflchop van Ful-

„turare zegt, dat de Europifche Zy- Wormen in onze Landen, als eene

„koudere Luchtftreek, dunner geworden zyn. Want (zegt hy verder) ze zyn
„kleiner dan eens menfchen vinger, waar tegen de Indiaanfchen veel dikker

„zyn dan eens mans duim; en hunne behuizing, of Spinzelkluwcn overtreft

„ aldaar de grootte van eens Menfchen hoofd ; doch in onze Landllreek is dat

„naauwlyks by een Hoender -Ei te vergelyken, of, als het nog eens zo
„groot is, by een Mans vuift. Zodanig een gefponnen kluwen heeft zyne

„Doorl. de Hertog van Florence, my in afbeelding toegezonden, en ik zal

•„hetzelve, aan 't einde van myn Werk, ook afgebeeld mededeelen. Onder-
„tuflchen is 'er, ten aanzien der grootte, ook een onderfcheid tuflchen de
„Europifche Zy- Wormen. Want de Spaanfchen zyn kleiner van Lyf dan _ de

„ onzen , maar fpinnen grootere kluwens. Die van Calabrië wederom zyn groo-

,,ter, dan de enzcn, en fpinnen ook grootere en betere kluwens. Ik hebbe
„ondervonden, dat zommigen wit, anderen afchgraauw, en wederom anderen

„geelachtig zyn.,, Het Spinzelkluv/en , 't welk Aldrovandits belooft in af-

beelding mede te deelen , wordt ook op de laatfte Plaat in zyn Werk gevon-

den; hoewel het daar naauwlyks de grootte van eens Kinds hoofd hebbe:
•doch wanneer hy zegt, de Spaanfche Zy- Wonnen zyn kleiner, en de Cala-

brifche grooter dan de onzen , zo vcrrtaat hy 'er ontvvyffelbaar die genen
door, welken in 't Bolognecfche gekweekt worden, om dat Bologne de plaats

zyner wooninge was. In de Verzameling van Natuurlyke en aangenaame
Weetenfchappen , waar van de Uitgave in 't jaar 1747, onder den Tytel van

Hamburgfch Magazyn, begonnen is, vindt men in het tweede Stuk, I. pag.
107. de Berichten van den Heer Sauvages, raakende de Zy-IVormen^ en
de zekerJïe manier van derzeher opkweeking-^ en daar in fpreekt de Autheur
van vyf onderfcheiden foorcen, welken nog niemand, zo hy zegt, zjns M'ee-

tens, heeft opgemerkt. De eerjien zyn -wit; hunne pooien worden, na ds
vierde verandering van huid, rood, en zy maaken een rood Spinzel. Da
tweede foort is, na de vierde Verandering, van de eer/ie onderfcheiden,

door de witte Pooten, en maakt een wit Spinzel. De derde vcrkieft ds

zxvarte Moerbeziënbladeren ; zy is tederer, en maakt een roodachtig Spinzel,

ook menigmaal een wit, dat in '/ aztiurverwige valt. De vierde is Pape-
'gaai- groen, en maakt een geel en ruw Spinzel. De vyfds is nog -door

2,de Deel. i/Ie Stuk, G ge-
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T/m.vni geen genoegzaame opmerking kenbaar geworden \ d^h zo veel weet wen ""er

zeker varty dat ze een j'choon Celadon- groen Spinzel vt:rvaardigt. Het
zeggen van dien Schryver. daar hy ons deze vyfderleie foorccn aan de hand
geeft, dac nog niemand zulks opgemerkt zou hebben, wil ik wel geiooven;

want fchoon ik al veele Werken over de Zy- Wormen geleezen hebbe, kan ik

my nochtans niet erinnercn, dat my ooit eenig gewag van roode of papegaai

-

groene Zydc ontmoet is; weshalve ik ook dit Bericht, als iets byzonders,

bier aanhaak.

Zo veel moeite als het den Liefhebberen kofl, om eene Rups ter vcran-

deringe te brengen, zo veel nioeire dient men ook aan de opkweeking der

Zy- Wormen te beftoeden. De Wind:, die men 'er van trekt, heeft vcelen

naauwkeiirig doen letten, op alles, wat aan deze Wormen immers fchadelyk

of nadeelig kon weezen. Betreffende de ziekten, aan welken zy onderworpen

zyn, zo heeft men waargenomen, dat dezelven, of door het voeder, of

door de lucht veroorzaakt worden. Ten aanzien van 't voeder zegt bovenge-

noemde Heer Sauvages, dat de met regen of dauw bevochtigde bladeren,

by aldien ze hun gegeeven worden, de uitwaafleming verhinderen, een

waterig Sap , en daar uit volgende opzwelling veroorzaakcn. Zyn de bladeren

,

zegt hy vervolgens, met Nevel bevallen, dan maaken zy, door hunne fcherpe

vochtigheid, den Worm mager; en zo de bladeren deze beide ongemakken
hebben, baaren zy ziekten, die men aan beide deze oorzaaken heeft toe te

fchryven; naamlyk opzwcUing, uitteering, en geele zucht met zwelling. Wat
wydcrs de lucht betreft; zo dient men beilcndig in acht te neemen, dat ze

voor de Zy - Wormen zuiver en getemperd gehouden worde. Want volgens

het zeggen van den Heer Du Halde, in zyne befchryving van China, Parys

1735. Tom. II. pag. 11 j. is, voor de jonge Zy- Wormen, ieder dag een

jaar. De morgen is hunne Lente., de middag hun Zomer., de avond hun

Herffl., en de nacht hun JVinter; waar door dan zelfs de verandering der Lucht

van éénen dag hun ten nadeele vcrftrekken kan. En dewyl de Rupfen altoos

18 Luchtgaten hebben, waar uit even zo veele Luchtpypen ontdaan, die

zich van binnen in ontclbaare takken verdeelen, is 't ligtlyk te bczeffon, dat

ze de verandering van lucht merkclyk moeten voelen: Want dewyl het zeer

waarfchynlyk is., (ik bediene my van de woorden van den Heer Sauvages) dat

de inwendige vlakte der Longe by de Dieren eenerleie betrekking heeft , tot de

uiterlyke vlakte van hun lichaam:, en men daar en boven., als bekend is,

uit de ondervinding vaft ftellen mag., dat de inwendige Long- vlakte van

een Kalf tienmaal grooter is, dan de uiterlyke vlakte van deszelfs geheele

lichaam; zo volgt daar uit, dat de 18 Longen der tegenwoordige Rupfe
eene 180 maal grooter vlakte hebben, dan baar lyf; en dat dienvolgende

de drukking en werking eener verdorven lucht zo veelmaals magtiger is
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over het ïyf dezer Schepselen, dan over grooter Dieren. Uit dien hoofde Tht.Vlll.

moeten de Infeclen de verandering van lucht het aller(lerkfle gevoelen;

nademaal zy, in vergelyking met de groote Dieren , even zo gefield zyny

als de aandoenclykfie Thermometers tegen de fiechten. De al te koude Lucht

maakt, volgens de aanmerking van den zelfden Schryvcr, dat vcclc Rupfen

niet bchoorlyk vervellen; en als zulks niet gefchiedt fpinnen zy laater; heb-

ben tneer voedzel noodig, en veroorzaaken grooter moeite en kollen; waar

legen de al te groote hitte cene oorzaak is, dat ze byna allen fterven. Men
vindt dit alles in zyne boven aangehaalde Befchryving wydloopiger verhandeld;

weshalve ik den Leezer, die 'er meer van gelieft te weeten, derwaaarts

wyze,* na 'er allecnlyk nog uit aangehaald te hebben, hoe men ondervonden

heeft, dat eene v^^armte van 18 graaden, volgens den Thermometer van den

Heer De Reaumur, de alicrbefle voor de Zy- Wormen is. De Rupfen

y

welke in het temperament dezer warmte uitkomen, (^z&^z hy wyders,)

zullen zeer zwart weezen, fechts zeeven dagen van de eene Fervelling tot

de andere toe door brengen, en aan geene der voorgemelde ziekten blootge-

field zyn. Bygevolg zal het voordeel van hun Spinzel buitengemeen, en

meer dan eens zo groot weezen, als by de gewoonlyke opkweeking.

$• 13.

Dit is ni> wat aangaat de ziekten, aan welken men de Zy- Wormen, 20
ter oorzaake van het voeder, als van de lucht, onderworpen vindt; maar
buiten dit hebben zy ook nog veel uit te ftaan van andere Schepzelen, die

hunne Vyanden zyn: onder welken men de Vogelen, de Rotten, de Muizen,
de HagedilTen , en wel inzonderheid de Spinnen te rekenen heeft. Met opzicht

tot de laatftgenoemden tekent de Heer Garmann , in Ephemerid. N. C. An^
I. pag. 278. Obf CXXl. aan, hoe hy gezien heeft, dat eenige volwafTen Zy-
Wormen eensklaps ziek wierden , en kort daar na ftierven ; zonder dat hy iets

anders aan dezelven befpeuren konde , dan het een of ander klein wit dropje

,

als een teken, dat de Worm op den rug gewond was; doch naderhand ont-

dekte hy, dat eene Spin, op den Zy-Worm zittende, voor de oorzaak van

deszelfs fpocdigen dood gehouden moert worden. Aanduidende dat zulks uit

Nyd gefchiedde, zegt hy, ée Spinnen haaten de Zy- Wormen, gelyk de

Krummels de groote Meefiers. Niet minder nadeelig dan de Spinnen, zyn hun
ook die foorten van Vliegen en Wespen, welken doorgaans alle Rupfen ver-

volgen, en haare Eieren aan dezelven leggen. De Maden, in deze Eieren

zittende ,. kruipen , zo dra zy uitkomen, terrtond binnen in de Rup-
fen, of Zy- Wormen; wanneer de ledige Eierdoppen op de Rups blyven

zitten, en de gemaakte wonde bedekken. In 't eerile begin wordt men zulks

riet gewaar, alzo de Zy-Wormeti hunnen voorigen eetluft nog al eenigen

tyd lang behouden; maar wanneer de ingekroopen Maden allengskens grooter

worden, teeren zy dezelven zodanig uit, dat ze geheel afgemat blyven liggen»

G s ^Mi
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Ta».VIII Als het Vliegen -Maden zyn, kruipen ze eindelyk uit den Zy-Worm, ver-

bergen zich in dezen of genen hoek, en veranderen in eene bruine, harde,

eivormige huize; waar uit naderhand, binnen veertien dagen, die foorr van.

Vliegen weder te voorfchyn komt, van welken de Eieren aan den Worm
gelegd zyn. Veele Menfchen, die deze Vliegen wel gezien, maar derzelver-

oorfprong niet opgemerkt hebben, zyn van gedachten geweeft, dat ze uit den

drek der Rupfen voortkwamen. Doch wanneer eene Sluip -Wespe haare

Eieren aan een Zy-Worm gelegd heeft, en de daar uit voortkomende Maden
den vollen wasdom bereikt hebben, kruipen zy, zo als de voorigen, wel uit

den Worm, maar blyven buiten aan denzelven hangen; en maaken ieder voor

zich een afzonderlyk fpinzel, waarin zy volkomen veranderen. Dit niet cegen-

ftaande gebeurt het evenwel menigmaal , dat zodanig eene met Maden vervulde

Rups volwafTen wordt, en in eene Pop verandert: maar dan komt er, in

plaats van een Vlinder, of zogenaamde Uil, of eene enkele groote Sluipwefp,

of eene kleiner foort uit te voorfchyn ; ook menigmaal veelen van nog kleiner

foort, en van een gantfch anderen aart, dan die genen, welken zich aan de

Rups infpinnen.

S. 14.

Uit al het boven gemelde is nu gemaklyk te begrypen, dat 'er veel moeite-

aan vaft is, om de Zy- Wormen in eene genoegzaame menigte op te kwee-

ken,- dan dit is op verre na nog niet alles, wat hier omtrent in aanmerking

komt. Zy, die van de Zyden- teelt fchryven, weeten nog een aantal van dm-

gen op te noemen, die in acht genomen moeten worden, indien ze gelukkig

-

zullen voortkomen. Wel byzonder melden zy ons, dat het den Wormen zeer

fchadelyk is, wanneer ze door onreine en euvel riekende perfoonen behandeld

worden ; wanneer men ze met bemorflie of fmeerige handen aantaft

;

wanneer hun voeder onzuiver is ; wanneer 'er in de plaats van hun

verblyf een ftank , een gedruis, of iets diergelyks ontftaat. Dit alles, met meer

opmerkingen van dien aart, te vinden by dezulken, die dit onderwerp opzet-

lyk verhandelen, zal ik niet verder uitbreiden; nadien het tyd wordt om te

fpreeken over de Verandering onzer Rupfe. Byaldien dezelve, zonder eenig

nadeel te lyden, haaren hoogden ouderdom gelukkig bereikt heeft, en de

tyd nadert, waarin ze gewoon is zich in te fpinnen; zo verkrj'gt ze gemeen-

lyk, op de boven -vlakte van haare achterde leden, eene geele koleur. Dit

wordt ten deele veroorzaakt, door de ontlading van haare vuiligheid, en ten

deele ook door de vaten, waarin de noodige doffe tot de zyde opgeflooten

is; van welken wy hier na zullen fpreeken. De ontlediging van den Endel-

darm maakt, dat onze Wormen dan ook iets korter worden; men ziet hen,

als gantfch onrudig, herwaarts en derwaarts kruipen,- zy zoeken geen fpyze

meer; en als men ze naauwkeu^ig befchouwt, zal men zien, dat ze reets

een draad uit den mond laaten gaan: doch als men zulks befpeurt, wordt

het tyd, de vereifchte zorg te draagen, dat ze hun werk naar behooren

kon-
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konnen verrichten. Ten dien einde zoekt men dezelven, ter plaatze, daar deTAB.vni

2>yden-bouvv Iterk gedreeven wordt, te hulp te komen, met allerhande ftriii-

ken waarin zy zich infpinnen ; doch zy, die deze Wonnen ter vermaak

opkwecken, en 'er weinig hebben, zetten ze in een Peperhuisjc van papier;

in 't welke zy hun Gefpin onverhinderd konnen voleinden. De Heer De
Reaumur heeft 'er eenigen in glazen pypen gedaan, om hunne bewerking

des te naauwkeuriger te konnen waarneemcn; en volgens deze waarneeming

geeft hy eene nette befchryving van de manier, op welke zy hunne behui-

zing vervaardigen. De nieuwsgierige Leezcr kaa dezelve vinden in het Ecrite

Deel zyner Werken , Memoire XII. pag. 487. ik zal 'er alieenlyk , kortheids

halve, het volgende van melden. De Zy-Worm maakt eerft een wydloopig

en doorzichtig Spinzel; dat men het Werk of de Flos-zyde noemt, die tot

de bereiding der Floret -zyde gebruikt wordt Daar na (pint hy zyn digt en

Eivormig verblyf, belkande in een tedcren draad, die afgewonden kan wor-

den, en de eigenlyke Zyde ii; en in een naar Perkament gelykend blaasje.

Hun Spinzel is niet altoos van eenerleie koleur; zommigen maaken eerll een

geelachtig wit Werk, doch vervolgens een fchoon kluwen van Oranje - geele
^^.^

Zyde, zo als 'er eene afbeelding van gezien wordt in de 16'^e fig. Anderen '^' '
*

maaken eerfl: een Oranje -geel fpinzel, en hunne weezenlyke Zyde is helder

of geelachtig wit, gelyk de i/Je Fig. vertoont*. Dat 'er ook zyn, die rood , F^m^, .

groen

• De beroemde Schryvcr over de Zy- Wormen, Itfa/picbi'us, zegt, dat men zes verfchillendc

Uigen aan de fchaale of het Spinzel van den 7.y - Worm vindt. Volgens zyne ondervinding

zou zodanig een Spinzel belhan hebben uit een koordje van eenen draad , welke meer dan

poo Bononilche voeten lang \\as: en de onnavolgbaare Heer Lyonet , verzekert ons, dat hy
den draad van 't Spinzel van een Zy-Worm dikwyls gemeetcn, en denzelven tuffchen de

7 en 900 voeten lang bevonden heeft. De voornaame Vrouw , waar van Boyleus gewaagt

,

moet dienvolgens zeer gedwaald hebben , wanneer ze , na de afwinding des fpinzels van eén

Zy-Worm, volgens de uitrekening, die 'er van gedaan is, den draad 300 Engelfche iVlylcn

(dat is omtrent 90 uuren gaans) lang bevonden heeft. Zie het Vilde Deel der Materia

Medica van den Heer Geofroy , pag. 272. naar de Hoogduitfche overzetting. Het is een

groot geluk voor on';, dat de veelvuldige omwendingcn van den draad, waar uit het»

Spinzel van den Zy-Worm beftaat, niet onaflcheidclyk aan eikander kleeven; vermits het

anders volftrekt onmogelyk zou zyn, den draad los te krygen. die zich nu, gelyk de

draad van een kluwen, laat afwinden; inzonderheid wanneer men de voorzichtigheid ge-

bruikt, van het Spinzel in warm water te leggen. De onvergelykelyke Philofooph, CVi/el

Sonnet, zegt, in het vierde Hoofdftuk van het Twaalfde Deel zyner fchoone befchouwinge

der Natuur, in den tweeden Druk der Nederduitfche overzettinge
, /;/7g. 446 „Zommigc

„Schryvers, met het Wonderbaare te zeer ingenomen, hebben de ichranderhcid van den

»Zy-Worm te breed uitgemeeten; voorgecvcnde, dat hy zyn mderend einde vooruit zie,

„en deswege toebereidzelen tot zyne begrafenis maake. De fraaie bedenking ontbreekt niet

„anders, dan wat meer zekerheid. De Zy-Worm gaat buiten twyffel zodanig te werk,

„als of hy vooruit zage; maar volgt daar uit, dat hy 't werklyk doe, en kan hy niet op

„even die wyze handelen, zonder daar omtrent het allerminfte vooruit te zien? Als hy

„volwaflên is, zyn ook zyne Zyde -vaten zeer Ibaf opgevuld: hy word dan waarfchynlyker

„wyze gedrongen, om zich vaii die ftofte te ontlaften; hy ontlaft 'er zich in der daad van,

„en daapjit ontftaat het Zyden-Ei. De bekwaamheid, of behendigheid, welke de Worm,
,.by de ontlafting of uitgeeving der ftofFe, gebruikt, is hera buitcnkyf natuurlyk. Hy ver-

G 3 ..an- .
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TAB.VIIIgroen en blaauw fpiiinen, is boven gezegd; maar ik hebbe tot nog zodanig

Spinzcl niet gezien. Het gebeurt wel eens, dat de Worm in 't geheel geen

Eirond Spinzel maakt, maar alles gantfch wanfchiklyk verllrooit; doch zoda-

nige Wormen zyii gemeenlyk offerhanden des doods, en Iterven. Anderen
fpinnen wel een Eivormig kluwen; dan de lloiFe, daar het uit ontlbat, heeft

in 't geheel de dikte en fterkte niet, welke de Zyde hebben moot; maar

Ichynt meertal wolachtig; en dan toont de uickomft, dat de Worm ziek ge-

weeft is; nademaai hy of in geen Pop verandert, of, zulks al gefchiedende,

geen Vlinder voortbrengt.

§. 15.

Wanneer nu de Rups haar fpinzel voltooid heeft, verandert zy nochtans

niet ten eerden in eene Pop : want indien men deze behuizing na vier of vyf

dagen opent, zal men ze nog in haare voorige gedaante vinden. OndertufTchen

hcbbe ik evenwel zo veel opgemerkt, dat de Vlinder juirt drie weeken na
Fig,i?, den aanvang der infpinninge te voorfchyn komt. In de iS'-'e Fig. zi^Ti vvy de

Pop, waarin de Vlinder, tot aan zyne rypheid, opgellooten ligt. De Pop is

over 't algemeen Okergeel; zy heeft van achteren geen flaartpunt, maar is

gantfch ftomp; doch de rainrte aanniaking brengt haar in beweeging. Aan het

dikfle einde, daar de Kop des Vlinders zit, ziet men deszelfs zwarte oogen

reets door het Poppcvlies henen fchynen; en zo kan men ook zyne Vleuge-

len en de Pooten al duidelyk bemerken. Deze Pop wordt anders ook de

Dadelkorrel genoemd; en onder alle de Poppen, die uit Rupfen ontdaan,

heeft dezelve, ten aanzien der koleure, de meefte gelykheid met den Dadel.

§. lö.

Als de Vlinder zo verre volwafTen is, dat het Poppevlies hem te naauw

worde, dan perll hy hetzelve, gelyk andere Nachtvlinders doen, in ftukken;

maar dit gedaan hebbende, is hy nog niet in volkomen vryheid: want hy

moet, om die te erlangen, ook nog door 't Spinzel heen booren. Laat men
hem daar in begaan , zo kan de zyde niet afgewonden worden ; en hierom is

't, dat zy, die de kweekery om wind voortzetten, en alle Kluwens zo fpoedig

niet konnen afhaspelen, of het ftaat te vreezen, dat 'er veelen, door 't uit-

kruipen der Vlinders, verlooren zullen gaan, dezelven laaten verdikken. Ten
dien

«andert daarin naar zyn goeddunken, zoekende de maklykfte weg; en dewyl hy bykans

f.rolvormig is, fpint hy by alle zyne omwendingen altoos een Eirond kluwen. Doordien

„hy den draad altoos in 't ronde fpint, word zyn weefzel van tyd tot tyd dikker; en

j.op dez,e vryze ontdaan diergclyke Zyde -wooningen Zommige Zy- Wormen maaken
«hun WeeFiel zo fyn, ao duo, en zo gelyk, dat het maar een enkel blaasje of

wvliesje gelykt.

Klkemann.



derRUPSENenVLINDERS. 55

dien einde leggen zy de Kluwens eenige dagen achtereen in de Zon, op lietTAD.Vin

heeclle van den dag; of by droevig weer bedienen zy zich van warme Bak-

Ovens, als het Brood 'er uitgenomen is; maar draagen wel zorg, dat

ze niet verbrand wordan. Doc:i als men begeert , dat 'er de Vlinders

zullen uitkomen, dan laiu men ze zo lang liggen, tot dar zy 'er van zelvcn

doorbooren. Want zy hebben, by gebrek van behiilpzaamc tanden, geen ver-

mogen om door het Spinzel licen te byten, maar booren en perfen 'er door.

Het is om deze rede, dat de Rups de plaats van haar Spinzel, daar de Vlin-

der uitkomen moet, het dunlle maakt, üit kan men ondervinden, door 't

gefponnen Kluwen met den vinger te bevoelen; wanneer men ontdekken zal,

dat het aan een der b.ide einden zo dun is, als of 'er reets een gat in ware;

doch men kan 'er ook nog, op ecne andere manier, ten volle van overtuigd

worden. By Voorbeeld, men opent het kluwentje aan de zyde, men neemt

'er de Pop uit, en legt ze 'er naderhand in diervoegen weder in, dat haar

voorile deel ter plaat/.e van het achterfte kome te liggen; en als dan fluit

men de opening weder toe. Dit gedaan zynde, zal naderhand de Vlinder,

die uit de Pop voort komt, niet in ftaar zyn, om 'er uit te breeken, maar

by moet 'er, als een kreupele, met onvolwafien Vleugelen, in blyven liggen.

OndcrtufTchen is het nochtans de dunheid van dit Spinzel aan 't eene einde

van 't kluwentje niet alleen , dat den Vlinder deze doorbooring li j,ter maakt

;

maar het vocht, dat hy uit den bek laat vloeien, doet 'er insgelyks het zyne

toe. Zulks is niet alleen van Libavius, maar ook van Malpichius airede op-

gemerkt; en het is hoog waarfchynlyk, dat die vochtigheid zeer veel toebren-

gen kan, tot het losweekcn en afzonderen der draaden van 't kluwen. Doch
wanneer de Heer De Reaumur in zyne Memoires Tom. L Mem. XIF,
pag. 644. van gedachten is, dat de Vlinder deze draaden, door behulp zyner

Oogen, in ftukken fnydt, om dat dezelven genoegzaam een gefleepen glas

vertoonen, en in eene foort van Vyle beftaan; zo twyffele ik zeer, of

ieder een hem zulks zal willen tocftcmmen; doordien de oogen der Vlinders

wel uit veele te zamen gevoegde deelen beltaan; maar dezelven louter bol-

achtig, en geenzins hoekig zyn.

§. 17.

Indien men een Uil of Vlinder wil zien uitkomen, heeft men inzonderheid

te letten op die balgjes,- welken, daar ze te vooren geheel iHlle lagen, zich

van tyd tot tyd beginnen te beweegen; want deze bewec.^ing wordt veroor-

zaakt, doordien de Vlinder, zich reets van 't Poppevlies ontmanteld hebben-

de, nu gantfch in vryheid, en uit het Spinzel zoekt te geraakcn Nochtans

zal hy, een Nachtvogel zynde, ook niet anders dan by nacht uit zyne

geweezen Wooning te voorfchyn komen. En zo dra bevindt hy zich niet in

vryheid, of hy zoekt ten ecrften zodanig eene phats uit, alwaar zyne nog

korte en onvol wafTen Vleugels onvcrhinderd hunne rechte griotte en gcfe!te/r/,,, ^^^

kennen erlangen. De lyde en go te fig. vertoonen ons deze Vlinders in^rt ac.

hun-
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Befchryving der Zjdevaten , en van eenige andere
deelen des Z y -W o r m s.

Tab. IX. Op clat ik in myn onderzoek wel Jlaagen mogte, verkoos ik *er e enigen der

volmaakde Zy- Wormen toe. Ik had reets opgemerkt, dat deze Schepzels nog

lang leefden, fchoon men hun den Kop affneede; waaruit ik ook ligt vermoeden

kon, dat de bevveeging hunner deelen my, indien ik ze leevend opende, in

myne proefneeming hinderlyk zoude zyn. Hierom verkoos ik den kortften weg,

door Malpichius aangevveezen ; dat is, om ze te dooden, door hunne luchtgat.n

met oly te befmeeren: dit was naauvvlyks gefchicd, of i'; zag, met de uitcrite

verwondering, dat de Wormen, na een!je ftuiptrek kende beweegingen, bin-

nen eene minute, den geelt gaven, f Andere Ruplen ilervcn op gelyke wyze

van den Oly.) Hierop opende ik deze Zy- Wormen, aan 't onderlyf, in de

lengte, en ftak hunne huid ter weder zyde met Spelden vaih De i'te Fig.

van Tah. IX. vertoont ons zodanig een gcopendeu Zy-Worm, waarin wy het

volgende hebben op te merken. Van den Kop a af, tot aan het achter einde

^, vertoont zich een deel van ongelyke dikte, 't welk den Slokdarm , de

Wig. I. Maag en den Endeldarm uitmaakt. Dit gedeelte heeft hier eenigzins eene

andere gedaante, dan Malpichius het vertoont; maar ik denke, dat het

Litt. a. onderfcheid hier uit ontftaat, daE hy zyne afbeelding gemaakt heeft naar
^ *• eenen Worm, wiens Maag meer opgevuld was, dan die van den mynen.

Ook heeft hy byzondere deelen van de Maag wat omllandiger befchreeven;

waar mede ik my zo veel niet opgehouden hebbe; aangezien myn oogmerk

alleen betrekkelyk was tot de Zydevaten; evenwel zullen wy hier na ook

iiog iets van de Maag zeggen. De 9 letters ^, aan de rechter zyde van

öeze Fig., toonen de 9 luch^^ypen der luchtgaten aan, welken zich nog ia

entelbaare anderen verdeelen; en alle de overige deelen der Rupfe dermaate

doorloopen, dat ik dezelven, om de hier bedotlde deelen duidelykcr onder 't

j. oog te brengen, of verbreeken, of uit den weg ruimen moefte. Aan ieder

zyde van den Worm loopt 'er eene Hoofdpyp, waar uit alle de andere

Luchtpypen voortkomen: en naafl: deze Hoofdpypcn, zyn de twee Zydevaten in

onze Fig. te zien. Dezelven liggen hier wel ter vvederzyde van de Maag;

Trtaar in hunne natuurlyke ligging raaken ze £lkander in diervoege, dat 'er de

Maag door bedekt worde; doch by het openen van den Worm, fcheiden ze

aich^van elkander, en wyken ter zyde af. Beide deze vaten zyn volkomen

eveneens, ruim een voet lang; en liggen uit dien hoofde eenige reizen in 't

lyf geboogen en verfcheidenlyk geflingerd. Aan den Kop, alwaar deze Vaten

door een Wratje hunnen uitgang hebben, zyn ze niet dikker dan een hair,

en liggen zo na aan elkander, dat ze maar éénen draad verbeelden. Onder-

,„ ^ tuflchen worden ze allencskcns dikker, en ter plaacze, daar de eerfte Letter b

Left.'i. i" ^^ 2*^"^ ^^S- ^^^^^' gi^komen zynde, buigen zy voor de eerllemaal; welke

bui-
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buiging de onderde Letter c in de i (^e fig. aantoont. Voorts worden ze zicht-TAB. IX.

baar, dikker, klimmen weder opwaarts naar den Kop, en ter plaatze, alwaar^"'- f

•

de boventle letter c ter linkerhand ibat, maakcn ze de tweede buiging;

worden alicngskens weder dunner, wenden /Ach naar den rug, en daalen

eindelvk, als een dunne draad, menigvultlig gekronkeld, naar beneden, tot

omtrent ten einde van den Endeldarm, getekend met Letter dy alwaar zy in^^^, .

eene llompe fpits eindigen. Dewyl nu deze Vaten, behalve dat ze in menigvul- ' ' '

dige flingeringen liggen, met veele luchtpypjes omgeeven zyn, zo is 't een
moeilyk werk, dezelven uit elkander te wikkelen, en 'er geheel uit te kry-

gen. in den tegenwoordigcn Worm zyn deze beide vaten aanvangklyk geel-

achtig- wit; naderhand worden ze, daar zy merkelyk in dikte toeneemen.
Oranje -geel, en óeezQ koleur verliefl: zich eindelyk in 't helder Geele. De
köleiir ontvangen zy van 't Sap, dat 'er in zit, en als de Worm, dien ik

hier afgebeeld hebbe, een Spinzcl gemaakt had, zou hetzelve eerft wit, en
vervolgens oranje -geel geweefl zyn; hoedanig een Spinzel wy in de i6de

Fig. van Tab. VUL gezien hebben. In andere Wormen is dit omgekeerd;
Tuademaal het Sap in deze hunne vaten aanvangklyk oranje -geel, en nader-

band wit is; en alsdan maakcn zy zodanige Spinzels, gelyk dat van lig. \Y*
op gemelde Tab. vertocHK.

S- 20.

De reets boven aangehaalde a'^e Fig. dezer Tah. IX. brengt ons de zeet
voorzichtig uit dien Worm geligte Maag, met haaren aanhang, benevens de
uit elkander gewikkelde Zydevatcn, onder 't oog. De Maag ziet 'er, wegens
de daar in zittende fpyze, groen uit, en fchoon ik derzelver fpierachtige of
vezebge geftekenis, gelyk Malpichius haar vertoont, niet konde waamee-
men, hebbe ik echter wel opgemerkt, dat ze, gelyk hy verder zegt, uit

twee huiden beftaat, welker binnenfte zeer teder en glad is. De fpits toeloo-

pende Slokdarm gaat van den Kop tot aan Letter ƒ>• hier begint de Maag;^'''^. ƒ•

en men ziet 'er byna even diergelyke tandvormige deelen en fpitzen aan,

als wy, in de Eerïle Claire der Aardkevers, aan de Maag van den Schröters-

of Neushoorn -Kevers -Worm, Tah. VUL Fig. i. en 2. by </, en Tab. IX.

Fig. 8. by c gezien hebben. Van daar ftrekt zich de Maag, zo als 't my
voorkomt, niet verder uit, dan tot aan Letter g\ en het daar opvolgende"'" ^'

deel, tot aan de tweede g^ is de Er.dcldarm. Deze is, naar gerade van de

daar in zittende fpyze, van ongelyke dikte, en bykans volgens de leden der

Rupfc, ingekorven. Door de Letters h, h. worden twee op den Endeldarm ^^,/^ /j.

!i;^gendc, llangswyze tedere vaatjes aangeweezen j en naar de Maag opwaarts

ziet men wederom anderen, die wat grover zyn; welker nut of gebruik my
onbekend is; en Malpichius, die dezelven desgelyks aantoont, fchynt eren-

wel oök niet geweetcn te hebben waar ze toe dienen.

Ha S- 21.
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Tab. IX. De uit elkander gew'd^kelde Zydevaten, welken de 2<3e Fig, insgelyks ver-

toont, en die van den Kop ii. toe kk. uidoopen, zyn, als gezegd is, toe aan
p''- '•*•//,, daar de eedte buiging is, wit; tuflchcn / en m.y daar men de tweede
, »;, B.

jjyjging ziet, is het dikile en tevens Oranje - geele deel. De derde buiging

wordt door n. aangeweezen, en hier verliezen zich beiden, en de dikte, en

de Oranje koleur; waarna ieder vat, tot aan zyn einde k, bykans gelykvor-

mig, doch in veelc kronkels en bochten, voortloopt. Gelykervvyze nu de Zy-
Worm de ftofie tot zyn Spinzel uit deze vaten trekt, zo zyn ook alle Rupfcn,
welken fpinnen, met zodanige vaten voorzien. Deze floffe zelve is zeer taai;

zy kan in ziedend water niet vloeibaarer of weeker gemaakt worden; ook
niet in de vlam van eene Kaars, die ze veeleer opdroogt, en eindclyk, met
veel knappen en fpatten, verbrandt, waar op een flank volgt» als die vaa
verbrand hoorn of hair. Waar nu deze Zydevaten, als ze van hunne floffe

ontledigd zyn, blyven, of wat 'er van worde, kan ik niet zcg'^en ; doch
dewyl Malpichius getuigt, dezelven nog in de Pop gevonden te hebben,,

komt her my niet onwaarfchynlyk voor, dat ze in de Mannetjes - Vlinders de
Zaadvaten, en in de Wyfjes de Eierllokken uitmaaken.

§. aa.

Toen ik met het nafpeurén der Zydevaten bezig was, hebbe ik oo^ wtt
naauwkeuriger in opmerking genomen, de plaats, waaruit, gelyk de Zy-
Worm, ook alle andere Rupfcn dcji fpindraad voortbrengen; en om dit ten

Fig. 3. duidelykfle aan te tooncn, hebbe ik den gantfchen Kop in de 3^'*^ en 4Je fig.

*« 4-. by vergrooting afgebeeld. De 3^ic fig. vertoont zulk een Kop van vooren;

en hier uit blykt het, dat dezelve inzonderheid uit twee vervvulfde, harde,

deelen beflaat; welken deszelfs herircnfchaale uitmaaken; die boven in 't

midden aan elkander zitten; en van onderen zo verre van een verwyderd zyn

^

dat 'er zich tufichen beiden eene driehoekige, met cene harde fchaale gevulde,

ruimte vertoone: waaraan de bovenlip, die den mond bedekt, hangt. Deze
twee vcrwulfde Kopdeelen zyn, hoewel glad, echter hier en daar met korte

hairtjes bezet. Aan 't ondereinde ziet men ter weder zyde zes kleine, zwart

-

i,ett. s;,
ijijjj^ende, rond verheven punten, by de Letters ss.; welken de Heer Leeu-

wenhoek (^EpifïoU ad Societatem Regiam Anglicam S'c. Seti Continuatio

mirandorum Arcanorum Natura dete&ortim &c. pag. 415. ) voor de

oogen van den Zy-Worm houdt; doch die Malpichius flechts afbeeldt, zon-

der 'er iets anders van te zeggen, dan dat men denkt, dat ze oogen zyn.

De Heer De Rkaumur fchynt ze insgelyks voor zodanige deelen te houden,

waar door de Worm ziet: ten minde bewyfl hy, tegen Valisnieri, C^'^»
onder anderen, ook om deze reden de Rupfen blind meent te zyn, om dat

die punten mede aan zodanige Wormen gevonden worden, die in 't geheel

gee»
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geen gezicht noodig hebben, gelyk de zulken, die in de Gal -appelen en in 'cTaii. IX,.

Houtwooncn;) dat echter die zcltdc Wormen het zintuig van 't gezicht lieb-

ben. Zie zyne Meinuires Tom. I. pag. 127. Ter plaatze, daar van onderen

het laatite dezer oogen Haat, nceint ter wcderzyde ecne grooce geele klier of

uitwas, by Letter rr., haar begin; die beiden met een ibinp lucileekzel, 'mLeit. rr,

't midden met een helderen ring vercicrd, voorzien zyn, en aan liet Itompe

einde twee hair fpitzen hebben. Tuflchen deze beide klieren ziet men by qq.iet\ qq.
twee Vreetpuncen, en in 't midden is de wrat, waaruit de .'ydedraad p. Lat. p,
voortkomt; welken ik den Trekwrat roeme; gelyk men by de Gouddraadtreti-

kers het y^er, waardoor de draad getoogcn wordt, het Trekyzer noemt. Ua
Zy-Worm kan denzclven zo wel intrekken, als uitfleeken. In de 4''e Fig., de

ondervlakte van den Kop vertoonende, ziet men alle deze eeillgcmelde deelen

wederom. De Letters tt. wyzen de groote klieren aan, die in de voorigci^^^. tt,

Fig. rr. gezien zyn; waarnevens de twee vrcetpmiten Itaan, in gemelde I'ig.

met qq. getekend; en tulTchen dezen de Trekwrat met den draad w. llctiert.w,

hier overdwars flaande Tanggebit, 't welk in de 3^6 Flg. niet zichtbaar is,

om dat het door de bovenlip bedekt wordt, vertoont zich nu duidelyk. Het
beftaat uit twee gelyke, bruine, en harde deelen uu.; welken ter plaatze, ^^^/^ „„_,

daar de Worm, door derzelver behulp , de fpyze begint te knaagen, niet eene

dubbelde rei tanden voorzien zyn. Tuflchen dczelven is de mond, met zyne dea-

len, in diervoege geplaatfl, dat de opening, waaruit de draad voortkomt, en
de opening waardoor de fpyze in de Maag gaat, van elkander onderfcheidjr»,

zyn.

$' n-

Boven hebbe ik gezegd, dat het moeilyk ware, de Zvdevaten geheelyk uit

den Worm te krygen; echter zegt de Heer De Reaumuk, Tom. f. Mem.
III, pag. 146. dat zulks gemaklyk valle: wanneer men hem een tydlan^ in

brandewyn legt,- doch ik kon 'er toen de proef niet van neemen; aangezien alJe

myne Rupfen, op dien tyd reets ingefponnen waren. Voor 't overige kan ik

niet nalaaten den Liefhebberen, die meer begeeren te weeten van deze Zy-
de- Vaten, en van de daar inzittende ftolFe, de eerdaangehaalde Verhandeling

van den Heer De Reaumur aan te pryzen; alwaar zy^ tot hun genoegen,
veele zonderlinge en vernuftige gedachten hier over zullen vinden. Thans zal

ik 'er nog byvoegen, dat de twee Zydevaten, in den Trekwrat, niet tot

éénen doorgang worden, maar afgezonderd blyven. Het bewys hier \an is de
draad zelf, die uit den wrat kom:; want, als men denzelven door een Ver-

grootglas befchouvvt, blykt het duidelyk, dat hy uit twee draaden bellaat,

die als aan elkander vartgelymd zyn. Leeuwenhoek heeft zulks , i:i zyn*
boven aangehaalde Brieven, reets opgemerkt; en, dewyl hy ten zelfden tyde

befpeurde, dat zulk een draad niet rond, maar p'at is, zo meent hy dit de

oorzaak te zyn, d.it de Zyde zulk een fclioonen glans heeft: doch de Heer
De Reaumur 's van een ander gevoelen; bcweerende dat deze glans zyn

H 3 oor-
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Tab. IK.oorfprong heeft uir de hardheid en gladheid van de gomachtige ftoffe der

Zyde. Zie zyne Mem. Tom. 1. Mem. XII. pag. 528. Het is, zegt hy, mer
dezen draad gelegen, even ais met de Verniiïèn. De Verniflèn, die uit de

hsrdfte en blinkendlle gommen gemaakt zyn, hebben ook den fchoonllen

glans. Malfichius, zo wel als De Reaumur na hem, hebben ons de inwen-

dige deelen des Vlinders van den Zy-Worm befchreeven en afgebeeld; en

ik zou zulks ook gaerne, tot genoegen myner Leezers, gedaan hebben; maar

tot myn ongeluk 'hebbe ik in dit jaar, uit myne Zy- Wormen, die ik ter

verandcringe gebragt had, meer Mannetjes dan Wyfjes gekreegen; en devvyl

in deze laatlten, ten aanzien dor deelen van de voortteeling, het raecll te

zien is, en ik de Figuuren dezer Meeren niet flechts wilde nabootzen,

zo hcbbe ik dit onderzoek tot op een anderen tyd uitgelleld, om 'er alsdan

rader bericht van mede te deelen. De nieuwsgierigheid heeft my ook aan-

gedreeven, om te zien, of ik, door behulp van 't Zonne - Microscoop , in

de, uit den Mannetjes - Vlinder genomen Zaadlloffe, iets van den aart der

Zaad -diertjes ontdekken koude; maar ik ben hier in niet gelukkiger gevveell:,

dan de Heer Leeuwenhoek, die de eigenfte proef genomen heeft;

ondcrtuffchen kan ik zeggen, dat in de gemelde llofFe alles in leeven en

bewecging wus: rnaar ik kon niet onderfcheiden , wat eigenlyk die beweeging

maakte*.

%. £4.

* Het is te denken, dat de Heer Leewxenhoth by zyne waarnecmingen nog geen Zon -Mi-
croscoop gehad heeft; en ik achte cok het Zon- Microscoop tot diergclyke waarneemin-

gen niet bekwaam , fchoon het buiten gemeen vergroote. Want uit hoofde der (lellinge van

het Microscoop, kan men niet voorkomen, dat het vloeibaare Zaadvocht op de glaslchy-

ven niet nederwaarts loope. Deze nederwaarts loopende ftroom nu verhindert de Zaad.

«vormen , die in 't vocht 2.yu i maakende dat ze zich niet willekeurig konnen beweegen

,

maar zich met den llroom moeten laaten voortfletpen. Hier by komt nog de hitte in het

brandpunt van 't Zon - Microscoop : het Zaadvocht, 't welk, by diergelyke Waarneemingen,

zeer dun op het glas gedaan moet worden, verdroogt hier door zo fchielyk, dat men,
iiigevalle men in de Waurneemingcn niet wel geoeftend is, en 'er niet fpoedig mede
voortgait, in plaats van Iccvende Zaïdwormen, niets anders dan kogelvormige blaasjes ot

deeltjes ; te zien krygf, die evenwel niets minder, dan Zaadwormen zyn. Ik voor my
hebbe tot hier toe, ter ontdekkinge der Zaadwormen, niets beters gevonden, dan het

eenvoudige Wilfonfche Microscoop \ wanneer het onder de buis met een verlithtenden

fpicgel voorzien is, door middel van een boven in de buis gefchroefd klein glasbolletjci

niet grooter dan een kruidkorrel. Daar door hebbe ik de Zaad -diertjes in 't mannelyk

Zaad der viervoetige Dieren en Viflchen altoos gelukkig ontdekt; en dezelven van andere

leevenlooze declen'in andere Sappen, fchoon zy zich willekeurig fchynen te beweegen,

zeer wel leeren onderfcheiden.

De Heer Ledenmiller 't is waar, betuigt, in zyne Microscopifche gemoeds- en oogver.

lufting
,
/x»^-- 145- Tah. LXXV. Fig. c. dat hy, in de tegenwoordigheid van twee oogge-

tuigen , ecne menigte kortftaartige Diertjes in 't Zaad van een manlyken Vlinder van de

Zy- Wonnen ontdekt heeft. Ik bekenne ook, dat deze Man my in 't eeift, door die

Waarneeming zo verre bragt , dat ik eindelyk, dewyl ik in de fappen der Eieren van

Vlinders ook foortgelyke Dic'rtjes ontdekte, welken /ich willekeurig fchcenen te beweegen,

zelfs geloofde, in de Eieren Zaaddiertjes te zien. Doch door menigvuldige en herhaakic

Waarnecmingen, ben ik overtuigd geworden, dit diergelyke deeltjes zich wel willekeurig

fchy.
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§. 24.

Ik hebbe lang in bedenking gedaan, of ik, in deze befchryving van den Tab. IX
Zy-VVorm, ook eenig gewag maaken zou van do konll, door welke men,
volgens hec gevoelen van zoniiiiigcn, de Zy- Wormen zou konnen vermenig-
vuldigen; vermics, volgens luinnc llcUing, de Wonnen toch uit verroc vlecich

voorcgebragt konnen worden, en de minllcn hedendaags 'er geloof aan flaan.

Doch dewyl ik /ekcr Traktaat, dat juill niet heel oud was, in handen kreeg,
waarin van de manier, om de Zy- Wormen op te kweeken, geliandeld, en
gezegd wordt, dat Vr immers ligt eene proef van te ncemen zy; zo zal ik

aileenlyk den genen , die lull mogten hebben , om 'er de proet van te nee-
men, vooruit zeggen; dat ze, in plaats van Zy- Wormen, Maden zulkn kry"cn,
die in Vliegen veranderen. De Konil bellaac naamlyk daarin: dat men Kalfs-

vleefch in langkwci-pige Hukken of reepjes Ihydt, dczclven in Moerbeziënbla-
deren wikkelt, en ze in een houten bak in den Kelder zet; tot dat ze
beginnen te verrotten; wanneer 'er, zo men wil, Zy- Wormen uit zouden
voortkomen. Anderen willen, dat men eene Kalfdraagende Koe met Moerbe-
ziënbladeren voedere, tot dat ze gekalfd heeft, en voorts zo lang als zy het
Kalf zoogt ; dat men ook vervolgens het Kalf, wanneer het zelf voeder genie-

ten kan, niets anders dan zodanige bladerea geeve, en dat men 't eindelyk

tot een diergelyk gebruik flachte. Wederom anderen voeren een Kalf 20
'

dagen achtereen, alleen met Moerbeziënbladeren, zonder eenig ander eeten of
drinken, en flachten het voorts tot. het zelfde oogmerk*. De eerliie manier is

door

fchynen te bcwcegcn. maar dit hunne beweeging aict zo vry en Icevendig is, als de
beweeging der Diertjes in 't manlyk Zaad der viervoetige Dieren en Villcheu.

In 't Zaad der Infeften hebbe ik tot nog toe geen leeifendc Zaadwormen konnen
ontdekken. Het gene ik 'er in befpeurde , kheenen enkel kleine kogeltjes , en Eivormige
bitjes, waaruit de vochtigheid zelve beftaat. te wecken; wier willekeurige beweeging
my niet is voorgekomen als die van een bez,ield weezen; maar als die van eene uitdam-
ping der vochtigheid, waarin ze zwemmen; en van hunne eigen uitdamping, welke zy
noodig hebben tot de draaijing om hunnen as, en om eene onoidenlyke beweeging aan te
neemen. Indien ik in myue verdere Waamcemingen iets meer van de Wormen, in 't

«lanlyk Zaad der Vlinders, ontdekke, zal ik niet nalaaten het zelve te berichten.

K L E E M A N N.

* De Schtyver der Materia MeJica fpreelct ook van deze uitvinding , in zyn Vierde Deel
J>ttg. 283. Hoog'Juitlthe Overzetting; maar hy voegt 'er, uit voorzichtigheid, by : Indien
men Aldrovandus volgens Hieronymvs Fida gelooven mag, zo is 'er een middel om Zy-
Wormcn te krygcn zonder Eieien; de Zy -Wormen, welken men wil dat, uit de verrotte
flukken van een gellacht Kalf, in de openlucht liggende, voortkomen, zouden flcrker zyn,
dan die men uit de Eieren teelt, en wel lo jaaicn duuren, eer ze van aart verbaleren.
Dit gewaand geheim fchynt eene navolging te weezen van 't gene Virgilim voorflaat ter
kehoudinge van de Byën. Doch het eene is zo befpoctclyk als hec andere.

KLF. EM.'.NN. '
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IX. door den Heer I. G. Lancrisch, een geleerd en bekwaam Geneesheer re

Liegnin, na^cbootll; maar hy heeft door die middel niets anders dan Maden
van ^ Daim lan;; verkree^^en; die tamelyk wel naar Zy- Wormen geleeken;

doch , zonder de Moerbc/^ienbiaderen ce nuttigen , zich in kleine bruine huisjes

inlponnen, waaruit nadernand groote, vete, geelachtige Vliegen voortkwamen.

Dit zelfde zal ook gebeuren, wanneer men de beide andere manieren op-

volgt: doch zy, die het tegendeel gelooven, en de moeite niet ontzien

willen, mogen 'er vry de proeve van neemen; ik voor my zou het Kalfs-

vleefch liever ia de Keuken gebruiken, dan het dus laacen bederven*.

S- 25-

Vermits de groote en fchoone Jasmyn-Rups, waaruit de Doodshoofd

-

Vlinder geboorcn wordt, en met wier bi-fchryving ik dit Derde Deel begtm-

nen hebbe, met den Zy-Worm onder de zelfde CLlfe behoort, kan ik nlei

nalaaten, ten befluite no^ te ze:;gen, dat gemelde Rups in den Z )mer vin

dit jaar 1747 menigvuldiger in onze Gevveften te vinden was, dan in 't jaar

te vooren. En devvyl de meerten derzelven, volgens de my voorgekomen be-

richten, aan de Hennip gevonden zyn, en zich met dezelve hebb-n laaten

voeden, zo verzekert my dit op ni uw, dat de Jasmyn alleen haare fpyze

niet is. Onlangs hebbe ik, door middel van een myner Begunlligers, het ge-

luk genooten, om het Infeften - Werk , welk Albyn in Engeland uitgeeft, te

mogen doorbladeren, en ik hebbe met veel verwondering gezien, hoe duur

de Heeren En^elfchen zich de flechte waaren laaten betaalen. Dit Boek koft

24 Daalders; nochtans komen de minde Infeften in 't zelve met de natuur

overeen; de koleuren zyn inzonderheid in 't afzetten zeer flecht uitgevallen;

en, om 'er maar één voorbeeld van aan te haaien, zo is de Jasmyn

-

Rups dermaate gekoleurd , dat ze byna onkenbaar zy. Even zo elendig is

de Afbeelding dezer Rupfe en die van haaren Vlinder in het nieuwe Werk,"

't welk naderhand de i-Ieer Wilcks alle maanden te Londen uitgaf,

fchoon 'er anders aan de pracht niets ontbreeke. Mogelyk zal ik in 't

vervolg gelegenheid hebhen , om een nader bericht van dit Werk te

geeven. De

* Als iets merkwaardigs moete ik ten bcQuite der Zy-Women nog aanhaaleii> dat zeker Lief-

hebber der Zy -Wonnen te Erlange in Fiankenland , naamlyk I. P. P. omtrent den jaare

1756, toevallig het geluk gcliad heeft, van tweemaal in één jaar de Zy- Wormen van één

broeJzel te teelen. en tot de verandering te brcngenj ook van de tweede teelt nog be-

vruchte Eieren te kiygen, welken htm in 't volgciKie jaar weder jonge Zy- Wormen
voortbragten Dit was hem gelukt , aon^ier eenige an iere vooriichtigheid daar by te ge-

bruiken , dan dat hy te vlytig voerde met frilche iMocrbeiiénbladcren i en dat hy de Wor-
men nooit in cene xo groote Varmte, eu veel minder in een zo heet vertrek bewaarde,

als verfcheiden Voo:khr:ficn luiden; w;.ar inrulTthcn hy ook niet voor de zo menigmaal
gcbeurentte iterfte Ichocfde te vreezen. Voor die genen, welken den 15 Auguftus uitkwa-

men , bladeide hy lie Takjes van den Mocrbciiënóoom van boven naar onderen at.

Naderhand heeft hy de tweevoudige Zydeutcek ia eea jaar anderwerf mogelyk bevonden;
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2)f kleine, helder -bruine^ zwart gevlakte Doorn- Rups,
met den witten Raggefireep-, benevens haare Verande-
ring : behoorende tot de Eerjie Clafe der "Dag-Vlinders.

§. I.

Uit de Rups , die ik thans voorneeme te befchfyven , ontftaat een Tab. X.

Vlinder, die tot de zulkcn behoort, welken de Liefhebbers der In-

k6i.cn Paerleimer-yiindtirs noemen. Men heeft hun dien naam gegeeven,

om dat de ondervlakte hunner ondervleugelen gemeenlyk met Paerlemoer

ingelegd fchynt te weezen; zelfs hebben deze vlakken by zommigen een vol-

komen Zilver- glans. Daar zyn 'er ook eenigen onder, welker vlakken noch
Zilver- noch Paerlemoer -glans hebben; die evenwel met foortgelyke grondverwe

en cieraaden voorzien zyn; en dezen noemt mtn Paerlemoer- Flinders zonder

Paerlemoer. Schoon nu in onze Geweflen vcrfcheiden Vlinders van deze

foort gezien worden, zyn echter derzelver Rupfen bezwaarlyk te vinden. Ik

ben zo gelukkig niet geweell, dat ik 'er meer dan twee uit de Rupfen
voortgebragt hebbe; dat my nochtans derzelver verandering heeft doen leeren

kennen. In 't Eerlle Deel dezer Hiflorie der Infeften, hebbe ik in de Eerde
Clailè der Dagvlinders, Tab. VII. al eene van de grootfte foort befchreeven

en afgebeeld ; en de tegenwoordige is eene der kleinfte foorten*.

^e Wormen met het loof van zwarte Moerbciiën gevoederd; en evenwel zo veelc Wor-
jnen opgebragt, dat hy 'er 7 pond Ci?««w ( Tonnetjes of Kluwentjes ) van kreeg. Derzelver

2.yde heeft men te Frankfort , in het verwen en bewerken , z,o fyn bevonden , als eenige

andere kon lyn. Men 2.ic hier over de Frankifche verzamelingen en aanmerkingen uit de
Natuur -Artzeny-Oeconomie- en andere daarmede verknochte Weetenfchappen , welken in

't Hoogduitfch, onder 't opzicht van den Heer Schryver Deliiis in Erlange, uitgekomen
zya. Tweede Deel 8°. 1757. pag. 31. en Zesde Deel pag. 443.

K L E E M A N N.

• 'Er zyn evenwel nog veel kleiner Prerlemoer- Vlindertjes. In myne Fervolgen op deze
Hiftorie der Itiffien hebbe ik 'er eene foort vin afgebeeld, op tab. LX. Fig. A. en B.;

en de foort, door den Heer R3fel hier befchieèvcn , is of zo klein geweeft. of 'er is eene
iets grootere fo.irt, die ain deze zeer gelyk, en tamclyk gemeen is. Doch de Heer
Rijfel heefr nog eene Ichi o ie grootere leort in 't volgende Iv'e Deel op Tab. XXV.
benevens de Rupo, afgebeeld eti befchreeven. Ondertuflchen fchynt het. dat 'er van de
Paerlemoer - Vlinders zouJcr Paerlemoer meer ioorten zyn, dan van die met Paerlemoer

-

-vlakken. Ten minfte kennc ik eene foort zonder Paerlemoer , v/elke zo groot is als die

met Paerlemoer - vlakken in 't Ivde Deel op Tab. XXV. voorkomt- Ook heeft de Heer
'Rofel nog t^vee kWme foorten in 't gemelde Deel op ab. XIII. en XVIII. onder 't oog
gebia t. Schoon ik nu zo gelukkig niet mogte weezen van deze Rupfen der verfcheideu

foorten, dx ik kenne, Jriagtig te worden zal ik nochtans den gunftigen Liefhebberen
-«Jerzelver afbeeldingen in myne yeivolgcH vertoonen,

K L E S. M A N N.

.^de Deel iJIe StUk. I
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Tab. X. §.2.
Fig. s.

De I (^e Fig. der X^ie Tab. vertoont de Rups , waaruit dit Vlindertje voortkomt.

!k hebbe dezelve al voor 5 jaaren uit den Tuin van zeker Liefhebber ge-

krcegen; en zou ze bygevolg, dewyl ze by my in een Vlinder veranderd

was, al vroeger hebben kennen befchryven en uicgeeven; maar ik wilde

gaeme eerft haare byzondere Eigenfchappen , of ze naamlyk gezellig" of . een-

zaam leefde, enz. weeten, en haar voedzcl uitvinden ; gemerkt de Liefhebbers

toch altoos begcerig zyn om zulks te weeten. Men had my wel gezegd, dat

ze aan de Ridderipooren gevonden was; dan, toen ik haar dat kruid gaf,

wilde zy 'er niet van eeten, en fchiktc zich bereids den volgenden dag, na

dat ik ze naauwlyks afgebeeld had, tot de Verandering; terwyl ze, volgens

de gewoonte van alle Rupfen dezer ClafTe, zich aan het dekzel van de Doos,

waar in ik ze bewaarde, al hangende vail: hechtte. Sedert dien tyd liebbe ik

alle poogingen aangewend, om dit Infeft aan de wilde Ridderfpooren in 't

Veld te zoeken; maar myne moeite was vergeeffch; des ik vallflelle, dat de

Rups, die my gebragt is, veel eer eene plaats tot haare verandering, dan

haar voedzel aan de Ridderfpooren, gezocht heeft. Indien ik in 't vervolg

iets nader van dezelve ontdekke, zal ik niet nalaaten zulks mynen Leezeren

ie berichten. Voor tegenwoordig zegge ik alleenlyk, dat haare lengte niec

boven drie vierde van een duim beliep; de Kop was klein en rond, bruin

van koleur, en van vooren met eene zwarte driekantige vlak vercierd. De
grondverwe van haar lyf vertoonde zich genoegzaam bruinachtig graauw ; en

ieder lid had ettelyke doomfpitzen ; zo naamlyk , dat 'er op het eerfle vier fton-

dcn, die kort waren; op ieder der volgende zes langeren, en op het laatHe

Hd weder vier korten. Deze doornfpitzen hadden eene okergeele koleur, en

zonder Vergrootglas kon men naauwlyks eenige bytakjes aan dezelven befpeu-

ren. Boven over den rug liep 'er, van den Kop af tot aan 't uiterfte einde,

een witachtige ilreep; en ter wederzyde van denzelven zag men op ieder lid

of ring, naap vooren toe, twee of drie zwarte Vlakjes; van welken altoos

het naafte aan den ruggeftreep ftaande 't grootfle, en 't onderfte het kleinfte

was. Voor 't overige fcheen ieder verdieping tufTchen de ringen omwonden te

zyn, met een witgraauwen draad; die in 't afzetten niet wel zichtbaar te

maaken is. De 16 pootcn, door middel van welken deze Rups zeer langk-

zaam van de eene plaats naar de andere kroop, waren, even als de doom-
^itzen, okergeel.

s. 3.

Fig. «* Ds sdt; Fig. ftelt ons de Pop dezer Rupfe voor oogen, en wel in dier-

voege, zo als ik ze aan het dekzel van de Doos vond hangen. De koleur

van 't achterlyf was gedeeltclyk Oker -bruin; doch, dwars door hetzelve,

liep 'er in 's midden een breede» ongelyke, witachtige ftreep. Voorts was
het
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het achterlyf ter wederzyde, in de lengte, met twee zwarte (Ireepcn door- Tab. x;

toogen. Naad aan de geele middellinie vertoonde zich eene rei zeer kleine,

verheven, goudblinkende , ftipjes; en aan de zwarte ilreepen ftonden twee
reien iets grootere, verheven, zwarte knopjes, die een Zilver -glans hadden.

De Vleugelfcheeden , zo als ook het voorfte gedeelte van 't lyf, waren meer
zwart -graauw, dan bruin; en naar den kant van den rtompen Kop zag men
nog een paar kleine, goud blinkende flippen. Deze Pop was ook, gelyk alle

andere Poppen, tot deze Claflè behoorende, en reets door my befchreeven,

met eene foort van Gryns voorzien; doch derzelver Gryns had een korter

neus, dan zommige anderen. Midden door die Gryns ziet men eene zwarte
linie; en ter wederzyde een goud -glanzig puntje, verbeeldende beide de
oogen. De beweeging, die deze Pop maakte, wanneer ik haar roerde, gaf
my grond om te hoepen, dat ik 'er ook den Vlinder uit erlangen zou; en na
14 dagen kwam 'er die knaap daadlyk uit te voorfchyn, welken de Liefhebbers
in onzeGewefien doorgaans den kleinen Paetiemoer - Vlinder ^ en de Engelfchei»

Silverwash noemen.

5.4.

De gtie Fig. vertoont ons dit Vogeltje in eene vliegende geftalte, en zvXk&Fig. ;.

verfchaft ons de volmaakte befchouwing der Bovenvleugelen. De Grondverwe
der vier vleugelen is hier over 't geheel, gelyk by de meefte Paerlemoer-
Vlinders, oranje -geel, doch valt, naar de inleding toe, in 't bruinachtig

-

zwarte, met welke koleur ook het lyf overtoogen is. Deze oranje -geele

koleur der Vleugelen wordt, door de veelvuldige en veelerleie zwarte vlak-

ken, waar mede dezelve vercierd zyn, zeer verheven. De voorfte rand der

Bovenvleugelen is, van de inleding af tot aan het uiterfte einde, zwart, en
daar uit loopen eenige dwarsvlakken in de grondverwe. Aan den buitenrand

ziet men een fmallen witten Zoom , waarop een iets breeder zwarte ftreep

volgt; die van achteren wat fmaller is, dan van vooren, alwaar by 3 of 4
witte (lippen heeft. Door elk dezer Bovenvleugelen loopt eene zwarte hoofd -

ader, welke by de inleding begint, en zich in tedere takjes verdeelt; tuflchen

welken 12 of 14 zwarte vlakken, van ongclyke grootte en vorm, gezien

worden. De beide Ondervleugels hebben ook diergelyke vlakken, welken

hier 19, doch by anderen meer of minder in getale zyn; en niet alleen in

beter orde ftaan, maar ook gelykcr gedaante hebben. Zy vertoonen zich als

louter ronde punten, maaken drie reien uit; in de eerfte rei ftaan de groot-

ften en in de anderen worden zy allengskens kleiner. De buitenlle rand dier

ondervlcugelen heeft ook wel een witten zoom; doch daarop volgen twee

fraaie zwarte flinger-liniën. De twee groote Oogen van dezen Vlinder

hebben eene biaauwachtig groene koleur; en de kolfjes der beide hairvor-

migc Sprieten zyn half zwart en half geel.

Ia § 5-
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Tab. X. In de 4de Fig. zien wy dezen kleinen Vlinder zittende; hy heeft zyne

F^i' *,' Vleugels van boven te zamen gevoegd, waardoor men derzelver ondervlakce

te zien krygt. De Paerlemoer - vlakken , waar van deze foort van Vlinders den

naam heeft, vallen hier met den eerllcn opflag in 't oog; en men ziet ter-

ftond dat 'er de achter -of ondervleugels nieefl mede vercierd zyn. Ze ftaan

insgelyks in een Oranje - geelen grond, maar dezelve is iets bleeker, dan in

de 3de Fig, Ik hebbe ook de vlakken, volgens haare grootte, gedaante en

getal, wel naauwkeurig nagetekend; maar dewyl dezelven aan verfcheiden foorten

dezer Vlinders nu grooter, dan kleiner, nu meer dan minder in getal, gezien

worden, zo oordeelde ik het overbodig, haare grootte, orde en geftalte,

afzonderlyk te befchryven. Een ieder kan uit de afbeelding genoegzaam be-

merken, dat zy, die aan den buitenrand ftaan, tandvormig, de grooten hoe-

kig, en de kleinflen als punten of (lippen zyn; mitsgaders dat ze allen eene-

tedere bruine bezooming hebben. Deze Ondervleiigels zyn van vooron en van

achteren met een fmallen witten zoom omgeeven; waarin men van achteren

eenige bruine fpitze punten ziet, benevens een fmallen geelen omtrek. De
buitenrand der Bovenvleugelen is mede wit mot bruine flippen; en in hunnen

grond vindt men ook, behalve de zwarte vlakken, welken hier, omtrent even

eens als aan de boven zyde, gezien worden, aan het hoekpunt zeven zilver

blinkende, of Paerlemoer - vlakken ; waar van 'er drie langkwerpig, en vier

rond zyn,- doch die allen in eenen eenigzins donkeren grond ftaan. Dewyl
het nu eene bekende zaak is, dat de Vleugels der Vlinders met een veder-

ftof bezet zyn , hetwelk hunne oppervlakte naar fluweel doet gelyken , zo zou

de gladheid der Zilver vlakken , waarmede de tegenwoordige Vlinder pronkt,

zommigen konnen doen denken, dat dezelven met diergelyk een ftof niet

bedekt waren; dan het Vergrootglas toont het tegendeel; doende ons wel

duidelyk befpeuren, dat ook hier zodanig een, en wel een wit blinkend ftof

plaats heeft.

Het Voorlyf is van onderen helderer dan van boven. De vier Pooten, wel-

ken okergeel zyn, en de twee voorfte korte ftompen, of klaauwlooze Poo-

ten, zouden ons al genoegzaam te kennen geeven, dat deze Vlinder tot de

Eerfte ClafTe der Dag- Vlinders behoort; fchoon wy niet eens wiften, dat hy

uit eene Doorn - Rups voortgekomen ware , en eene Pop met eene Gryns hadde.

Voor 't overige is hy zeer fnel in 't vliegen, inzonderheid des Zomers, en

by warmen Zonnefchyn; wanneer men hem, tot in den Herfïl, doch meer

op de Weiden, dan in de BofTchen, ziet zwerven. Deze Paerlemoer- Vlinders

verfchafFen een groot cieraad aan de Verzamelinge der Infe(n:en; en wel

voomaamlyk wanneer men 'er heeft, die nog eens zo groot zyn als de

tegenwoordige. Ds
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"De bleek-groene Rups, met witte Linïén y dwarsjiree-

pen en (lippen: behoorende tot de tweede ClaJJe der

Nacht - Vlinders,

Deze Rups hebbe ik in de maand Mai, in een paar groene bladeren Tab. XI

van de geele, of Goud-VVilge zittende, gevonden. Zy iiad dezeiven

met een dunnen en witten draad zo te zamen getoogen, dat ik in den eer-

ften opflag cene nieuwe Ibort van de groote Bladwikkelaars meende ontdekt

te hebben. Maar ziende , dat ze , den ganticiien dag over , niet den geringllen

luft toonde, om in de Wilgebladeren te byten; zo oordeelde ik dat ze niet tot

de Bladwikkelaars behoorde, en zich waarfchynlyk alleen in deze bladeren

gefponnen had, om haare verandering in dezeiven af te wachten. Kort daarop

wierd ik 'er nader van overtuigd; toen ik nog ettelyken van deze foort op de

Lindebladeren, zonder Spinzcl, vond; die, zo wel dezen als de Wil_i;eblade-

ren, greetig aten; en veelligt bedienen zy zich ook nog van andere Gewaden
ter fpyze. Ik had de eerfte naauwlyks vyf dagen geherbergd, of zy veranderde

in eene Pop, waar van wy, na de Rups eerft wat naauwkeuriger beichouwd
te hebben, vervolgens zullen fpreeken.

In de if'e Fig. dezer Tab. zien wy onze Rups in haare natuurlyke groot- F/g. i.

te, die wel een duim lang zal weezen. De Kop heeft eene bleek -bruine en
glanzige koleur, doch de Bek eene zwarte. De grondverwe des Lyfs is bleek-

groen; en in de lengte met 5 witte Liniën doortoogen; waar van die gene,

welke over den rug loopt, de breedlle is, en de onderfle by de Pooten
niet fterk in 't oog valt. Alle de inkervingen der leden zyn ook met wiite

liniën overtoogen ; die zo veele dwarsringen vertooncn ; en met de anderen

ettelyke groene Velden vormen ; in ieder van welken twee witte (lippen liaan

,

die in 't afzetten niet wel uit te drukken zyn. Alle deze witte cieraaden

maaken, dat de Rups 'er des te bleeker uitzie; hoewel ze naar onderen wat
grasgroener worde; van welke koleur ook de 8 paar pooten van dit Infeél

zyn.

$. 3.

De Pop in de ade Fig. geeft ons niet veel byzonders op te merken, 2r,>. o,

nademaal zy in alles met de meelle Poppen dezer Claflè overeenkomt. Haare

I 3 grond-
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Tab. Xl.groiidverwe is blinkend bruin -rood; en aan het laatfte lid heeft ze een kort

ftaartpunt. Na verloop van vier weeken kwam eindelyk de in haar verborgen

zittende Vlinder te voorfchyn; dien wy in de 3de fig. met uitgebreide, en
in de 4de J^'jg. met geflooten vleugelen afgebeeld zien.

F'g- 3- De vliegende Vlinder ( F/^. 3.) vertoont ons zyne Bovenvleugels, benevens

de onderften en 't achterlyf. De Oadervleugels hebben eene blinkende graau-

we koleur, die by de inleding helderer wordt; terwyl de buitenrand met een

breeden helderen Zoom bezoomd is. Het achterlyf heeft wel eene diergclyke

koleur, maar van achteren en aan de zyden is 't met een roodachtig - geel

hairftof bezet. Met dikke en wat korter voorlyf heeft eene iets donker graauwe

grondverwe, doch wordt naar vooren, gelyk de Kop, Okergeel, en is daar

nevens met eene zwarte en bruine Flep- linie heel aardig omtoogen. De beide

Oogen zyn zwart, en de hairvormige Sprieten okergeel. De Bovenvleugels maaken

eene byzonder prachtige en aanzienlyke vertooning; dewylze, overdwars, half

helder -graauw, en half donker- bruin, mitsgaders met veelerleie cieraaden

voorzien zyn. Byna in 't midden derzelven ziet men , in den donkeren grond

,

eene heldere ronde vlak; en deze grond is teffens met eenige zwarte gekron-

kelde dwarsflreepen doortrokken; ook loopt dezelve van vooren langs de

graauwe helft nederwaarts, en aldaar is hy met 4 witte Hippen befprenkeld.

De helder graauwe grond wordt, door eene kronkellinie, van den bruinen

afgezonderd; en heeft eene oranje -geele dwarsvlak, zynde daar benevens met

^- j een paar heldere geflingerde dwarsflreepen doortoogen. De 4^2 Fig. vertoont

ons, hoe de Vlinder zyne Vleugels in 't zitten draagt; waar by ook cenigen

zyner Pooten gezien worden, die met een helder -graauw hairftof begroeid zyn;

welk hairftof aan de bovenfchenkels veelvuldiger en langer is, dan aan de

onderllen; alwaar men 't met eenige zwarte vlakken doormengd vindt.

2)^ zonderlinge Eekhoorn-Rups , met vier lange

Voorfooten en twee Staartfpitzen \ benevens haare
Verandering in een Vlinder. Behoorende tot de

tweede Clajfe der Nachtvlinders.

§. I.

Tab. XII. T" het van my dikmaals aangehaalde Werk van Mejuffr. Merian, wor-

_|^dcn verfcheiden Rupfen gevonden, die, behalve haare byzondere grootte,

eene zeldzaame geftalte, en een zonderling voorkomen hebben. Iemand, die

ge e-
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geene andere Eurcpifche Riipfcn kent, dan de algemeende foorten, zou, opTAu.XIf:

het zien van de^e uicheemfdien , ligtlyk mogen denken, dac de Natuur in

Amerika veel vrugtbaarder en milddaadiger was, in 't voortbrengen van zulke

Inre(5tcn, dan in Europa. Maar het gaat liier mede, gelyk met veelc andere
dingen; wy verwonderen ons menigmaal over het gene vun buiten 'sLands komt;
en verachten 't gene ons eigen Land voortbrengt; zonder het fchoone, dat

wy zelven hebben, recht te kennen. Een inlandiche Specht, veel al minder
opgemerkt, kan, ten opzichte van het pronkcicraad zyner Vederen, met den
fchoonflcn Amerikaanfchen Papegaai, om den voorrang ftryden; en, op dat ik

niet te verre van myn onderwerp afdwaale, wy kennen ook, tegen de Ame-
rikaanfche Rupfen van eene zonderlinge geflake, wel monlleren met verfchei-

den Europilchen; die haar, ten aanzien der verwonderlyke gedaante, niets

toegeeven; en fchoon het getal der genen, die men tot heden kent, nog zo
groot niet zy, de vlyt der Liefhebbers kan 'er in 't vervolg meer ontdekken.
De groene Wilge-Rups met den dubbelen ftaart, en de Kameel -Rups,
welken ik in het Eerllc Deels ade Stuk pag 290 en 299. befchreeven heb-
be, konnen tot een bewys dienen, dat ook de Natuur by ons haare vrugt-

baarheid in de byzondere geftalten der Rupfen laat blyken,- en het Infeél,

wflks befchryving ik thans voomeeme, kan zulks ten overvloede beveiligen.

§. 2.

Deze Rups is my voor de eerflemaal in Albyns kodbaar Infe(5lcn - Werk
InfeSlorum Anglia Hijioria Naturalis. Londini 1731. voor oogen gekomen;
waarin hy 'er op Tab. LVIII. eene tweevoudige Afbeelding van mededeelt;
maar toen ik, federc zeven jaaren, reets een gcruimcn tyd met de opzoeking
der Infeften doorgebragt, en evenwel deze Rups nooit gevonden had, kon
ik niet anders denken, dan dat ze alleen in Engeland te vinden ware. Doch
de befchryving van Albyn inziende, zag ik in de Aantekening, dat ze Al-
DROVANDUS ook had,* des floeg ik zyn Werk de Animalibus Infectis Lib.

II. pag. 107. B. naar den Frankfortfchen Druk, op; en fchoon ik 'er niets

anders dan eene korte befchryving van vonde, kon ik 'er echter uit opmaa-
ken, dat dit Schepzel mede in Italië te vinden moert weezen; en naderhand

ontdekte ik, dat Moufet het in zyn Werk, InfeBonnn pve minimorum
/Inimalium Theatriim &€. pag. 197. opgeeft voor een Infcft taraelyk ge-

meen in de Engelfche Provincie van Noriolck. Schoon ik nu met dit alles

nog in de onderftelling bleeve, dat deze Rups geen Landsman van de onzen
ware, had ik evenwel, dat myne Leezers ligtlyk bevroeden konnen, eene
ongemeene begeerte, om dezelve eens leevend te zien: en cindelyk wierd

myn verlangen op een tyd, toen ik 'er de minfte gedachten op had, eens-

klaps en ten overvloede voldaan. Want den eerften September des jaars 1747
ontving ik dezelve van een myner genegen Begunftigers, in haare volkomen

grootte; met een bygevoegd bericht, dat ze by zyn Landgoed, op den 31
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'Tf,'%.y.\\.Augufïus^ onder een Lindeboom gevonden was,* doch dac zy in de bladeren vaut

dezen Boom niet had willen bycen. Naauwlyks had ik dezelve verkreegen , of

het geluk was myner Oaderzockingon andermaal gnnllig ; doordien ik een

Brief uit Gorlilz ontving, in dato 7 September, waarin een ander veel ge-

acht B-gunltiger my niet alleen de Afbeelding dezer Riipfe mededeelde, maai

ook tevens berichtte, dat ik dezelve in de bygevocgde Doos in Natura^
ais men zegt, vinden zou. In de Afbeelding had de Rups die byzondere

geltake, welke zy geineenlyk in 'c zitten maakt; en in den Brief Hond nog,

dac ze op het Raad^oed Hsnnersdorff', door den Hovenier aldaar, op een

Hazelaar - llruik in die gefirake gevonden, en daarom de Eekhoorn genoemd

was. Dit geleezen hebbende, opende ik de Doos, in welke ik nochtans, in

plaats van eene Rups, eene met een wit en dun Spinzcl bekleede Pop vond,

waarin de Rups geduurende de reizc veranderd moet zyn: en de daar by

liggende Rupfcn-balg gaf my, na dat ik denzelven in water geweekt en

uit elkander gewikkeld had, genoegzaam te kennen, dat de Rups, die ik

zocht, daar mede bekleed geweefl was. Voorts hebbe ik nog in de bovenge-

noemde Maand, en wel den 19 September, eene Afbeelding der gemelde

Rupfe uit Lubek, van een Liefhebber myner Werken, erlangd; dien ik, zo

wegens deze als andere dienllen , nog ten hoogften verplicht 'ben ; hy meldde

teffens daarby, dat ze ook in deze maand, hoewel reets in den jaare 1742.,

op een Hazelaar - ftruik gevonden was.

s. 3.

Door middel dezer voornoemde Begunfligers nu ben ik in flaac gefteld,

om den Liefhebberen der Infélen de Hillorie van deze zonderlinge Rups

tamelyk volledig mede te deelen. ik zegge tamelyk, en niet zonder reden:

want fchoon ik dezelve, nopens haare Verandering, naauwkeuriger befchree-

ven hebbe, dan Albyn; die 'er niets anders van zegt, dan dat ze by hem

ingefponnen, en naderhand geftorven was; zo is myn Vlinder echter, als hier

na blyken zal, befchadigd geworden; en ik hebbe denzelven alleen uit de

eerfte Rups, die my gezonden was, gekreegen. De Pop, die ik uit Gorlitz

ontving, had waarfchynlyk op de reize fchade geleeden; nademaal zy gantfch

dor en droog geworden is. Docli devvyl de berichten uit Gorlitz en Lubek,

even als dat van Albvv, den Hazelaar -ilruik voor 't vcrblyf en voedzel on-

zer Rupfe opgeeven, is 't wel te gelooven, dat de myne desgelyks daarop

gewoond heeft. 'Er ftonJ tog niet verre van den Lindeboom, waaronder zy

gevonden is, ook een Hazelaar -flruik; en gemerkt de tyd haarer veranderinge

naby was, is 'c zeer te vermoeden, dat ze zich van dezen Ilruik af, en op de

aarde begeeven zal hebben, om eene bckwaame Legerltede tot haare aanftaan-

de rufl te zoeken. Na zou men de^e Rups, dewyl ze haar verblyf op de

Hazelaarbladeren heeft, en 'er haar voedzel van trekt, gevoegelyk de Haze-

laar
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taar-Rups konnen noemen*. Maar dewyl ook andere Rupfen haar vocdzel Tab. XII.

op die gewas vinden; en de onze, in 'c zitten, eene gantfch byzondere haar

ei.^cnaarcige houding vertoont, dat ze naamlyk den Kop en 't Achterlyf te

gclyk om hoog lleekt, byna op eene foortgelyke wyze als de Eekhoorns gewoon

zyn te doen, zo zou haar met grooter recht den naam van Eekhoorn - Rups ^

dien men haar te Gorliiz reets heeft gcgeeven, toekomen: te meer, om dat

ze in koleur met den rolFen Eekhoorn ook veel ovcreenkomft heeft: zelfs

fchynt my die naam gevoegclyker te weezen, dan de naamen der zogenoemde

Kameel - en Beeren • liupfen.

De zonderlinge gefïalte, welke gelegenheid gegeeven heefc tot de benoe-

ming onzer Rupfe, hebbe ik aan de my eerfl: overgezondenen , zeer naauvvkeu-

keurig, konnen waarneemen en afbeelden; doch indien iemand de Rups

zelve in eene andere houding zag, of gezien h.id, zo ftaai aan te merken,

dat ik ze ook niet altoos in die geftalte gevonden hebbe. OndertuflTchen blyft

ze zomtyds gantfche uuren lang in die gedaante ftille zitten, zonder zich te

verroeren; en zo wel het voor-als het achterlyf is dan byna recht op in de^r^^^
^

hoogte geheven, zo als ze in de i'le Fig. afgebeeld is. In de ade Fig. heeft^» i.

"

ze eene andere gelhlte; in welke alleen het achterlyf om hoo^ flaat; en hec

voorlyf met den Kop zodanig uitgcftrekt is, als die van een Hond, die voor

zyn Meeller koetlh Wanneer zy in deze geftalte ligt, heeft ze de gewoonte

haare pooten te zaraen te trekken, en dus een geruimen tyd (land te houden

;

waar door zy ook, op die wyze, zo lang voor my lag, dat ik haar volko-

men afbeelden konde. De 32^ Fig, vertoont deze Rups kruipende ; en terwyl jr,;^., 3,

ze kruipt houdt ze altoos het achterlyf eenigzins in de hoogte. Volgens

deze laacfle Figuur zullen wy dezelve nu wat naauwkeuriger befchouwen en

•befchryven. Haare gantfche lengte beloopt genoegzaam ruim 2 duimen, en de

dikte van haar lichaam, is vry on^elyk. Over 't algemeen is ze roodachtig

okergeel; doch de Kop heeft meer eene blinkende bruin- roode koleur, en

is, even als het lyf, van een zonderling maakzel; doordien hy van boven eene

verdeelde verhooging heeft, die verre over den dunnen Hals uitlteekt; zo dat

de

• Men heeft my in 't jaar 1763 uit frankfort aan den Main bericht, dat iich deze Rupi

mede op de Boekeboomen onthoudt. Ook hebbe ik ze eens op een jongen Kwctzenboom

.

ïiie echter niet verre van een Hazelaar - ftruik en van eene Boeken -Hegge Uond, reets

voIwalTcn, doch dermaate met een Muggen -broedzel bezet gevonden, dat ze voorts niet»

meer gegceten heeft, en ook niet tot de Verandering gekomen is. Derhalve kan ik niet

erzekcicn, of ze by toeval van den Hazelaar- ftruik op den Kwctzenboom gei-aakt zy,

dan of ze ook de bladeren der Kwetzenboomen cete,

^de Deel ifte Stuk. K
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f/ö. XIt.de Kop veel dikker en grooter dan de Hals zy; en gelyk de Kop van een

Springkhaan aan den romp zitce; dezelve heefc ook veel overeenkomt mee
den Kop der Rupfe, welke ik in de Eerfte ClafTc der Nacluvlindcrs pag.

159. befchreeven, en op Tak VI. Fig. i en 2. afgebeeld hcbbe. De voorde
vlakte van dezen Kop is ineelUl rood- bruin,- door dcszelfs midden loop: een
heldere llreep, die zich naar den bek toe in twee anderen verdeelt, en dus

eene foorc van driehoek uitmaakt; waaronder de zwart -bruine bek met zyne

Vreetfpitzen te zien is. De Hals, of het eerfte Lid, is het allcrdunUe; de

twee daarop volgende Ringen of Leden zyn wat dikker, en ook, behalve

ettelyke dwarsvouwen, op de bovenvlakte met twee ronde bulrcn of boogzels

voorzien ; welken echter op de volgende Ringen vry wat hoogcr oploopcr

;

alwaar zy eene foort van Peperhuisjes vertoonen ; te meer, dewyl ieder van

boven eene fpits heeft, niet ongelyk aan een tepel. De beide cerflcn dezer

gcnaemde ringen hebben van onderen, ter weder zyden, eene Sikkdvormige
Fluweel -zwarte vlak, die de Rups, wanneer ze kruipt, geheel verbergt; doch
In 't ftille zitten, of by aanraaking, volkomen uitgebreid laat zien. De zeverde

^

achtfte, en negende ringen hebben ook wel eene tamelyke dikte ; maar hunne-

feoogzels zyn domper en vlakker; en, in plaats van de tepels, ziet men op-

de twee eerften flechts een paar zwarte punten. Hee overige deel van 't lyf

fchynt het dikfte te weezen, en uit drie ringen te beftaan; de Rups draagt

dit achterdeel altoos om hoog; en aan deszelfs einde zitten twee dunne,.

fcruine en harde Spitzen; die vooraan eenigzms kolfachtig zyn , en wier lengte

omtrent een derde van een duim zal beloopen; doch of ze ook de fcheeden

van een vcrweerend of verfchrikkend werktuig zyn, gelyk aan de boven

aangehaalde Wilge-Rups, kan ik niet bepaaldlyk zeggen; vermits ik niets dier-

gelyks aan dezelven befpeuren kon; ook was de Rups reets naby de Veran-

dering. De ecrfle en tweede van de drie ringen, die dit dikke deel uitmaakcn,

hebben van onderen, ter wederzyde, eene ingetande boogvormige fcherpig-

heid, welker tanden zwart zyn. Deze fcherpigheid is aan den middelden der

drie ringen grooter van omtrek, dan aan den eerften; en de laatde eindigt

toiet een ftomp punt, tvaar op de beide gemelde fpit^en of (taarten (laan.

s- 5.

Dat onze Rups, door de reets befchreeven deelen, zeer verfchillende zy

van anderen, is ten duidelykfie blykbaar," en ondertulTchen bezit ze nog meer
byzonderheden , die haar alleen eigen zyn. Want fchoon zy aan den 6'«n,

j^den, glen en pden ring met twee buik- pooten voorzien zy, en 'er bygevolg,

gelyk veele andere Rupfen, 8 hebbe, ontbreeken haar nochtans de twee

laatften, welken ik doorgaans de Nafchuivers noeme. Ook verheft zich, van

den laatflen buikpoot af, eene dubbele, tedere, donkere Linie, die opgaat

tot in 't midden der Zydevlakte, en aldaar het eene deel verlieft; terwyl het

andere deel door den ó^ie", ^den en öfteQ ring, boven de Luchtgaten, die

zich
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rich aan deze Rups als gnauwe ringetjes vertooncn, heenloopt; en zich , Tab. Xir.

in de twee met Fluweel - zwarte vlakken getekende ringen, flechts als twee

fchuinfe ftrecpjes vertoont. Wanneer wy deze linie van achteren na voorcn

volgen, vallen ons de drie paar Voorpooten in 't oog; welken wy ook nog
in opmerking moeten neemen. Het eerlle onder den hals Ihande paar is niet

.grooter, dun de gewoonlyke kiaauwpooten van andere Rupfcn; doch de twee

volgende hebben eene ongemeene lengte, en ze zyn my nog nooit aan ceni-

ge, my tot nog toe bekende Rups, zo lang voorgekomen. Deze Pooten

hébben niet alleen eene byzonder grove inleding, maar ook twee lange en
dunne leden; waar van 't eerfte lid altoos iets gekromd, en dikker is, dan

het tweede ; waar tegen men dit weder langer , aan 't einde iets kolfachtig

dik zo als het eerlle, en aldaar met eene korte klaauwfpits voorzien vindt.

Uit hoofde van die geflalte gelyken ze eenigzins naar Spinnepooten; en dit

zal waarfchynlyk de oorzaak zyn; dat Aldrovandus onze Rups Erucarane-
um, of Spinnen - Rups y genoemd heeft; want ik weete niet, wat ze anders

met eene Spin gemeen zou hebben. Albyn heeft ze, ter oorzaake van haare

gantfche gedaante , jpacits of Kreeft , genoemd ; waarmede hy buiten twyffel

gedoeld heeft op zodanige Kreeften, die, by den naam van Gamaalen be-

kend, tamelyk klein zyn, en geene fchaaren hebben. Maar ook die benoe-

ming behaagt my niet; naderaaal 'er al te groot een onderfcheid, tuflchen

zulk een Kreeftje en onze Rups, plaats heeft. Voor 'c overige, fchoon ze

maar één dag by my oningefponnen bleeve, hebbe ik 'er toch zo veel van kott-

lien waameemen, dat ze niet langkzaara in 't kruipen zy; en dat ze, iets na-

deeligs befpeurende , zich terllond in zulk eene vreefelyke geftalte ftelt , als in

de i'ie Fig. gezien wordt. Moufet houdt deze Rups voor vergiftig; en
brengt ten bewyze by, dat twee Paarden, diergelyke Rupfen onder 't Hooi
gevreeten hebbende , niet alleen dik opgezwollen , maar 'er ook van geftorven

zyn; by welke gelegenheid hy teffens toont, op hoedanig eene wyze mep
dezelven, in zulk een geval, te hulp komen, en in 't leven behouden kan.

Doch het volgende belet my, zyn bericht te gelooven. Hy heeft naamlyk

niet de Rups zelve, waar van hier gehandeld wordt, maar alleenlyk eene

Afbeelding van dezelve gehad; en 't geen den Paarden, die ze gevreeten

zouden hebben, overgekomen is, heeft hy vermoedelyk van hoeren zeggen:

nu is 't immers genoegzaam bekend, hoe ligt men kan bedroogen worden,

wanneer men de zaak niet zelve ziet. Daar en boven hebbe ik nog geene

Rups gevonden, van welke ik zeggen kon, dat ze vergiftig ware; alhoewel

ik niet ontkennen wille, dat 'er wel iets weezen kan, 't welk fchadelyk voor

-de Dieren is, en niet voor de Menfchen.

Op den 2^<^" Septemhtr begon mync Rups zich tuflchen de bladeren in tê

finnen; ten dien einde toog zy dezelven, njet haareu Spüjidraad, zodanig

K 2 rond-
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T.iï. XII. rondsom zich te zamen, dat zy 'er zeer ruim en wclbedooten inliggen kon»

de. Na drie dagen maakte ik die bladeren van hec fpinzel los, en bevon(f

dat hec zelve gantfch wit, en niet zeer grof en digt, maar tamelyk groot en-
f'g- 4. plat was, gelyk de 4.'^^ Fig. vertoont. Dit Spinzel geopend hebbende, vond

p. ik 'er, benevens de afgefirookte Rupfenhuid, eene beweegelyke Pop in, vatï
'^ ' gedaante, zo als ik ze "in de 5de fig. afgebeeld hebbe. Dezelve is blinkend

»

rood -bruin van koleur, en heeft aan 't uiterüe einde een kort ilaartpunc;

komende voor 't overige met de mcelle Poppen der Nacht - Vlinders van da-

Tweede ClafTe overeen. Deze Pop bleef by my den Winter overliggen; zo
als doorgaans de Poppen doen, welker Rupfen eerfl: in den Hertlt haarctr

vollen wasdom bereiken. OndertufTchen had ik nu hoop, den langgswenfchtcr»

Vlinder wel haail te zullen zien , en bezag derhalve myne Pop veel vlytiger

»

dan ik anders gewoon was .• hy kwam ook eindelyk voor den dag - - - maai^

helaas! hy was onvolmaakt, en eene kreupele perfonadie.

Dit ongeluk fs hem buiten t'.vy{Fel overgekomen, onr dat ik de Pop te
droog gehouden had; want de Vlinder kon zig niet ontdoen van het Poppe-
vlies, dat aan zyn achcerlyf bleef zitten; hetwelk te wege bragt, dat zyne

vleugels niet behoorelyk konden uicdyen; waar door zy derhalve verhard, en

onvolmaakt gebleeven zyn. Anders is een Vlinder, uit de Pop komende, al-

toos nog vochtig,' en zo lang als hy vochtig blyft,'konnen de Sappen, die

in de aderen der Vleugelen dringen, dezelven, door hunnen toevloed, miDr

dat hun niets wederhoude, uitbreiden; maar als hy eens droog geworden is,

kan 'er in de deelen zyner Vleugelen geene uitdying meer gefchieden ; en dan

blyven dezelven, zo als ze in 't begin waren. Dit nu is hec lot van mynen
Vlinder geweeft: hy kon zich van zyn Poppevlies niet los maaken; zyne

vleugels bleevcn derhalve daarin befloocen; inmiddels verdroogden dezelven,

en moeden bygevolg onvolmaakt blyven. Dit ongelukkig toeval was byna
oorzaak geweeft, dat ik myne befchryving uitgefteld had, tot dat ik nader*

hand eens, in de voortteeling van zulk een Vlinder, gelukkiger ware ; maar,

geheel onzeker zynde, of ik deze Rups wel zo dra weder deelachtig mogte
worden , befloot ik den zelven af te beelden , zo als hy zich weezenlyk be*

vond, en te gelyk zo als hy 'er, volmaakt zynde, zou uitzien: waar by ik

echter beloove , denzelven naauwkeuriger te vercoonen , ingevalle ik zo geluk-

kig ben, van hem eens weder te krygen. Ondertuflcheo zulkn wy hem nu,.

fig' <J. zo als hy in de 6Je fig. voorkomt, befchouwen.

§.8.

Deze Fig., Tchoon onvolkomen, geefc ons evenwel niet alleen te kennen,,

dat deze Vlinder een Wyfje is, maar wy zien ook, dat by eene graauwe
grond-
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gfondverwe heeft, die nu helderen, dan donkerer uitvalt; die op zommigcTAT.XII.

plaatzen meer geelachtig - bruin , cii hier en daar, nu met donkerer, dan met

helderer vlakken en fchubben, vercierd is. De zes pootcn zyn zeer digt met

lang graauw vederllof bezet; dermaate, dac zelfs de kleine pootlcdcn, toe

over de klaauwen, daar m;de bedekt zyn; nochtans is hetzelve hier ter plaat-

ze iets korter, dan aan de bovenfchenkelen. Voorts zyn de dunne Sprieten

roodachtig -geel -bruin. Dit alles is aan de gemelde 6^*^ Fi;^. reets te zien,*'^'^» ^*

die tellens nog het overige deel van 't Poppevlics aan zyn achrerlyf vertoont,*

het welk zo vall aan den Vlinder zat, dat hy 'er zich niet van konde los-

tnaakcn. Dan dewyl ik reets zo veel en lang met Vlinders hebbc omgegaan,

dat ik, ook uit: het aanzien van een onvolmaaktcn , meene te konnen beflui-

ten, hoe hy 'er in een volmaakten (laat uitzie, zo hebbe ik ook dezen, vol-

gens het denkbeeld, dat ik 'er van gevormd had, in de 7de Fig. afgeiseeld , r;>. 7.

en mogelyk zal de tyd nog ieeren, of ik 'er in gemifi: hebbe, dan niet. Deze
Vlinder heeft geen bonte of prachtige cieraaden; en daarin komt hy met de

meeden overeen , die uit Rupfen van byzondere geftalten , of uit fraaie Rupfen
voortkomen; dat mede te zien is aan die genen, welken ik in de ecrile §.

van de befchryving dezer Rupfe, aangehaald hebbed

Terwyl ik hier deten Vlfnder met anderen vergclykc, fchiet my reker Ëericht te binnen,
dat my, raakcnde het Kabinet van zeker Heer, uit Pajfau toegezonden is; en my, wegens
het gebruik der Vlinder - Vleugelen , zo zonderling voerkwam, dat ik geloove myiien Lee-
Xeren geen ondicnft te zullen doen , wanneer ik het hier plaatze. Dit Bericht luidt aUus.

.i'Er bevindt zich hier in Pafau een zeker Heer, die zyn onfchuldig vermaak in 't

nfchikken van Vlindervleugelen gevonden heeft. Men vindt by hem niet al'cen cene groote
.iverzameling van Vlinders, die hy tuflchen twee platte glazen, iu goede orde, en der»
„wyzc beflooten heeft, dat men de Vleugels, zo wel van onderen als van boven onverhin-
»derd. konne befchouwen: maar hy heeft 'er in zyn Zomer- of Tuinhuis n-.ede een aardig

«I Kabinet of eene Pronkkas van gemaakt , dat hy reets voor 8 jaaren begonnen hcefc.

,, In het zelve zyn vetfcheiden Tafels, van Vlinder- Vleugelen , zo koiuiig ingelegd, dat
,i'er Grorwetken, Ruïnen, Fonteinen, Bouwkanftigc afbeeldingen, onderfcheidcn Marmers

,

„Honden, Vogels, Klecdercn, verfchillendc Luchten, Schouwtooncckn , en daarop ScheiineHi
„Vergezichten, Ariekyns en andere perfonadiën , zig zeer natuurlyk vcrtconen.

„Het overige van "t Kabinet is met fraai verguld Loofueik en verheven Beeldwerk
„vercierd, waar onder Vertumnus, Adonis, Pfyche, en andere perfoonen uit de Fabelen.

«Daar en boven ziet men 'er alomme honderden van Bloemen geflrooid , die allen van
„Vlinders, zo grootcn als zeer kleinen, te zamen gefield zyn; waar van de mcelten de
„Natuur nabootzen, en anderen uit eigen gevormde begrippen gemaakt zyn; zo dat het
„een luft der oogen zy.

„ Myns weetens is 'er nergens ooit een diergelyk of ten beter ontwerp van die foort ter
„uitvoer gcbragt; en in allen gevalle zou dit Bericht ook anderen Liefhebberen aanleiding

„konnca geevco, om iets van die natuur te ondcroeemen.»

De Autheur,
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Befchryving van de tot de Tweede Clajfe der Nacht -Vliti'

dits hebtorendc kleine T^ORSTEL-Rupsi waaruit de

gevleugelde Naulyke Vlinder vtortkomt ^ die met den
011gevlei:gelden H \fjes -Vlinder paart-, welke in V
Letjle 'il eel^ in de tweede Clajfe der Nachtvlin-
ders, fp Tab. XXXIX afgeleeld, en Bladz. 382
bejchreeven is\ benevens haare Verandering.

%. I.

Tab
Xijf, TT^ indelyk geniete ik het geluk van den Liefhebberen der Infedlen ook

Jfjjden Manlyken Vlinder te vcrtoonen, welks Wyfje, dat metgeene,of
ten minde met naauwlyks zichtbaare Vleugelen voorzien is, ik reets voorlang

befchreevcn hebbe. Hy zou my zeker zo lang niet onbekend gebleeven zyn,

indien ik geduldig geweeft ware, by de kweeking dier kleine Rupfen, wel-

ken met de grooten, waaruit ik de Wyfjes kreeg, in geftalte en aanzien

volkomen gelyïc zyn. Want ik had 'er verlcheiden maaien ettelyken van; dan

dewyl ze altoos van de Sluipwespen met Maden bezet waren, en bygevolg

ziek wierden en ftierven; zo achtte ik het der moeite niet waardig, om my
langer te vergeeffch met dezelven op te houden. Niet te min bleef het verlan-

gen, om ook den Manlyken Vlinder te zien, nog geduurig by my levendig;

en toen my naderhand te binnen fchoot, dat het Mannetje van den Wyfjes

-

Vlinder, die op Tab. XL. van de tweede Claïïè der Nachtvlinders, in 't

Eerde Deel, afgebeeld ftaat, en aan dezen bykans gelyk is, uit eene veel

kleiner Rups dan het Wyfje voortkomt, zo kreeg ik op nieuw luft, om die

foort van Rupfen, van welken ik reets afgezien had, weder op te zoeken,"

in verwachting, dat mifTchien myne begeerte nog eens vervuld zou worden.

Met dit denkbeeld bezwangerd, vergaderde ik in '^m'j en ^idy, wanneer

deze Rupfen te vinden zyn, een goed aantal van dezelven; en was ook
eindelyk zo gelukkig, dat ik, door de voorckoming van den Manlyken Vlin-

der, mynen wenfch vervuld zage.

F'g. !• Deze XIII'^'' Tah. vertoont ons den Vlinder, benevens zjTie Rups en Pop.

De Rups in de 1 'ii; Fig. is alleen van de Rups des Wyfjes Vlinders ondcr-

fchciden in de grootte; nademaal dezelve naauwlyks één duim in de lengte

uitmaakt; daar in tegendeel de groote wel één en een vierde duim lang is;

dan voor 't overige zyn ze elkander in koleur en geflalte volkomen gclyk;

des het overbodig zoude zyn, de tegenwoordige omllandiger te befchryven.

Edoch,
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Edoch, fchoon 2y zich in even zo doorluchtig een Spinzel in wikkelc als de Tab.

andere, zo heeft ze nochcans, in de gefhite van Pop, eene verfchillendc ge- ^f^'*

daance; nadcmaal zy niec alleen veel kleiner is, dan de Wyfjes-Pop; nuar

ook , zo wel ten opzichte der vleugclfchccden , als der kolcure , van de an-

dere zeer veel vcrichilc.

§• 3.

Deze Pop, ïn de 2de Fig. afgebeeld, is aan 't achterlyf fchoon geel, enf'^- «•

heeft aan 't einde een kort Staartpunt. De Vleugelicheeden vertoonen zich

rood -bruin; en de ruimte, waarin de Kop, de Sprieten, en de Pooten liggen

,

maakt eene Oker-gecle vlak uit; in welke de Oogen, als een paar donkere

punten, gezien worden. Op de boven vlakte van den rug is deze kleine Pop

met tedere hairtjes begroeid. Zy bleef 3 wecken lang liggen; en na verloop

Van dien tyd kwam \r de Vlinder, in de 3^6 en 4^1; Fig. af;jcbeeld, toe

ttiyn grootfte vergenoegen, uit te voorfchyn.

f4.

ïn de 3de Fig. zien wy dezen Vlinder, in die gedaante, welke hy in \Fig. 3.

zitten heeft; wanneer hy doorgaans gewoon is, zyne beide voorlle pooten,

die tamelyk digt met WoUenftof bezet zyn, van vooren recht uit te lleeken;

es de twee overige paaren onder 't lyf verljorgen te houden. Deszelfs Sprie-

ten zyn breed en vederachtig; en ook, zo als het gantfche Lyf en de zes

pooten, bruinachtig -graauw van koleur. De vliegende Vlinder, in de 4de Fig.Fig. 4c

vertoont, door zyne uitgebreide Vleugels, in hoe verre hy van zyne byna

gelyke foort, Crie het Eerfte Deel, tweede ClafTe der Nachtvlinders Tab. XL.

fig. 8 en 9 , ) verfchille. De vier Vleugels hebben doorgaande eene fchoone

,

heldere, kaneel - bruine grondverwe; in de twee bovenden ziet men , naby

den buitenrand, niet verre van den binncnhoek, een gantfch wit vlakje, 'c

welk eene ongelyke breede , zwart - bruine bezooniing heeft. Wyders ziet men
in deze genoemde vleugelen, nog eenige andere ftreepen en vlakken; die

echter, om hunne wanorde, niet v/el befchreevcn, en in deze 3^!^ en 4'le Fig.

genoegzaam nagegaan konnen worden. De Ondervleugels zyn enkel eenverwig;

doch over 't algemeen is, in de befchouwing van dszen Vlinder, duidelyk te

merken, dat de boven aangehaalde hem in (choonheid overtrcffe, en dat hy

van een gantfch anderen aart zy. Het achterlyf is, ten opzichte der Vleugelen,

aan dezen Vlinder zeer dun; waaruit men befluiten kan, dat hy wel in ftaat

is, om zyn W^yfje, na de paaring, met zich door de lucht te voeren,* zo

als van den anderen Vlinder der Iwven^emelde tweede Claflè der Nachtvlin-

ders Tab. XL. pag. 389. gezegd is.

Br



tö VERVOLG VAK DE BESCHRYVING

^e rood- brnine Span-Rups, behoorende tot de IIH*
Clajfe der Nachtvlinders , benevens haare Verandering

'm een fVyfjes -Vlinder zonder Vleugelen.

§. 1.

Tab. IVT^ ^^^ '^ ^^'^^ byzöndere Wyfjcs- Vlinders, van de Tweede Clafle der
XiV, J[^ Nachtvlinders, die geen Vleugels bezaten, had keren kennen, zag ik

ïn langen tyd, by de Verandering veeier Rupfen, welken ik opkweekte, zulks

niet weder; en dit verllerkte my in den waan, dat 'er geen andere Vlinders

waren, dan deze twee, die geen Vleugels hadden. Maar ik ben naderhand

^

<Joor die genen , welken ik verfcheidenmaalen uit eene Span - Rups geteeld

hebbe, van het tegendeel overtuigd geworden. Deze Span-Rups, in de i'-'e

en 2 Je Fig. van Tab. XIV: afgebeeld, wordt in Ju7ty reets volwafTen gevon-

den , op de Kerflebooinen en Linden ^ en ook menigmaal op den zwarten en
•witten Doomflruik; dienende de bladeren van alle deze gewalTen haar tot

fpyze. De fchoone koleur geeft haar den voorrang boven andere Span -Rup-
fen. Derzelver grond is bruin -rood, en heeft aan ieder zyde een zwavel"
geelen llreep; waarin zo veele rood -bruine, uit (lippen bellaande, ftreepjes

gezien worden , als 'er ringen of leden zyn , door welken de gecle rtreep heen
loopt. Deze ftreepjes zyn van vooren iets donker, maar van achteren verdwynen
zy. Boven op den rug ziet men, tuffchen ieder plooi der ringen, een graau»

wen dwarsftreep; doch de hartvormige Kop, de Nafchuivers, en de beide

daar naafl: zittende Pooten, zyn helderer rood, dan de grondverwe deslyfs; dat

insgeljks plaats heeft, aan de drie eerfle ringen naaft den Kop, en de daar

onder ftaandc drie paar voorpooten. Maar gelyk alle Rupfen van dezelfde

foort nu donkerer, dan helderer uitvallen, en nu meer, dan minder punten

•hebben, zo ziet men ook hier in aan deze Span -Rupfen dikwils cenige ver-

andering. Zy is zeer langkzaam in 't kruipen; doordien ze, by gebrek van Buik-

pootcn
, gelyk andere Span - Rupfen , in 't voortgaan het lyf moet krommen ,*

p. ais inde iHe Fig. te zien is. In 't flille zitten heeft ze gemeenlyk de geflalte

,

Jn\.' fl?- 2- afgemaaid; en haare grootfte lengte is één en een vierde Duim. Het
lyf is over de gehcele Jengte bykans even dik.

Wanneer de tyd der Veranderinge dezer Rupfe nadert, dat gemeenlyk in

Augullus is, begeeft zy zich van 't gewas, waar van zy haar voedzel genoo-

ten heeft, naar den grond; zich nederlaatende door een draad, dien zy zelve

vormt. Dan vervaardigt zy in de aarde een ruim verblyf, dat ze met eenige

draa-
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draaden omfpint; waar op zy, na verloop van acht dagen, in zodanig eeneTAs.

Pop verandert, als de 5'-^' Fig. onder 't oog brengt. Dezelve is rood- bruin
^^J*

van koleur, loopt van achteren fpits toe, en eindigt in ccn ftaartpunt.

Van deze Poppen hebbe ik 'er menigwerf vcelen, v^an onderfcheiden grootte»

byeen gehad; en fchoon ik 'er iets, naar Vleugelfcheeden gclykende, aan

befpcurde, en derhalve geen andere gedachten had, of 'er zouden gevleugelde

Vlinders uit voortkomen; zo kreeg ik echter, jaar op jaar, niets anders dan

zodani;j;e Schepzels, als de A-^e J'ig. vertoont; waaraan men, niet alleen geenff^, 4.

vleugels, maar zelfs de plaats der Vleugelen naauwlyks kon befpeuren. Deze

Schepzels waren akyd Wyfjes; want zy leiden ordenlyk, na ettelyke dagen,

een tamelyk aantd ronde en bleek -geele Eieren, zo als ze in de 5cte Fig. Fig- S

afgebeeld zyn ; doch dezelven bragten , dewyl ze door geen Mannetje bevrucht

•waren, geen Rupfen voort.

§. 4.

De grootden dezer ongevleugelde Vlinders kwamen volkomen overeen met

de genoemde 4^ie Fig.; hadden een van vooren en van achteren fpits toeloo-

pend, en in 't midden wat dikker lyf, 't welk Oker -geel, en op alle ringen

met groote en kleine zwarte vlakken bezet was. Even dit, ten aanzien der

koleure en der vlakken, ontdekte men aan de zes pooten, die voor 't ove-

rige, gelyk de pooten der Spinnen, zeer lang en dun waren. De Kop, die

aan de Rups tamelyk groot was, is aan dit Infeft een der kleinfte deelen;

nochtans wordt men 'er twee zwarte oogen in gewaar; en de okergeele Sprie-

ten zyn zwart befprenkeld.

§.5.

In 't kruipen is dit Schcpzel tamelyk gezwind; en dewyl ik deszelfs Eieren

altoos verftrooid gevonden hebbe, zo denke ik, dat het dezelven enkelvoudig

aan de gewaden zet. Wyders flelle ik, gemerkt deze ongevleugeJde Diertjes

altyd in Oiftober en November uit de Pop gekomen zyn, en kort daarna zich

van hunne Eieren ontlalt hebben, voor valt, dat ze ook in dat jaargetyde

paaren, en Eieren leggen. Doch of het tot deze paaring noodig zynde Man-
netje met vleugelen voorzien zy, kan ik niet zeggen; nademaal ik zulks,

ondanks alle myne aangewende moeite, nog niet gezien hebbe. Ondertuflchen

laatcn de beide reets befchreeven ongevleugelde Wyfjes van de ll'lc ClafTe

der Nachtvlinders, die elk hun gevleugeld Mannetje hebben, my daar aan

geen/ins twyfTelen; en de Heer De Reaumur, welke in zyne il/i?»;. Tom. II.

Man. IX.üng. '^6^.ef3z. zevenerleie Span Rupfen befchryft, uit welken diergelyke

2,de Deel. \jls Stuk. L on-
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Tab. ongevleugelde, onderfcheiden Wyfjes- Vlinders voortkomen, waar onder ook
XIV. de onze is, zegt; dat hy uit die zelfde Rupfen gevleugelde Mannetjes ge-

kroegen heeft. Indien ik, in 't vervolg van tyd, mede zo gelukkig ben, zal

ik niet nalaaten dien Vlinder afgebeeld onder 't oog te brengen. Genoemde
Heer De Reaümur ze^t wyders Tom I. Menh VIL pag. 321. dat het,

uit de Piaaten van MejufF. Mf.rian en van Albyn, genoegzaam blykt, dat

'er nog verfcheiden foorten van diergelyke Borltel - Rupfen zyn, als die van

Tab. Xlll, waar uit Wyfjes- Vlinders zonder Vleugelen voortkomen,* liet welk

ik echter voor een nader onder:joek overlaate. OndertufPchen is de Heer
SwAMMERDAM insgelyks van gevoelen, dat 'er meer dan ééne foort van Rup-_
fen zy, aan welker Wyfjes de Vleugels ontbreeken. Zie zyne Bibl. Nat.
pag. 570.

1)e groote en fchoone Oleasder-Rups, benevens haare
Veiandering in een prachtigen Vlinder. Behoorende

tot de Eerjie Clajfe der Nachtvlinders,

%. I..

Ta». XV, T\^ 0/i?^«^^r, welke in Italië, in Azië en Afrika, in 't wilde groeit,,

en XVI. I J in onze Tuinen tamelyk gemeen is, en dien men, om zyne bekoor-

lyke Bloemen, ook Roozenboom noemt, wordt, ter zaake van zyne vergiftige

Eigenfchap, wel eens het Tover - Kruid geheeten. Dan, fchoon hy voor ver-

fcheiden InfedVen vergiftig zy, gciyk men aan de Vliegen ziet, welken, zo

dra zy deszelfs bloemenfap inzuigen, dood nedervallen, is 'er nochtans eene

Rups, die zich met zyne bladeren voedt, en uit dien hoofde den naam draagt

van de Oleander- Rups. Ik weet my niet te binnen te brengen, dat ik dezel-

ve, buiten de melding, d'ie de Heer Frisch 'er van maakt, in eenige befchry-

ving der Infeften, welken ik, zo niet allen, immers voor 't meerder gedeelte,

doorbladerd hebbê, gevonden had; en deze is, onder alle die Schryvers, voor

zo veel ik 'er nog weece, de eenigfte, die ons de gefchiedenis dezer Rupfe
omftandig heeft medegedeeld. Zie zyne Bcfchryving van allerlcie Infeften &c.

VII 'e Deel, pag. 5. Ik denke, dat de zeldzaamheid van dit Infedt in onze

Landllreck 'èr de oorzaak van is: want, alhoewel ik, van der jeutjd af, myn
vermaak aan de Infciften gehad, en altoos, naauvvkeurig gelet hcbbe, op het

onderfcheid der Rupfen, welken wy 't meert van alle Infeften, benevens de

Vliegen, te zien krygen, kon ik my echter, niet erinneren, dezelve ooit be-

fpeurd te hebben. Ja zelfs waren mync poogingen ydcl, na dat my deze

Rups, uit het gemt'lde Werk van den Heer Fkisch, reets voor 8 jaaren be-

kend was geweeft; en ik derhalve des te meer moeite aangewend hadde, ohi;

de-
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dezelve te vinden; en anderen, die, zo wel voor zichzclven, als voor my,TAB.XV

eel moeite daar toe deeden, zyn 'er niet gelukkiger in geweeft. en XVI-

S. 2.

Schoon ik nu menige onderzoeking vergeeflch gedaan hadde, ten minde
in zo verre, dat ik zo gelukkig niet M^arc, van het Infeft dat ik zogt te

vinden, is nochtans myne moeite eindelyk dikwyls beloond geworden; en zo

is het my ook ten laatllen met de Oleander- Rups gegaan. In dit nu haaft

verloopen jaar van 1748 is het, in onze Landftreek, tamelyk warm geweeft;

en nadien de twee voorgaande Zomers niet minder warm waren, zal dit ver-

moedelyk de oorzaak zyn, dat de Vlinders, die uit onze Rups voortkomen,

eens een verderen tocht,jiidan ze anders gewoon zyn , ondernomen hebben , en uit

de anders v/armer Landftreeken in de onze overgevloogen zyn*. Dezen zullen

gevolglyk de in onze Tuinen ftaande Oleanderltraiken met Eieren belegd

hebben; waaruit dan naderhand hier en daar verfcheiden Rupfen voortgeko-

men zyn; welken, wegens haare in de maand Auguftus volwaflèn grootte,

niet wel verborgen konden blyven,* en hier door is het my, benevens ande-

ren Liefhebberen gelukt, dczelven deelachtig te worden. Ik ontving ze van

een voornaam Begunftiger; met bericht, dat zyn Tuinman, al veel maals be-

fpeurd hebbende, dat de bladeren van een enkelen, en roode bloemen draa-

genden Oleander -boom, doorgebeeten waren, bcflooten had , op deze onge-

noode gaften , welken zo veel fmaaks in die bladeren vonden , wat naauwkeu-
riger acht te geeven. Dat dezelve daar op deze gantfch onbekende Rups
eindelyk ontdekt, en om haare zeldzaamheid in bewaaring genomen had;

zonder haar het by de Tuiniers gewoonlyk noodlot van diergelyke Schepzelen

<e laaten ondergaan. Doch zo groot als myne blydfchap was, dat ik deze zo
lang gevvenfchte Rups eens magtig wierd, zo groot was myne vrees, over de
onzekerheid, of ik ze wel ooit ter Veranderinge zoude brengen. OndertufTchen

wilde ik daaromtrent niets verzuimen; en dewyl ze reets volwaflèn en naby

de Verandering fcheen te zyn, zo hebbe ik ze des anderen daags ten eerden

af-

* Dit vermoeden van den Heer Röfel wordt wyders door 't Bericht, 't welk de Heer Fiifcff

van deic foort van Rupfen geeft, zeer waarlchynlyk gemaakt. Want hy zegt, in zyn Vilde
Deel pag. 5 , dat de Zomer in 't jaar 1727 , vvaar in deze foort van Rupfen op de meefte

Oleander -boonien in de Tuinen te vinden was, zeer droog geweeft is. Ik moet my zel-

ven zeer ongelukkig fchattcn, om dat ik, onaangezien myne veelvuldige moeite, noch
deze Rupfen, noch haare Vlinders hebbe konnen deelachtig worden; fchoon ik, voor eenigc

jaaren, op orde van zyn« Hartoelyke Doovl. den Erfprins van Coburg, voor een enkeleR

wel gefchapen Vlinder van deze foort, 50 Ryksdaalders geboden hebbe. Hierom kan ik ook
niet zeggen, hoedanig 'er deze Rupfen in haare jeugd uitzien, of welke gcftalte en koleur

de Eieren der Vlinders hebben, waar uit dit Infeft te voorfchyn komt; doch het is t«

vermoeden, dat ze, gelyk die der meeften dezer Claffe, ovaal -rond, glad «1 groen zullen

wee2.en.
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Tab. XV. afgemaaid. Maar dit was naauwlyks verricht, of zeker goed Vriend kvvam my
en XVI. bezoeken, en bragt my nog een paar van deze Ruplen; Vt'clken, fchoon nrrg

zo groot niet als de eerlte , echter airede den laacÜen Rupfen - rok aan hadden ;,

en my, zo wegens haare wakkerheid als graagen eetluft, alles goeds van haar

deeden hoopen. Ik bedankte mynen Vriend des te meer, aangezien ik tea

minfte éénen Vlinder verwachten konde.

Het is den Liefhebberen van Flora genoegzaam bekend, dat 'er, uit 7:aaden

van eenerleie Plant, niet altoos Bloemen van ecnerleie koleur opfcliictcn : even

zo gaat het ook met de Riipfen. De Rupfen, die uit de Eieren van een

Vlinder voortkomen, zyn niet altyd gelyk aan die i««"en, waaruit de Vlinder

gefprooten was; fchoon ze voor 't overige, als de Bloemen, eenerleie geftalte

en aart met de Moeder hebben. Dus was het geüeld met myne drie ontvan-

gen Rupfen, welker gedalte my duideiyk te kennen gaf, dat ze van ecner-

leien aart waren; hoewel zy in koleur merkelyk verfchilden. De eerde, die

ik op den 25 Auguftus kreeg, had over 't geheel eene geelachtig- groene

fiK. I.
grondverwe, als in de ii'e tig. van Tab. XV. te zien is; welke dezelve

volwafTen, in haare natuurlyke grootte, vertoont. De tweede oordeelde ik

onnoodig af te beelden, gemerkt zy van de eerlte nergens in verfchilde, dan

dat haare grondverwe meer okergeel, dan groen was; en de derde, in de a-ie

Tig. a. Fig. te zien, had eene donkere oranje -geele grondverwe. Na zullen wy de

eerlle eens wat naauwkeuriger befchouwen. Haare lengte beloopt bykans 4 en

een halven duim. ; het Lyf is nagenoeg van eenerleie dikte , tot aan de drie

voorfte leden of ringen ; die allengskens dunner worden ; invoegen dat de hals

en de kop de twee kleinfte leden uitmaaken. De ronde en van vooren gc-

fpleeten Kop van dexe Rups der i^*e Fig. is blinkend bleek -groen; doch de

drie daar opvolgende ringen zyn, benevens de helft van den vierden, meer

citroen - geel , dan groen. Op den derden ring, van den Kop af, ziet men,

ter wederzyde, eene fchoone blaauwe Spiegelvlak; welke uit twee flukkea

fchynt te beilaan; om dat hy met eene dubbele, ovaalronde donkere bezoo-

ming voorzien is. Deze vlak wordt, naar 't midden toe, held rer blaauw, en

loopt, in 't midden, ongemerkt in een wit punt te niet, derwyze echter,

dat hy altoos verdeeld fchyne te blyven. Op het laatfle en achterile lid ver-

toont zich eene oranje -gecle Itaart - of hoorn - fpits ; welke, ton opzichte van

het maakzel, van eene andere geÜalte is, dan men zulke fpitzen aan de ove-

rige Rupfen dezer Claflè ontdei;t. Dezelve valt naamlyk zeer kort en (lomp;

(laat ook niet zo wel in de hoogte, en hangt veel meer iets gekromd neder-

waarts. Van deze hoorn -fpits afloopt 'er, door alle de ringen, toe in den

vierden van ^an Kop af gerekend, ter wederzyde een breede witte ftreep;

langs welken,- van onderen, een byna zo breede Violet -blaanwachtige flreep

getrokken is. In dezen laatlkn ziet men eene rei vatte punten; die echter in

meer-
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meerderen getale, boven den witten ftrcep, in den groenen grond, naar de Tab. XV.

bovenvlakte van den rug, gevonden worden. De zes voorde klaauwpootcn'-""-^^'*

zyn fchoon blaauw van koleiir; doch de 8 ilompe buikpooien, mitsgaders de

beide nafchuivers, en de ganticiie ondcrvlakte van 't lyt", ziet nicn in tegen-

deel gras -groen. De ter wcdcrzyde (bande 9 Liiclugaten zyn zo groot, dat

ze zeer duidelyk in 't oog v.'.llcn; zj vertoonen zich langkwerpig rond, zwart

van koleur, en liaan in eene geele bezooniing.

$.4.

Dus zag 'ef myne eerfie Rups uit ; en de beide anderen waren in maakzel

,

als reets gezegd is, zo weinig van haar verfchillende, dac 'er naauwlyks iets

meer van te zeggen zy; dewyl ik reets gewag gemaakt hebbe van 't onder-

fcheid der koleure; doch het vcrfchil was aan myne derde Rups, in de a^le

Fig. afgebeeld , evenwel zo groot , dat ik niet voorby konne, 'er nog iets van

te melden. Derzelver Kop is bleek -bruin, en de daar op volgende eerlle rin-

gen zyn, zo als de gantfche ondervlakte des lyfs, de vier paar buikpooten,

de dikke nafchuiver en de ftaart-fpirs, volkomen oranje -geel. De bov.nvlakce

van den rug heeft wel dezelfde grondverwe, maar valt iets blceker uit, en

fpeelt daar nevens eenigzins in 't Roozcnverwige. De byzondere, orootc,

hoogblaauwe Spiegelvlakken, ter wederzyde op den derden ring, ontbrceken

hier ook niet; en de breede, witte Zydellreep is 'er insgelyks; die echter by

deze Rups, zo wel van boven, als van onderen, met rood -bruine vlakken

voorzien is; welken iets donkerer zyn, dan de overige grond. Boven den

witten ftreep vertoonen zy, op ieder der zes ringen, waar op ze gezien wor-

den, een halven driehoek, die met veele witte- punten bezaaid is; en onder

dezen ftreep is de overige donkere grond mede met cene rei witte punten

voorzien. Van den Kop af loopt 'er, van boven over 't midden der drie eer-

fte ringen, mitsgaders ter wederzyde van dezelven, eene donkere linie, en

de drie paar voorpooten hebben dezelfde koleur, als die van de eerfte Figuur.

'Wanneer wy nu alles, wat aan deze beide Ruplen, boven anderen, byzondcr

op te merken is, te zamen neemen, zo beftaat zulks in de beide fchoone

biaauwe fpiegelvlakken ; in den breeden witten zydeftrcep; in de om denzcl-

ven ftaande veelvuldige witte punten, en eindelyk in de ftompe, nederwaarts

geboogen Staart of Hoorn- fpits. Deze vier (lukken zyn, myns oordeels, ge-

noegzaam voldoende, om het kentekenende van onze Rups te bepaalen, en

dezelve van anderen te onderfcheiden.

s. 5.

Voorts hebbe ik nog iets van de overige eigenfcbnppen dezer Rupfe te

melden. Wanneer ze aangeraakt wordt, maakt ze weinig beweeging tot tegen-

weer, en trekt alleen den Kop en d; drie eerlle leden zodanig te zamen, c.at

L 3 men
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^AB.XV men van de eer zyden ftaande Spiegelvlakken weinig of niets meer zien konne«
en XVL Voor zo veel ik verder waargenomen hebbe , is zy zeer langkzaam in 'e kruipen

,

en verlaat haar voedzel niet ligt ; waartegen haare verteering van 'c zelve zeer

fpoedig voortgaat. De Heer Dr Reaumur heeft Tom. L Mem. IlLp. \i\ aangC'

merkt, dat 'er Rupfen gevonden worden, die, op éénen dag, tweemaal zo veel

eeten, als ze zwaar zyn, waar door ze dan ook ten fpoediglle groeien. En ik

ftelle vaft, dat onze Oleander -Rups mede die Eigenfchap heeft: want ik moell

dezelven meer dan eenmaal daa^s frifciie bladeren geeven; en ik zou, indien

ik myne drie Rupfen , welken ik te gelyk opkweekte , langen tyd had moeten

fpyzigen, wel een gantfchen Oleander-boom noodig gehad hebben. Temeer,
daar my niet bekend was , of ze ook bladeren van andere ge-.valTen zouden

lullen; waar aan ik tot nog toe reden hebbe om te twyffelen; nademaal alle

de Rupfen van deze foort, welken men in 't voorgaande jaar tamelyk veel

by ons ontdekte , op geene andere gewaflTen , dan op Oleander - hoornen , ge-

vonden, en met deszelfs bladeren gevoed wierden. Vermits nu ééne enkele

dezer Rupfen dagelyks zo veel voedzel noodig heeft, zouden de Liefhebbers

van Tuinen wel voor dezelven mogen vreezen," doordien de Oleander- boomen,
die onze Tuinen vercieren , in lang zo groot niet zyn , als ze in andere Lan-

den worden; daar ze oorfprongkelyk groeien. Even daarom, devvyl het buiten-

landfche GewafTcn zyn, zo konnen ook de Rupfen, die 'er op aazen, by

ons niet zo ligt voortkomen ; nademaal geen Tuinman de moeite neemen zal

,

om met zo veel vlyts, als hy aan de kvveeking der boomen befteedt, ook

voor de Rupfen te zorgen: en dit niet gefchiedende , konnen zy, als Buiten-

landers zynde, by ons zo weinig voortteelen, als de Zy- Wormen; welken

men echter met veel moeite, hoewel met geen zonderlingen voortgang, in

ons Duitfchland, zoekt aan te kweeken.

f 6.

Dat de Rupfen, by de aanllaande Verandering van huid, ook van koleur

veranderen, is eene bekende zaak; waar over ik, in 't Eerfie deel myner

Hiflorie der Infecien , dikwyls gelegenheid gehad hebbe te fpreeken. Des niet

tegenllaande ftond ik nochtans niet v/cinig verbaafd, toen ik, op den 27

Augiiftus myne Rupfen befchouwende , de eerfte dermaatc veranderd vond,

dat ik ze naauwlyks meer kende; en na dat myne verbaafdheid eenigzins be-

daard was, verheugde ik my grootlyks, dat fk haar terllond, na dat ze my
toegezonden was, in haare toen natuurlyke gcllalte afgemaaid had. Naderhand

nam ik ook diergelyk eene Verandering aan de beide overigen waar; des ik

befluite, dat men zulks voor eene byzondere Eigenfchap dezer Rupfen te

houden heeft. Dit zo zynde, hebbe ik het der moeite waardig geacht, onie

Rups, ook in de veranderde gedaante, mynen Leezeren onder 't oog te

«!>,> , brengen: men ziet ze aldus in de 3^'* Fig. en wy zullen haar in die gedaante

eens wat nader befchouwen. De voorheenen bleek -groene Kop is nu zwart,

en
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«n de Hals heeft eene fchildvormij^e vlak van gelyke koleur. De beide Spie- Tab, XV,

gelvlakken hebben thans geen wie middelpunt meer; en zyn gantfch donker -"'^^'-

biaauw; ook ziut men haare zwarte bezooming iets breedcr. De grondverwe

der drie eerrtc ringen is oranje -geel; en de laacfle heeft, benevens de Na-

fchuivers, dezelide koleur. De bovenvlakce van den Rug vertoont zich, tot

aan de twee witce zydellreepcn , gantfch dof en donker; en van onderen

loopt 'er, langs die ftrecpen, een zwarte ftrcep; zo dat de veelvuldige

daar onder en boven ftaande witte punten nu nog wel zo onderfcheiden in 't

oog vallen. De overige ondervlakte heeft, gelyk de 8 ftompe Buikpooten, eene

oker- bruinachtige Vkeich- koleur; en het cicrlyk blaanvve der zes klaauwpoo-

ten, is nu eenij^zins bleeker; doch de ftaarcfpits heeft geen verandering on-

dergaan,

5.7.

Wanneer myne Rupfen in dit veranderd gewaad een dag dborgebragt had

den, wierden zy, omtrent den avond, zeer onruftig, en zochten eindelyk in

het groote, en half met aarde gevulde Glas, waarin ik ze bewaard en gevoed

had, onder de overgebleeven bladeren van haar voedzel , een hoek; waarin ze,

zonder verder, gelyk andere Rupfen, in de aarde te wroeten, bleeven liggen. Zy
waren echter niet lang in ftiite; maar gingen aan 't werk, om eene bekwaame
wooning te vervaardigen. Alle de grove deelen , uit aarde en geknaauwde blade-

ren beftaande, die onder hen lagen, fchooven ze ter zyden; en bragtcn anderen,

wat verder afgelegen, nader by. De mond diende haar als tot handen; en

door middel van denzclven fchikten zy haare bouwftoffen in goede orde op
elkander; voorts moeft de draad, dien zy ter dikte van een Paarde hair uit

zich voortbragten , tot de t' zamenbinding der bouwftofFen ftrekken ; waar door

haar verblyf wel dra al tamelyk verzekerd was. Doch zy voltooiden hetzelve

niet zo fpoedig, als ik in 't begin dacht, toen zy zich reets voor myn ii;ezicht

verborgen hadden. Want des anderen daags het glazen verblyf,. waarin ze wa-

ren, befchouwende, bevond ik, dat twee derzelven zich van den rand van 't

Glas in dier voege tot een Zy-muur bediend hadden, dat het een gedeelte

haarer wooninge uitmaakte. Hier door ontdekte ik, dat ze nog geduurig met

den zelfden yver aan 't bouwen, van haare wooning bezig waren, als ik ze

daags te vooren gezien had; en deze arbeid duurde ook nog tot aan den Iche-

meravond; wanneer zy evenwel meerendeels gedaan hadden. Maar fchoon deze

Rupfen dus niet in de aarde kroopen, was 'er echter aan de bovcnvlakte

geen zonderlinge verandering of verhooging te befpeuren: want de onder

haar liggende aarde ter zyden gei'chooven hebbende, kreegen zy ruimte genoeg,

om zich op die manier te leggen, dat 'er geen merkelyke oneffenheid boven

haar ontftonde,

S. 8^
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Tab. XV. §. 8.

enXVr.

Myne Rupfen veranderden, na dat ze op gemelde wyze eene Lcgerdcde
voor zich vervaardij^d hadden, juill niec ten eerllen in Poppen; maar i.< mocii

£r nog al ecni^en tyd na wachten. Eindclyk zag ik, op den 31 ^Jugufius Aa
ecrile Rups in haare Poppe gedaante, en den ouden Ilupfenbalg nevens l-aar

liggen. De nieuwe Pop was toen nog gantfch zwavel -geel; maar ze wierd,

na ccnige dagen, iets donkerer, en ten laatlle verkreeg zy de koleur van geel

VVafca, of wierd donker oranje- geel; welke koleur zy ook vervolgens behield,

f'ê 4. tot dat 'er de Vlinder uit voortkwam*. De 4^»; /^g. van 7^ak XVf. vertoont

deze Pop, liggende qp den rug; haare lengte beloopt ten naaflen by 3 dui-

men,- maar dewyl ik ze eenigzins gekromd, zo als ze in haar hol lag, afge-

tekend hebbe, komt dezelve hier wat korter voor. De vyf laatlle leden van

haar achterlyf fchynen iets donkerer dan de oveiigen; maar dit wordt veroor-

zaakt door de menigvuldige Hippen, waar mede dezelven, meer dan de ande-

ren, bezet zyn; en op den rug is het aantal dier punten nog grooter. Wanneer
men deze pop zagtkcns aanraakte, gaf zy niet alleen haare gevoeligheid te

kennen, maar men kon ook duidelyk befpeuren, dat ze in de kerven of

vouwen der leden, rondsom, met tedere, fcherp^ fpitzen bezet was. Aan 't

Jaatlle lid is ze met een hard , bruin ftaartpunt voorzien ; en kort by hecxelve

bevindt zich eene langkwerpige , donkere fpleet-vlak. In de groote zwarte

vlakken, hier op de eene zydc te zien, zyn de Luchtgaten; en tudchen de

beide Vleugelfcheeden ontdekt men eene zwarte fteeds even breede linie; die,

insgelyks, van boven over het midden van den Kop en 't borftftuk heen

loopt, en eindelyk op de ringen, lidswyze, in punten verdwynt. Voor aan den

Kop vertoonen zich de plaatzen der oogen; die zeer groot, en met eene,

tot in het midden uitloopende , verdiepte kronkel - linie omgeeven zyn. Zo nu
v^as de gedeltenis der eerlte Poppe; welke ik uit myne Rupfen kreeg: de

beide anderen bleeven ook niet lang achter; maar dewyl ze in alles aan deze

Pop gelyk waren, behoeve ik 'er geen verdere befchryving van te doen.

S- 9-

Hier op ftond ik liet melden myner waameemingen , raakende de verande-

tingen van dit Infeét te vervolgen; dan voor af moete ik nog iets melden

van het boven aangehaalde bericht, dat 'er de Heer Frisch van gegeeven

heeft. By hem is de kop der Rupfe , zegt hy , geelachtig geweell , en dezelve

heeft

• De Heer Frfcb v.egt, in zyti 2,evende Deel der Infeöen, pag. '.. dat haare huid , na de

verandering , donker - bi uin , vol kleine zwarte punten wss , itiit-^gaders dat 7.y groote ïwarte

ylakkcn, en zwirte ftreepen had; die van den kop af tot a-.n de vleugelen over het midden

heen liepen Derhalve moet 'er, ten aanzien der koleure, mede een onderlcheid by deze Pop-

pen plaaf; vinden; vermits de Heer Rö/el de zyne ker donker oianje-geel noemt, geljk

hy ook in de volgende §. fchryft.

KkEEMANN.
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Jieeft twee halve, groene, cirkel - ftreepen gehad. Het lyf was, van den kopT/»«.XV„

af, COC over de voorpoocen, zwavel -geel; het overige lange lyf, tot aan V" ^^^'

ftaar:piint , meer groen ; en over den rug heeft hy eenen , over 't midden heen

loopenden, ftreep waargenomen, die over 't geheel, doch voornaamlyk naar

den Itaart toe, rood-vleefch koleurig was. De llreepen ter wcderzyde noemt
hy vaal- wit i de buik, de buikpooten, benevens de ftaart met zync pooten,

waar door hy de nafchuivers bedoelt, waren bleek -geel; en de fpiegels bo-

ven de buikpooten, verftaa de Luchtgaten, hadden eene witte bezooming.

Dit alles nu was aan myne Riipfcn gantlch anders geüeld; doch de overige

deelen waren aan zyne Rupfen even zo , als ik van de mynen gezegd hebbe.

Dit beveiligt ons in de gedachten, dat 'er by deze Rupfen, ten opzichte der

koleuren , geduurig eenig onderfcheid plaats heeft. De Pop , die by niy donker

oranje- geel was, is by hem donker- bruin uitgevallen; voor 't overige heeft

hy 'er even zodanige punten en zy- vlakken, als ook den zwarten ftreep aan

bevonden, welken ik aan de mynen waargenomen hebbe.

§. 10.

By het vergenoegen, dat ik over de gelukkige verandering myner drie

Rupfen in Poppen gevoelde, vleide ik ray ook met eene vafte hoop, van
eerlang den zo prachtigen Vlinder, door den Heer Frisch befchreeven, te

zullen zien. Evenwel, gemerkt deze Rupfen eerft laat in den Zomer gevon-
den waren, verwachtte ik denzelven niet eerder dan in 't aanflaande Voorjaar;

^och toen ik myne Poppen , na 4 weeken gelegen te hebben , eens by geval

belchouwde, ontdekte ik aan dezelven niet alleen de gewoone beweeging,
welke de Vlinders by het doorbreeken maaken , maar ik zag te gelyk , dat de
bovenvleugels tamelyk donker door de fcheeden heen fcheencn; en dat de
Vlinder bygevolg niet lang achter blyven zou. Ook kwam de eerde, na ver-

loop van drie dagen, op den avond van den 3 OSiober , te voorfchyn; en
klom by de Ryskens , welken ik , uit voorzichtigheid , in 't gks-geftoken had

,

om. hoog. Kort daar na kwamen beide de anderen, op gelyke wyze, door de
Poppehüid heen dringen; en ik hoorde vervolgens, dat ook de Rupfen, wel-

ken door andere [.iefhebers opgekweekt waren, en haare volkomen grootte

nog kater dan de rriynen bereikt hadden, echter nog, in dcnzelfden Hei-fil,

als Vlinders te voorfchyn kwamen. Doch zommigen van dezelven waren niet

zo groot als de mynen; dat ik aan de kouder lucht toefchryve; welke deze

Rupfen, als Achcer'inj,en , meer getroffen had. Ik biyvc nog beflendig van ge,

voelen, dat het mee.'kl, aan de by ons dikmaals vroeger invallende kou^ie

lucht, toe te fchryven is, dat diergclyke uitheemfche Vündcrs, als deze, "en

die van Tab. 11. van dit derds Deel, zo zelden by ons gevonden wordend-

en dat zy 'er bykans nooit lan^jer dan twee jaaren blyven. De Heer Frisch
heeft onze Oleander- Rups des gelyks, by een droogen, of warmen Zomer,
in 't jaar 1727. gevonden. Ook omvang ik, terwyl ik met deze bcfchryving

•^dt DccL ijle Stuk. M be-



f* VERVOLG VAN DE 6ESCHRYVING
ttt XV bezig ben, 20 wel uit Lubek., als uit Dreinen, bericht, dat men de Venkel

-

«j XVI. Rups, welke iic in 't Eerfte Deel myner UijJorie der irtfeB^iriy in de tweede
ClalTe der Dagvlinders, Tab. I. afgebeeld en befchrccven hebbe, aldaar ia

dit jaar op de geele Raapen gevonden heeft; fchoon de Liefhebbers dezelve

nog nooit in die gewcllen gezien hadden. Dit hebbe ik allecniyk by gebragt^

ter verfterkinge van myn gevoelen; dat naamlyk de warmte van 't weer de
Vlinders uitlokt, om verder te vliegen, dan zy anders gewoon zyn.

Doch laat ons weder te ru^ keercn, tot ónzen Vlinder, welke met allett

Fig. 6. recht een der praclitigften genoemd mag worden; en die in de ó-fe Fig. van
Tab. XVI. in eene vliegende gelhlte afgebeeld is, op dat we dus gelegenheid

Zouden hebben, om deszclfs Boven -en Ündervleiyels te ;;clyk te bcfchouwen.

Aan de eerrten is de veelvuldigheid der vlakken, trekken en koleuren z<i

groot, dat ik het genoegzaam vojr onmo^clyk houde, dczclven in ecnc be-

hoorlyke orde te befchryven; waarom ik myne Leezers liever verzoeke, dat

zy de Afbeelding zelve naauwkeurig bezichtigen ; als welke ik met de grootfle

oplettendheid, en op de bell mogelyklle wyze, vervaardigd hebbe. Ondertuf-

fchen mocte ik 'er evenwel van zegden , dat de meelle vlakken der boven*

Vleugelen , om zö te fpreeken , de grondverwe uitmaaken , welke over 't alge»

meen fchoon gras groen is; hoewel ze 2ich, hier en daar, nu donkerer, d^n
helderer, èn dan ganJch helder vertoone. Uit deze verandering der Grond*
Verwe ontrtaan eigenlyk de menigvuldige vlakken; die ten deele in elkander

verfmelten , en ten deele eene heldere , zeer fcherpe bezooming hebben , welke

ftu in de lengte, dan overdwars, nu gedwongen of gekronkeld, dan half

cirkelswyze enz. door de vleugelen heen loopt. Benevens deze , op verfcheiden

wyzen, befchaduwde groene vlakken, zyn 'er nog twee anderen in dit r,eval

byzonder merkwaardig, door dien zy den Vlinder een aanvalli.r voorkomen
gecven. De eene is fchoon roozenvervvig; en loopt, van de inleding af, naar

den achtereen rand des Vleugels ; maakt naderhand een bogtigen hoek ; wordt

dan brecder, en loopt fchuins om hoog naar vooren, alwaar zy door eenigö

groene ftreepen verdeeld wordr. Van die vlak ilaat hjcr by echter nog aan te

merken, dat 'er Vlinders van deze foort zyn, waar in zy iets bleeker uitvak.

De andere vlak, welke de gedaante van onzen Vlinder mede verfraait, is

Violet- blaauw; en loopt, in de lengte van de door den Vleugel verdeelde

aderen, naar den achter- en binnen rand nederwaans. Behalve deze beide

vlakken is 'er nog eene derde in acht te neemen; nademaal ze aan nlle

y Vlinders dezer foorte, zo veelen ik 'er naamlyk van gezien hebbe, gevonden

wordt. Dezelve vertoont zich boven by de inleding des Vleugcis , is okergecl

;

en men ziet in 't midden een zwarten flip, die haar de gedaante van een

oog gcefr. Voor 't overige flaat van deze Bovcnvlcugelcn nog te melden , dat

ze, gclyk aan de meefte Vlinders «lezer Clafle, wat fmal, en aardig uitgchoold

zyn.
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zyn. De Ondervleugcls pronken verder ook met eenige groene en zwarte Tab. XV.

Jakken; luflchcn weiken zo donkere als heldere ilreepcn en liniën gezien '•'"^^^

worden; maar in 't midden liebben ze cea violet -graauwen grond; en aao de

ialeding worden zq wederom zware.

S- »*»

Van de Vleugelen zullen wy nu overgaan tot den Kop. Deze heeft insge-

•lyks, zo als 't overige lyf, eene fchoone groene koleur,- echter in diervoege,

dat ze nu heldcrer, dan donkcrer voorkomt. De beide oogen zyn tajnelyk,

groot en rood -bruin*; boven naafl aan dezelven hebben de twee dikke, bleek-

okcrgeele Sprieten hunne inleding ; en van onderen heeft de Bek con vry langen,

Zuiger; dien de Vlinder wel raeeltal te zamengerold draagt, maar welken ik,

om zyne lengte eenigerraaate te doen kennen , in de gemelde ó^e /Vg. uit

elkander gewikkeld afgebeeld hebbe. De op den Kop volgende Halskraag

heeft eene breede, bleeke, vleefchvervvige bezooming; doch de twee groot©

donker -groene Schouderbladen hebben een iets fmaller boordzel. Dezen ver-,

•toonen een eenigzins ongelyken driehoek; en terwyl ze boven met hunne

fpitzen te zamen llooten, verwyderen zy zich met de nederwaarts loopendeo,

van eikanderen ; waar door 'er een andere driehoek tuflchen hen ontftaat , diO;

,

fehoon helder- groen is. Op dezen volgen wederom eenige andere donker»

groene vlakken met heldere boordzels; en hier mede eindigt het Borftftuk. Het
•eerlte daar op volgende lid van 't achterlyf is half bleek -geelachtig, en half

groen; derwyze, dat deze beide kolcuren onderling verfmelten. Tuflchen de
overige leden van dit achterlyf is altoos een heldere dwarsftrecp te zien;welke^

inzonderheid tufTchen het tweede en derde lid, fehoon hoog -geel is; docbi

men wordt ze allen op het duidelykfte gewaar , wanneer de Vlinder zyne leden

Avat uitrekt. Behalve deze heldere ilreepen, bcfpeurt men ook, op ieder lid,

nog twee anderen ter zyden, welken van onderen opwaarts naar achteren toe

loopen : en beide te zaraen gceven zy aan dit achterlyf eene zekere fraaiheid

\an gedaante.

S- ï3.

Èehal\'e het dikke achterlyf, waar door het Wyfje van 't Mannetje te on»-

der

* Waarfchynlyk zja de oogen deze» fchoonen Nadifvlindcrs fflrt cenc zo lichtende pholpho--

rifche E:gtnllhjp bcgaafil , aU die van verfcheiden snJcje Nachtvlinders j welker oogen in 't

di.iüer een g'ianz.ig licht van z,ich gceven, als dat van gloeiende kooien. Over deze hoeda-

tiighcid , die ik reers voor lang aan de oogen van verfcheiden Nichtvlinders , mitsgaders aan

die van andere Inlc£lcn, ofgcineikt liebbe. lal ik by gelegenheid, in myne Byvoegaeli,

^jdioopiger fpreeien»

K L C K m A N M.

M ft
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Tab, ^v.derfcheiden is, méenc ik ook, by de tegenwoordige foorc, noj een Kenteken
eüXVK (jes gcdachts aan 't laatfte lid ontdekt te hebben. Het zelve loopt aan 'c

F'g. 5- Wyfje, in de 5^2 Fig. met geflootcn Vleugelen afgebeeld, zeer fpics toe; en

men befpeurt aan ieder zyde eene grootc langkwerpigc , donker- groene vlak.

Fig. 6. Daar en tegen is aan 'c Mannetje, in de 6^ie Fig, aan 't gezegde lid een

byzonder groen, en helder bezoomd deel te zien; waar onder twee andere

deelen verborgen liggen; zo als 'er gemeenlyk aan de Manlykc Vlinders ge-

vonden worden, en die eene foort van Knyptang fchynen te formeeren. Voor
't overige vertoont 'er zig ook wel, aan ieder zydc van 'c naalte lid, eene

donkere vlak, maar dezelve is hier mcrkelyk kleiner, dan aan 't Wyfje. De
Eieren, waar mede het iyf van de Wyfjes- Vlinder doorgaans gevuld is, kon-

den ook zekerlyk veel tot de erkenning van 't Geflacht gedaan hebben; maar dan

was ik genoodzaakt myne Vlinders daarom te moeten bederven; en zy zouden

hier door in myne Verzameling, waarin deze Vlinders tot nog ontbr-ikcn,

geene zo fraaie vertooning gemaakt hebben. Hierom nam ik liever de beide

Vlinders, die ik nog overig had van de 8rie, welken by my uitgekomen

waren, (^gemerkt ik den derden aan een voornaam Begunftiger vereerde,) zo

dra ik ze afgemaaid had, en doodde dezelven, op myne wyze, door eene

drukking; dewyl ze anders, met eene fpelde vallgeflokcn wordende, te veel

fladderen, en het itof van d^ Vleugelen wryven. Doch zo als ik den eerflcn

dood wilde drukken, bezeerde ik mynen Vinger dermaate, dat hy werkelyk

begon te bloeden; en toen ik naar de oorzaak daar van zocht, bevond ik

dezen Vlinder, met zeer lange en fcherpe (leek - fpitzen , aan zyne pooten

voorzien. Wyder? is de koleur der zes pooten bruinachtig- wit; de b-idc

voorden zyn aan hunne bovenfchenkelen zeer fterk met een dik Vederltof

begroeid; en by de vier overigen ontdekt men, aan 't einde van 't middelde

lid, de gemelde Steekfpitzen , waar van 'er altoos tw^ee aan ieder poot zyn,

S- 14-

Boven hebbe ik gezegd, dat het genoegzaam onmogelyk is, cm eene dui-

delyke befchryving te geeven van alle de vlakken en cieraaden der bovenvleu-

gelen onzes Vlinders; en als men gelieve te Icezen 't gene 'er de Heer

Frisch van zegt, die zulks ondernomen heeft, zal men bevinden, dat ik 'er

groote reden toe gehad hebbe: want zyne befchryving is op verre na niet

toereikende genoeg, om alles aan te toonen, wat 'er in te vinden zy. Dezelve

komt met de Figuur, die hy van den Vlinder geeft, zeer wel overeen; maar

als die 't oorfprongkclyke naauwkeurig afbeeldt, dan is zyn Vlinder op verre

na zo fcliOon niet geweell, als de myne; en dit kan wel waar zyn; want,

gclyk de Rupfcn niet altoos even fchoon zyn, zo vindt men ook veeltyds de

Vlinders van den anderen onderfclieiden. Mogelyk is dit mede de oorzaak,

dat hy, in zyne befchryving, ^';cwag maakt van eene Karmyn- koleur; welke

aan den mynen ni^t gevonden wierd. Ook was de gyas- groene vlak, daar hy
van.



CLASSISIRiPILKmUMKO CTUR^ORUM.

^:S.:^:y^e/fi-ct1r rl ^





DER HUPSEN BN VLINDERS. 93

van fpreekt, die onder het roo;:cn-rood is, by my niet, zo ds by hem, Tab.

Vygenvormig, en met cene Karmyne befchadiiwing bezoomd. Voor 't overige •^^^*

mag deze Vlinder weezen zo als hy is; by zal toch altoos fchoon genoemd
mogen worden; en zyne Vleugels zouden, boven anderen, tot zodanig een

Konftwerlc gebruikt konncn v/orden; als waar nicdc het pag. 77 van my befchrcc-

ven Kabinet vercierd is. De hooggeachte Bezitter van 't zelve, die my toen nog
onbekend was, doch nu bekend is geworden, is afkomllig uit het Hoog-Grauflyk
tiuh der Hcercn Graaveii van Thurn en Valsassina. En zyne Gciiude

heeft my niet alleen bcgunftigd, met de vryheid, dat ik zyn hoogen pcrroon

openlyk mag melden; maar hy heeft my daar benevens heufchlyk laaccn aan-

bieden, om zyn gantfche Kabinet, en al het zeldzaame dat 'er in gevonden

wordt, te mogen afmaaien. Hoe gelukkig zou ik my fchatten, wanneer i!c

my van deze gunll bedienen konde! en hoc veel cieraads zou ik daar door

aan myn Werk byzetten ! Maar dewyl ik, om dit te volbrengen, eene Rciza

moete aanvaarden, ben ik, met betuiging van onderdanige dankzegging, ver-

plicht, zulks zo hmg uit te itcllen, tot dat myne andere bezigheden my die

onderneeming zullen toelaacen.

J. '5-

Maar is deze befchreeven Vlinder een der genen, welke, om zyne fchoon'-

heid, verdient bewaard, en in de Kabinetten geplaatft te worden; 't is ook
even zo met de Rups; en 't ware te wenfchen, dat zulks daar mede in.si;c»

lyks gefchieden kon. Zy toch geeft den Vlinder in fchoonhcid weinig toe ; en
cene Verzameling van Rupfen, in haare natuurlyke geflalte blyvende, zond r
de koleuren te verliezen, zou den Liefhebberen van Natuurlyke voorwerpjrj

een even zo groot genoegen baaren, als een Kabinet van allerhande Vlinders,

Doch 't is ray onbekend, of 'er wel ooit, tot nog toe, een middel is uitge-

vonden , om dezelven in haare fchoonheid te behouden ; en myne ondernce-

mingen altans zyn daar omtrent altoos vruchteloos gcwedl. In het in zyne foorc

onvcrgelykclyk en zeer prachtig Werk, in 't jaar 1742 te Parys uitgekomen

,

en genaamd: Hiftoire naturelle.^ eclaircie dans deux de jes parties princi-

pale!, la Lithologie & la Conchyliologie &€. heeft men een Bericht van de
beroem.dde Natuur- Kabinetten van Europa. Onder anderen wordt 'er pag 206.

pcfproken van het Kabinet van den Heer Ds Reaumur, en gezegd, dat 'er

in hetzelve, behalve cene volledige Verzameling van Mincraalen, en andera

Zeldzaamhcdcn, ook cene menigte van Infecïtjn is, die tulTchen DA^ee gLi.-:en,

droog, bewaard worden. Men vindt 'er, volgens dit vcrflag, boven dien ook
nog veele weeke Infeftcn, als Rupfen en Wormen, die in verfcheiden glazen

pypcn, violen en vleflen, iu Likeur liggende, beflootcn zyn. Doch 'er word:
niet by gemeld, of alle deze Infcétcn hunne natuurlyke koleuren bchoudcu
hebben, dat ik vafl ftclle mogclyk te zyn. De Schryvcr voegt 'er allecnlyk

nog by, dat de konft, om wceke Infeétcn te bewaarcn, ecnc nieuwe vi:idiiig

M 3 is;
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Tab. XV, is; en mifTchien beflaat de Likeur, waar van de Heer De Reaumur zich
«jiXVL bediende, enkel in Brandewyn, waar in zo veel Zuiker opgeloll is, als dezelve

aanncemcn wil. Wanc my fchiec te binnen, ergens in zyne Hiltorie der In-

feftcn geleezen te hebben, dat hy zodanigen met Zuiker verzailig.den Brande-
wyn tot een dicrgelyk gebruik zeer aanpryit: maar ik hcbbe 'er tot nog de
proef niet van genonjcn. By geval dus op deze llofFc gekomen zyade , hoope
ik mynen J^cczercn geen ondicnft te zullen doen , door ook iets te melden
raakende het Kabinet van den beroemden Swammcrdam, en 's Mans mani-r, om
de Infeften te bewaarcn. Deze diepzinnige en vlytigc Natuur- onderzoeker had,
volgens het bericht van den grooten Boerhave , in het door hem bcfchreeverj

Leven van Swammerdamy Bibl. Nat. Tom. 1. zo aanzienlyk een fchat van
Natuurlyke Zeldzaamheden by een gebragt, dat de Groothertog van Toskanen^
die zulks in den jaare 1668. befchouwde, hem 12 duizend guldens daarvoor
boode. Dezelve beflond uit eenc keurige verzameling van ontlecde Voorwerpen
en Infeften. Hier van had hy drie duizend onderfcheiden foorten; en nevens
dezen kon hy ook derzelver kleinftc dcelen, welken hy, door ecne byzondere
konft en behendigheid, wiil te fchikken en te behouden, den Liefhebberen
vertoonen. Onder anderen wiil hy, door de naauwfte en fynfte pypjes, water
in de Infedlen te fpuiten, om ze daar door te zuiveren; en dezelven nader-

hand op te blaazen, en dan te droogen: als dat gedaan was, had hy ze met
Spyk-Ólie, waar in een weinig harll opgeloft was, beflrecken; en ze daar

door een langen tyd voor 't verderf bewaard. Aan de Wormen maakte hy van
achteren eene kleine opening; door welke hy vervolgens alle inwendige voch-
tigheden en ingewanden voorzichtig, en met veel gedulds, uitdrukte; voorts

vulde hy dezelven met Wafch; waar door hy ze naderhand altoos bykans in.

haare natuurlyke gellalte kon doen zien*. Di: laatlte nu denke ik, dat ooic.

met
* Het geduld van den Heer Stvammerdam , om . by de ontleding der Infeflen , de fynfte ve-

zeltjes te behoiiden. en verder de middelen uit te vinilen , waar door hy de Infeften ttn hngfte
in hunne gedaante kon bcwaarrn, moet onbefchryvclyk groot gcweeil zyn. Want gedjl.i i«

oefenen in 't gene men toch volftrckt moet afw::chtcn, is niet 7.0 groot, a'.s het gene
men oefent in 't onderzoeken van iets, dat ons duizendmaal mislukken knn. Ik bevind my
tegenwoordig in 't eerde geval; waar toe geen Swammerdami geduld noodig i<. W) hebbea
hier en daar in dit Werk gezien, dat 'er Ruplcn gevonden worden, die, in Poppen ver.

anderd zyndc. een jaar over, ja v.omtyds langer, llyvcn liggen. Nu hcbbe ik m 't jaar

1772. in 't laatll van Auguftus, zynde onder dit Ichiyven bykans j^arig, eene Rjpi gi>

vonden, die wel niet zeer groot, maar wondeilyk fraai gciekend was, met roodc, witrc,

bhauwe, zwarte en gccle vlakken, en op ieder ring eenige hairen had. Dezeli'eiaj, zynda
ongerwyfeld van buiten in gekomen, in myne Keuken, op een Latafeltje, bedekt mei een
wit Servet. Ik vond haar 7eer ieverig leiig om een veibl)f te zoeken, waarin ze lan»

veilig kon liggen: ik nam die Rups voorzichtig op, en zette z.e in een doosje, in 't wei-

ie zy zich des anderen d.iags reces met een dooiluchtig wit Spinzcl ingelponncn hadj

waar op zy na twee dagen in een kaflanje- bruin 7eer blinkend Popje veranderd is. Ik
hehbe dit popje, om het ter deege te bezichtigen, nu en dan wel eens uit het Sp^nzel

genomen, en 'er weder ingelegd i nuar het leeft en behoudt tot nog zyne koleur en i;lin-

kende gedjantci des ik met an gemeen, ca niet met een Swammeraams gedalJ, blyve

afwachten» wat '«r uit voort z^ komen.
Of. V e r t a a l e h.
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met de grootere Rupfen in *t werk gefield l?ati worlcn; doch of ze haareVAB XV,

koleuren volmaakt behouden zullen, durvc ik niet verzekeren, ik zul het hier"-'"^^'*

by laaten, en my v.rgenoe;en, met alleen den Licfhcbb:reii als met den

vinger te hebben aangevveczcn , wat ze konncn doen; en miirchien wordt deze

of gene daar door aangemoedigd, om de zaak verder te onderzoeken, en

vervolgens zyne gelukkige uitvindinj bekend te maaken.

tD^ li^fiige en behendige Mieren-Roover, die in eene

Land' en Nacht - Mimph verandert ; benevens zyne
ivonderbaare Eigenfcha^^en.

% r.

VLyantieicr wy de daadlyke verrichtingen der Dieren mer opmerkzaamheid 7^8,

^V befchouwcn, zullen dczdven ons zo wonderbaar voorkomen, datwyXVlL
ons wel gedrongen vinden, om aan zommigcn eene zekere foort van vernuf-

tigheid toe te Ichryven. Hy die 'er een breedvoeriger bewys van zien wil,

kan zyn verlangen voldoen in 't Werk, door den Heer Profeflbr WmcKLEa
te Leipzig, in 't jaar 1745, uitgegeeven, genaamd^ Philofophifcbe onderzoc

kingen raakende het zyn en -voeezen van de Ziel der Dieren: waarin klaar

beweezen wordt, dat de zielen van zommige Dieren eene zekere maate van

vernuft hebben. Tot dit flag van Dieren wordt aldaar ook betrokken het In-

fed, waar van ik tegenwoordig voomccmens ben te fpreeken; welks verrich-

tingen echter in dat Gefchrift niet naar den eifch befchreeven worden. Ondir
alle Infeélen, die ik, naar hunne byzondere en befchouwens waardige eigen-

fchappcn, onderzocht hebbe, is 'er my nog geen zo merkwaardig voorgeko-

men , als even dit Gedierte. Het is in grootte zeer gelyk aan eene afchgranuwe

Spin; en heeft eene fpitze knyp-of vangtang voor aan den Kop. De Lief-

hebbers kennen dit Infcfl by den naam van Formicaleo^ dat zo veel

zeggen wil, als Mieren- Leeuw \ doch by de Duitfchers is het tot hier aan

toe de Roof- Mier geheeten; \vclk2 beide naamcn dit Schepzel nochtans niet

zeer voegen. De naam van M.eren- Leeuv3 paft 'tr niet aan; om dnt het,

fchom 't zich mot Mieren voed:;, dczelven echter net aanvalt als een Leeuw,
die op den roof uitgaat, maar ze veel eer door liil zoekt te betrappen. Roof-
Mier kan men 't ook niet wel noemen; dcwyl het, ten opzichte der r^elialte

en eigenfchappen, niets met eene Mier gemeen heeft. Met veel meer recht

komt het zelve, nair myn inzien, den naam toe van Miei-en - Roover ; want
fchoon ook andere Infeftcn aan dit Gedierte tot eene aan rcnaame fpyze ver-

ftrckken , fchynt nochtans de plaats van dcszclfs verblyf duidelyk aan te toonen

,

dat het den kuil, waar iii het op den roof loert, voornaamlyk voor de Mieren
graaft?
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Tm. graaft; doordien dezelve meerendeels, gevonden wordt by een Mierenneft
XVII. Voorts rwcmc ik het gevleugeld SchcpzeJ, dat door de Verandering uit dezen

Worm voortkomt, ccne Land -en Nachtnimph; om dat het niet alleen eene

Libellc, of zogenaamde VVatcmimph gelyk is, maar ook uit een Aardworm»
en niet als deze uit een Waterworm, gebooren wordt; en dat dezelve daar

benevens flcchts by nacht, en niet, als de Waternimph, by dag gewoon is

te vliegen.

Deze genoemde Land -en Nachtnimph was my reets voorlang bekend ge-

weeft; zo ter oorzaake dat ik haar meni^;werf gezien had, als uit hoofde dat

'er op zekeren avond cene, door een open Venller, in myn vertrek, roadsora

de Kaars, kwam vliegen; ook had ik 'er zelfs eenigen in myne Verzameling

van Infeftcn. üoch uit welk een Worm zy voort kwam, kon ik niet ontdek-

ken,- voor dat ik eindelyk by geval het zesde Deel van het Werk van den

Heer De Reaumur in handen kreeg, en doorbladerde; alwaar hy in de X'te

Memorie cenc breedvoerige befchryving van dit Infeft geeft. Het was my dies-

tyds zeer aangenaam, den Worm, waar uit deze Nimph haaren oorfprong,

lieefr te leeren kennen; maar ondertuflchen kon ik my niet erinneren denzel-

vcn ooit gezien te hebben; fchoon ik niet twj'ffelde, of hy zou zich ook in

ons geweft onthouden , door dien 'er de Nimphen veclmaals befpeurd wier-

den. Ik deed derhalve myn uiterfte bell om dien Worm te vinden; doch wel

twee jaaren lang wendde ik vergeeflche mjeite aan; ondertufTchen zou ik ech-

ter, indien ik had kennen Icczen 't gene "er de Heer De Reaumur van fchryft,

myne moeite veeleer beloond gezien, en myncn wenfch fpoediger verkrecgcn

hebben. Want, na dat de Heer Dr. Huth my, het gene m.y noodig was te

wceten , verklaard had ; wel inzonderheid dat deze Worm zya verblyf lieeft , in 't

drooge Zand ; en dat een trcchtcrswyzc gemaakt rond kuiltje zyne tegenwoor-

digheid te kennen geeft; zo was ik verzekerd, dicrgelykc kuiltjes, of hollig-

heden, meermaals, aan de zandige wallen der bofchen of beemden gezien te

hebben; hoewel ik ze altoos gehouden hadde voor kuiltjes, die door ói^n

regen, of het druppen van de boomen, veroorzaakt waren. Nu beter onder-

richt zynde, ging ik vervolgens nooit zodanige kuiltjes voorby, of ik zag

naauwkcurig toe: maar alle myne deswcgcn aangewende moeite was ins,c;clyks

vruchteloos; tot dat een jonge Boerc Knaap, van wicn ik my dikwyis by de

Infeé^en-Jagt bediende, my leerde, hoe deze Wormen te vangen waren. Op
rekcren dag met hem wandelende, wees hy ray, aan den kant van een zan-

digen wal, by 't Woud, verfchcidcn diergelyke kuiltjes in 't zand, met ver-

zekering, dat hier ook vecle Zand - Diertjes moellen zyn. Hem daarop ge-

vraagd 'hebbende , of hy zodanige Diertjes ook wift te vangen; dewyl ik zeer

bejecrig was "or c:n te zien? zo ving hy terlloiid eene Mier, en wierpze in

een dier kuiltjes; doch naauivlyks had ik gezien, dat die Mier door een ander

Schep-
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Schepzel gej^reepen wierd, of de Jonge fchepte met zyne hand eenig ZandTAs.

opi en toonde my den Worm, welken de Mier nog tufTchcn zyne vangtang^^^^»

valt hield. '1'ertens verhaalde my die Knaap, dat hy, met andere Jongens in

-het Zand fpedende, eens met vcrbaafdheid gezien had, dat 'er in die kluit-

jes een Dier verborgen zat, het welk alle Mieren opknapte, die by toeval,

door 't ruilend Zand, in die trechterachtige kuiltjes neder zakten; dat vj

daarom een langen tyd toegezien hadden , om die kuiltjes niet te naderen

;

tot dat eindelyk een zyner Speelknaapen de ftoutheid had, van 'er in te

graaven, en hun dien Worm te toonen; waarmede zy zich naderhand, uit

hoofde van zyne liftige wyze en behendigheid om de Mieren te vangen

»

menigtnaalen vermaakt hadden,

§. 5.

Dien liftigen Mieren -Roover dus hebbende leercn kennen, en vangen, zo

Wrzamelde ik 'er veelen van allerleie grootte en verfchillenden ouderdom; die

ik naar huis bragt; alwaar ik hun bekwaame wooningen bezorgde; te wceten
houten en glazen Bakken van een handbreed hoog, en halfwegen met droog

Zand gevuld, om 'er myne nafpooring en onderzoeking mede te beginnen;

volgens welken ik myne waameemingen nu verder befchryven zal. Vermoe-
delyk zal 'er veel inkomen dat met de befchryving van De Reaumuu over-

eenftemt; nochtans kan ik verzekeren, dat ik alles, wat ik 'er van zeggen zal,

zelf gezien hebbe ; en als ik iets uit gemelden Schryver aanhaale , zal ik hec

getrouwlyk melden. Dat ook myne Figuuren geen namaakzels zyn van die

van den Heer De Reaumur, zal ieder, die dezelven by elkander vergelykt,

moeten bekennen. Twee kundige perfoonen, eenerleie zaak onderzoekende,

moeten, wanneer zy voorzichtig te werk gaan, meermaals het zelfde vinden;

waardoor dan de waarheid des te meer beveiligd wordt. Komt 'er verder

l)ygeval in myne befchryving iets voor, 't geen de Heer Vallisnieri reets

gezegd heeft, zo kan men nog minder denken, dat ik zulks uit hem hebbe
overj^enomen : want, zo my uit het Werk van den Heer De Reaumur niec

bekend geworden was , dat deze , in 't jaar i S^j. te Fenetië, de Hifiorie van

den Mieren - Roover befchreeven en in 't licht gebragt had, zou ik 'er niets

van geweecen hebben, gemerkt zyne Schriften my nooit ter hand gekome»
zyn. Bovengenoemde Heer De Reaumur fchryft, dat dit Infeft, federt om-
trent 50 jaaren, bekend is; en zegt, niet te kennen begrypen, hoe 't

mogelyk zy, dat de oude Natuurkundigen het niet waargenomen, ja zelfs

niet eens gezien hebben. Ondertuflchen kan het hun echter niet gantfch onbe-

kend geweeft zyn,- want Aldrovandus zegt, in zyn V-^^ Boek van de Infedtcn,

Cap. I. pag^. 207. in den Frankfortfchen druk, dat de Formicaleo, volgens

Albertus Magnus, een Infeél is, 't welk onder de Mieren zo veel als een

Leeuw, en tefièns eene Mier en een Leeuw zy; dat het een wel klein,

maar den Mieren zeer fchadelyk Dier is,- zich onder 't Zand verbergt;

^dc Deel. ijie. Stuk. N van
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Tab. van 't zelve een half kogelvormigen Duin of Veiling bouwt, waar uit het
XVII. ^Q jjjct Koom belaadcn Mieren op cene liftige vvyze aanvalt, en doodt. Dac

ook anderen kennis van die Infeót gehad hebben biykt uit de Schryvers, die
de Heer Scheuchzer, in zyne Phyjka facra over Job, aangehaald heeft;
alwaar hy, in het derde Deel van den Aagsburgfchen druk, pag. 323. zegt:
de aart en wyze, op welke de Mieren - Roover zynen buit maakt, wordt on»
door zeker Dichter in de Eiblioth. Peiaviana n. 1344. met oaaartig iu dcezec
voegen belchreeven:

Efl Formicaleon formicarum Leo^ ^i fe

Pulvere confepdit ^ hicqtie latendo manet.

Formica dtim pratereunt , pia farra trahentes ^

Prodit ab infidiis^ bas fpoUando necat.

Waarvan de zin hier op uitkomt:

De Mieren- Roover ^ Leeuw der Mieren, heet op rooven^

Begraaft zich in het zand, en fchuilt in 't Mooi ders - graf.

Rolt dan een Mier^ terivyl zy graanen torfcht, van boven

,

Zo fcbiet hy toe, en neemt baar '< lieve leven af.

Des moeten ook anderen ons Infeft reets gezien hebben; fchoon men 't

«iet omllandig en volledig door hen gemeld vinde: dan of het ooit door eea
Duitfchen Schryver jiaauwkenrig befchreeven zy, hebbe ik tot nog toe niet

konncn ontdekken.

Ik zal myne befchryving aanvangen met een bericht van den trechcerachtigett

kuil, of de holligheid, die de Mieren - Roover vervaardigt; en om dit te

klaarder te doen, hcbbe ik 'er verfcheidcn op Tab. XVII. afgebeeld; waarin

men ons Infefl, fchoon meertal verborgen, telkens in eene andere werkzaam-

heid 7.al aantreffen. Deze kuilen zyn, den gantl'chen Zomer door, in zandige

gronden, doch meert in de Bofchen, onder de boomen, of op plaatzen , daar

ze v«or den regen bedekt zyn, in onderfcheiden groorte, te vinden; echter

moete ik zeggen, dat ze nooit zo naby elkander gezien worden, als ze op
de 'e Tah.., by gebrek van niimte, gtplaacfl zyn. Reets in de ecrftc ieugd ver-

vaardigt oaze Worm een kuiltje, evenredig aan «yne grootte. (JU dien noode
vindt.
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vindt men 'er, welken zo klein zyn, als 'er zich een in de i^^ Fig. voor- Ta».

doec: doch zo dra hy war grooter geworden is, heeft zyn kuiltje de gedaante ^.Y^^'

van de a^ie Fig., en zo vervolgens; tot dat hy , volwaflcn zynde, een kuil^^'^j
*

vormt, wiens middellyn van boven de lengte heeft van 2 en drie duimen;

ja zomtyds is dezelve nog langer , naar maate dat de zandgrond varter of rul-

ler zy. Een zo grootcn, en als een trechter uitgehoolden kuU ziet men, in

de s'Js Fig. De Mieren - Roover zit aldaar niet in 't midden, maar aan de Ig.^.

zyde, onder 't zand verborgen; ter welker plaatfe dan ook zorawylen eene

tamclyke verhooging te befpeuren is, gelyk de Letter a in deze Fig. aan-i<^''« «•

wyft. Doch in deze gefteltenis vindt men hem alleen by dag; maar des nachts

zit hy gemecnlyk in 't midden, altoos met eene open vangtang, die hy
over dag zomtyds in 't geheel niet zien laat. OndertufTchen , het zy hy dezelve

vertoone, of verborgen houde, hy is (leeds waakzaam; want komt 'er eene

Mier, of eerig ander Infeél, zynen kuil te na, zo keert hy zich eensklaps om,
gelyk de 4i-te Fig. by Letter ^ en c vertoont. Hy begeeft zich dan in alleryl ^'^" ^
naar 't midden van zyn hol: waar toe hy zich omkeeren moet; om dat hy^*'^| *

zich nooit voorwaarts , maar altoos achterwaarts beweegt; en daarop

werpt hy met zynen iets breeden kop het Zand verre uit; zo als wy
hier onder nader zullen zien. Hier door maakt hy niet alleen den kuU
dieper, maar vangt ook het Infeét: want het reets in den kuil zynde

infeft, dat zich, uit hoofde van het aan de zyden fchuins afloopen-

de ru'le zand, niet vaflhouden, en niet gezwind genoeg ontvluchten kan»

wordt dus doende naar 't middelpunt gedreeven, en valt eindelyk in des

Roovers vangtang, welke by die gelegenheid altyd open ftaat;'t geen in de-..

5-ie I'ig. by de Letters d en e afgebeeld wordt. Wanneer het Infe^ 8^^^"' ief/. ^
gen is, houdt onze liftige en in 't zand verborgen Vos hetzelve gemeenlyken e',

in zulk eene geftalte in de hoogte, als in de 6 'e Fig. by Letter f. metf,gg
eene Rups te zien is; en zuigt 'er in diervoege al het fap uit, zonder iets ie//. /;

van 't lichaam te verteeren; dat hy, fchoon uitgezoogen zynde, door middel

van zynen kop , buiten den kuil , en zelfs tamelyk verre , weet weg te werpen.

Doch tervvyl hy maaltyd houdt, vertoont hy zich niet altyd; want zo dra

hy befpeurt, dat hem iemand nadert, verbergt hy zich met zynen roof onder

het zand, zo dat men noch hem, noch dezen gewaar worde.

s. 5.

Dus zyn het, gelyk boven feets gezegd is, niet alleen de Mieren, welken

onzen Worm tot fpyze dienen; maar hy pakt ook andere Infeften

aan, wanneer ze hem niet te magtig zyn. Ik hebbe myne Koflgangers menig-

maal Spinnen, PilTebedden, kleine Vlinders, en andere Infeften voorgewor-

pen; alle welken zy , zonder onderfcheid, aanpakten en uitzoogen; doch
meeflal hebbe ik ze met Vliegen, welken ik de vleugels aftrok, gevoed; en toen

iüy zulks al te laftig viel , ftrooide ik een weinig poeierzuiker op het zand.

Na «i
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Tab. en in de kuiltjes, waardoor de Vliegen gelokt wierden, en 'er van zeiven
XVII.

jjj vloogen. Als 'er ondertufFchcn te veel Mieren - Roovers in een kort bellek

te zamen zyn, en het hun aan voedzel ontbreekt, vallen zy raehigwerf onder-

ling op elkander aan, en woeden dus tegen hun eigen geflacht. Zy zullen

geen dood Schepzel aanraaken, hoe frifch het ook zy; nochtans hebbe ik ze

dikwyls met verfche Mieren -Eier«n gevoerd; waar op zy echter niet aanvie-

len , voor dat ik ze met een puntje van eene veder in beweeging bragt. VVaii-

neer het hun aan noodig voedzel ontbreekt, konnen ze ook lang vallen: ik

hebbe 'er zelfs eenigen den gantfchcn Winter overgehouden; maar nooit be-

fpeurd, dat ze in dit Saizoen ecnige kuiltjes vervaardigen, ora buit te

maaken.

S- ë.

Onze Mieren - Roover zit, als ik reets gemeld hebbe, over- dag meefial be-

ïiedenwaarts aan de zyde vr,n zyn kuiltje; maar des nachts is hy gcmeenlyk.

in 't midden ïc vinden, en loert met eene open Vangtang, gelyk een Jaager,

met een gefpannen haan, op het wild. (Zie de 54e Fig.^ Zou hy veelligt

weeten, dat de Infedtcn by nacht eer in den kuil vallen dan by dag; of kon-

nen dezen de voor hun opengezette vallen by dag beter vermyden? Het een

en 't ander is zeer waarfchynlyk ; te meer, nademaal de Mieren -Roover ge-

meenlyk des avonds een nieuwen kuil maakt; en zulks voorgenomen hebben-

de, gaat hy op de volgende wyze te werlo Hy begeeft zich eerfl: op de

bovcnvlakte van 't Zand, om 'er eene bekwaame plaats toe te zoeken. Ten
dien einde kruipt hy op het zelve een tamelyk wyden omtrek in 't rond, of

ook wel flangsvvyze, achterwaarts; want hy werkt nooit vooruit; en onder-

zoekt dus of 'er iets is, dat hem mogelyk zou konnen hinderen; dan of 'er

ook iemand van zyns gelyken huisvefle. In dit alles echter houdt hy het

Fig. 7. lichaam altoos bedekt, en onder 't Zand verborgen. De weg, dien hy op-

lett. g.deze, wyze genomen heeft, is altyd in 't zand te zien, gelyk de yi^ Fig.

en h. yan g tot h. aanduidt. Wanneer hy, de rondte doorkroopen hebbende, alles

veilig en goed vindt, keert hy, op zyne wederkomll ter plaatze daar de

kring een aanvang nam, zich binnenwaarts , en vervolgt zynen arbeid in de

manier van een Slakkenhuisje (zie Letr. A), tot dat hy in 't middelpunt

r« ^/ belandt,- waar in hy Fig. 8. Lett. /. gezien wordt. Op deze wyze is nu wel
^ ' ' de grondflag tot den kuil geleid; maar dezelve is nog zo niet gefield als zyne

nooddruft vereifcht. De kuil moet overal eene gelyke en afbellende vlakte

hebben; op dat het Infeft, daar in vallende, te eerder in 't middelpunt ne-

derzakke; doch nu is dezelve nog als met vooren doortoogen,- en derhalve

moet het zand, dat deze voorens maakt, als hem nadeelig, eerfl uit den weg
geruimd worden. Ter uitvoeringe van dezen arbeid, bedient hy zich van zyn

breeden kop en zyne V.angtang, als van eene fchoffel. De laatfte fluit hy zo

4igt te zamen, dat haare beide fpitzcn kruiswyze over elkander liggen ,
gelyk.

LetEo
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Lett. i. vertoont; daarop wroet hy met den breeden kop, dien hy te gcIyk^AB,

nederwaarts buigt, zeer fnel naar beide de zyden heen en weder in 't zand;^'*''''

tot dat 'er een gedeelte op de gefloocen tang gekomen is; wanneer hy hetzelve

yJings achter over in de hoogte buiten den kuil werpt, als by Lett. k. te^'"''- *•

zien is. Dit verricht hy met zulk eene kracht , dat de groffle zandliorrels me-
nigmaal een voet verre van den kuil af nedervailen. Hy vervolgt en herhaalt

dit zo lang, tot dat de gancfche kuil ledig, en zo diep is, als het zyne ora-

ftandiglieden vorderen*. Op eene diei-gelyke wyze gaat hy ook tewerk, indien

'er,

• De groote Natuurkundige, de Heer Carel Bonnet , hcefi ook Waarneemingen over dit

wonJerlyk Inlcö gedaan, en 'er in zyn voortreflyk Traktaat, Betrachtuiig uber die Natur
genaamd (zie den tweeden Druk der Hoogduitfche Overzettinge , gr. 80. Leipzig 1772.

fag. 545 tot 551.) een leezenswaardig l^encht van medegedeeld. Vermits nu hetzelve

cenigzins verlchiUende is met dit van den Heer KOfel; doordien de Heer Bonnet zegt,

opgemerkt te hebben, hoe 't Inlèft, by 't vervaardigen van zyn trechterachtigen kuil,

zich niet alleen van zynen kop, maar ook van zyne ponten beurtswyze bedient; zo zal

ik, om den Liefhebberen, die gezind mogten zyn, waarneemingen over dit zonderling

Infcól te doen > des te oplettender te maaJcen , hier de woorden van den Heer Bonnet ,

ielven vertolkt , laaten volgen.

„Den bouw of het vervaardigen van dezen Trechter, zegt hy, verricht het Dier met
«zynen Kop, als met eene Schoffel. Deszelfs vierkante Figuur komt hem daartoe zeer

«wel te ftade. Het neemt een zyner voorpooten, belaadt dien met Zand, en werpt het-

w zelve zeer behendig buiten den kuil. By deze verrichting gaat het zo fpoedig te werk,
«dat geen Tuinman zo gezwind kan fpitten , als de Mieren - Roover met den Kop en de
,1 Pooien doet. Ik behoeve niet meer te zeggen , dan dat de voortzetting van den arbeid

„van ons Inleóf niets anders is , dan eene herhaaling zyner begonnen bezigheid. Het maakt
„naamlyk eene regetmaatige hoUigheid , wier middellyn trapswyze afneemt , en die dus doen-
,jde aiiengskeiis dieper in 't zand raakt. Doch hier by kan ik niet onaangemerkt laaten,

«dat onze Roover alleen het zand, dat in de voore is die hy maakt, met den Kop be-

„ arbeidt. Het zou hem even zo gemaklyk zyn , den kop ook tot het zand aan de buiten

,, zyde der voore te gebruiken, doordien de poot aan deze zyde , zo wel als de andere,
«daaitoe bekwaam is. OnderniiTchen dwaalt het Dier daarin nooit. Het fchynt als bewuft te

„zyn, dat het, oni zynen trechter of kuil uit te hooien, alleen het zand binnen in de
«grondvlakte der voore heeft uit te fchoffelcn. Hierom is alleen de poot aan de buiten

„zyde in beweeging, terwyl de andere ondertuflTchcn ruft; nuar die niet te min evenredig
„gebruikt wordt, als de andere vermoeid is. Dan ziet men, dat de Mieren - Roover zich
„geheellyk omkeert, en eene nieuwe vooie in tegen ovcritelling van de andere begint.

„Door deze omkeeiing komt die poot, welke ecrft aan de buiten zyde der voore was,
„aan de binnen zyde; en houdt zich tot den verderen arbeid gereed, wanneer het zyne
„beurt wordt. Het valt mcnigmaalen voor, dat de Mieren- Roover, in 't maaken van
„zynen trechterachtigen kuil, groote zandkorrels, of klompen zwarte aarde ontmoet, wel-
«ken hy volftrekt in zynen kuil niet kan laaten blyven; dewyl ze den kleinen in zynen
„ kuil vallende Infedlen tot eene ladder kond«n dienen , om 'er weder uit te klimmen

:

«derhalve werpt hy die, door middel van eene fpocdige en welgepafte beweeging van den
«kop, uit den kuil. Maar als hy eens grooter en zwaarder ftukken aantreft, welken hy
„niet magtig is met zynen kop uit te werpen, zo weet hy ze, door een gantfch nieuw
„en zonderling middel, uit den weg te ruimen. Hy begeeft zich ten eenemaal buiten het

„zand, zet zynen rug van achteren tegen den iteen , en tracht denzelven voort te fchuiven

,

„of op te heffen. Hy verdubbelt daar by zyne krachten, en het gelukt hem eindelyk dien

„op aen rug te krygen. Dan houdt hy dcnzelven, door de gelykmaatige beweeging zyner

Mringcn of leden, in cvenwichtj 7,oekt met zynen kft een uapswyien opgang; klimt om
N 3 li°0S»



10» VERVOLG VAN DE BE SC HRY VING
Ta*. 'er, zo als ik boven reets gezegd hebbe, een Infeft in den kuil komt; \vant
^^ ^^ die herhaalde zandhagel maakt, dat het Infeét niet weder tegen de trechter-

achtige wanden van den kuil oploopen kan, maar noodwendig in 't middel-

punt moet nederzakken. Als hy voorts het gevangen Infeét uitgezoogen heeft,

ian werpt hy den romp ook aldus uit den kuil, zo wel als alle andere din-

gen, die 'er by toeval inrollen.

S. 7'

Al het bovengemelde hebbe ik zelf gezien en waargenomen; hoe veel

gcdulds 'er ook coe noodig zy. Het moeilykile is, dat de Mieren - Roover , als

hy ergens mede bezig is, zich eensklaps ftil en werkeloos houdt; zo dra als

men hem naderL Dit is my zo menigraaalen gebeurd , dat ik , fchoon ik zeer

wel weete, dat hy ook zien kon, nochtans van gedachten ben, dat zyn ge-

Mod zo teder is, dat hy een ondcrfcheid weete te maaken, of hem iets vy-

andigs nadere, dan of het een Infeél zy, dat hy overkan. In beide de geval-

len houdt hy zich terllond doodftil; echter met dit onderfcheid, dat hy in 't

laatfle geval met eenc open tang zynen buit verwacht, en in 't eerfte ten

eenemaal onder 't zand kruipt. Dat nu het gevoel ons Infeft daarin meer
dicne, dan 't gezicht, komt my uit de volgende opmerking waarfchynlyk

voor. Wanneer ik zomtyds, door middel van myn fcherp gezicht, van verre

ontdekte, dat myne Mieren - Roovers bezig waren met de uitwerping van 't

Zand, en ik naderen wilde om zulks van naby te befchouwen, hielden de-

zelven altoos op ; fchoon ik 'er nog wel 4 voeten af ware , wanneer 't hun
hygevolg niet mogelyk was my uit den kuil te zien. Dit baarde my aanvangk-

lyk veel verdriets: doch de tyd leerde my eindelyk, hoe ik myn oogmerk
konde bereiken. Als ik voomam, een aanfchouwer hunner werkingen te zyn,

bleef ik 'er kort by, en hield my een tydlang zeer ftille,- waarop zy dan

hun werk weder aanvingen, fchoon ze my wel befpeuren konden. Vermits

jiu onze Mieren - Roover met veele hairen bezet is, gclyk wy liraks zullen

zien

,

,,hoog, en draagt in dier vo?ge den ftecni of de brok aarde, tot op een goeden afHand

„van den kuil, dien hy vervolgens; wederkeerende , voltooit. Gebeurt het z,omv»ylcn, dat

„hem de fieen, ondanks z.yne inoeite en pooging om hem te behouden, by ongeluk

„on'valt, als hy byna boven aan den rand van den kuil is, zo ftoort hy zich daar niet aan;

„gaat naar beneden, zcekt den fteen weder op, werkt hem nogmaals op den rug, kl'rat

„wederom de trappen op, werpt hem buiten den kuil, en herhaalt den voorigen aibcid.

„Zyn geduld daaromtrent is onbefchry velyk ; m^n heeft hem tot levcnmaalen toe dien arbeid

„zien hervatten, vermits hem de fteen zo dikwyls ontviel. Dus zou hy den Aanfchouwer,
„hem vol verwor dering en 'mcdthJen makkende , eenc fchets konnen venoonen van de

„Fatcl van den ongekikkigen SifypLus ; die genoodzaakt was een giooten fteen op zyne

»fchouder boven op een Lcig te draagen, en 't verdriet had, dat hem dezelve, wanneer

„hy den Lcrg beklommeu hid, telkens ontviel,' waar op hy zynen arbeid weder «oeft

«tJicrvatteD.»
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eien, zo moet hy ook noodwendig een teder gevoel hebben; te meer, de- Tab.

wyl hy in cenc zandgroeve htiisvcit'. \Vant als het .rand hier of daar flechts^VJI..

een weinig in bewecging geraakt /o wordt de indruk dezer bewceginge op
het oogenblik aan alle de korrelt es medegedeeld; en in zulk een geval

moeten buiten twyffcl ecnige korrelt es, hier of" daar, de hairtjos van ons Infecl

beroeren; hetwelk, myns oordeels, dan, uit den fterken of flaauwen indruk,

ligtlyk afmeeten kan, hoedanig het hein naderen..c, en èjzvn indruk veroor-

zaakcnde, lichaam geitdd zy ; en dienvolgende verbergt het zich, op dit ge-

voel, in 't Zand, of hot maakt zich gereed tot de vaiigft. Wanneer men de
groeve, of het kluitje, van een Mieren - Roover , die, na Lng vailen, be-

geerig tot den roof is, met zand vult, en zich vervoljjens een t. dlang zeer

ftille houdt, zal men ligt, en eer dan anders, een aanlehouwer zyner bezig-

heden konnen worden. De honger laat hem niet lan^ rullen; derhalve gaat

hy wel dra weder aan 't werk , en hcrmaakt den kuil , waarin hy zynen r of
hoopt te vinden : alleenlyk is hierby aan te merken , dat men zulks niet anders

dan in dn Zomer kan doen; nademaal zy des Winters, als jeecs gezegd is,

geen fpyzc begeeren, maar altyd vailen.

Oizen Mieren -Roover tot dus verre in zyne zandgroeve Befchreeven heb-

t)ende, zullen wy nu zyne gellalte nog wat beter tracliten te Leren kennen

j

en denzelven, in zyne verfchillende grootte, waarin hy op de XVIII 'c en
XlX'ii Tak voorkomt befchouwen. Zo dra hy, uit den Eitrdop gekroopen

zjTide, in ftaat is zulk e.n kuiltje te graaven, als wy in de i e Fis^. van

Tab. XVll. ge/.icn hebben, zo heeft liy doorgaans de grootte, in welke hy
Tah. XVllI. Fig. 9. onder 't oo^- g bragc i<;. Na r i ot 14 dagen heefr hyT'.s.

de gedaante van de 10 "^ T'ig.', dewyl hy zo fci iclyk net :,rocit, als de Rnp-X^irr.

fen, of andere Infedlen: en ro groot zynde, kan ly reets eene kleine Mier '^^ '*

overmecfïeren ; ondertufTchen moet hy zich, waailciiyni) k , terwyl hy jonger
'°' °'

is, met nog kleiner Infedten wceten te voeden. De i p'e Fig. vertoont hem r,>^ „^
halfwafTcn, van ter zyde te befchouwen; met eene geflooten Vangtang, en

een iets verhoogden rug; zo als hy 'er gemeenlyk uitziet, wanneer hy ach-

terwaarts in het zand kruipt. In de i2-'e lig. hebben wy de afbeeldin; van ^r^-. is.

een b na volwafTen Worm, uit welken eene Land-Nimph van 't Ma.ilyk

geflacht vooitkomt; vrant die blyven altoos kleiner, dan de Wormen, waaruit

de Wyfies geboorcn worden. In deze Fi.iuur is het maak :el en de gedaante

des Worms reets duidelyivcr te zien, dan in de voorigen; maar nog beter in

de 1%'ii- en 14'^'t; Ftg. van Tab. XIX. waarin de ziükcn volwafcn vcrtocnd"»" XIX.

V'orden, uit welken de Wyfjes Niraphen voortkomen; die ik in hunne natuur- ^^- 'i"

iVke grootte afgebeeld hebbe, en welker grootheid de Mannetjes nooii be-*""
'**

teken. De Worm in de isi^e Fig. h-eft zyne Vangtnng hall open, en die

der i4^«i dezelve geheel geilouten. D& grondYerwe des lyfs is, over de

gant-
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TAB.XlX'gantfche bovenvlakte, meeftal bruinachtig ros en afchgraauw, doch op de

ondervlakte iets helderen Aangezien het gewoone verblyf dezer Wormen in 'c

zand is, zyn ze ook altoos, wegens hunne menigvuldige hairtjes en plooien,

dermaate met zandRof bedekt, dat ik hunne rechte koleur niet erkennen

konde, voor dat ik ze met een Penceekje gereinigd had; het virelk hun

echter in 't geheel niet behaagde. Na deze reiniging kwamen hunne cieraaden

eerft te voorfchyn; beftaande in donkerbruine, regelmaatige vlakken, en veelvul-

dige korte hairtjes, die deels enkeld ftaan, en deels kleine borltels formeeren

;

als aan de beide vergroote Figuuren befl: zal gezien worden. Voor 't overige

is hun gantfche lyf meer plat dan rond te noemen, en van onderen is 't byna

effen. Hunne zes tedere pooten zyn doorzichtig en ligtgeel van koleur; het

achterfte paar houdt zich altyd onder 't lyf verborgen. Zy hebben geene

klaauwen, maar in derzelver plaats drie rechtuitftaande tedere fpitzen, die

even zo veele uit elkander verfpreide hairtjes vertoonen. Het lange Tanggebit

is veelal roodachtig geel -bruin; deszelfs overige geftalte zullen wy iïraks

duidelyker leercn kennen. Thans moete ik nog zeggen, dat onze MiLren-

Roover, wanneer men hem ontrufl, of uit het zand neemt, en, terwyl hy

'er buiten is, aanraakt, zich als volkomen dood houdt, en wel 2 of 3 minu-

ten in die gedaante liggen blyft,- doch als men hem op den rug lej,t, kan hy

zich zo lang niet flil houden, dan weet hy zich, eer men 'er op denkt, eens-

klaps om te keeren. Als hy op zodanig eene wyze ontrufl: wordt, ftelt hy

zich ook wel eens met zyne Vangtang te weer; maar dezelve is veel se

zwak, om 'er eenig pynlyk gevoel van te hebben.

S'9'

Nu zullen wy, om het rechte maakzel van ons Infedl- te leeren kenden,

Fig. 15. hetzelve nog eens by Vergrooting befchouwen. De 15^*^ Fig. van Tab. XVUI.
iett. n. vertoont ons de bovcnzyde van den Mieren - Roover. De Letters //. wyzen

de twee tegen over elkander flaande deelen der groote Vangtang aan. Ze zyn

aan de uitcrfle fpitzen zeer fcherp en eenigzins gekromd; vervolgens worden

ze allengskens breeder tot aan hunne inleding; en in 't midden ziet men,
dewyl ze doorzichtig zyn, eene foort van dooi loop of goot, die echter op

'de onder vlakte beter in 't oog valt. Van binnen aan den fcherpen rand van

ieder deel liaan drie dikke fpitzen in gelyke wydte van elkander, en tuffchen

dezelven twee kleinen, nevens eenige hairtjes; welke laatden aan den buiten

rand in een meerder getal te zien zyn. De twee korte en dunne Sprietjes

Iett m. worden door Letter m. aan'^etoond; zy beftaan uit verfcheiden Leden, en

hebben haare inledin'2; boven die van de Vangtang. De Kop is breed, en

dewyl de onderlle deelen der Vangtang aan de zyden van den Kop zitten,

zo ilaan ze iets van eikand r verwyderd. Vlak achter de inleding der Sprieten

,

b fpeurt men twee zwarte vlakken, en in ieder derzelven zes blinkende kor-

relges, welken niöts anders dan zo veele oogen konnen zynj doch de overige

brui-
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bruine vlakken aan den Kop ftrckkcn enkel tot cieraadcn. Na den breeden Tab.XIX

Kop, die over 't geheel met veele korte hairtjes bezet is, volgt een dunner

deel , dat wy den Hals znllen noemen ,• en waar aan niets anders dan ecnige

donkere vlakken, en veele hairtjes op te merken zyn. Het met den hals verknogte

veel dikker deel, dat zich aan de zydcn als een Wrong opdoet, en aldaar met
grover en langer hairen, dan op de bovenvlakte, bezet is, heeft ook ver-

fchciden kleine verhoogde Wratjes of bruine plekken, die desgelyks met
hairen begroeid zyn; en de overige grond is nog met veele kleiner, als met
zo veele puntjes, befprenkeld: aan dit deel kan de naam van Borftfliuk met
recht toegeëigend worden. Het hier op volgende grootfle deel , of Achterlyf,

is van vooren tamelyk breed, loopt van achteren fpits toe, bcflaat uit 10
onderfcheiden leden; tuflchen welken altyd 2 vouwen of ringen gezien wor-
den, die genoegzaam eene foort van inkerving maaken,- en te wege brengen,

dat die leden aan de zydcu als een Wrong uicfteeken. Aan den eerlten ring

of afdeeling zit ter wederzyde een bofchje zwarte, ftyve hairen, (zie nn.^^^"' »«•

welken niet ongelyk zyn aan eenPencecl; en zodanige bolchjes ziet men aan alle

de afdeelingen. Deze hairen zyn echter aan de volgenden veel korter, ftaan

ook niet zo digt by elkander, en worden naar achteren allengskens korter.

De menigvuldige donker- bruine vlakken, mitsgaders de verfcheiden hoogzels

en dicpzels, welken zich, nu met dikke dan met dunne hairtjes begroeid, in

eene cierlyke orde op dit achterlyf vertoonen, zyn beter uit de afbeeldingen

na tefpeuren, dan met woorden te befchryven.

Betreffende nu de vergroote Ondervlakte van dezen Mieren «Roover, de-

zelve wordt ons op Tab. XIX. in de 16^2 Fig. voorgemeld. En die afbeel- F'^* ï^»

ding toont duidelyk aan, dat de bruine cieraaden en vlakken, zo wel aan 'c

lyf als aan den kop , hier zeer verfchillende zyn van die der bovenvlakte , en
in eene gantfch andere orde ftaan; als mede dat ons Infedl ook van onderen
met hairen begroeid is. Wyders kan men hier naauwkeurig onderfcheiden,

aan welke deelcn de 6 pooten hunne inleding hebben. Het voorfle paar zit

onder den hals en heeft 4 afdeelingen , of gewrichten ; het tweede paar zit

aan het borilfiuk, en heeft 3 gewrichten; en 't laatfte paar heeft zyne inle-

ding aan het deel, waaraan de beide grootfle hairborflels geplaatfl: zyn. Deze
pooten zyn de dikllen, zo kort als de eerden, en boven dien zo wonderlyk
gekromd of gcboogen, dat ze beftendig onder 't lyf blyven liggen, en nooit ter

zyden uitkomen, of zichtbaar worden; ook beweegt zich de Worm metdezelvcn

meer achterwaarts dan voorwaarts. Zy beftaan mede maar uit drie leden of ge-

wrichten; waar .van het laatfte , gelyk aan de voori^^en, het dunfte en korcile is.

Ze zyn ook, in plaats van klaauwcn, met drie uit elkander ilaande flyve

fpitzen voorzien, en alom met hairtjes bezet: deze fpitzen maaken dat onze

Worm zich gereeder achterwaarts beweegen kan, dan wanneer hy met klaau-

Zds Bed. \fle Stuk, O wen
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T*6."XïX.wen begaafd ware. Uit de befchouwing van dit alles is 't blykbaar, dat ons

Infed over zyn gantfche lichaam, niets uitgezonderd, met ftyve hairen be-

waflèn is: en hierdoor wordt, myns oordeels, bevcfligd, het gene ik boven

gezegd hebbe; dat ze naamlyk dit Schepzel, inzonderheid tot een middelvan

gevoel, onder 'c Zand vcrUrekken. De hals is wel aan de ondervlakce glad,

en zonder hairen, doch daar en tegen met drie of vier dwarsvouwen voor-

zien; welken te kennen gccven, dat dit een der bcweegelyklle deelen is , aan

't welke de hairen niet anders dan tot een hinderpaal zouden wee-zen, wan-

neer de Mieren - Roover het zand, met eene fnelle bcweeging, uit zynen

kuil wilde werpen. De Kop vertoont, behalve de zes bruine vlakken, die,

gelyk de blaadjes eener Bloeme, om een middelpunt ftaan, nog een paar

eenigzins verhoogde en verdeelde wratten; men ziet dezelven aan 't uiterfle

einde van den Kop , en ze zyn niets anders dan de inicding der beide deelen

,

welken de Vangtang uicmaaken. 'lir is geen Mond aan dezen Kop te vinden;

en gelyk de Mond ontbreekt, zo hoeft ons Infcfi ook geen opening aaa

den Endeldarm.

Dat deze RööVer de hem töt vocdzel dienende Infeden niet gantfch ver-

teert, maar 'er alleen het fap uitzuigt, blykt aan het reets boven gezegde.

Dewyl ik echter wift, dat de Wormen der Water- Kevers , welken ik in de

Eerfte Claiïè der Water - Infeften , in het Tweede Deel, befehreeven hebbe,

tuflchen hunne groote Vangtang, voor aan den kop, eene doornachtige tong

uitfteeken, en door middel van dezelve hunnen roof uitzuigen; zo was ik

van gedachten, dat ook oiize Mieren -Roover met zulk eene puntige tong

voorzien zou zyn. Ter dezer oorzaake nam ik hem dikwyis, wanneer hy

zyne maakyd hield, naauwkeurig in opmerking; en bediende my daartoe van

een goed Vergrootglas. Maar nimmer kon ik eenig ander werktuig aan hem
befpeuren, dan zync Vangtang; met welke hy den roof, dien hy met de

buitenfte fpitzen uit het zand om hoog hief, fcheen uit te zuigen; by aldien

'er nog iets anders geweeft ware, had ik zulks tuflchen de Tang door moe-
ten ontdekken; alzo derzelver beide fpitzen verre genoeg van den kop afllaan.

Terwyl ik met deze gedachten bezwangerd was, vernam ik, dat de Heer
De Reaumur niet alleen deze deelen als holle pypen befehreeven, maar ook
aangetoond heeft, dat 'er eene foort van zuiger in huisvefl:; die, wanneer de

Mieren - Roover een Infcft uitzuigt, beftendig op en ncdergaat; en dus die

werkzaamheid verricht, welke de Zuiger in eene Pomp doet. Dit deed my
deze Tang wat naauwkcuriger onderzoeken, en ik zag vervolgens dat het

wezenlyk zo met de zaak gelegen was. De Zuiger, in ieder deel der Vang-

tange zynde, is juirt dar gedeelte, het welk op de bovenvlakte, als gezegd

is , eene holle pyp vertoont ; doch by de befchouwing der ondervlakte , zo als

Ffg. 3 dezelve in de lói^te fig. van Ta-i', XIX. te zien is, valt deze pyp duidelyker

en
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en verhevener in 't oog; ook kan deze Zuiger aldaar uit zyne fcheede ge-TAB.XIX

nomen worden, gclyk ik met een fcherp Lancetje, door beliulp van een

Vergrootglas, gedaan hcbbe. Om dcnzelven nu des te onderfcheidcnlyker te

vertooncn, hebbe ik in de iS^ie fig, het ccnc deel der Vangtange nogF^T. 18.

meer vergroot , afgebeeld. De Letters pp. duiden ons aan , den bewecgelyken l'^'^' tP'

Zuiger, die in de pyp van dat deel zit, en ongetwyfTeld ook hol moet wee-

zen; dcwyl ik anders niet begrypen kan, hoe het uitgczoogen fap in 't lyf

van 't Infefl: zoude komen. De Letters 00. vertoonen het deel met de geöpen- '•
'"''

de pyp, waarin de Zuiger gezeten heeft, die zich tot aan de uiterlle fpitze

uitftrekt. En de Letters qqq. wyzcn ons de drie grootde fpitzen of takken , ür//. 5??.

welken aan den binnen rand der Vangtange gezien worden; tuflchen welken

nog veele enkele hairtjcs liaan; hoedanigen 'er ook aan den buitenrand plaats

hebben; onder welken echter zommigen iets dikker en langer zyn.

§. 12.

Dewyl 'er nu geen twyfFel meer is, of ons Infect zyn voedzel niet door

de Vangtang zou inzuigen, zo is de vraage, (om dat ik boven gezegd heb-

be, dat de opening des Endeldarms aan de Mieren - Roovers ontbreekt) door

welken weg, de van 'c voedzel ovcrfchietende vuiligheid, uit het lyf gedree-

ven worde? Want alle de tot hiertoe van niy befchreeven Infeéten hebben
hunnen Endeldarm; welken men terftond te zien krygt, wanneer men hec

achterlyf derzelven een weinig te zamen drukt; doordien hy dan ten ecrften

uit het laatfle lid te voorfchyn komt. Ik hebbe by dit Infeft lang naar den-

zelven gezocht; maar hem niet konnen vinden. Evenwel kon ik my niet ver-

beelden, dat de Mieren - Roover in 't geheel geene vuiligheid afgeeven zou;

te meer, dewyl ik will, dat ook de Spinnen, welken niets anders doen, dan

de Infeften uitzuigen, zich toch ontlaflen van dè vuiligheid, die van hec

voedzel overfchiet. Zou dan alles, wat ons Infeél inkrygt, ten zynen nutte en

wasdom befleed worden; of verdwynt het overige door uitdamping, gelyk de

Heer De Reaumur van gedachten is. Het fchynt inderdaad wel zo te weezen

:

vermits ook de voornoemde groote Natuurkenner niet heeft konnen ontdek-

ken , dat de Mieren - Roovers eenige vuiligheid loozen. Hy heeft ze , om zulks

te onderzoeken , eens met eene menigte van Vliegen ten overvloede verzadigd

:

toen ze geen Eetensluft meer toonden, dus volkomen zat fcheenen, en ook
rond en dik waren, deed hy ze in een gezuiverden Porceleinen Bak; maar

kon vervolgens in 't geheel niet befpeuren, dat ze eenige de geringde vuilig-

heid gelooid hadden.

§. 13-

Myne waarneemingen hier omtrent voorzettende, kwam het my, zo als ik

bezig was, om, door het drukken, de opening des Endeldarms, by Letter r. /.£-/•/. r.

O 2 aan
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TAB.XIXaan onzen Worm te vinden, eindelyk voor, als hadde ik, daardoor, iets van

dien aart ontdekt; dat ik ecliter, wegens de al te groote tederheid, met
geen bloote oogen onderfcheiden kon. Ik nam derhalve het Vergrootglas te

baat, en toen werd ik een fpilvormig deel gewaar, aan 't welke een zeer
i%' '7-dunne draad hing; dat ik in de 17de /Vg. dezer Tab. by vergrooting ver-

Lett. is. toone. ss. is de doorzichtige fpil , welke ecne geelachtig - witte koleiir heeft.
Leff. e.

gy L(»ttei. f^ js dezelve het dikfte; en men ziet aldaar eene affcheiding welke

haar in twee deelen verdeelt; waar uit ze wcrklyk beilaat; en die, als twee

pypen van een Verrekyker, in elkander fchuiven; ook kwam de onderde

helft dieftyds, uit de bovenfle voort. De eerllgemelde loopt allengskens dun-

ner toe, en heeft aan 't uiterfte einde een kolf'je met een naauwlyks zichtbaar

Le.'t. 'j. fpleetje; waar uit de boven genoemde draad Letter ti. voortkomt. Doch dit

alles heeft geene de minde betrekking tot de loozing van den afgang; maar

de Mieren - Roover gebruikt dit gedeelte, en dezen draad, om, by de aan-

ftaande Verandering, eene bekwaame Wooning voor zich te bereiden; als in

't vervolg zal blyken. Doch eer ik tot deze Verandering overga, moete ik

nog melding maakeii, van ecne andere byzondere omftandigheid , die ik aan

ons Infed waargenomen hebbe. De mecfte Infeften zyn , als bekend is
,
ge-

woon , om , geduurende den tyd van hunnen Wasdom , verfcheidcn maaien de

huid af te leggen ,• maar zo lang als ik dit Infeft tot een koftganger had , dat

met zommigen langer dan een jaar geduurd heeft, hebbe ik nooit ondervonden

dat ze meer dan tweemaal van huid veranderd zyn*; te weeten, de eerfte-

maal, by 't veranderen in eene Pop, en de twecdemaal, wanneer ze, de

Poppenhuid afleggende, in eene gevleugelde geftalte verfchynen.

%' 14.

Wanneer onze Mieren - Roover zyne eerfte geftalte ftaat te veranderen,

kan men zulks zeer gemaldyk aan hem bcfpeuren : want fchoon zyn kuiltje

op' dien tyd vol ontuig geraake, acht hy het der moeite niet waardig, hetzel-

ve te zuiveren, of een ander te graaven; hy houdt als dan vaftendag, en

blyft onder 't Zand verborgen, Dewyl ik nu by ondervinding vvift, dat de

Infeften, die veranderen willen, zich in deze omftandigheden het mecft van

hunne vuiligheid ontlaften; zo vond ik het geraaden, my van die gelegenheid

te bedienen, en, in navolging van den Heer De Rkaumur, te onderzoeken;

of de Mieren - Roover dan in 't geheel geen drek uitgave. Ten dien einde

deed ik ettelyken derzelven, welken ik volwalTen en ter veranderinge gereed

oor-

* Veelligt verandert de Mieren - Roover zo dikv;yls van huid als verfcheidcn andere Tnfè<ften;

en miflchien vreet hy zynen balg terftond. na de Verandering, op; of werpt denzelven,

gelyk hy dien van andere uitgezoogen Infeflen doet, uit den kuil; zo dat men 'er npoit
Jets van vinden konnc.

Kliemann.
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oordeelde, in een zuiver en fchoon gcmaakc Glas, zonder eenig Zand: maarTAB.XIX.
niyne mocicc was vergeefs; vvanc fchoon ilv ze wel 14 dagen dus bewaarde,
kon ik 'er echter niet de minfte vuiligheid by ontdekken. Ondertuflchen
zag ik door middel van 't Vergrootglas , dat ze , uit hun boven bc-
fchreeven achterdeel, een Spinzel hadden beginnen te maaken; dat hun
toch van geen dicnfl: kon zyn; dewyl hun 't Zand, waar van zy hunne
Wooning vervaardigen , ontbrak ; en eindelyk zyn ze allen te zamen
gekrompen, verdroogd en gcflorven. Gantich anders ging het met de
volwalfen Wormen, welken ik onder 't zand en ongelloord liet liggen;

want deels hadden zy zich reets in Mei, deels eerd in Juny, door middel
van hun Spinzel, in ecne behuizing verborgen. Men zou dezelve veel eer,

voor een door kond van Zand gewrochten Kogel of Knikker, dan voor eene
met draaden van Zand gevormde Wooning van eenig Infeél, aanzien. Deze
Kogels , waarvan ik 'er 1 8 telde , hadden doorgaans de grootte van een twee
loots looden Kogel; en in 't aanvoelen waren ze tamelyk hard; doch wan-
neer ze eerfl: korts gebouwd en geflooten waren, konden zy niet veel aan-

taftcns lyden , of zy vielen in (lukken ; ook vond ik 'er eenigen by , die maar
half volbouwd waren; welker Wormen, even als de boven gemelden in 't

glas, uit oorzaak van myn onderzoek, om hals raakten; doordien ze, eens

geftoord zyndc, hunne wooning niet voltooien, noch eene nieuwe, in plaats

van de gebrokene , beginnen wilden ; zo dat ze verdi'oogden en ftierven.

Wanneer deze Wormen in vryheid zyn, ziet men, dat ze ook, by 't infpin-

nen, of bereiden hunner Wooningen, voor hunne veiligheid weeten re zorgen

;

aangezien zy hunne ronde behuizing meellal onder wortelen der boomen, of
ook onder ftecnen maaken en verbergen. Vermits deze beliuizing enkel beftaat

uit Zandkorreltjes; welken de Mieren - Roover , door middel van den draad,

die uit zyn achterlyf komt, aan elkander hecht, zo moet men, dezelven ge-
opend zynde, zich grootlyks verwonderen, dar ze van binnen zo glad en'

blinkend zyn. En nog meer is het te verwonderen, dat een Infeft, 't welk
niet anders dan achterwaarts kruipt, en onbekwaam fchynt tot alle andere

beweegingen , zich eene zo ronde behuizing kan bouwen ; ondertulTchen kan men
zulks evenwel met eigen oogen nagaan, indien men, 't geen ons de Heer
De Reaumur aan de hand geeft, gelieve in acht te neemen.

„ Wanneer naamlyk een Mieren - Roover zodanig eene ronde wooning voor

„zich begint te bouwen, moet men 'er hem uitneemen, eer hy ze voltooid

„en geflooten heeft: want dan heeft hy nog by zich eenigen voorraad van het

„Sap, waaruit hy zyn Spinzel bereidt; en als men hem voorts her benoo-

„digde Zand verfchaft, ziet men hem alle mogelyke moeite aanwenden, om
„hetzelve ten nutte te gebruiken. In die omilandigheid zal men gewaar wor-

dden, dat de Mieren - Roover niet meer zo uitgellrekt is, als hy anders na-

O 3 „tuur-
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Tae^XIX,,, tuurlyker wyze voorkomt; en dat de Kop geen rechte linie meer met het

„lyf maakt. Dit is dan boogsvvyze te zamen gekromd, en fchynt de vorm te

„weezen, naar welken de ronde behuizing gemaakt wordt. De verheffing var.

„'t eerfte lid aan den rug maakt, dat de hals en kop tegen den buik komen
„te liggen; derwyze, dat de Vangtang, door een weinig drukkens, het einde

„van 't achterdeel bereike, Zclts is het Infedl nu niet meer in Haat, om
„zich gantfch rechtuit te ftrekken,* maar wel, om zich iets minder te krom-

„raen. Wanneer men zulk een Mieren -Roover, met zyn thans verwulfdcn

„rug, in een bakje legt, en hem zo weinig zands geeft, dat hy 'er zich niet

„ onder begraaven konne ; zo zal men zien , welk eene moeite hy aanwendt

„om eene wooning te bouwen. Hy lleekt zyne fpil irit, zo lang als hy kan,

„en beweegt zich links en rechts, voor en achter over, om het zand te zoc-

„ken; en heelt hy een paar zandkorrels bereikt, ze zyn ze op het oogenblik

,. aan elkander vad gehecht. Men befpcurt daar by met veel vermaaks, hoe

„ gezwind de beweeging der fpille herhaald worde , en hoe dezelve zich naar

„alle kanten buige en kromme; en eindelyk bemerkt men, wat 'er door die

„ beweeging verricht wordt. Men ondekt dan een of meer breede Zanddraa-

„den die aan elkander verknocht zyn, en de gedaante van fmalle Linten

„hebben: doch met al dien arbeid kan hy echter geen ronde wooning ver-

„vaardigen; zo de Zandplaat niet dik genoeg zy om hem te bedekken. Maar

„ met Zand bedekt zynde , kan hy de korrels dermaate te zamen trekken , dat

„ ze een verwulfzel uitmaaken ; het welk de gronddag van 't gantfche gebouw
„is, en 't bovenfte zal moeten (laan.

§. i5.

Tab. XX,
q^ ^^^ ^^^^ v^yze befchryft ons de Heer De Reaumur de bouwing der

behuizinge van een Mieren -Roover,- en hoe die verblyfplaats 'eruitziet, ver-
Fig.

!9-toont de ipJe fig. op Tal;. XX. In dier voege hebbe ik dezelve menigmaal

aan de zyde van de Doos, waarin ik deze Schepzels bewaarde, eenigzins

vaft gehecht, gevonden. Zy heeft, dewyl ze enkel uit zand beftaat, altoos

de koleur van het zand, in 't welke de Mieren -Roover zich dus ver onthou-

den heeft. Op het voltooien dezer behuizinge verandert ons Infed: evenwel

niet ten eerflen; maar het blyft 'er nog wel 3 of 4 dagen onveranderd in

liggen,* behalve dat het zo krom is, als de Heer De Reaumur het op de
Fig. ïO'aangehaalde plaats befchryft, en het in de softe Fig. vertoond wordt. Als

men deze wooning wat laater, en eerfl: na 12 of 14 dagen opent, zo

vindt men onfeilbaar het Infefl: reets in eene Pop veranderd; en de afge-

Fig. si.ftrookte Wormenhuid daarby liggen, als inde aiRc Fig. gezien kan worden.

Dezelve vertoont een geopend zandhuis des Mieren - Roovers ; waarin men
de Pop met de afgeftrookte huid befpeurt; en tevens ziet, hoe glad de Worm
zyne, van buiten ruwe, behuizing, van binnen, gemaakt heeft. Dezelve is

met zyn Spinzel in dier voege overtoogen, dat ze met witte atlas behangen
fchy-
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fchyne; het welk echter in deze Figuur, wegens de verdieping en fchaduw, Tab.XX.

niet wel heeft konnen uitgedrukt worden. Oin verder de Pop van den Mieren

-

Roever in haare natuurlyke gedaante des te beter te konnen befchouwcn,
hebbe ik ze in de cane /';>., uit haare Celle genomen zyndc, afgebeeld. •^'^* =2'

Men ontdekt hier louter zodanige deelen, die tot een gantfch ander Schcp-
zel behooren, dan de Worm te vooren geweefi: is; en beipeurt zeer duidelyk,
dat 'er een gevleugeld Infeft in verborgen zit. De Pop heeft ook ecne ge-

heel andere kolcur, dan de Mieren - Roover had: want haar ganciche achtcr-

lyf, dat nu veel dunner en ranker is, dan het te vooren aan den Worm was,
draagt aan de ondervlakte, benevens aan de zes korte pootcn, eene bruin-

achtige eenigzins Oranje geele kolcur; doch het overige is donker- bruin; en
de afhangende Vleugelfcheeden zyn graauw. Indien zodanig eene Pop nog
Icevend en gezond is, zal ze zich op de minfle aanraaking beweegen; der-

halve is 't zeer waarfchynlyk , dat ze zich, in haare beflooten behuizing, zal

konnen omkeeren.

§. 17-

De meeden myner Wormen verborgen zich in de Doozen, waarin ik ze

herbergden, gelyk ik reets gezegd hebbe, in Mei en Juny-, 'm hunne behui-

zing,- doch in andere Doozen vond ik 'er ook cenigen, die zulks eerft in

July en Aiiguflus ^ ja nog laater, gedaan hebben, en nochtans veranderd

zyn. De oorzaak daarvan zou wel de onderfcheiden ouderdom mogen weezen

;

maar ik kan 'er zo weinig met zekerheid van zeggen , als de Heer De Reau-
Mur; die in zyne befchryving meldt, dat de Mieren -Roovers in den Zomer
of in den Herffi gehooren worden; en dat het jaar hunner geboorte niet is

het jaar hunner veranderinge; ja^ dat hy zelfs twyfelt^ of ze niet allen

tvjee jaaren keven ^ eer ze veranderen. Veel zekcrer is 't, dat deze veran-

dering binnen vier weeken gefchiedt : want myne in die behuizingen verborgen

zittende gevleugelde Schepzelen kwamen , binnen dien tyd , op de volgende

wyze, te voorfchyn. Wanneer de tyd daar is, dat de Mieren - Roover zich,

in eene gevleugelde geflalte, als eene Landnimph, ilaat te vertoonen, zo

breekt de Pop met den Kop door het Zandhuisje, en komt 'er tot over het

borftlluk uit; als dan breekt het nog nieuwe Schepzcl de Poppenhuid van

boven in Hukken; en kruipt vervolgens, met achterlaating van dezelve, uit

het Zand; zo dat men het zomwyien nog in de behuizing zie zitten, even

als de 23fte fig, vertoont; hoewel ook zommigen, met Poppenhuid en al,^''^* ^j»

uit het Zand, waarin de behuizing verborgen ligt, te voorfchyn komen; en

dan dezelve eerft afleggen. Wanneer nu zulk een tot op dien tyd beflooten

Schepzel van zyne banden vry is, zoekt het terftond eene bekwaame plaats

uit, alwaar het opgericht kan uitruilen, en zyne vleugels benevens het lyf

onverhinderd laaten wafTcn , of uit elkander wikkelen ; op dat ze hunne be-

hoorlyke grootte eriangeo. Hier toe verkoozen ze by my altoos de rj'skens,

wel-
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Tab. XX. welken ik ten dien einde in 't Zand gedoken had; en als dan verfcheen 'er,

binnen 't lialf uur, zulk eene, of eene diergelyke foort van Nacht- en Land-
nimph, gelyk ik in de 24^^, 25^0 en aóKe Fig, der XXft<i Tab. afgebeeld

hebbe. Men ziet ze in onderfcheiden groote en van verfchillende gcllalte;

en men kan niet wel nalaaten, van deze Nimph met even zo veel verwon-
dering, als ik, te befchouwen; indien men dezelve vergelyke by den Worm,
waaruit zy voortgekomen is; en welken zy nu wel driemaal in grootte over-

treft; te meer, als iemand daar by bedenkt, dat de Wormen der Waternim-
phen byna zo lang van lyf zyn , als de daaruit voortkomende Nimph. Maar
dewyl dit (lag van Nacht -en Landnimphen het eenigfte niet is, en 'er nog
andere diergelyke foorten gevonden worden, zal het wel der moeite waardig

zyn, dit gevleugeld Infeft wat naauwkeuriger te befchouwen.

Fig. 24. j)g 24^6 Fig. vertoont een zittend Mannetje; waaraan op te merken is,

hoe zy de Vleugels draagen, wanneer ze dezelven geflooten houden. De
Mannetjes dezer foorte zyn daar in van de Wyfjes onderfcheiden, dat ze

merkelyk kleiner vallen , doch voor 't overige vindt men ze elkander gelyk.

De Kop van ons Infeft heeft zeer veel overeenkomrt met den Kop der kleine

Waternimphen ; maar nog meer met dien van 't zogenaamde Wandelend Blad.

Zie het Voorbericht der Springkhaanen en Krekels. Ook ontdekt men hier

even zodanig een Tanggebit, als aan het voorige Infeét gezien wordt; hetwelk

van onderen iets vooruit fteekt. De beide oogen ftaan als een paar ronde

kogels aan de zyden ; en boven dezelven , hebben de twee Sprieten hunne in-

leding. Deze Sprieten zyn niet zeer lang; ftaan meeftal opwaarts, zyn aan de

einden gekromd of geboogen, en dikker dan by de inleding, gelyk de 27116

Fig. vervolgens duidelyker toonen zal. Ten aanzien der koleure is deze Kop,
.

even als het voorlyf, of Borftltuk, der Nimphe, zwart - bruin , en met Oker-

geele vlakken vercierd; wolke koleur ook de zes tedere en niet zeer lange

pooten hebben,

S' -9.

^'•ê> *5. In de £5'>e Fig. ziet men het Wyfje met uitgebreide vleugelen; en daarby

is het onderfcheid in grootte , tufichen 't Mannetje en Wyfje , ten klaarfte te

bemerken: alle Wyfjes vallen echter zo groot niet, als het tegenwoordige;

maar het achtcrlyf is altoos iets dikker by de Wyfjes dan aan de Mannetjes.

Het zelve -heeft ook, zo als het bovenlyf, eene zwart -bruine grondverwe;

en tuflchen de meelle inkervingen ziet men ligt-gcdc ftrecpjes, die, inzon-

derheid naar achteren , aanmcrkelyker worden , dewyl 'er daar vier naby elkan-

der flaan; en aan 't einde is dit deel met eenigc tedere hairen bezet. Doch
jdat niet alleen de Wyfjes met diergelyke gecle ftreeepjes aan 't achtcrlyf

voor-
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^..dJîjy:-iy^^t& e^^sc





DER RUPSEN EN VLINDERS. 113

voorzien zyn, blykc uk de 26'^e ^ig-i welke een vliegend Mannetje vertoont. Tab. XX.

Voor 't overige is deze foort van Land- en Nachmimphen, van de anderen ^''^" '^'^'

van haar gedacht, behalve door de grootte, ook nog door de vier Vleu-

gelen oPiderfchciden; nadcmaal dczciven cttclyke donker- bruine vlakken, van

verfdiillende grootte, hebben. Voorts valt hunne doorzichtige grondverwe,

die met veele tedere, en verfchciden grove, aderen doortoogen is, welke

allen van de inleding af haarcn oorfprong neemen, iets in 't geelachtig -bruine;

en aan den buiten rand , aan 't einde , inzonderheid in de bovenvleugelen

,

wordt men eene heldere vlak gewaar.

S- 20.

De 27'^e J-lg, ^czer Tal\ toom ons den Kop van dit Infed, by vergroo-f''o' *7*

ting; zo als dezelve zich van voeren laat zien; wanneer men de verfcheiden

declen van den Kop het duidelykft gewaar kan worden. De beide oogen pui-

len ter wederzyde ven-e uit; dewyJ ze groot en rond verheven zyn, zo dac

ze meer dan de helft van een ronden kogel uitmaaken. Zy hebben, by hunne
donkere, in 't roode en blaauwe fpeelendc grondverwe, een tamelyken glans;

en beftaan uit even zulk eene menigte van kleine oogjes, als ik ten opzichte

van de oogcn der Brom -of Vleefch - Vlicge getoond hebbe. TufTchen dezelven

hebben de beide Sprieten hunne inleding; en dezen ftaan op een paar geel-

bezoomdc en dikker leden, dan zy zclven hier ter plaatze aan den wortel

zyn; wyders hebben ze een aantal van kleine afdeelingen of leden, en zyn
van boven met veele kleine hairtjes bezet. Het bovenlle gedeelte van den
Kop, dat men anders ook her Voorhoofd kon noemen, is vry wat verheven,

en wordt door een geelcn dwarsflreep, waaruit twee anderen, die naar boven
loopen, voortfpruiten , in zynen donkeren grond verdeeld. De oogen zyn ins-

gelyks geel bezoomd; en de ondervlakte van den Kop heeft eene diergelyke

koleur, benevens twee zwarte vlakken. Onder dit geele deel ziet men het

Tanggebit uitdecken ; tufllhen 't welke nog twee tongvormige deelen zitten

;

•en alzo 'er aan ieder zyde twee vrcetfpitzen gevonden worden, mag men
zeggen , dat 'er aan deze Nimph vier zyn. De beide buitenflen zyn dikker , en
langer, dan de anderen; ook hebben ze aan den bovenrand van 't Lid, waar
mede zy aan den Kop vaftzitten, eenige tedere hairtjes; en beftaan, gelyk de
beide kleinere, uit twee deelen of leden, die aan 't uiterfte einde kolfach-

tig of dikker zyn, dan aan de inleding. Hunne koleur is, gelyk aan de overige

deelen van het Tanggebit, blinkend bruin. Ui? dit Tanggebit zou men, myns
onrdcels, vermoedelyk konnen beduiten, dat deze Land-Nimphen, even als de
Water- Nimphen, niets anders dan ln.Q;ften tot haar voedzel gebruiken. En fchoon

ik zulks niet verzekeren durve, worde ik echter in dit myn gevoelen verlterkt,

door de overweeging ,dat ze reets, nog Wormen zynde, van Infeften leevcn;

mitsgaders dat ze alleen by nacht vliegen; wanneer zy des te gereeder buit

konnen maaken ; om dat 'er bv nacht even zo veel , zo niet meer kleine en groote

:Je DfcJ. ifle. Stuk. ' P In*
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XX.Infeften, dan by dag, door de lucht zweeven. De Heer De REAultiuR is

daarin mee my van eenerlei gevoelen, want hy zegt: Ds Vliegen, (dus noemt
hy onze Nimphen , ) zyn , voor zo veel men tüt baare fcherpe tanden , en

verscheiden andere deekn van den hek, hefluiten kan, even zulke Vreetgie-

rige Dieren, als zy in haare eer[Ie jeugd, onder de gefialte van Roof-
Leetiiven, gevocefl zyn; echter hehbe ik ze nooit in 't oogenblik gezien, dat

ze bezig voaren met bet verteeren van een InfeEf. Ondertuflchen fchynt hy

niet vreemd van te denken, dat ze zich ook van vruchten ter fpyze bedienen;

want hy zegt wyders: Ik bebhe ook reden om te (lellen, dat ze geen verach-

ters van Vruchten zyn. Zekere Dame, die haare aanminnigheid en gaven

of niet te kennen, of ten mlnfte niet te achten fchynt , die met zeer fchoone

Oogen zodanige Vooriioerpen verlangt te zien , en ook zeer viel ziet , ivelken

anders haar geflacht ixidnig behaagen, wilde eene dezer Vliegen, die by

haar uitgekomen was, en waar aan zy reets haar vermaak had, toen de-

zelve nog een Mieren - Roover was , nu verder voeden. Dienvolgens gaf zy

haar eene halve Pruim , van welke de Nimph met haare tafiden niet alleen

eenige flukjes los maakte, maar ook opat. Deze proef wicrd verfcheiden-

maakn, eens ook in myne tegenwoordigheid , herhaald; en V bleek dat de

Nimph altoos eene even grcote begeerte tot de Pruim toonde. Vermits ik nu

diergelyke proeven tot heden niet genomen hebbe, kan ik de zaak noch ont-

kennen, noch toeftemmen,* ondertufichen vinde ik geen reden om te twyflTe-

kn, dat ze ook geen Iiiieften zouden ecten. De vlucht onzer Nimphen is

veel langkzaamer, dan die der groote Water - Nimphen ; ook zouden zy, zo
fhel vliegende aJs de anderen, m.enig werf, gevaar loopcn van haare Koppen
tegen de Boonicn te ftooteni gemerkt zy niet anders dan by nacht vliegen.

Dewyi 'er onder onze tot hier befchreeven Nimphen Mannetjes en Wyfjcs

zyn, is 'er ook geen twyffel aan, dat ze niet zouden paaren; echter hebbe

ik deze paaring, ondanks rnyner naauvvkeurigfte oplettendheid, nooit gezien.

Waarfchynlyk is zy te bezwaariyker optemerkcn, om dat dezelve alleen des

nachts gefchiedt, wanneer deze Diertjes het levendigfle v.yn. Edoch v^at hier

omtrent ook plaats moge hebben, men zal my echter niet konnen overtuigen,

dat 'er geen tweeërlei gedacht onder zy: v,'ant de naauvv'keurige waarneeming

dezer Infcélen heeft my nog ééne omftandigheid leercn kennen, waaruit ik

myn opgegeeven onderfcheid kan bev/yzen. Ik hebbe naamlyk in 't geopende

lange en dikke achtcrlyf van die Nimphen, welken ik voor Wyf'jes aanzag,

gemeenlyk ettelyke langkwcrpige Eieren gevonden; die ik in de dunlyvigen,

welken ik voor Mannetjes hield, nooit waargenom.en hebbe. Miïïchien zou ik

nimmer op de gedachten gekomen zyn, om my dezer wyze van 't onderfcheid

des geflachts te verzekeren; ingevalle ik niet een aantal meer Eieren, op en

onder "t Zand, befpeurd haddde, in de bakken, waar in ik de eertyds ir.

hun-
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hunne behuizing verborgen Mieren -Roovers bewaarde, na dat dczelven uitge- T.ib. XX.

broken, en als gevleugelde Schepzels te voorfchyn gekomen waren. Zy kwa-
men my ten eerllen, zo ten aanzien der koleure, als der geftalte, gantfch

anders voor, dan de Zandkorrels,- zo dat ik ze daar niet voor houden konde;
en dewyl my, by de cerftc ontdekking, en eene naauwkeurigcr befchouwing,

terltond inviel, dat het mogclyk Eieren waren; zo was het naaltc, om van

de vvaarlieid der zaake overtuigd te worden, dat ik eenige \A'yfjes opende:

en zulks doende, vond ik even diergelyken in 't lyf vandezelven; alleen met
dit onderfcheid, dat ze iets weekcr en bleeker van koleur waren. Ook
zag ik dat ze , fchoon elkander zeer gelyk , nochtans eene verfchiilende grootte

hadden; waaruit zich het onderfcheid des Geflachcs ook airede laat befpeuren.

De aS^e Fig. vertoont ons dezelven in hunne natuurlyke gedaante en grootte; f,^, og.

en in de sy'te Fig. is 'er één dier Eieren by vergrooting afgebeeld,- om de e» 29.

waare gedaante en koleur des te duidelyker af te maaien. Het dikfte einde is

het gedeelte, dat het eerft uit het geboortelid komt, en waarfchynlyk breekt

de Worm, by 't uitkruipen, ook daar ter plaatze door. Derzelver koleur is

blinkend, roodachtig, zandverwig; doch aan 't voorde en dikfte deel valt ze

in 'r roozenverwige ; ook ziet men aldaar een breeden donker- rooden ftreep,

die het Ei als een hoepel omvat.

T'oen ik nu eenmaal verzekerd was, dat ze wezenlyk Eieren myner Land-
Nimphen waren, wenfchte ik niets meer, dan 'er de jonge Mieren - Roovers
uit te zien voortkomen. Derhalve zocht ik ze allen op het vlytiglle in 't Zand
byeen, en deed ze in een anderen bak, met zuiver wit zand; maar zy bleeven

zo als ze waren, wel veenien dagen of drie weeken liggen; en wanneer ik 'er

na dien tyd weder één van opende, zag ik, dat het vloeibaar Sap, 't welk ik

by myn eerde onderzoek daar in gevonden had, ten eenemaal verdroogd,

zwart en hard geworden was; en zo Hond het ook met alle de anderen ge-

fchapen. 't Is des te vemweden, dat ze niet bevrucht zyn geweeft; ook was
zulks niet wel mogelyk: want in het vcrblyf, daar ik ze uitgenomen had,

waren zo vcele Nimphtn van beiderlei gcflacht te gelyk uitgebroken, dat 'er

geen gcr.ocgzaame plaats voor de paaring overbleeve; en by nacht, wanneer

ze de meelle levendigheid vertoonden, waren ze zo onaifiig, dat ze elkander

buiten twyfill, in de bezigheid van haar gedacht voort te planten, verhinderd

hebben. De Heer De Reaumur, die anders by ieder Infeét alles ten naauw-

keiirigÜe wid waar te neenen, is niet gelukkiger geweed dan ik; hy heeft

ook de paaring onzer Nimphen nooit gezien, maar, even als ik, haare Eie-

ren wel gevonden ; en befchryft ze ten naadenby op gelyke wyze ; behalve

dat hy zegt, dat ze in 't midden op zyn dikde zyn; hetwelk, zo als reets

iiangetoond is, van de mynen niet gezegd kan worden,

P 6 5, 33-
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T/4B.XXI. Hier mede hebbe ik alles gemeld, wat ik van den Mieren -Roover kundig

geworden ben,* maar gelyk de Heer De Reaumur zegt, niet te gelooven,

dat deze de eenigite foort van dien aart van Infeden is; zo hebbe ik ook
reden om zulks niet te gelooven. Want fchoon m.y de Wormen zeiven van

de overige (borten niet bekend zyn , bczicce ik evenwel , in myne Verzameling

van Infedtcn, nog verfcheiden Nimphen, welken, myns bedunkens, met de

hier befchreeven Nimph, onder ééne gading of geflacht behooren. Ik zal de-

zelven nu vervolgens maar befchryven, om dat nog onzeker is, of ik de

Wormen, waar uit ze voortkomen, wel haall zal leeren kennen. ISIen ziet

deze Infeélen op de XXL^e J'ah. afgebeeld, in zesderléie foortsn. Dienvolgens

heeft men onze

Tiveede Soort van Land- Nimphen

in de i^e Fïg, Men kan dezelve de groote ^ bruine^ hiiitenlandfche Land-
Taü.xxl Nimpb noemen: want ik houde deze, wegens haare grootte, voor eene Indi-

^'S' «. aanfche foort,' ook hebbe ik dezelve uit zeker Kabinet gckreegen, 't welk

meeftal uit buitenlandfche Infeden beftond. Ten aanzien van het niaakzel,

komt ze in alles met de reets befchreeven Nimph overeen; en haare deelen

toonen ook in 't byzonder, dat ze aan dezelve veelal gelyk is; doch ten op-

zichte der Vleugelen is zy 'er van onderfcheiden. Dezen toch zyn niet zo

doorzichtig, maar over 't algemeen Oker -bruin; met donkere vlakken be-

fprenkeld; en daar en boven veel breeder, dan aan onze Land Nimph. Haar

Kop , die anders al vry wel over eenkomt met den Kop der voorige , is allcen-

lyk met gantfch andere Sprieten voorzien; maar dezelven waren ook aan myn

j

Origineel bcfchadigd, en fcheenen afgebroken te weezen. De zes pooten dezer

Nimphe zyn lecnig en bruin ; de ondervlakte van het lyf is met veele geel-

achtig bruine hairen begroeid; zo dat ze mee, een pels overtoogen fchyne:

ook ziet men aan 't Borllftuk en den Kop cenige diergelyke donkere hairen.

Het in deze Fig. onder de vleugelen verborgen achterlyf, is even zo lang en

leenig, als aan eene andere Nimph; en ze mag derhalve, onder de Land-
Nimphen, zo kng plaats houden, tot dat ik eene nadere kennis aan haarcn

Worm kryge. Meer genoemde Heer De Reaumur heeft insgelyks eene bui-

tenlandfche foort van Nimphen in zyn Werk afgebeeld; die hem doet den-

ken, dat 'er ook op St. Domingo eene byzondere foort van Mieren -Roovers

gevonden wordt, die grootcr dan de onxe moet zyn; nademaal hem die groote

Nimph uit dat Eiland toeaiezondcn was; en dezelve alle kentekens eener

Land -Nimphe had. Hy bcfchryft ze niet, en gcvolglyk kan ik niet zeggen,

of ze bruine vleugels hebbe , even als de myne , dan niet ; de Graveerder

heeft ze donkerer afgebeeld, dan de vleugels onzer Inlandfche Land -Nimphen
zvn

;
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xyn; en bygevolg moeten zy ten minde niet zo doorzichtig weezen; echter Tab. xxr,

vertoonen ze zich zo groot en breed niet, als aan die gene, waarvan ii< hier

fprecke; en de pelshairtjes, die ik aan de myne waargenomen hebbe, kan ik

ook in zyne afbeelding niet ontdekken. De 2dc Fig. dezer Tal>. vertoont

ecne andere Land-Nimph, en deze noeme ik F'ig. 2.

De grootJle Inlaudfche Land-Nimph.

§. 24.

Ik geeve haar den naam van de grootlle Inlandfche, om dat ik ze niet

alleen vcrfcheiden reizen des Nachts in myne Kamer gevangen, maar ook
dikwyls in de Bofchen gevonden hebbe; en haar bygevolg met allen recht

voor een inlandfch Infcft kan houden. Zy is aan de voorige van Tab. XX.
in meelt alles gclyk; zynde alleenlyk van dezelve ondcifcheiden in grootte,

en door haare Vleugelen. Men ziet naamlyk in derzelver Vleugelen geen
bruine vlakken; ze zyn zo doorzichtig als glas, en hebben, nevens de beide

hoofdaderen, die met veele korte zwarte ftreepjes vercierd zyn, ontelbaare

andere tedere adertjes. Aangemerkt deze Nimph zo veel overeenkomfl: met de
eerile heeft, Itelle ik vafl:, dat haare Worm, indien hy al niet van den voo-
rigen Mieren - Roover verfchille, nochtans van eene gi-ootere foort zy. Dit
zelfde getuigt ook de Heer De Reaumur van eene diergelyke Nimph , welke
hy uit de Landftreekc van Avignon ontvangen had ; die ^met de myne in alle •

deelen overeenkomt; behalve in de beide witte vlakken der Vleugelen, wel-
ken aan de zyne niet gevonden worden*. De vierde my bekende foort is

Be kleine Lnnd- Nimph, met hreede bruin- gevlakte vleugelen.

%' 25.

Dit Infeft, in de 3de Fïg. afgebeeld, kan niet wel onbekend zyn aan de^''^'

zulken, die de Almacht des Scheppers in dezj Diertjes met verwondering
befchouwen, en ze daarom deelachtig zoeken te worden; want dezelven zyn
in onze Geweften veeltyds te vinden. Ter oorzaake van den Kop en 't lange

lyf

* Men ontmoet hier te Lande nog eene foort, welke aan de Afbeelding van den Heer
Röfel volkomen gelyk, en 'er alleen van onderfcheidcn is, uit hoofde dat ze ook in de
ondervleugelen diergelyke witte doorzichtige vlakken heeft, als de Röfclfche in de bovcn-
vleugelen bezit.

Kleemann.
P3
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TAB.XXI.Iyf plaatze ik dit Infeft onder de Nimphen; fchoon het anders, niet alleen

ten aanzien der grootte , maar ook wegens de langer Sprieten , van de overige

foorten onderfcheiden zy. De Kop is, zo vi^el als de ter zyden uitpuilende

oogen, bruinrood,* doch het lange en buigzaanie achterlyf, mitsgaders het

borftftuk, donker -bruin. De voor-of bovenvleugcls zyn breeder en grooter,

dan de onderiten, en telfens met meer Oker -bruine vlakken vercicrd, dan

dezen," echter vindt men dezclven, tuiTchen de tedere adertjes, doorzichtig,-

en ze hebben over 't algemeen een glans, welke hen met verfcheiden koleu-

ren, als die van den Regenboog, doet pronken.

De vyfde en zesde foort der Land- Nimphen dezer Gewejien.

§. 26.

f'^;'^' Deze beide foorten zyn over 't geheel groen, en konnen, van 't voorjaar
'" ^'

af, tot op het einde des Zomers, in eene tamelyke menigte gevonden wor-

den ; voomaamlyk in de Tuinen en Heggen , doch wel mecft aan de Steek - en

St. Jans- bezien boomcn; waar op ze zich zelfs over dag laaten zien. Men
vindt ze van verfcheiden grootte. De 4de Fig. vertoont cene der grootften,

en de s^^e Fig. eene der kleinfien. Zo wel de vier vleugels, als het buigzaa-

me achterlyf, zyn, benevens het borflftuk en de kop, van een aangenaam

groen ; doch de beide oogcn hebben een fchoonen goudkoleurigen glans. Ten
opzichte der Sprieten , vindt men ze van de drie boven befchreeven foorten on-

derlcheiden ,• doordien ze niet kolfachtig, maar teder, lang en hairvormig zyn.

In 't zitten draagen zy haare vleugels, even als de voorigcn, dermaate te

zamen gevoegd , dat ze een dak verbeelden, gelvk ons de 5^2 Fig. vertoont*.

§• ^7.

» Behalve deze beide in de 4 'e en 5 'e Fig. afgebeelde Land- Nimphen, kenne ik nog eenige

deels grooter. deels kleiner, foorten, welker koleur ook meeftal groen is; doch by zekere

foort in 't blaauwachtige fpeelt, en teftens Regenboogachtige koleuren vertoonti welken by

eene kleiner foort in 't bleek -bruine uitloopen.

Deze gezamcnlyke Land - Nimphen, zo wel die met kolfachtige, als die met hairachtige

en lange Sprieten 'voorzien zyn, hebben meeftal vier doorzichtige, netvormig - getraliede

,

gladde Vleugelen, zonder ftof; en <:e achterften zyn bykans zo groot, als de voorften.

Van de Water -Nimphai zyn ze meeiendeels daar door onderfcheiden, dat ze langer Sprie-

ten, een iets langer 'en breeder hals, en aan den Kop, tuflchen de beide groote en uitpui-

lende oogen, geen drie kleine, zwarte, blinkende knopjes hebben, zo als de anderen; die

ook aan de Vliegen en Wespen gevonden worden: om nu niet te zeggen, dat deze Land-

Nimphen, wanneer ze haare Vleugels te zanien leggen, dezelven gantfch anders, dan de

Water -Nimphen, naamlyk meeftal dakvormig, draagen. Ze zyn daar en boven, ten aanzien

van de gewrichten der voorfte pootledcn niet minder van de Water - Nimphen onderfchei-

den; want zy hebben 5 , en de anderen flcchts 3 leden aan dezclven. Dat deze Nimphen
voor 't overige uit zespootige Wormen, van welken zommigen den Piffebedden niet on-

gelyk zyn, voortkomen, en dat verfcheiden van dezelven zich met de Bladhiizen gencc-

ien, heeft de Heer Rijfd uit de Memorien van den Heer de Reativmr , in de twee val-
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S- 27.

De Heer Di- Rf-ArMUR, die een groot getal van Infedlen zeer nauwkeurig Tab.XXI.

en breedvoerig befchryft, heeft in het Derde Deel zyner Memoriën, (^Meni.

IX. Hipoire des Pitcej'ons^ mede eene omftandigc Hiftorie der Bladluizcn

gegecven. En dewyl hy, by dcrzclver onderzoek, bevond, dat deze kleine

Diertjes aan verfchcidcn anderen Infeden ten voedzel ilrekken, zo heeft hy
ook, in dat zelftie Deel hunne Vyanden, onder den naam van Bladluis - Vree-

ters, befchreevcn. Zie Mem. XL Hijïoire des Vers mangeurs des Pticerons.

Onder dezen zyn 'er cttelyken, die hy tot het geflacht des Mieren -Roovers
betrekt; dewyl ze in vcele opzichten daar mede over een komen. Hy geeft

hun, daar hy den eerftcn in zyne taal Fottrmi- Lion^ of Mieren -Leeuw,
noemt , den naam van Lions des Piicerons , of Bladluis - Leeuwen. Deze Blad-

luis -Leeuwen zyu Wormen, waaruit foortgelyke Land-Nimphen voortkomen,
als boven befchreeven zyn; derhalve zal ik, het gene hy 'er van aangemerkt
heeft, hier by wyze van uittrekzel laaten volgen, Veclligt zal ik in laater tyd

gelegenheid hebben , van dezelven in Natuur af te beelden , en onder 't oog
te brengen; dat ik nu niet doen kan, om dat ik eens anders afbeelding niet

mbootzen wille.

Deze Wormen hebben eene Vangtang, of een paar kromme hoornen aan
den kop, welken hol zyn; v>^aar door zy hunnen roof, gelyk de Mieren

-

Roover doet, uitzuigen; maar dewyl ze gezwind loopen konnen, behoeven
zy 'er niet in een kuil op te loeren, om denzelven met lift te vangen. Hun
Lyf is langkwerpiger, dan dat van een Mieren -Roover ; iets plat, en aan 't

borftftuk op zyn brcedile ; vervolgens wordt het naar achteren fmaller en loopt

naar 't einde fpits toe. Zy hebben zes pooten; van welken het eerfte paar
aan 't borftftuk, even als de beide anderen aan de twee eerfte leden des lyfs,

zyne inleding heeft. In 't kruipen bedienen zy zich van hun achterlyf; het

welk zy krommen, en als een zevenden poot gebruiken. De bovenvlakte van
hun lyf is geheel rimpelig , en als met vooren doorroogen ; dewyl ieder lid

van 't zelve uit verfcheiden Ringen fchynt te beftaan. Dit nu hebben alle

Bladluisvreeters met elkander gemeen ; echter zyn 'er , volgens het zeggen van
den Heer De Reaumur, drieërleie gedachten van. Die van 't eerfte geflacht

zyn

gendc afdeelingen reets getoond. Ik hoope den Liefhebberen vao de Natuurlyke Hiftorie
der Infeöen, nog eene nadere befchryving van dezelven, mitsgaders van de Eieren;
waar uit ze ontftaan , in myne Bjvoegzelen mede te deelen : en zal allecnlyk hier nog
aanmerken, dat deze Land-Nimphen ook wel Stinkvliegcn genoemd worden; om dat ze
op ds minfte aanraaking een ftinkend Sap van zich geevea.
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TAc.XXr.zyn de gemeenften; en hebben ter zyden aan ieder lid een wratje, op het

welke een hofclije van lo of 12 hairen ftaat. De koleiir dezer Wormen van
boven is, deels roodachtig Kaneelverwig ; deels hebben zy in dien grond
citroen - geele ftreepcn; en anderen hebben eene kolcur uit deze beiden te

zamen gemengd; daar en boven zyn ze van onderfcheidcn grootte. Wanneer
deze JBladluis-Vrecters omtrent 14 dagen geleefd hebben, is de tyd hunner
veranderinge daar, en als dan zoeken zy of een te zamen geboogcn blad, of
eene andere bekwaame plaats, waar in zy eene kogelronde behuizing van
witte zyde om zich heen fpinnen; van welke behuizingen de groocllc niet

uitgebreider is, dan eene groote Erwt. Hier op veranderen zy in eene Pop,
en blyven, zo de infpinning nog in de warme maanden gcfchicd is, drie

weeken in dit hun verblyf liggen ; doch zo ze zich niet voor September in-

gefponnen hebben, komen zy eerll: in 't volgende voorjaar aan den dag. Het
uit hun gebooren gevleugelde Infefl: heeft een zeer lang lyf, gelyk dat der

Nimphen is; doch des zelfs vleugels zyn breeder, dan die der gemeene
Nimphen; en .als het IHlle zit, draagt het dezelven dakvormig te zamen gevoegd.

Deze Vleugels zyn buiten gemeen teder en doorzichtig, derwyze, dat 'er het

lyf der Nimphe door heen fchync. Dit lyf is van een aangenaam helder

groen, en menigmaal blinkt het ook als goud. Van even dezelfde kolcur is

mede het borltltuk; en de wedcrzyds uitpuilende oogen zyn insgelyks blinkend

goudverwig.

§. 29-

Dus ziet 'er het cerfte gedacht der Bladluisvreetcrs uit, dat de Heer De
Reaumur befchryft; en de daar uit voortkomende Nimph houde ik voor de-

zelfde, als die gene, welke in de 4^2 Fig. van Tab. XXI. afgebeeld is; dat

een ieder te duidelyker zal blyken, wanneer hy zyne befchryving met de

myne vergelykt. Veelligt zou iemand konnen denken , dat 'er een onderfcheid

ware tuOchen de myne, en die, welke de Heer De Reauimur. bcfchrceven

heeft, om dat hy haare Vleugels buiten gemeen teder en doorzichtig noemt;

en niet zegt, zo als ik gezegd hebbe., dat ze groen zyn. Maar de Vleugels

inyner Nimphe zyn ook buiten gemeen teder en doorzichtig, ja zelfs helderer,

dan ze in de 4'<e /V^. voorkomen ; fchoon ik ze daarin zeer natuurlyk afgebeeld

hebbe: de koleur valt hier alleen iets donkerer uit; om dat alle de aderen

dier Vleugelen in deze Figuur uitgedrukt moeden worden,- het welk dezelven

wat donkerer doet fchyncn.

§• 30.

Het xweede gedacht der Bladluis - Vreeters van den Heer De Reauriur,

heeft aan de zyden geene hairbofchjes , en de daar uit voortkomende Nimph hcefc

hy maar eens gezien; ook is dezelve geftorven, voor dat hy konde waarnee-

nien
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men, op hoedanig eene manier zy haarc vleugels draage. In de Fipur, dieTAB.XXï.

hy 'er van geeft, ziet zy 'er flecht uit; en gelykt veel meer een mismaakt

of gefcbonden Infcifl;, dan eenc wezenlyke Nimph. Ondertuflchcn geloovc ik,

dat ze eene zodanige had konnen worden, als ik in de 3de Fig. afgebeeld

hcbbe; vermits hy de beide bovenvleugels helder -bruin en roodachtig be-

fchryfr; en zegt, dat ze op ecnige plaatzcn donkerer uitvallen, dan op an-

dere. Zyn derde Geflacht dezer Bladluis-Pvoovers befiaat in kleiner Wormen,
dan de voorigen,- en dezen hebben die Eigenfchap, dat ze gaerne bedekt

zyn; waar toe ze zich een Dekkleed van de bolilers der uitgezoogen Blad-

luizen bereiden. Zy omfpinnen zich, gelyk de eerflen en ook die van het

tweede geflacht doen; en dan komt 'er eene kleine groene Nimph uit voort;

die, volgens de Fig. van De R^eaumur , even dezelfde moet zyn, welke ik

in de 5 de Fig. vertoone.

§. 31-

Nu is 'er nog eene foort van de op onze Tab. afgebeelde Land-Nimphen
"overig; die ik, zo veel ik my , kan herinneren, tot nog in geen Infeden- Werk
gezien hebbe; en aan welke ik om haare zonderlinge gedaunte, den naam
geeve van

De kleifie Land-Niwph met den langen hals.

Onder de my bekende Infeften weete ik 'er geencn, met welken deze

•Land- Nimph zo veel ovcreenkomft heeft, als met het Wandelende Blad. ^^ pig, ^
fjrfe Fig. vertoont ons dezelve in eene zittende, en de 711e Fig. in eene^,» ^.
vliegende gefialte. Schoon men niet wifte, dat de Nimphen ook van andere

Infeftcn Iccven, zou men zulks nochtans uit deze, op de ontdekking van

haar Tanggebit, dat ze voor aan den Kop heeft, befiuiten konnen. Zy
tracht zich ook met hetzelve te verweeren, wanneer men haar vangt, of met

eene fpelde vaft fleekt; en hoewel het veel te zwak zy, om onze huid

te konnen doorboorcn, zo veroorzaakt het echter eenig gevoel, als zy 'er

mede knypt. De Kop is wat langkwerpig, heeft aan de zyden een paar verre

yitpuilcnde Oogen ; en van voorcn twee, niet zeer lange, tedere en hairvor-

mige Sprieten. De ho.Ls, het dunfte en leenigftc Lid, is met den Kop bykans

7.0 lang als het gantfchc achterlyf. In 't zitten houdt het Infeft denzelven een

weinig opwaarts, tcrwyl de kop lynrccht blyft. Zy heeft over 't geheel eene

blinkende donkerbruine koleur, v/clke ook de zes pooten hebben. De vier

niet zeer fmalle vleugels zyn doorzichtig; vallen eenigzins in 't bleekbruine,

en hebben aun den voorften rand , kort aan 't einde , een donkerbruin vlakje

,

dat inzonderheid op de ^de Fig. te zien is; waar in ze uitgebreid vertoond

2de Deel. \jie. Stuk, Q wor-
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T\8.XX'. worden; terwyl de 6'le Fig. ons aanduidt, dat ook dit Infed de vleugels, ge-

lyk andere Land - Nimphen , dakvonni^ geflootcn draagt. De Worm, waaruit

deze Nimph voorkomt, is my tot nog toe niet bekend,- dan ik geloove, dat

ik my niet bedriege, wanneer ik hem onder de Bladluis-Roovers zocke*. De
cyd zal 'c leeren; en miflchien vinde ik hem nog, te eerder, wanneer ik de

Bladluizen zelven (taa te onderzoeken. Voor 't overige twyffeie ik geenzins,

of 'er zullen nog meer foorcen van Land - Nimphen weezen ; dewyl niemand

zich ligtlyk zal beroemen, dat heni alle foorten, al ware het maar van één

flach van In.^edien
,

geheel bekend zyn. Midlerwyl ben ik reets vergenoegd,

dat ik zevenerleie foorten van dezelven hcbbe können mededeclen; want als

men by de hier befchreevon Nimphen, welken zes in getal zyn, ook die

voegt, welke uit den Mieren - Roover voortkomt, zo zal het een zevental

uitmaaken.

§• 3=-

Vóór dat ik nu de Hifioric van den Mieren - Roover fluite, moete ik nog

iets zeggen wegens eene andere foort, van welke de Heer De Rfaumur
gewag maakt, en de volgende befchryving geeft: Omtrent Geneve (^ZQgt hy)
vindt men eene foort y vuelke voorwaarts kruipt ^ doch die fiiet veel geiten

wordt. fFannecr de Heer Bonnet zodanig een gang aan dit Infeêf, het

tioelk hy even uit de aarde geligt had^ hefpeurde^ zocht hy naar meer dier-

gelyken; dan hy vond ''er alleenlyk nog twee; en zond ""er my van de drie

één toe. Deze., omtrent Geneve zo zeldzaam voorkomende Mieren -Roovers^

zyn van de andere foort , die zo wel daar , als omtrent Parys ( en ook hier, )
gemeen zyn, door hunne koleur onderJcheiden:, als welke niet zo helder^

maar meer roeflverwig is; inzonderheid ziet men deze foort bruiner aan
den kop en de hoornen., of de vangtang Het lyf is langkwerpiger, en het

achter einde loopt fpitzer toe. De kop is breeder ., de hals langer, en de

oogen zyn grooter, levendiger, faan meer van elkander gefcheiden, en op

hoO'

* Vermits deie hnggehalsdv: Nimph, even als <Sc Water - Nimphen , voor op den kop, tuflcheii

haare twee groote oogen , ook. nog 3 kleinen ; en aan de leden der voorfte pooten geen

5, als andere Land -Nimphen, maar flechrs 3 of 4 gcArichten heeft, gclyk verfcheiden

Water -Nimphen hebben; ^ou ik vermoeden, dat ze veel cer uit een Water Worm, dan

uit een Blidluis- Roover voortkomt; en dat men dezelve dus liever onder de Water-, dan

Onder de Land -Nimphen behoort te plaatien. De Heer Linnens moet haare Pop kennen i

gemerkt de Heer Dr. Suhier in zyn Infeften-Sydema ^/F^r. 138 meldt, hoe Liuneus zegt

:

dat de Pop, ganfch gelyk aan de Moeder, kopt, maar geen riengeh vertotnt : 't welk.

Vf gemeen heeft met de Poppen der Water -Nimphen. Zie Röfel Hiflorie der InfeCten II,

Deet pag. 176, 199. Wyders zyn 'er nog ecnige foorten van deze -Kameelhals- Vliegen

,

die aan 't einde van 't ach'erlyf een borftelachtig, doch gekromd uitfteekzel hebben; dat

half zo lang als het achtcrlyf, en zomtyds nog langer isj het welk veruioedclyk her

onderfcheid des gcüachts aanwyft,

K L E K M A D N-
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hoogcr uilfleektnde huilen. Be Leden van V lyf vertooncn zich f^efifielyker,jf^^jixi

en bet achterfie paar pooten is niet zodanig onder V hf te zamen getoogen.

Buiten dit is Vr nog een ander en bejlendiger cnderfcheid aan waar ts

neemen\ doch om dat te ontdekken, moet men bet achtereinde van beide de
Mieren- Rooverst door een Vergrootglas, befchowwen. Dit doende ziet men
0:1der hetzelve, aan den gcmeenen Mieren- Roovcr, twee halve kroo7ien van
korte hairen, die van V begin tot aan V einde tamelyk, en even dik zyn.

Be halve kroon, die V naaft aan V einde lefpeurd wordt, beflaat uit 8,
doch de andere fechts uit vier hairen. ( Deze beide kentekens zyn ook te zien

aan myne i6de en i7Je fig. van Tab. XIX.} .Aan den nieuwen Mieren

-

Roover vindt men deze twee halve hairkroonen niet; doch in plaats van
dezelven fchynt hy twee even als gefchooren plekken te hebben , die elk uit

vier te zamen gelymde hairen beflaan. IVanneer men het einde van ieder

dezer plekken bejchouwt , fchynen zy zo veele gaten te hebben , als ivy 'er

hairen aan toefchryven; ook zou men bykavs gelooven, dat deze plekken
werktuigen waren , om ""er mede te [pinnen

, gelyk 'er de Spinnen een beb-

ben; als het niet reets bekend was, dat de Mieren -Roover maar één
eenig zodanig werktuig heeft, het welk ganlfch anders geplaatft , en naar
viaate van V verelfchte gebruik heweegelyk is. Be Heer Bonnet heeft de
afgeleide huid van zodanig een Mieren- Roover gckreegen , en my toegezon-

den. Zouden wy hierom wel gelooven , dat zulks hem eigen zy ; of zullen wy
denken, dat de afgeleide huid van een gemeenen Mieren- Rooier ^ door die
genen, tvelken den zelven tot hier toe onderzocht hebben, over V hoofd ge-
zien is? want ik weet nog niemand, die ze ontdekt heeft. Het geflacht der
Mieren- Roovers zou voor V overige in zo groot een aanzien niet flaan, en
minder bekend geworden zyn, wanneer alle foorten van V zelve zo weinig
bekwaamheid hadden, ah deze nieuw ontdekte foort. De Heer Y^o^-ht^t heeft

nooit gemerkt, dat ze een kuil gemaakt hebben; zy blyven alleenlyk onder
'/ Zand verborgen, en vangen de voorby hen komende Infeclen; doch om ze
niet te laaten ontwyken , zullen zy dezelven by verrafftng wel trachten voor
te komen, 't Geen de Heer De Reaumur hier zegt van de aflegging der huid,

is iets byzonders; doch ik iaate 'er my nog niet door overtuigen, om te ge-

looven, dat onze Mieren- Roover zyne huid meer dan tweemaal aflegt; te

v/eeren, eens als hy in eene Pop verandert, en eens als hy de Poppenhuid
afftrookt. Want het is byna onmogelyk, dat men, indien hy zulks meermaals
deed, de huid niet zou vinden in 't Zand, waar in hy zyn verblyf heeft; en
die ik in de Glazen, waarin ik ze bewaarde, hierom meer dan eens, doch
altoos vruchteloos, gezocht hebbe*.

• Men fpreekt tegenwoordig ook nog van een gantfch ander InftSl; dat ïich, gelyk He
Mieren Roover , in eene zandige en beweegelykc aarde onthoudt; dezelve in de gedaante
eens Trechters uithoolt; en op den Buit, die 'er invalt, en 'er weder ait zoekt te vluch-

ten, een Zandregen werpt. Dit Infe<ft is een witte, weeke, en pooteiooze Worm. 2.yn
t«chter is, naar de opening te rekenen, dieper dan die des Mieren-Roovers \ en hy vcrvaar-

Q^a digt
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Kort na dat onze Vercaaling van des Heeren Rösels befchryving van don

Blieren-Roover^ ook Mieren- Leeuvo genoemd, afgedrukt was, had
de beroemde onderzoeker der Natuurlyke Hiilorie , de Heer P. Boddaert ,

de goedheid, van ons, nopens dit Infeft, met eenc eigenhandige MiJJive uit

Utrecht, te vereeren. Zyn Ed. gaf in dezelve te kennen, dat hy, vermits her
Werk van den Heer Rösel zo fraai in 't Holiandlch voortgezet v/ordt, niet

kon nulaaten , ons eenig bericht omtrent den Blicren - Lecinv mede te deelen

;

sn desvvegens het volgende te melden.

„De Heer Rösel, naamlyk, ontkent de aüchieting der Huid van den Mie-
„ ren -Leeuw; welke de Heer Juliaans, Apotheker en kundig Liefhebber der

„Natuurlyke Hiilorie alhier, echter dikwyls heeft waargenomen; en die ik,

„zo by hem, als by eigen ondervinding, gezien hebbe: welke byzonderheid
„ook door den oplettenden Heer Houttuin al gemeld is, 'm zywo Nat. Hifi.
„XlIJe Stuk, bladz. 92; alwaar zyn Ed. zegt: Ik heb daarin ook gezien.,

„ dat zy , voor de Verandering , meer dan eens van Huid verwijjelen ; gelyk

„zyn Ed. (^de Heer Juliaans^ my hadi gefchreeveUf door hem opgemerkt
„te zyn.

„Dit Huidje nu, dat de Mieren - Leeuw afwerpt, is zeer wit en doorzich-'

„tig; doch de Hoornties, of Nypers, zyn bruinachtig. Indien UEd. zulk ecne
„ afgeftroopte Huid raogt nodig hebben, zal ik 'er een overzenden, cn^
Op dezen vriendelyken Brief en heufc'.ie toezegging, is verder, op ons ver-

zoek, gevolgd, de overzending van het Huidje zelve; dat wy, met veel ge-

noegen, ter onzer verzekeringe , gezien hebben. Het zelve is ten naaften by
van die grootte, als 'er een INlieren-Roover in de lorfe Fig. \isx\Tab. XVIIL
hiervoorens afgebeeld ftaat. De koleur is wit, en de Vangtang, of Nypers,
zyn bruinachtig, zo als zyn Ed, in zynen Brief reets gezegd heeft. Voorts

had

dïgt den7,elven op eene veel eenvoudiger wyze. dan de Mieren- Roover; nademaal hy alleen

het Zand naar aUe kanten in de rondte uitwerpt, en 'er 20 lang jucde voortgaat, tot dat

zyn kuilde diepte heeft, welke hy noodig oordeelt, zonder te vooren eene cirkelronde
groeve gemaakt te hebben. De Heer van Geer hteft dit Infedt in 't XlVde Boek zyner
Zweedfche Verhandelingen

,
/i(7^. 187, volgens de Hoogduitfche Overzetting, befchreeven.

Kl-£EMANN.
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had zyn Ed. de goedheid van 'er de volgende Aanmerking nog by te voegen.

„Wat het Dier zelve aangaat, de Heer De Reaumur meldt m zync Mem.
^^pour fervir h r Hijh des Itifc£les , Tom. XVil. p. \. en 112. dat ze itr

^^Poiton van verfchillende giootce zyn, en veel grooter dan omtrent Parys.

„Ook zegt genoemde Heer De Reaumur, ter aangehaalder plaatze , pag. 133.
„dat, wanneer men de Mieren- Leeuwen van honger laat llervcn , zy onken-
„baar worden; doch ik hebbe het tegendeel ondervonden. Acht dezer Dieren

„in eene Kom met Zand hebbende, zyn ze in twee maanden van honger gcllor-

„ven, zonder dat ze vermagerd waren. Verder fchryfc hy, pag. 134. da( de

„Mieren -Leeuw een Leeuiv is voor den BJieren - Leeuw, het welk ik in de

„6 jaaren, dat ik Mieren -Leeuwen heb gehad, nooit ondervonden hebbe.

„De Heer De Reaumur had ook, zo min als de Heer Rösel, dit afge-

„ftrookte Huidje van den Mieren - Leeuw gezien, dan ineenHuidje, 't welk
„de beroemde Natuurkenner de Heer Bonnet, hem van Gèneve gezonden
„had, Hy zegt, pag. 162. Monfr. Bonnet a en, et m^ a envoyéladepouille

^.flaiffée par un de ces dernlers Formica Leo: en devons nous conclurre,

,,qiiil leur e/i particulier, de cbanger de peau; ou devons nous penfcr, que

.„les depouilles, que laijj'unt les Formica Leo ordinaires, out efchapé a ceux

,

„ qui les ont objèrvéz jusqu ici ? Car je ne facbe perfonne , qui les a vues.

„Dat is: De Heer Bonnet heeft gehad en my toegezonden een afgeftrookt

„ huidje van een der laatfigemelde Mieren - Roovers ( of Mieren - Leeuwen

:

')

,,mocten wy daar uit hfuiten , dat bet hun byzonder eigen is van huid te

,,veranderen; of moeten wy denken, dat de huidjes, welken de gewoons

„ Mieren - Leewmen afeggen , door de genen , die ze tot heden toe waargeno-
„men hebben, over V hoofd gezien zyn? want ik wcete niemand, die ze

„gezien heeft.

„De Heer Geöffroi maakt ook, in zyne Hifi. Abreg. des Inf Tom. IL
,^pag. 257 en 258, geen gewag van de aflegging dezer huid; zo min als de

„Heer Pluche in zyne SpeSt. de la Nat. Tsm. f. pag. 225. De eerite, die

„het hier te Lande gezien heeft, is de Heer Jüuaans, gelyk ik te vooren

„gezegd hebbe.

„Wat het gevleugeld Infeifl aanbelan2;t; de Heer Linn.eus had het eerfl

„onder zyne Hèmerohü gefchikt, Syft. XI. pag. 550. N. 4. alwaar zyn Ed.

„het noemde, Gaasvlieg, die ruig is, met de IFieken gewolkt, de aderen

„ hairig en de fprieten knodsacbtig. Zie Houtt. Natuurl. Hifi. XII '^ Stuk.

„pag. 89. In de XIL'*^ Uitgave pag. 915. maakt de Heer LinnvEUS 'er een

„byzonder geflacht van, dat vyf foorcen behelii. Van welken de eigenlyke

„Mieren -Leeuw de tweede is, en dien hy noemt; Mieren- Leeuw met een

„ wit vlakje aan den achterfen rand der Vleugelen. Doch dit wit vlakje vinde

„ik in de Mieren -Leeuwen, welken de Heer Juliaans en ik opj;ekweek:

„hebben, niet; ook niet in de afbeeldingen van den Heer De Reaumur,
„•TöOT. IV. Tab. II. Fig. 6. 8. noch by Geöffroi, Tom. II. Tab. XIV. noch

„ by Schiefer , Elem. entomoL Tab. LXV. ; maar wel by gemelden Sch^sffer ,

R 3 -^-^
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„InfeB. Ratisbon. Tab. XXII. en Tab. LXXIV.
Ten befluite belooft de kundige en veel geachte Heer Boddaert ons noj;

eenige Aanmerkingen te zullen mede declen, zo over het Eerfte en Tweede
Deel dezer reets uitgegecven Natuurlyke Hiltorie der Infeften, als wel voor-

naamlyk over de Polypen, die in dit Deel voorkomen. Ter vervuüinge van

welke toezegging zyn Ed. vriendelyk verzocht wordt, terwyl we heiu op de

verplichtendlle wyze voor de reets genomen moeite bedanken; en ons groot-

lyks verfchuldigd houden aan de opmerkzaamheid van den Heer Juliaans, als

hier te Lande den ecrilcn ontdekker der afgeflrookte huid des Mieren Roovers ; daar

zo veele Onderzoekers der iHleélen te vergeeffch naar gezocht hebben. Dit Iccrc

ons op nieuw, dat de Natuurleer voor den oplett^nden onuitputtclyk is; en

dat 'er, zo lang de nafpooring de Liefhebbers aanmoedigt, ook nog veele,

te vooren onbekende, geheimen der Natuure ontdekt kunnen worden.

De groote ^VATERLUIS dezer Gewejlen , met twee Vang-

pootcn, en cent zonderlinge Luchtpyp.

Tab. r^'^ Waterluizen, fchoon re in den eerden opflag veel gelykhcid hebben

^"XH. JL/ "1^^ ^^ Kevers , maaken nochtans een byzonder geflacht van Infeften

uit, en zyn voornaamlyk, in de eerfte plaats, daar door te ondcrfcheiden , da: ze

geen verandering ondergaan. Zy komen niet, gelyk veele andere Infeiften, als

Wormen uit de Eieren voort, maar verfchynen terftond, uit het Ei kruipen-

de, in hunne volkomen geftalte, als zcspootige Schepzelen: allcenlyk vcrkry-

gen de zulken, die met vleugelen voorzien zyn, dezelven eerft na de laatfïe

verandering van huid. Deze Luizen hebben, ten anderen, geen Tanggebit,

maar een lleekenden Zuiger, waar door zy haar voedzel in zuigen. En ten

derden , zyn de half doorzichtige bovenvleugels der gevleugelde Luizen , van

een gantfch byzonder maakzel; zeer verfchillendc van dat der andere met

diergelyke vleugelen begaafde Infeften; door dien dezelven, gedootcn zynde,

op de bovenvlakte van den rug, een uitgefpreid Kruis vertoonen.

§. *.

Doch dit geflacht van Infeften beflaat iiic veelerleie foorten, van onder-

fcheiden aart; en men vindt 'er ettelyken ook in onze Geweflen, die over 't

algemeen in Land -en Water -Luizen te verdeden zyn. Het aantal der eerflen

is grooter, dan dat der laatflen. Tot de Land -Luizen brengt men, vooreerfl,

de bekende Weegluizen,- want fchoon zy tot dat flach behooren j aan 't welke

de
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de vleugels oncbreeken, hebben ze echter zodanig een Steek -Zuiger als deTAD.

overige Iborten. Dezen zyn ten deele van wegen den Iknk, welken zy mec-^^^-

de anderen, te weeten met de Boom -en Kruid - Luizen , gemeen hebben,
Luizen genoemd. Hier en tegen ontdekt men aan de Aardluizen, fchoon ze

mede, zo wel als de bovengenoeniden , onder de I^andluizen te rekenen zyn.

dien (linkenden reuk niet. Even dit zelfde kan men ook van de Watcrhiizen

zeggen; welken in drieërleie foorten onderfcheiden worden. De eerlle foort is

van vooren met twee Vangpooten , en van achteren met eene Luchrpyp voor-

zien,* maar heeft geene Rocipooten. Van de tweede foort is my maar eene

Clafle bekend, die gev;oon is boven op het water, met het onderlyf om
hoog, op den mg te zwemmen. De derde foort beflaat in verfcheiden ClalTen

van veelerleie grootte; en dezen zyn, voor 't overige, v/cl 't mccft den

Water -Keveren gelyk.

§. 3-

Ik hebbe 't noodig geacht deze verdeeling der Luizen alhier te plaatzen;

öra dat 'er in mjTie befchryving der Infeélen nog niets van gemeld is, en ik

nu vöomeemens ben de zogenaamde breedlyvige Water- Luis, met de twee
Vangpooten, en de zonderlinge Luchtpyp, te befchryven. 't Is my niet on-

bekend, dat dit Infeft van anderen, inzonderlieid van den beroemden Swam-
MERDAM, (^Bihl. Nat. Tom. I. pag. 229.) de Fliegende Water - Scorpioen

genoemd wordt. Maar deze benaaming gevalt my niet; gemerkt de Scorpioe-

nen, gelyk de Kreeften, tien pooten hebben, en ons Infcft in tegendeel 'er

niet meer dan zes heeft ; mitsgaders , deviryl zyne Vangpooten niet in 't minde
te vergelyken zyn by zodanige Schaaren, als de Scorpioenen bezitten,' en ons

Schepzel boven dien geen Verweer- Angel heeft, waar mede de Scorpioenen

aan hunnen flaart voorzien zyn. Overmits haare breedlyvigheid, haar fleek-

zuiger, de gedeldheid haarer vleugelen, en andere omflandighedcn, daar en

tegen veel overcenkomfi: met het voorkomen der Luizen hebben; gelyk ook
de Heer Frisch, in zyne befchryving der Infeclcn, VlI-'i^ Deel, pag. 22.

aantoont; zo hcbbe ik insgelyks dit Infe(5t den na;.m van de brcede Waterluis

gegeeven. Swammerdam getuigt, dat hy flcchcs twee van deze Waterluizen

gezien heeft*; waar van de eedte onze Waterluis, en de tweede eene andere

fmallyviger foort is; van welke laatft gemelde ik hier na zal fpreeken. Doch
behalve deze beide foorten, is my nog eene derde bekend geworden; welke

Mejuffr. Merian onder haare Surinaamfche Infeften gemeld heeft: en devvyl

ik zo gelukkig gcweell: ben, van een origineel dezer foorte ter aftekeninge

magtig te wórden, zal ik die ook vervolgens befchryven en afbeelden.

De

• In de Latynfche Overjetting wordt 'er van drie gefproken; maar in den Holland/chen
Grondtekft ftaat fmeei oFerccnkomftig waar mede 'er ook alleen twee daadlyk befchreeveo

worden.

De V e r t a a l e r.
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Tab. De ifte Fig. van Tab. XXII. vertoonr ons deze breedlyvige Waterkiis ir.

XXII. haarc eerflie jeugd, zo als zy 'er, niet lang na dat ze uit het Ei voortgekomen

is, of kort voor haare eerfte vervelling, uitziet. Docli hier van hebbe ik niets

'•' ^* anders te zeggen, dan dat men het deel, 't welk ik de Luchtpyp nocme,
naauvvlyks aan dezelve befpeuren kon,- maar de overige deelen zyn 'er wezi.n-

lyk zichtbaar tegenwoordig; inzonderheid de Vangpooten, waar van zy zich,

ter bekominge van haaren roof en voedzel, bedienen moet. Haare koleur is

fiykachtig aardvervvig. Van deze gedaante en grootte wordt ze , in 't laatrt: van

Mai en 't begin van Jiiny , in flilflaande wateren of poelen gevonden

:

doch in July ^ wanneer ze reets tweemaalen van huid veranderd is , vindt men
i^(^^ 3. 2e veel grootcr, gelyk de a^^e Fig. uitvvyft. In de 3cle Fig. heeft ze de
^" ^' grootte, op welke zy voor de derde Verandering gevonden wordt; die door-

gaans in Atigiip'AS gefchiedc; en als deze voorby is, vertoonen zich de

Fig. 4. Vlcugelfcheeden , die in de 4^16 en 5 -ie Fig. by de Letters aa. te zien zyn.

^" 5-- In die gedaante worden zommigen reets omtrent het einde van yjugitfïus ,

Lcn. «'7.
^j^jj^ren eerft in Septembef gevonden. Op dezen ouderdom is ondertuiïchen

haare koleur niet altoos even eens; want ettelyT;en behoudea haarc eerfie

flykachtige grondverwe; anderen in tegendeel zyn geelachtig oker -bruin. Naar

maate, dat ze de derde huid eer of laater afgelegd hebben, neemen zy ook

de vierde in September of OEioher aan. Ten tyde dezer veranderinge, of

wanneer dezelve gefchieden zal, begeeven zy zich naaf den oever in 't Riet,

boven de oppervlakte des Waters; op dat haare vier Vleugelen, die na de

aflegging van deze huid te voorfchyn komen, beter mogen groeien, dezelven

2ich uitbreiden, en het gantfche lichaam des te fterker worden.

Fig, 6. De (^''^^ Fig. maalt ons eene Waterluis van 't Vrouwlyk geflacht, in haare

tig. 7. volmaakte, volwaflcn gellalte, met geflooten vleu'j,elen; en de 7^0 Fig. ver-

beeldt een Mannetje, dat altoos kleiner blyft. Hier door zyn ze ook alleen

van elkander te onderfcheiden; want in al het overige vindt men ze elkander

volkomen gelyk; en de koleur is aan beiden dof- aardverwig. Zo wy dezelven

wat nader befchouwen , zien we , dat het achterlyf het grootfte en breedfle

deel van 't gantfche Schcpzel genoemd mag worden; het welk echter zo plat

en dun is, dat men zich verwonderen moete, hoe de deelen, die tot de

voeding en voortplanting des geflachts gefchikt zyn, (van welken de Heer
SwAMMERDAM toch cene befchryving en afbeelding geeft,) 'er nog plaats en

genoe:!,zaame ruimte in hebben. Aan 't uiterfle einde van 't achterlyf zien wy
als een rechtuitdeckenden priem, welke nochtans niet zo zeer een priem,

als wel eene Luchtpyp is, gelyk wy naderhand zullen hoeren; dezelve is

half zo lang, als het gantfche Schepzcl. Voor aan dit achterlyf formeercn de
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bovenvleugels een driehoek of fluithoek,' en voor denzelven fhat het voorlyfTAB.

ef bordduk ; dac een aan de hoeken afgeftompc vierkant vertoont. De beide ^^^^'

voorde hoeken fleeken cenigzins uit, en tuilchen dezen zit de kleine kop,

zonder hals, met eene nederwaarts geboogen fpits; waar in de fteek- zuiger

verborgen, en, v/egens zync tederheid, naamvlyks kenbaar is. Ook fchynen

de beiVle blinkende roode oogen, dcvvyl de Kop zo diep in 't Borftftnk zit,

in 't zelve te (laan. Voor aan den kop hebben ter wederzyde de beide Vang-

pccten hunne inleding; welken, zo ze ook niet tot loopcn en vallhouden

dienden 5 met gr&oter recht Armen genoemd konden worden. In de 8 ''e Fig.'S\ ^

iyn ze met bb. getekend. Men ziet dezclven dikker dan de beide overige
^'"

paaren; van welken het eerlle, of, zo men de armen mede onder de pooten

wil rekenen, het middelfle paar het kortfle is; waartegen het achterfte paar

wel zo lang uitvalt, als het voorflc. Doch deze vier laatlle pooten zyn zo

dun en rank, dat ze tot de roeijing weinig kennen dienen; het welk ook
de oorzaak is, dat deze Waterluizen langkzaam zwemmen. Die pooten hebben
hunne inleding van onderen aan 't achterlyf, en zyn aan 't uiterile einde met
twee kleine by elkander llaande klaauwen voorzien.

Alhoev/el deze infeden weinig fchoonheids bezitten, trekken zy toch aller

oogen tot zich, zo dra zy hunne vleugels openen; nademaal de bovenvlakte

van 't achterlyf met eene zeer fchoone, dof hoogroode kaneel - koleur vercierd

is, gelyk wy in de gemelde %^i Fig. aan een vliegend Wyfje ontdekken.

Deze roode koleur verdwynt ook niet, al wordt de VVaterluis, na den dood,

nog zo lang bewaard. IntufTchen is evenwel alken het grootlle gedeelte dezer

bovenvlakte met eene diergelyke roode verwe overtoogen; want voor aan

naar 't borfllhik toe , ter plaatze van den fluithoek , is de grond zwart , en

in denzelven befpeurt men wederzyds een overdwars flaJinde helder punt;

waartegen, op ieder inkerving van 't lyf, altoos in 't midden eene zwarte,

verdreeven , ruitvormige vlak te zien is. De beide Ondervleugels heb-

ben een doorzichtigen , bleek -bruinen grond, en derzelver groffte aderen,

die by de inleding 't breedfle zyn , hebben ook eene kaneelverwige roode

koleur. De twee bovenvleugels in tegendeel vallen wat langer en fmaller uit;

hunne grond is aardkoleurig,* en aan 't uiterfte einde ziet men ze van 's gely-

ken eenigzins doorzichtig: doch derzelver zonderlinge gedaante en gefteltenis,

in den omtrek, is beter uit de Figuur op te maaken, dan te befchryven.

Het voedzel onzer Waterluizen beRaat in andere Water -Infeftcn; en ze

behoort by gevolge tot het getal der Roof-Infeden. Als haar een Infeft na-

dert, dat ze oordeelt te konnen overweldigen, zo houdt ze zich doodililJe,

Zde Deel. ijle Stuk. R zo»'
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1'ae. zonder eenige beweeging, en wel met open Vangpooten,- op dat haar de
X>;;L roof des te minder ontgaan moge. Is 't een l^lein Infect , zo grypt zy 't flechts

met één poot; maar is 't een grooter, zo bedient ze zich van beiden te ge-

lyk,* brengt met dezelven den roof aan den bek, en zuigt dien met haaren

Steek- Zuiger uit. Deze Vangpooten zyn wyders, ten aanzien hunner geftelte-

niffe, zo konftig gewrocht, dut men, byaldien de Luis ook het dunfte hairtje

daar mede vaithoude, niet in üa*it zy haar hetzelve te ontneemen, of uit de

Vangpooten te trekken ; des haar niet gcmaklyk iets konne ontflippen. Zodanig

€en Vangpoot mag men zeer gevoegelyk by een Knipmes vergelyken: wanc

even als dit aan 't hecht knikt, en zo in de voege gelegd kan worden, dat

'er de kling in fluite ; dus fluit ook aan dezen poot het dunne deel in het

dikke. Om zulks des te duidelyker onder 't oog te brengen, hebbe ik in de 9de

l'fn ^c ^^S- zodanig een pooi by vergroocing afgebeeld. De uiterfte kleine klaauw

d en e. .wordt door de Letter c. aangeweezen ; het daarop volgende lange en fmalle

deel c d. is aan de gantfche binnenvlakte dermaate uitgehoold , dat het

eene foort van goot of fleuf hebbe,- en de beide fchei-pe zy- kanten zyn mee

kleine fpitjen bezet. Het' dikke deel, waar mede het voorige vereenigd is, of

eigenlyk de zogenaamde bovenfchenkel , die, inzonderheid by de inleding, tot

eene merkelyke dikte toeneemt, doch naar vooren dunner toeloopt, en by 't

gewricht d in een rond balletje eindigt, heeft insgelyks van d tot e, even

als het hecht van een knipmes, eene hoUigheid of fleuf; welke zo breed is,

dat 'er het dunne deel c d. gevoegelyk in konne liggen ,• en de beide fcherpe

randen, nevens de gemelde fleuf ftaande, zyn ook, gelyk die van het dunne

deel, vol kleine fpitzen« By de ineenfluiting of zamenvoeging van beide

deze deelen, ligt de uiterfle klaauw c. op het aan 't lyf zittende kogelvormig

Hd; waaraan- het ter zyde net pafi:. Dienvolgens is 't niet wel mogelyk, dat

een Infeft, tuflchen dezen poot geklemd, zich weder losmaake; alzo het

niet alleen door deze beide ineenfluitende deelen, maar ook door derzelver

randfpits^n vaf^gehoudcn wordt.

§. 8.

'Er zyn ook Vv'^aterluizen , die Rotipooten hebben , van welken ik naderhand

zal fpreeken; doch onze tegenwoordige heeft ze niet; dit brengt te vvege,

isx ze in 't water niet wel voortkojnen kan; en tefFens, dat ze niet lang

beneden in de diepte verblyft. Dewyl ze zich ook lieffl aan 't een of 't ander

lichaam vaflhoudt, wanneer ze op haaren roof loert; zo zal men ze meeflal

aan de met Riet of andere ftruiken begroeide oevers vinden. Langs deze

gewafl^en kruipt ze menigwerf naar beneden in de diepte , doch meerendeels niet

dieper, dan, dat haare aan 't achterlyf zittende Luchtpyp nog boven de op-

pervlakte van 't water blyve, en zy de benoodigde lucht konne fcheppen.

Voor dat ik dit Infeft behoorlyk onderzocht hadde, hield ik deze pyp voor

de Legpyp'; maar toen ik befpein-de, dat de Mannetjes 'et zo wel als de
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Wyfjes mede voorzien waren, en ook dikwyis verfchciden luchcblaasjes uIcTab.

dezelve zag opkomen, kreeg ik andere gedachten. Vervolgens overtuigde my de^^^^'
proeve, door den lieer Frisch genomen, die naamlyk het water in den bak,
in w-elken diergelyke Infeften gehouden werden, met meel bellrooide, of 'er

olie op goot, volkomen, dat dezelve niets anders dan eene Luchtpyp is. Als
iemand deze proefnceming in 't v/erk gelieft te flellen zal hy ondervinden,
dat deze Luizen zeer yverig zoeken, naar cene plaats in 't water, die met
geen olie of meel bedekt is ; om aldaar door deze pyp lucht te fcheppen. De
locie fig. vertoont ons de luchtpyp by vergrooting en geopend. Zy beflaat^'f. i^^.

uit twee gelyke deelen, door de Letters ƒ/ en gg aangetoond; beiden z^\\^"'*ff-

ze in dicrvoege uitgchoold, dat ze, te zamen gevoegd zynde, eene holle ^"
^'''

pyp uitmaaken, waar in van ter zyden geen water kan doordringen; nade-
maal ieder deel aan beide de randen met veele kleine hairtjcs bezet is, die

by de fluiting het indringen van 't wntcr beletten. By Letter b ziet men een^^''* *•

dwars doorgefneeden ftukje van deze Luchtpyp; en fchoon dezelve zo weh
bezorgd zy, dat 'er van ter zyden niets konne in komen, is ze toch altyd

aan 't einde open; en ze zou bygevolg wel door 't een of 't ander verfl:opt

konnen worden; maar ik denke, dat ze daarom gefpleeten is, dewyl het In-

feft dezelve anders, by eene toevallige verftopping. niet weder zou konneu
zuiveren.

De Paariug van ons Infeft gefchiedt altoos in 't Voorjaar , tot op het einde
der maand Mai; ook worden zy dikwils laater paarende gevonden. Het
INlannetje zit by die gelegenheid op den rug van 't Wyfje; en dan verhin-

dert hem de Luchtpyp niet, zyn teellid, ter bevruchtinge der Eieren in 't

iyf van 't Wyfje noodig, aan deszelfs onderlyf te brengen. Zy blyvcn dikwyis
twee dingen en nachten gepaard; en na de paaring, ontlafl het Wyfje zich

van zyne Eieren ; niet door de Luchtpyp , maar uit eene opening van 't ach-
terlyf, die kort by en onder dezelve is. Het laat de Eieren één voor één in

't water vallen ; alwaar ze , tot dat 'er de jongen uitkomen , op den grond
blyven liggen. Deze Eieren zyn van een byzonder maakzel, en hebben veel

overeenkomt met een Zaadkorrel, welks eene einde met korte vederfpitzen

bezet is, die rondsom een punt flaan. De iide Fig, vertoont dezelven volgens ^'ö- •'-

hunne natuurlyke grootte. In de Eiergangen van den Eierftok, die Swam-
MERDAM ten getale van vyf aan ieder zyde opgeeft, liggen zy derwryze, dat

ultoos het eene, met de vederfpitzen van 't andere, tot over de helft omvat
worde; gelyk men in de laiie f/g', zien kan; alwaar, nevens de opening derv,^; .'.^"

geboorte ;/, een gedeelte van twee Eiergangen kk^ tamelyk vergroot, afge-i^//! kk^

beeld is. Men ziet 'er in ieder flcchts drie Eieren ; maar de kleine ruimte van
plaats liet my niet toe, om 'er meer op te brengen. Eén enkel dezer vcr-

groote Eieren is met Letter /. getekend; en men wordt aan \ zelve gewaar , ^'^' ''

Ra dat
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Tab. dat het van boven eene foort van verdieping heeft, rondsom welke de veder-
^^^^' fpitzen, die alcyd zeven in getal zyn, als zo veele llraalen Iban. Ik vond ook

eenigen dezer Eieren op den bodera der bakken of potten liggen , waar in ik

myne VVaterluizen bewaarde, aan welken de vederfpitzen te zamen gevoegd
/-eti. "•• waren , als by de Letters m en n te zien is. De Eieren zelven zyn helder
^'' " geel; doch de zeven Vederfpitzen zyn, v.in het midden tot aan 't uiterfte

einde, fchoon rood. Na dat deze Eieren 12 of 14 dagen gelegen hadden,

kwamen de jonge Luizen uit dezelvcn ten voorfcbyn, die van zodanig eene

geftalte waren, als 'er ééne in de i'ie Fig. dezer XXlLle Tal;, afgebeeld is.

Al hoewel men deze Waterluizcn niet veel vliegende gewaar worde , weetea

ze echter van haare vleugelen gebruik te maaken. Zy blyven raeeftal byS-dag

in 't water, en vliegen alleenlyk des avonds,- waar toe het gebrek van voed-

zel hen mcnigmaalen noodzaakt; inzonderheid wanneer de poelen of flootcn,

waarin ze een tydlang gewoond hebben, als Swammep.dam aanmerkt, door

de Zon uitgedroogd worden.

i^#$#5SJ.#^^#.#@#i$#(Si#JSï# IT ##gi###ïSE###S#^#^#«Sit>&

De groGte, lange en [malle Waterluis, ir.et tivce

VangpQoten en eene Luchtpyp.

xxnl i'^ elykenvyze de Heer Swammerdam de op de voorige Tab. vertoonde

VJf Waterluis befchreeven en afgebeeld heeft, zo is, in zyn voorcreflyk

Werk, ook deze, die wy op onze XXIIIfte Tab. zien, te vinden; doch de

befchryving, die hy 'er van geeft, is zeer kort, doordien dit Infedt met het

voorige, in byna alle Eigenfcliappen, overeenkomr. Nu zou ik ten dien op-

zichte het zelfde konnen doen, als ik niet vreesde, dat ik miffchien het mis-

noegen van zommige Liefhebbers van myn Werk op nieuw verwekken zou;

gelyk airede meermaals gcbleeken is; wanneer ik by de uitgave van twee Plaa-

ten , eene befchryving gaf, die maar één of anderhalf blad groot was. Byaldicn

ze nu de befchryving, die ik van het tegenwoordig Infefi zal doen, te wydloo-

pig oordeelen, om dat 'er veele omftandigheden in voorkomen en herhaald wor-

den, die in de voorige befchryving reets gezegd zyn; zo hebben zy de fchidd

daar van, meer aan zich zelven, dan aan my, toe te fchryven-

Be-
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Belulve 't gene Swammerdam in zyne £il>l. Nat. Vol. I. pag. 233. vanTA».

onze VVaterluis aangetekend heeft, vindt men 'er ook een bericht van by den^^'"''
Heer Frisch, in zyne Befchryving van allerlcie Inlcden , VlI-e De^.!, pog,
^4. alwaar hy aanmerkt, dat hy dezelven ook veel kleiner gevonden heelt;

waar door hy vernioedelyk niets anders vcrflaat^ dan zodanige Luizen, die

haaren vollen wasdom nog niet hebben. Want waren de kltiner, die hy ge-

zien heeft, bekwuam tot de vlucht geweeft, of hadden ze vLugckn gehad,
zo moeflen zy eene andere foort uicmaaken, die niy tot nog geheel onbe-
kend is. Doch wanneer hy zegt, dat Jolston eenige Figimren en Naamen
heeft, die met onze Luis gantfch niet overeenkomen; en dat Franc. Redi
twee figimren uit Jonston heeft laaten aftekenen , welken wel beter zyn dan
die van Jonston, maar die evenwel aan geen eenig Lid iets eigen lyks van

de Waterluis bezitten; zo heeft hy inderdaad geiyk ,•' maar toen ik het Werk
van Redi, de InfeSiis pag. 149. edit. Amfleld. opfloeg, zag ik, dat hy
aldaar niet van onze Waterluis, maar van een Land-Infeft fpreekt, 't welk.

in Italië Cavallucci senoerad v/ordr.

Onze lange en fmaliyvige Waterluis onthoudt zich ook, even als de voor-
gaande, in poelen of ftil ftaande Wateren; en de iCic Fig. vertoont ons è^-Fig, r.

zelve in haare eerfte jeugd, in zodanig eene grootte, als ze doorgaans in Msri
en Juny gevonden wordt. Ik zegge doorgaans; want het komt hier veelal op
de warmte aan ; zo dezelve vroeg invalt , komen ook onze Waterluizen vroeg
te voorfchyn; doch als het laater warm wordt, kruipen zy mede laater uit de
Eieren, en dit veroorzaakt, dat men ze dan eerft in Jiily op die grootte vindt.

Zy heeft in dien tyd flechts haare eerfte huid,- doch behalve de Luchtpyp
en de vleugelfcheeden , ontbreekt 'er niets aan haare volmaaktheid. In deze
eerfte huid wordt zy nog bykans eens zo groot; en na dat zy die verwilTeld

heeft, verkrygt ze in de tweede huid allengskcns de grootte van de ji-le Fig. Fig. 9,

In zulk eene gedaante ziet men ze gcmeenlyk in de maand Atigufltis ; als

dan ontbreeken haar de vleugelfcheeden nog wel , maar de Luchtpyp vak
reets duidelyker in 't oog. Na de derde verandering van huid verfchynt ze
met de vleugelfcheeden; en niet lang daarna erlangt zy de grootte van de
3de Fig. waar in de vleugelfcheeden door de Letters aa. worden aangewee- ' '§ 3-

zen. Dezelven zyn iets korter, dan ze de breedlyvige \\^aterluis in dien ou-'''
''' """

derdom heeft. Haare koleur is dan nog even zo, als die van haare eerfte

jeugd, naaralyk over 't algemeen Okergeel; hoewel 'er ook eenigen onder
loopen, die iets bruiner zyn,* maar het lange en fmalle achterlyf begint dan
reets Oranje geel, en aan 't einde by de Luchtpyp, bruiner te worden. In

deze 3cip Fig. zien '.vy by Letter b. nog efn ander Infe(ft, het welk een roof^-^'''» ^•'

R 3 van
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Tab. van onze Luis is, waar uit zy haar voedzel trekt; want zy vindt ook hiar
XXIir. voedzel in andere Inledten; die zy betrapt, met haare Vangpooten gcgreepcn,

en aan den mond gebragt hebbende, uitzuigt. Als nu ook de derde huid voer

ons Infeft te klein wordt, verwiiTelt het dezelve op de vierde en laadlemaal

voor eene nieuwe; dan komen de vier vleugels in vryheid, beginnen ilraks te

groeien en zich uit te breiden,' het gantfche lyf wordt insgelyks langer , en de

Luchtpyp is bykans zo groot, als het gchcele achterlyf.

Het onderfcheiden gedacht dezer Waterluizen is mede alleen aan de dikte

des achterlyfs te kennen : want voor 't overige is 'er zo weinig onderfcheids

aan te befpeuren, als aan twee druppelen waters; om welke reden ik ook de

beide Afbeeldingen, van 't volwafTcn Infeft, alleen naar een Wyfje gemaakt
^'g' 4> hcbbe. In de ecrile afbeelding, of de 4de pig. verfchynt onze vohvaffen Wa-

terluis met uitgebreide vleugelen. Zy, die geen kennis hebben van de geflehe-

nis der Infeden, en niet weetcn, dat de kleinfte Myt een leven en eene be-

weeging der fappen in de aderen heeft, zouden niet gelooven, dat ons Infeét,

als het hun dood voor oogen kwame, ooit geleefd had; om dat het, door zyn

lang en fmal achterlyf, de daar aan zittende luchtpyp, met de vier buik- en

twee Vangpooten, zulk eene zonderlinge vertooning maakt: doch wy zullen

Lelt. cc. dit alles wat nader befchouwen. De Letters cc. toonen in deze Figuur de

twee byzondere Vangpooten aan; men telt aan dezelven een lid meer, dan

aan die van de voorgaande breedlyvige foort; ook maakt 'er deze eene gantfch

andere bevveeging mede. Wanneer zy iets vangen wil, verheft zy dezelven om
hoog, als wilde zy den roof daar mede hakken of flaan; doch de voorige

beweegt ze zydwaarts, en opent of breidt dezelven uit, even als wy onze

armen, wanneer wy iets omvatten willen, uitbreiden: ondertuiïchen zyn de

tegenwoordigcn niet minder bekwaam tot het vangen en vafthouden, gclyk

hier na getoond zal worden. Deze Vangpooten hebben van 's gclyke ter we-

derzyde, naby den Kop, voor aan 't borflfluk, of aan den hals, hunne inle-

ding; zo dat de kleine Kop, welke hier duidelyker, dan aan de voorige

Waterluis, te zien is, met zyne zwartblinkende , kogelvormigc oogen, en zui-

ger, tuflchen dezelven uicfleeke. Het voorlyf, of bordüuk, dat aan de breed-

lyvige zo kort voorkomt, is aan deze veel langer, en ook deswegen veel beter

te onderfcheiden. 't Is van voeren, rot over de helft, wel zeer dun of rank,

maar het wordt naar achteren allengskens dikker; waar door het, ter plaatze

van de inleding der beide boven - vleugelen , op zyn dikfte is. De grondverwe

van de tor hiertoe befchreeven deelen, nevens de overige vier dunne pooten,

is Okerbruin, hoewel aan zommigen iets geelachtiger; en de bovenvleugels

.?yn van dezelfde koleur ; maar zy hebben meerendeels een donker-

bruinen weerfchyn; waar tegen hunne uiterfte einden, die, wanneer de vleu-

iTels geflooten zyn, over elkander heen flaan, veel helderer en doorzichtiger

zyn,
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^yu, dan het overige en grooter deel. De beide bovenvleugeis vindt men zeer Tae.

fmal, maar tevens zo lang, dat ze, buiten de beide ondcrvleiigels , ook het^^''^-

gantfche achterlyf bedekken. De ondervleugels zyn wel korter, doch daarentegen

aan 't lyf zo veel te breeder. Ter oorzaake van hunne tedere t^edeltenis zyn

ze , als het Marien - glas , doorzichtig. By de inlcding vallen ze in 't blaauwc

:

«lan 't uiterile einde worden ze geelachtig -bruin; en de aderen, die "er door-

loopen , zyn donker en zvvartachtig. Gelyk nu het Kaneel - roode achterlyf aan

de voorige Waterluis een cierlyk voorkomen geeft, zo mangelt het de tegen-

woordige hier ook aan g-cen cieraaden; zelfs valt de bovcn.vlaktc van haar

achterlyf nog fchooner in 't oog. Het zelve vertoont van vooren insgeiyks

twee heldere punten; heeit wederzyds eene Saffraan - geele bezooming; en de

gantfche daar tuflchen zynde vlakte is Kaneel -rood. Dit achterlyf loopt naar

't einde allengskens fmaller toe , en heeft van achteren een byzonder dun lid

,

aan 't welke de lange dunne Luchtpyp verknocht is,

§• 5-

In de 5'lè lig. hebbe ik onze Waterluis zodanig afgebeeld, als ze zich in%' •'

't zwemmen en kruipen laat zien ; wanneer ze haare vleugels geflooten houdt.

Hier aan is ook het Hoofd - kenteken der gevleugelde VVaterluizen te bcfpeuren

;

ik meene het uitgefpreide kruis, het welk de beide aan elkander liggende

bovenvleugeis formeeren. Voorts is 'er niets anders byzonders aan waar te

neemen , dan dat haare zes pooten met donkere vlakken befprenkeld zyn ; en

dat deze foort, zo wel in 't zwemmen als in 't kruipen , veel langkzaamer

dan de voorige vordert. Doch of zy gezwinder in de vlucht zy, dan de voo-

rige, kan ik nog niet zeggen, fchoon ik zulks wel geloove; aangezien een

fmaller lichaam, wanneer het door de lucht zweeft, minder tcgenfiands vindt,

dan een breeder.

$. 6.

Alhoewel ik boven gezegd hebbe, dat 'er aan onze Waterluis anders niets

byzonders waar te neemen zy, is zulks echter alleen in zo verre te verftaan,

als men haar met bioote oogen befchouvv't; want zo men een Vergrootglas te

hulp neemt, vindt men 'er nog vcrfcheiden dingen aan, die der belchouwinge

wel waardig zyn. Ik hebbe airede meermaals gezegd, dat de bek der Water-

luizen eigenlyk een Steek -Zuiger is; om zulks nu duidclykcr aan te toonen,^;;
5

hebbe ik in de rtJe fig, den gantfchen Kop van ons Infed by Vergrooting

afgebeeld. De beide kogelronde en zwartblinkende oogen worden door de

Letters dd. aangeweezen; en dezelven beftaan uit zo veele andere oogjes, datyr^^^. ^y^

het aantal, zo min als by andere Infeftcn, niet gcmaklyk te bepaalen zy. De
Zuigers, zit aan den Kop vaft; heeft aldaar zyne inleding; beftaat ook , volgens het Lett. e.

uiterlyk aanzien, uit tv;ee deelen; en is aan 't uiterfte einde met hairtjes bezet;

al-
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Tab. alwaar by f. eene tedere, lange, huirvormige Spits of Tong te voc^fchyn korar.
XXIII.

j)jj gedeelte is de meergemelde priem of angel, die, volgens den Heer Swam-
MKRDAM , hol zou zyn , dat ook wel te geloovcn is ; doordien de Watcrluis

met behulp van denzelven andere Infeften uitzuigt; ook vindt men de vo'"»!

heen befchreeven foort insgelyks met diergelyken Angel bedeeld*.

I'S' ?• De 7^6 Fig. vertoont één der Vangpooten van de tegenwoordige foor:.

welken ik niet weder by vergrooting afgebeeld zou hebben, indien hy niet

gantfch anders van gcfteltenis ware, dan de voorige. Het uiterfie kleine deel,

i.ett.ghi.^'^r. de plaats van den klaauw bekleedt, gaat van g. tot i?.; van h. cot /. ziet

men het lange en dunlle deel des poets, het welk geheel en al van gelyke

dikte, en aan zyn binncnllen, tederen, verdeelden fcherpen rand met kleine

Spitzen bezet is. Wanneer nu dit Infefl iets met zyne Vangpooten vafl wil

houden, kan het dit dunne deel zo naauw in het volgende dikker Lid leggen,

dat zy insgelyks, even als het Lemmer van een Knipmes in het Hecht, in

elkander lluiten. Ten dien einde heeft ook het breeder Lid /. k. van binnen

ecnc fleuf of groef; en op dat ze, dus in elkander gellooten zynd€, niet ligt'

. , van elkander gcfchcidcn zouden konnen worden, zit 'er by Letter k. eene

fcherpe hockfpits; welke maakt, dat het voorlle deel niet ter zyden naar bui-

ten uitwyken kan ,• en op dat zulks ook niet binnenwaarts gefchieden zou , zo

legt zich het uiterfie Klaauw -lid g. achter die hoekfpits ter zyden buiten

ƒ>,>. 8. ^^"' De 8i'e Fig. vertoont zulks volkomen; want daar in ziet men zodanig

Lett. l. een geflooten Vangpoot by vergrooting. By Letter /. is de konftige inleding,

Lcü. m. welke beide de lange deelen te zamen maaken: nu toont de hoekfpits aan; en ti.

r. «. het

' Schoon Qc Heer Sivamwerüam , die groote , vermaarde en kundige Onderzoeker der Infeiaen

,

en de Heer Röfc! met hem , hier ftellen , of giflen dat de Angel of Steekpriem van dit In-

fe<a v,'asrfchyiüyk hol i<;, om 'er xyneu roof. ua de inftceking, mede uit te zuigen; kan

ik nochtans niet naliaten deswesens eene aanmerking te maaken ; met verzoek dat de

Lcezer egtcr niet denkc, dit ik daaromtrenr vyyzer dan die grooie Mannen wil zyn. Wy
r.ien hier, aan 't einde van den Zuiger van dit Inlècl , eenige hairtjes. die waarfchynlyk

gezet en gedrukt worden op de plaats daar de uitzuiging gefchieden zal; waar na dan de

Angel of priem den fteek doet, en de opening maakt, uit welke vervolgens het vocht of

bloed opgetrokken wordt. Zou het nu wel verre buiten de haak zyn, wanneer men eens

onderftelde. dat die Steekpriem of Angel van eene hoornachtige zelfftandigheid was, gelyk

de angel cener Bye; en geen heiligheid had; dat hy vervolgens, de opening door den fteek

gemaakt zynde, door zyn op en ncdergaan, tot een Werktuig, gelyk de Zuiger in eene

Pomp, dienile om het vocht op te haaien? Ik öeem hier tot een voorbeeld eene Mugge >

die, op iemands hand zittende , haaren Üurp of zuiger ftraks op de huid neder zet; die

daarop, meteenfyu, en genoegz^m onzichtbaar Angeltje, een Heek doet; en voorts aan 't

pompen of opiwigen gaat; in diervoege, dat men het bloed allengskens in haar ]yf zie

komen. Op deze wyze zou 'er in den Steekpriem of Angel zelven , juift geen heiligheid

öoodig zyn. Doch wy willen hier mede het voorensgeftelde niet bctwiften.

Dk Vertaai. er
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het uiterfle Klaauw-lid, zo als 'er hec zelve ter zyden naar buiten aanfluit. By de Tab,

hoekfpits fchynt dit gedeelte van den Vangpoot een gewricht te hebben, en dus'^^ï'^"

uit twee deelen te befta':»; maar het is ook niet anders dan in fchyn, dewyl

het wcrklyk van Letter /. tot aan 't einde maar één (luk uitmaakt; doch ver-

volgens vereenigt het zich door een gewricht met een ander deel , waar door

het aan den Kop vaftgehecht wordt, gelyk in de 4cie Fig. te zien is.

§• 8.

De Luchtpyp van onze Wacerluis kan ook in twee deelen gefpleeten wor-

den; dit ziet men aan de 9de fig. waar in ik ze by vergrooting afgebeeld ^'S'- ?•

hebbe. Het laatfle Lid van 't lyf, waar aan deze Luchtpyp vafl: zit, is door

00. aangeweezen; en de beide lange deelen, zich uitltrekkende van 0. ^ox. pp.^'^"'°''

zyn mede zo hol van binnen, als die van de breedlyvige Waterluis, en maa-

ken, aan elkander gevoegd zynde, eene holle pyp uit, die wederzyds, alwaar

de beide deelen te zamen gevoegd worden, met tedere hairtjes bezet is, op

dat 'er geen Water konne indringen. Doch dat ze in der daad zodanig eene

holle goot formeeren, is in de lo^e Fig. by de Letters qq. te zien; alwaar een^,;^. 10,

overdwars van deze pyp gefneeden ftukje afgebeeld is. Het nut en gebruikie^r. 5?.

dezer Pype is uit haare benoeming te kennen; nademaal ik ze al meer dan

eens eene Luchtpyp genoemd hebbe ; en dat zy wezenlyk tot de ademhaaling

dient, is in de voorige befchryving genoegzaam getoond.

§. 9.

De paaring van de " tegenwoordige foort gefchiedt ook, gelyk by de voo-

rigen, gemeenlyk in 't Voorjaar; en het daar door bevruchte Wyfje legt de

Eieren mede op de eigenfle wyze,- laatende dezelven even zo in het water

op den grond vallen. Deze Eieren zyn, gelyk in de 11 de Fig. te zien is,F»^. 11.

van de voorigen daarin onderfcheiden, dat ze, fchoon ze ook eene langkwer-

pige gelhke, en heldergeele koleur hebben, in plaats van de zeven veder-

fpitzen, die wy aan de voorigen befpeurden, flechts twee zodanige fpitzen

v'ertoonen; aan welken niets roods te zien is, maar die enkel wit zyn. Als

deze Eieren vervolgens 14 dagen op den bodem des Waters gelegen hebben,

worden zy der jonge Waterluize te eng; des zy 'er uit kruipe, en in de ge-

daante van de ifte Fig. te voorfchyn kome. De overige Eigenfchappen , die

ik wyders nog by de voorigen opgenoemd hebbe, zyn ook allen aan de te-

genwoordige te vinden.

f 10.

Voor dat ik deze befchryving fluite , moete ik nog een ander Infeft geden-

ken, dat zyn voedzel uit beide die foorten van Waterluizen trekt, en zekerlyk

^^e Deel, ifie. Stuk, S ^^^
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Tab. den genen die dezen ooit gevangen heeft, wel onder 't oog gekomen zal zyn.
XXüI.

j)it is eene foort van kleiner Luizen, die leevenloos fchynen, en donker- rood

van koleur zyn. Dezelven zitten aan onze VVatei luizen zo wel aan 't lyf als

aari de pooten, en zjti van ongelyke grootte. De 5 'e Fig. vertoont deze

^'f; /; ,,Luisjes aan 't Infed: by de Letters r.s.t. Dezelven zyn ten deele zo klein als

die van Letter r. en zomtyds nog kleiner: doch op dien tyd zyn ze meer

langkwerpig dan rond; en in den beginne fchynen zy, uit hoofde van haare

kleinheid, flechts roode puntjes te weezen. Zy worden echter fchielyk grooter,

en vertoonen zich dan als die by Letter s. ook vindt men 'er anderen , wel

zo groot als die by Letter ;. ; en eindclyk worden ze byna kogelrond, waar-

na ze dan eensklaps verdwynen. Men kan 'er noch pooten, noch iets anders

ter vafthoudinge aan befpeuren; echter blyven ze bcflendig op ééne plaats

' vaftzitten; zo dat het niet te verwonderen zy, dat ze van zommigen voor eene

foort van Luizen of Uitwaflèn aangezien VN-ordcn; maar ik hebbe dezelven

naauwkeuriger onderzocht, en bevonden, dat 'er een byzonder fchepzcl uit

voortkomt, het welk ik nu voorts zal befchryven.

De kleine roode Water-Spin, met zwarte
Cieraaden,

TAr,
"VTermits ik thans voomeeme eene Waterfpin te befchryven, 20 oordeele

XxiV, V ik het noodig, voor af iets van de Spinnen in 't algemeen te zeggen.

. Alle de Spinnen behooren tot die Infeften , welken geen vleugels hebben ; die

de geftalte, waar in zy uit het Ei komen, altoos behouden; zonder ooit te

veranderen; en die uit haar achterlyf een draad konnen fpinnen, waar mede
zy gedeeltelyk allerhande weefzels maaken; boven dien hebben ze ook nog 8

pooten, welke allen hunne inleding hebben aan 't voorfle deel van 't lyt^, of

aan het borflftuk. Ten aanzien van hun gewoonlyk verblyf, konnen ze in

Land-en Water - Spinnen verdeeld worden. Van de Land -Spinnen, is 'er eene

groote menigte, maar van de Water- Spinnen zyn 'er my to: heden toe nog

weinigen bekend. Doch, fchoon het aantal der Land- Spinnen geweldig groot

zy, konnen ze nochtans in vyf ClalTen gefchikt worden. Onder de Eerfle

rekene ik de zodanigen, die een perpendiculair, of loodrecht fpinzel maaken,

dat bykans radvormig is,- en hier toe behooren ook de Kruis -Spinnen, van

welken ik verfcheiden foorten kenne, te weeten, i. de groote bruinen, die

zich zo wel in de gebouwen, als in de tuinen en bofchen onthouden; 2. de

kleine en fmallyvige bruinen; 3. derooden; 4. de witten; 5. de groenen; en

6. de geelen. De Tweede Clajfe maaken de Hoek -Spinnen uit, waar van 'er,

zo
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zo wel in de gebouwen, als in de bofclien en velden vcelerleie foorten zyn.TAn.
I. Zyn 'er zommigen, die hun Spinzel in een hoek vormen, en het zelve hori-'^^'^*
zontaal, of vlak uit fprciden. a. Anderen vervaardigen een even dier<'elyk

•Spinzel , maar overtrekken daar mede alleen de aarde in de velden ; om welke
redön ik ze Aardfpinnen noeme. 3. Heeft men ook daar toe te brengen de ge-
bochelde of krom -zittende Spinnen; die een onregelmaatig , of wanfchiklyk,
echter doorzichtig en wyduitgebreid Wcefzel maaken. Eindelyk heeft men ten

4. de Hooi -Spinnen, die alleen in gaten en holen wooncn; welken zy van
binnen met haar Spinzel bekleeden, en van buiten flechts ecnigermaate over-
trekken. Onder de Derde Clajje bchooren de Kleef- Spinnen, van welken
ik tot nog toe maar twee foorten kenne. De eene zit aan de Stammen der
boomen, aan de muuren of wanden, met uitgebreide pooten, als of zy 'er

aan vaft gekleefd ware; en onder haar ziet men een klein plakje van wit
Spinzel, waaronder haare Eieren verborgen liggen. De andere foort, welke
ik de langbeenige Kleef- Spin noeme, vindt men op veelerlei loof en kruid,
aan riet en gras; waaraan ze, zonder eenige bevveeging, en in zodanig eene
houding zit, dat ze met haare acht pooten genoegzaam eene rechte linie formeere,
devvyl 'er vier van dezelven voor uit, en vier achter uit gefirekt zyn. Tot de
Vierde Clafe betrekke ik veele, zo wel kleine, als groote foorten van Spin-

nen, welken doorgaans Spring- Spinnen genoemd worden; om dat ze gemeen-
lyk geen fpinzel hebben, herwaarts en derwaarts loopen, en zich door een
fprong van haar buit meeller maaken : nochtans konnen zy ook een draad fpin-

nen; want van de hoogte in de laagte willende fpringen, bewaaren zy zich

door een draad, op dat ze niet dieper vallen, dan ze weezen willen. Dezen
zyn deels zwart -bruin, deels met verfcheiden ftreepen en vlakken zeer net ver-

cierd; ook gantfch leevendig en vlug, en eenigzins langkwerpig van Lyf. Ein-
delyk is 'er nog eene ClajJè van kleine fnelloopende Spinnen, en deze is de
Vyfde. Deselven zyn deels roodachtig, en zo klein als de korrel van het
IVIaanzaad; anderen zyn bruiner, en wederom anderen witachtiger. De zoge-
naamde Scorpioen-Spin behoort onder geene dezer 5 Claflên; gemerkt zy
geen eigenlyke Spin is, en nooit een draad fpint; ook kan men niet zeggen,
«dat haare pooten aan 't voorlyf zitten ; want zulks is aan dezelve noch te be-
paalcn, noch te onderfcheiden ; en eindelyk heeft ze met haare fchaaren tien

pooten. Hierom oordeele ik, dat ze veel eer onder 't geflacht der Scorpioe-

nen te plaatzen zy; fchoon haar de Scorpioen - Haart ontbreeke. Wat nu de
iFater- Spinnen aanbelangt; hier onder is de zogenoemde Zee-Spin, als zyn-

de eene foort van Kreeften, die men Krabben noemt, niet te rekenen. En
voorts kan ik van de Water -Spinnen nu ter tyd maar alleen die geenen be-

fchryven, welken op onze XXIV"'-' Tab. afgebeeld zyn.

S- 2.

Van deie kleine roode Waterfpin hebbe ik hier voorens feets gewag ge-

S a taaa'kt:
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Tas. maakt,* toen ik zeide, dat de beide van my befchreeven Waterluizen , met
XXIV. gg^g ^QQj.j yjj, Luizen bezet zyn, die meer naar een wrat, of anderen uitwas,

dan naar een leevend Schepzel, gelykcn. Ik wifl: in 't eerft niet, wat ik 'er

van maaken zon; toen ik eens in 't water, waar in ik myne voorgemelde

Waterluizen bewaarde, verfciieidcn kleine Spinnen ontdekte. Dit maakte my
terftond begeerig, om haarcn oorfprong na te fpcuren; te meer, dewyl ik

zeker wift, dat 'er te vooren, buiten de Waterluizen, geen gedierte in 't wa-

ter geweed was. TefFens fchoot my in gedachten , dat ik meermaals diergelyke

Spinnen in 't water gezien had; en haar gezwind heen en weder zwemmen
gaf my duidelyk te kennen, dat het eigenlyk Water- diertjes moeden weezen.

Terwyl ik nu met het onderzoek van haaren oorfprong bezig was, vielen myne
bedenkingen op de roodc wratjes of Luizen , die ik dikwyls aan de WaterUii-

zen had zien zitten: veelligt, dacht ik by myzelven, zyn dit de Eieren,

waar uit deze kleine Spinnen voortkomen ; 't welk my te aanneemelyker voor-

kwam, om dat ze ook rood waren. Derhalve nam ik eenigen myner Water-

luizen, aan welken zodanige roode Luizen vailzaten, en deed ze in een

byzonderen, met zuiver water aangevulden pot; voornecmens zynde, om deze

Luizen eens wat naauwkeuriger te befchouwen; waarom ik dan ook, zonder

uitftel, eenigen derzelven in haare natuurlyke, verfcheiden grootte, en voorts

in die gedaante zo als het Vergrootglas dezelven aan my vertoonde, afgemaaid

hebbe. Dus zien wy in de i^e Fig. van Tal;. XXIV. zodanig eene Luis, die

meer eene Neet of een Ei, dan een leevend en beweegelyk Schepzel gelykt,

in haare natuurlyke grootte: miflchien was zy te vooren nog kleiner, toen ze

flechts als een Eitje, door de oude Water -Spin, aan de Water- Luis, ge-

plaatft wierd. By vergrooting heeft ze de gedaante van Letter a. en vertoont

zich fmal en langkwerpig, hangende met haar fpitze deel aan één der Leden
van de Waterluis. Waarfchynlyk trekt zy ook haar voedzel uit dezelve; ge-

merkt zy dagelyks zichtbaar in dikte en grootte toeneemt; en in 8 dagen de

ié«.r. gedaante der s'iü Fig. verkrygt, die by Letter k vergroot te zien is. Zy heeft

dan ook nog wel die fchoone donker -roode koleur, welke zy van 't begin

af had,' doch haare geilalte is meer Pecrvormig; en de aan dezen Peer zitten-

de deel is het werktuig, waar door dit Schepzel zyn voedzel inzuigt. Het is

eigenlyk een klein Kolfje, dat, door een dunnen hals, zo vaft zit aan het

achterfte dikke deel, dat het zelve, eens door de huid geboord zynde, niet

ligt daar van los te maaken zy. Waarom ik ook zelden zodanig een Luisje,

zonder kwetzing, hebbe konnen los maaken, van de plaats, waarop het vaft

zat. Voorts worden deze Luizen, dewyl ze 12 of 14 dagen noodig hebben,

eer ze volwaflèn zyn, door den tyd ook nog iets grooter en dikker.

Geduurende myne onderzoeking dezer Schepzelen, zag ik in Swammerdams
Bibl. Nat. pag. 230. Tom. IIL Fig- 4. dat hy onze Luis verbeeldde, als

F'-g. lo

Fig. J.
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een Schcpzel met pooten voorzien. Dit gaf my aanleiding, om zodanig eencTAB.
'

byna volwaflèn Luis, welke ik, met behulp van een fcherp Pennemes, van'^^^^'
i

de Waterluis afgeligt had, door een Vergrootglas wat byzonderer te befchou-
j

wen. Toen zag ik insgelyks, met groote verwondering, dat 'er, onder eene
j

tedere huid, een met pooten begaafd rood Schepzel verborgen zat; wiens
|

pooten in zulk eene (trekking lagen, dat de omtrek van 't Lyf evenwel zyne
j

ronde gedaante behielde; gelyk in de beide met c, en d. aangeweezen Figuu-
\

ren, die buiten gemeen vergroot Z)n, gezien kan wordon. Letter c. vertoont^"'- <•

de ondervlakte; men ontdekt hier de 8 pooten in hunne natuurlyke ligging;

en van vooren een klein, kort, gcfpleeten deel, dat het borlHluk uitmaakt;
'

waar aan de Kop Ichynt te zitten. De bovenvlakte van dit Sehepzel is by
Letter d. te zien; het zelve heeft een paar zwarte punten,- welken ik, niec^''''-

'^'
;

SwAMMERDAM , voor de Oogen van 't Infcift houde; fchoon my zeer wel be-

kend zy, dat de Spinnen anders over 't algemeen meer dan twee oogen heb-

ben. De kleine gefpleeten Kop valt hier van 's gelyken iets meer in 't gezigt; •

en daar benevens ziet men ter wederzyde by de Letters e. e. ook eenig bewysif '.'.«*•

van de 8 pooten.

Wanneer dit, in zyne huid verborgen zittende, Schepzel zyne volkomen 'i

rypheid ter geboorte bereikt heeft, drukt hetzelve het buitenvlies aan ftukken;
|

verlaat de plaats, in welke het tot hier toe aan de Waterluis gehangen heeft,
I

en vertoont zich als eene wel kleine, doch volmaakte Spin; die haar gantfche
"

J

leven alleen in 't water, als haar eigenlyk Element, doorbrengende, ook by-
;

gevolge haar vocdzel, tot den tyd van haaren volkomen Wasdom, daarin 1

v^eet te vinden. De 3^e Fig. brengt ons zodanig eene Spin, die eerft uit den •^'^' 3*

dop gekomen is, in haare natuurlyke grootte, onder 't oog," en op Letter f,^^"'
f'

zien wy dezelve by vergrooting afgebeeld. Hier mede was myne nieuwsgierig-
j

heid wel eeniger maate voldaan ; door dien ik den oorfprong dezer kleine

Water -Spinne ontdekt had; maar dezelve was my echter nog niet volledig

bekend. Van waar toch kwamen de Neeten , uit welken zy voortgekomen was ?

Ik kon my wel verbeelden , dat die door dezelfde Spinnen aan de Waterluis

vaftgehecht moerten worden; maar hoe ging dit in zyn werk? Ik kon ligtlyk

nagaan, dat ik, byaldien ik daaromtrent iets met zekerheid bepaalen wilde,

myne Spinnen naauwkeui'ig had gade te flaan ; en dat ik haar zelden uit her I

oog verliezen , maar verder zorgvuldig waarneemen moeft. Ten dien einde bragt

ik een deel myner Spinnen in heldere, ronde en met water gevulde glazen;

nademaal alles veel duidelyker, en eenigzins by vergrooting, in dezelven te

zien is. Dit gedaan hebbende wachtte ik eerft af, of myne Spinnen ook nog -

grooter ftonden te worden.

S 3 Zou-
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§. 5.

Tab. Zouden deze Schepzels nu groeien, zo moeden zy ook voedzel hebben;
XXIV. derhalve ftrooide ik, om te ontdekken waar in zulks beftonde, verlchciden

dingen in 't water; maar ik kon niet befpeuren, dat zy ergens lufl toe had-

den; fchoon het my menigmaalen toefcheene, dat zy 'er met vlyc naar toe

zwommen. De Heer Frisch is van oordeel , ( zie zyn Achtfte Deel , pag. 6. )
dat deze Spinnen aazen op kleine Wacerluizen, welken met het bloote oog

niet te zien zyn, en zich meed in onklaar water onthouden; en ik hebbe

,

om de waarheid te zeggen, groote reden, om zyne meening toe te iiemmen.

Want terwyl ik vlytig bezig was, om myne Infeften grooter te krygen, be-

fpeurde ik meer dan eens , dat alle de jonge Spinnen , na verloop van weinige

dagen, ftierven, wanneer ik haar frifch bronwater gaf; en dat zy daar en te-

gen in 't water, 't welk ik uit poelen en moerafTen haalde, niet alleen leevend

bleeven, maar ook van dag tot dag grooter wierden. Dewyl het nu eene

bekende zaak is, dat, onder de leevende fchepzelen, het een altoos tot voed-

zel van 't ander dient; en nademaal het blykt, dat myne Spinnen in 't vuile

water groeiden, zonder dat ik zien konde waar uit zy haar voedzel trokken;

terwyl het frifche water haar geen voedzel verfchafte; zo ben ik voldrekt van

oordeel, dat deze Spinnen niet alleen aan de kleine en genoegzaam onzichtr

baare Waterluizen , maar ook aan andere diergelyke kleine Infedten, die zich

in vuil water onthouden, haar voedzel vinden. Men weet toch, dat 'er inéén

enkelen druppel vuil waters , door middel van 't Zonne - Microscoop , meer dan

duizend kleine Infeften te ontdekken zyn.

§.6.

^ In dit moerafllg water verkreegen myne Spinnen de gedalte en grootte van
f''i'« 4' de 4cle Fig.-^ waar in wy dezelven, niet alleen van boven, maar ook van ter

zyde zien. Voorts moete ik hier by nog aanmerken, dat zy nu en dan van

huid veranderden , en altoos naderhand in fchooner, heldcrer en frifcher koleur

verfcheenen ; als mede dat zommigen op haar ronde bovenlyf zwarte cicraaden

vertoonden. Na verloop van nog 1 4 dagen , onder verfcheiden veranderingen

Fig, S' van huid, erlangden zy, ten deele, die grootte, welke ons in de 5de Fig. voor-

komt. Zy hadden toen wederom eene nog frifcher roode koleur; en zommigen

droegen , in plaats van de zwarte cicraaden , een helder rood Kruis op den rug.

Dusver gevorderd zynde, dacht ik, dat myne Spinnen haaren volkomen wasdom
bereikt hadden; doch dewyl ik gaerne wilde weeten, of zy haare Eieren nu

aan de Waterluizen zouden vafl: zetten, zo wierp ik eene der bovengemelde

Waterluizen in het glas; maar ik zag my in myne meening bedrogen. Want
zy groeiden hoe langs hoe meer aan; en toen ik in dien tyd naar ecnig an-

dere Infedcn in fiilftaande Wateren zocht, zag ik nog verfcheiden Spinnen van

dien aart, zo als ik hier befchryve; welken veel grooter waren dan de myncn

;

heb-
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hebbende zommigcn zelfs de grootte van eene gemeene Erwt; hoedanig eeneTAu.

'er in de 6'^ Fig. afgebeeld is. En ik wierd naderhand ten volle verzekerd, ^^^^*

dat zy van dezelfde Iborc als de mynen waren ; vermits die genen , vi^elken ik

in 't voorjaar van 't Ei af hadde opgekweekt, in den Hcrfll dezelfde grootte

en koleur hadden; blyvende allecnlyk de Mannetjes iets kleiner en dunner,

dan de Wyfjes.

§. r-

Laat ons nu onze Spin van de 6<^e fig-, die een Wyfje verbeeldt, eensf,^. r,

wat naauwkeuriger bezichtigen. Haar byna kogelronde lyf heeft eene fchoone

Karmyn-roode grondverwc ,• doch over deszelfs bovenvlakte, omtrent in 'r

midden, loopt 'er, van vooren naar achteren, een zwarte rtreep. En deze

wordt van vooren by den kop, door twee zwarte dwarsflreepen , welken in een

iets breeder punt eindigen, zodanig doorfneeden, dat hy een diibbeld Kruis for-

nieere. Daar en boven heeft hy naar achteren nog twee uicfjjringende takken;

en van onderen ziet men ter wederzyde drie punten; boven welk laatde dezer

punten nog een kleiner Haat. Het voorfle deel van dit lyf, of het Borllduk,

ziet men eenigzins onder dit gemelde of achterfle gedeelte geplaatd; doch het

is zo klein en kort, dat men dit Borflftuk naauwlyks voor den Kop alleen

zoude aanzien; echter hebben alle de pooten hier hunne inleding; en de Kop
heeft van vooren een paar vreetpunten, die men naauwlyks zien kan; waar
by de eigenlyke bek der Spinne is. De acht pooten zyn even lang; ze be-

Itaan uit veele gewrichten, en zyn allen met korte en tedere hairtjes bezet;

welken deze pooten des te bekwaamer m^aken tot het roeien. De Spin weet
ook dezelven zo fnel in 't water te beweegen, als de Land- Spinnen op hec

drooge; en zy kan bygevolg, met behulp van dezelven, even fpoedig van de

eene plaats tot de andere komen; zo ze eens ruften wil, gaat ze aan 't een

of ander voorwerp zitten , en yertoeft 'er zo lang als het haar behaagt.

Na dat ik nu de grootte der volwaflen Spinnen, dezer foorte, kende, en
dezelven ook, ten aanzien des geflachts, had leeren onderfcheiden ; zo nam
ik 'er eenigen van beiderlei gedacht, en deed ze in een glas met water;

waarin ik eene Waterluis gedaan had, die nog met geene diergelyke Luizen
bezet was. Ik nam ze vervolgens dikwyls met alle oplettendheid in opmer-
king; en befpeurde eindelyk, dat zy zomwylen, uit haar achterlyf, nu een

korten, dan een langen draad fponnen, en denzelven alom mede fleepten; 't

welk toont, dat zy ook dit kenteken aller wezenlyke Spinnen hebben; en
gevolglyk des te meer tot het gedacht der Spinnen behooren. Vervolgens ont-

dekte ik verfcheidcn reizen, dat twee dezer Spinnen, welken ik, wegens
haare ongelyke grootte, voor een Mannetje en Wyfje kon houden, fnel op

cl-
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Tab, elkander aanvielen. Zy voegden met dezen aanval de ondervlakte van 't lyf iii

XXIV. '(. }joj.f 2eer na te zamen, hielden zich met de pooten zo vaft, of omhelsden
elkander, om zo te fpreeken, dermaate fterk, dat ze flechts één Lichaam
fcheenen te zyn. In den beginne hield ik die byzondere beweeging voor ecu

vyandlyken aanval ; doch ik merkte wel dra , dat dit haare manier van paarhig

was; te meer, devvyl ik de dikfte Spinnen nu en dan aan de Waterluis zag

zitten; en dezelven met haare Eieren beleggen; die zy 'er zo vaft aankleefde,

dat ze, noch afgewreevcn, noch door de fchuuring van 't water, losgemaakt

konden worden. Gancfch anders is 't gelegen met de Eieren der Aardfpinncn

;

en van allen , die my bekend zyn , hebbe ik 'er nog geenen gezien , die haare

Eieren aan een leevend Schepzel gelegd heeft, of wier Eieren, in ecne nog
leevenlooze gedaante, eenig voedzcl inzoogen. Ook vindt men deze Eieren aan

geene andere foorcen van Waterluizen ; waar van, vcrmoedelyk, de rede is,

dat ze zich, in 't heen en weder zwemmen, veel gezwinder beweegen, dan

de beide boven befchreeven foorten; die, gelyk wy aangemerkt hebben, zeer

langkzaam zyn, en derhalve dezen Spinnen zo ligt niet ontwyken koiincn.

De fchoone boogroode Water-Myt, ö/Maai.

Tab. XI ^^^^^^*^ ^^ ^^^^'^ befchreeven foort van Spinnen , hebbe ik nog menig-

XXV. Vj maal een ander rood Infeél in 't water gezien ; 't welk ik aanvangklyk

mede voor eene Spinne hield,- maar toen ik het wat naauwkeuriger bezag,

bemerkte ik , dat het veel eer eene Myt of Maai ware. Dewyl ik nu op de

Plaat, waar op ik de Spin afgebeeld hebbe, nog plaats genoeg had, om ook

dit Infeft onder 't oog te brengen, zo hebbe ik 'er deszelfs befchryving wil-

len byvoegen : echter zal ik vooraf iets melden van de Mycen of Maaien in 't

algemeen-

S. 2.

De Myten zyn zodanige Infeften, welken in den eerOen opflag Spinnen

fchynen,* maar, by eene nadere befchouwing, merkelyk vaa dezelven verfchillen.

Want, fchoon ze, even als de Spinnen, met acht pooten voorzien zyn, heb-

ben die allen nochtans hunne inleding niet aan 't Voorlyf, of BorMuk; door

dien 'er by dezen maar twee paar aan het zelve, en de verdere twee paaren

aan 't achterlyf zitten. Voor 't overige konnen ook de Myten geen draaden

fpinnen; her welk alleen eene Eigenfchap der Spinnen is.

S- 3
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§•3.

Inmiddels zyn de Myten ook in Water -en Land-Myten te onderfcheiden. Ta».

Van de Land- Myten kenne ik verfchciden foortcn: als i. de in 't gemeen zo
^^^''

genaamde langbeenige Spin. die in Duitfchland Haber-Geis, (^ dit is. Haver-
^

£ok^^ genoemd wordt; maar veel eer de groote, langbeenige Myt mogt
heeten. 2. De hoog-roode Aard- Myt; die men in 't voorjaar des zomers op

de Akkers en Velden V9rn4;emt. De Landlieden, op zommige plaatzen, noe- 1

men dit Infeft Akkermannèije^ om dat ze, op eene overlevering, gelooven,
j

dat het goed zy te zaaien en te planten, wanneer dit gedierte te voorfchyn I

komt. Anderen noemen het zelve de kleine fluweel -roode Aard -Spin; welke
J

naam haar echter, als zynde cene foort van myten of maaien, niet toekomt.
\

3. De Kaas -Myt of Maai, 4. De Infcéten-Myt, welke aan de Mommelen,
\

Kevers, en andere Infeélen meer gevonden, en voor eene foort van Luizen

gehouden wordt. S-'.De Myt der planten en kruiden ; en eindelyk 6. de kleine

Myt, die zich in de aarde onthoudt. Tot zo verre zyn my de Aard -Myten
j

tegenwoordig bekend; hoewel 'er, behalve dezen, nog wel anderen konnen

zyn, die ik niet gezien hebbe.
'-i

Van de Water -Myten kenne ik tot nog toe maar twee foorten. De eene

wordt flechts in 't voorjaar in poelen, ftilftaande wateren, en zodanige Vaten

of Bakken gevonden , waar in men het Regenwater verzamelt. Men vindt ze

'er dan by menigte in ; maar binnen 1 4 dagen of drie weeken zyn ze allen

verdweenen: doch 't is my onbekend, hoe ze in de vaten of bakken van 't

verzamelde Regenwater komen; en door welk toeval zy weder verdwynen.

Ze zyiï of helder, of oker -bruin, en den kleinen Spinnen, die flechts de

grootte van een Gierftekorrel hebben, zeer gelyk. De tweede foort dezer

Water -Myten, is hoog -rood van koleur; komt volkomen overeen met die

genen, welken zich op het Land onthouden," hoedanig eene Myt ik Tab,

XXV. in de i^e Pig, in haare natuurlyke grootte, afgebeeld hebbe. Fig, i.

s- 5.

Wanneer ik my op zekeren tyd tot de Infeden- Viflchery verledigde, en

de Schepzeltjes, welken ik met myn Netje opgefchept had, in een met water

gevuld Glas deed, zag ik eenigen dezer Myten in 't zelve heen en weder

<Avemmen. Ik bekeek ze zeer opmerkzaam; dan kon geen onderfcheid zien,

tullchen dezen, en de hoog- roode Myt, die zich op het Land onthoudt,

waar van ik boven gewag gemaakt hebbe. Dit deed my denken , dat miflchien

de genoemde Aard -Myt zich nu in 't water, dan op het Land, onthield,

Öm daar van verzekerd te zyn, nam ik een paar dezer Myten, die ik ten

Zde Dtel. \(ïe Stuk. T zelf-
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'T.Ms. zelfden tyde op het Land gevonden had, en wierp ze in 't water; waar in
^^^'' de Myten, welken ik mee andere Water - Infeften gevangen had, waren. Doch

ik befpeurde wel dra, dut zy, fchoon in 't uiterlyk aanzien elkander gelyk,

nochtans, ten opzichte der Eigenfchappen , zeer vcrfchillende waren. De
Land -Myten gingen niet onder water, maar zwommen bcllendig boven op
her zelve ; en toen ik ze dv/ong onder water te blyven , verdronken zy , en

erlooren 't leven. Aan de Water - Myten zag ik juift het tegendeel; want ah
ik dezelven uit haar Element op het drooge bragt, of op een papier neder-

lei, konden zy niet van haare plaats komen. Zelfs fcheen haar lyf eene niet

rood fap gevulde blaas te zyn,- die zich vlak uit elkander verfpreidde; als of

ze uitdampen of verdvvynen wilde; en dit was eveneens, of men ze op deze,

of op gene zyde wentelde. Verder verlooren zy, zo dra bet vocht, dat nog
aan haar was, verdroogde, alle bevveeging, en te gelyk het leven; zonder

dat ze te vooren eenige de minfle pooging aangewend baddon, om van die

plaats te geraaken.

S. 6.

Fig. a. De ade en 3^2 Fig. vertooncn deze Myt by vergrooting. In de 2de fig,

'" 3' ziet men de ondervlakte, en in de 3de fig. de bovenvlakte. De Kop, nevens

het borMuk, is het kleinile deel; zo dat het Infeft alleen uit het düjke,

ovaal -ronde, en eenigzins platte achterlyf fchyne te beflaan. Voor 't overige

is aan deze beide Figuuren nog op te merken, dat de 8 pooten hier eene

gantfch andere inleding hebben , dan by de Spinnen ,- gelyk reeds boven , daar

ik van de Myten of Maaien in 't algemeen gefproken hebbe, gezegd is.

Wyders vertoont zich de kolem-, aan de tegenwoordig bcfchouv/de Myten,

veel helderer, of meer hoogrood, dan aan de voorgaande Spinnen.

De groote Surinaamfche hrecdiy-v'ige \V a t e R l ü i s.

Tab„ /'^nder de Vlinders, tot hier toe in myne Natuurlyke Hiflorie der In-

XXVI. \^^feften befchreeven, welker aantal reets over de 130 beloopt, zyn 'er

flechts vyf, die , door hunne byzondcre grootte , by alle de overigen uitmunten.

De eerfle onder dezelven is de fchoone, groote Vlinder, die zyn oorfprong

heeft uit de groene Venkel -Rups, (zie het Eerfle Deel, Tab. l. van de

tweede Claflè der Dag - Vlinders
;
) de tweede komt uit de groote Staartrups,

die op de Winde aart, (zie het Eerfle Deel Tab. VII. van de Eerde ClalTe

der Nacht -Vlinders;) de derde js de Doodkops- Vlinder, (zie het Derde
Deel





CjmexaquaticusSuiunamen^is .

^'^ty^i.
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Deel Tab. II.;) de vierde is de Vlinder van de Liguder-Rups, (zie het Der- Tar,.

de Deel Tab. V.;) en de prachtige Nachtvlinder van de Oleander - Rups ,
^*^^°

( zie het Derde Deel Tab. XVI. ) is de vyfde. Doch hoc groot dezelvcn ook
zyn , konncn zy nochtans niet haaien by die genen , welken McjuiFr. Merian
in óuriname gevonden heeit. De niceltc Vlinders fchynen aldaar veel grooter

uit te vallen dan by ons; vermits meer dan de helft der genen, welken zy ia

afbeelding heeft medegedeeld, door hunne byzondere grootte, van de overi-

gen ondcr'cheiden zyn.Maar wanneer ik opmerke, dat ook de groote Vlin-

ders, die wy hebben, niet alle jaaren, en flccl;r* in heete Zomers, in onze

gevveöen, te voorfchyn komen; zo doet zulks my denken, dat de warmte de

oorzaak is, dat niet alleen de Vlinders, maar ook de Infeéten over 't alge-

meen, in Suriname en andere Wcllindifche Landen, buiten gemeen groot

worden. Tor een bevvys hier van kan ook de op Tab. XXVI. afgebeelde,

breedlyvigc, Surinaamfche Watcrluis dienen; welke ik, naar een gedroogd

origineel, in haare natuurlyke grootte, in de i'ie Fig. vliegende, en in AqP'S- i<

idc Jug. met geflooten Vleugelen onder 't oog brenge; waar van ik in de^"
°'

3. §. der befchryvhige van Tab. XXII. een nader bericlit beloofd hebbe. In-

dien wy dezelve tegen onze breodlyvige Waterluis van Tab. XXII. vergelyken

,

tooncn, zo wel de voorde Vangpooteii, als de andere tot roeien gefchikte

pooten , mitsgaders de Steek - Zuiger, en het gantfche maakzel, dat deze

tene diergelyke Watcrluis is; doch zo wy ze, ten aanzien der grootte, by
el'nander vergelyken; zien we, dat het gantfche lyf der onze niet dikker is,

dan h.et achterlïe dikke lid der Vangpooten van 't Surinaamfche Infeft.

Behalve deeze grootte , is de uitheemfche Waterluis ook nog daar en bovei?

van de onze onderfcheiden , door de Luchtpyp aan 't laatfte lid van 't achter-

lyf. Want deze is by haar veel korter, dan aan de Luis, die zich in onze

Wateren onthoudt. Voorts heeft de onze eene fchoone hoogroode bovenvlakte

aan 't achterlyf; waar tegen die aan de Surinaamfche flechts oker -geel is;

gelyk de ifte Fig. vertoont. Haare beide voorfte Vangpooten overtreffen ins'

gelyks de anderen in dikte; en zyn ook in al het overige den Vangpooten

van onze Waterluis gelykvormig. Letter a.a. is de dikke bovenfchenkel,' \vQ\kQLett.a.a»

oök^hier naby den Kop, zyne inleding, en aan den voorften rand eene

goot of fleuf heeft; wier beide fcherpe randen met veele tedere fpitzen bezet

zyn. Het tweede dunner deel van dezen poot gaat van a. tot b. en kan door^^''*"^"

't Infeft , om den Roof vall te houden , in de gemelde goot geleid worden

;

dezelve is tefFens aan den binnen rand met eene gootvormige uitholing voor-

zien, die ook aan de randen veele fpitzen heeft. De uiterlle klaauw, van b.

lot c. aangeweezen, komt, als het Infect zyne Vangpooten fluit, boven aan^''"^- ^-

den dikken Schenkel te liggen; gelyk ten aanzien van den rechter poot der

ïfie Fig. by Letter, d. te zien h. ^^'^' ^^

T 1 %. 3.
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$' 3-

Ta8. Betreft'ende de andere deelen dezer Waterluize ilaa: het volgende voomaam-
XXVj,

jyjj in acht te necmen. De overige pooten hebben drie hoofd -gewrichten; ze

zyn uit hoofde hunner platheid zeer bekwaam tor roeien; en men vindt ze

daar benevens ook ten dien einde met hairen begroeid. A;in 't uicerfte einde

hebben zy een tvveevoudigen klaauvv, welken de Luis zodanig te zamen trek-

ken kan, dat ze maar enkelvoudig fchyne. De Oogen dezer foortc zyn der-

maate groot, dat ze meer dan twee derde deelen van dsn Kop uitmaaken.

De fcheede van den Sceekzuiger zit voor aan den kop; en is aan den '^odem

tamelyk dik, maar loopt naar vooren zeer fpics toe. Wat verder de koleur

dezer Watorkiize aangaat; dezelve is aan 't voorlyf, benevens de pooten en
breede bovenvleugelen , helder -en donker- bruin gevlakt; doch de buitcnlle

rand dezer bovenvleugelen heeft nog eene byzondere, breede, donker- bruine

vlak, en eene doorzichtige bleeke bezooming, van eene geelachtig- bruine

koleur. De beide breede ondervleugels zyn daar en tegen zeer dun, graauw-
achtig, of dof- doorzichtig, en met ctcelykc bruine aderen doorcoogen. In de
2de Fig.; waar in de Waterluis met geflooten Vleugelen vertoond wordt»,

ziet men ook het kenteken aller gevleugelde Luizen zeer duidelyk; ik meenë
het fchuinfche Kruis; dat de over elkander liggende bovenvleugels, door hua-

nen omtrek, uitmaaken.

S- 4.

Dat deze Waterluis, even als de onzen, van andere Infeften en Schepzelea

leeft, is buiten twyftel; haare Vangpooten en Steekzuiger geeven zulks ge-

noegzaam te kennen; en Mejuffrouw Meiuan, die dezelve op haare ^ <^ Tab.
afgebeeld heeft, fchynt zulks door haare Figuur te v/illen aanduiden; hoe-

wel zy 'er in de befchryving niets van melde. Zy verbeeldt naamlyk op haare

Plaat een Blocmilengel, dien zy in Itaaude wateren gevonden heeft, en eene

Elle lang was, enz. Deswegens zegt zy; dal ze ook in die IFateren Diertjes

nnaargenomen had^ vjelken van de Inwooners IVattr-Scorpioenen genoemd
ifjïerdef}. Op den lo Mat had zy 'er eenigen van verzameld:, en den 12.

dier Maand waren ""er reets gevleugelde Diertjes uit dezehen voortgekomen ;

welken zy vliegende boven aan de Plant verbeeldt. Dit is alles, wat ze van

onze Waterluis bybrengt, en de Diertjes, waar uit zy dezelven verkreeg, van

welken zy 'er insgelyks een afgebeeld vertoont, zyn niets anders geweeft, dan

jonge en nog ongevleugelde Waterluizen. In 't Water, waarin zy 'er een af-

gebeeld heeft, bevindt zich ook een Kikvorfch; van welk gedierte zy 'er, op
dien tyd, volgens haar zeggen, verfcheiden heeft waargenomen. Deze Kik-

vorfch had, zegt ze, twee ooren aan den kop; welken toch niets anders

zullen weezen , dan de twee blaazen , die verfcheiden Vorfchen maaken , wanneer

ze brikkwakkwakken willen. Deszelfs koleur is groen en bruin gefchakeerd;

en
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en ieder toon zyner vier pooten is aan 't einde mee ronde knopjes voorzien. Tab.

By deze gelegenlieid befchryfc ze ook, volgens de uitgegceven VVaarneemingen^-'^^^"

van Leeuwenhoek, den oorfprong der Vorfchen; en maalt 'er by af een

jongen Vorfch; dien onze Wacerluis fchynt te vangen. Hierom hebbe ik te

vooren gezegd, dat ze alken door de Figuur aangeduid heeft, dat deze Wa-
terluis ook op andere Scliepzclen aaft. Doch zy liceft geen goed begrip

gehad van de Vnngpooten van ons Infeét; of dezelven niet naar den eifch

befchouvkfd; en ze daarom ook niet nacuurlyk afgebeeld; noch duidelyk

aangeweezen, op hoedanig eene wyze dezelve zich, om haaren buit te be-

magtigen , van deze pooten bediene.

§'5'

In 't Werk van IMejuffr. Merian worden geene andere Waterluizen gevon-

den; en wat andere Schryvers daar over gefchreeven hebben is my tot heden

nog onbekend. Van gevkugelde Landiuizen heeft deze byzond^re Liefhebfter

van Infecften ons verfcheiden foorten afgebeeld nagekiaten ; welken zy insgelyks

in Suriname gevonden had; en die, zo wel wegens haare ongemeene grootte, .

als zeldzaame koleuren, boven de onzen merkwaardig zyn. Even daarom ben

ik ook van gedachten, dat 'er nog meer foorten van Waterluizen zyn; doch
het zou my aangenaamer weezen, dat ik zulks niet behoefde te onderftellen,

maar gelegenheid had, om ze den Liefhebberen afgebeeld te vertoonen.

De Water- Luis met de geele hovenvkiigelen ^ welkt• WATER- JL.UIS ifici ae geeie üov
gewoon is op den rug te zwemmen ,

Voortplaniing,

nevens haare

Dewyl ik met de Waterluizen begonnen, en, behalve dé groote Suri-TAB.

naamfche, reets twee foorten dezer Geweiten befchreeven hebbe, zalXXVir,

ik ook de overige Inlandfchen, zo verre dezelven my bekend zyn, ten aan-

zien van haare geftalte, en van haare overige Eigenfchappen , nu vervolgens

melden.

§. 2.

In de ade §. der befchryvinge van Tah. XXIL hebbe ik gewag gemaakt van

eene foort van Waterluizen, die op den rug, of met het onderiyf boven,

zwemt i en deze zien wy nu op Tab. XXVIL als de derde foort der Water-
T 3 lui
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Tab. luizen van onze Landftreek, zeer naauwkeurig afgebeeld. Deze is niet alleen,
XXVII. Jen opzichte van haar maakzel, van andere Iborten te onderfcheideu •, maar

ook, ten aanzien der koleure en overige eigenfchappen , ligt uit de anderen

te kennen. Dewyl ze den gantfchen Zomer door, alle jaaren, in poelen en

ftaande Wateren in grooten getale te vinden zyn, zo is 't geen wonder, dar

ze den genen, die daaromltreeks woonen, als mede den Liefhebberen der

infecten, ,die 'er hun werk van maaken, genoegzaam bekend zyn. Doch z>

onthouden zich niet altoos op dezelfde plaats,- want ze vliegen met eene fnelle

vlugt, van den eenen naar den anderen Poel, en vallen zo plotsling in 't

water, dat men niet anders denken zoude, dan dat 'er kleine ftecntjes in ge-

worpen v/ierden; gelyk hy, die de Liefhebbery heeft, om eenigen tyd by

een poel, welke niet al te groor van omtrek is, te verblyven, met veel ge-

noegen kan waarneemen. Dit echter gefchiedt beft in 't Voorjaar; nademaal

zy dan niet alleen haar voedzel, maar ook gezelfchap zoeken, en 't op haare

voortplanting toeleggen. Zy paaren toch gemeenlyk in April^ of in 't begin

van Ma'r^ by welke paaring het Mannetje op den rug van 't Wyfje zit; in

welke geftake zy menigmaal 24 uuren blyven. Als ze vervolgens weder van

elkander gefcheiden zyn, ontlaft het Wyfje zich, binnen 8 of 12 uuren, van

^ync bevruchte Eieren. Byaldien ik , zo wel het paaren als het Eierleggen

.

niet zelf gezien had, zou 't my bezwaarelyk geweeft zyn, om 't Wyfje van

't Mannetje te ondericheiden ; want ten aanzien van haar maakzel en koleur,

zyn ze elkander volkomen gelyk; en men zou alleenlyk konnen zeggen, dat

het lyf van- 't Wyfje iets breeder is, dan dat van 't Mannetje,

Wanneer het Wyfje zich van zyne Eieren ontlaft, laat het dezelven, één

voor één, in 't water vallen; en daarin blyven ze, tot dat ze ryp zyn, op
•den bodem liggen. De oude Luizen leeven naderhand nog wel een tydlang,

en zoeken haar voedzel; maar ftervcn vervolgens nog in 't zelfde jaar, Vv^aar

in ze gepaard geweeft zyn. Men vindt ze dus, voor de maand Auguftus,

meeftal reets dood; omtrent welken tyd de jongen al in die grootte voorko-

men, dat ze bykans de gedaante der ouden hebben. De Eieren dezer Water-

T"ig' '.. luizen, in de ifte Fig. afgebeeld, zyn langkwerpig ovaal -rond van gcftake,

en helder Okergeel van koleur. Doch na 9 of 10 dagen krygen de bevruchte

Eieren ter plaatze, daar het voorfte deel of de Kop der jonge Luizen zit,

een paar hoogroode punten; welken niets anders zyn dan de beide door de

Eierfchale heen fchemerende Oogen van het daar in beflooten Infeft, dat nu

Fig. 2. tydig ter geboorte is. In de ade _Fig. kan zulks aan twee dezer Eieren ge-

zien worden.

§. 4-

Ondertuflchen heeft zodanig eene Waterluis evenwel bykans 14 dagen noo-

dia:.
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dig , eer ze in flaat is den Eierdop te vcrkaten ; en , zulks gefchied zynde , T^n,

verfchynt ze in de grootte van de 3 i'i Fig. ; in welke grootte men ze menig- ^^^'

maal, reets iri 3Lii^ by menigte in de wateren ziec. Haare beide oogen heb-
' ''^^

ben als dan eene roede koleur, die zy no^ lang behouden, fclioon haar iyf

okergeel zy. Hoe klein zy dan ook nog weezen mogen, zoeken zy nochtans

haar voedzel al, aan nog kleiner Infeften in 't water; en hoewel zy, geen

gebrek aan voedzel hebbende , dagelyks grooter worden , gaat zulks echter

langkzaam in zyn werk; door dien ze by my, in de glazen, v/aar in ik ze

bewaarde, eerll na vyf dagen de grootte van de 4^^ Fig. hadden; welke /r,>. j

Figuur ons zodanig een Infeifl vertoont, te zien op de ondervlakte, alwaar

het ia 't midden iets bruiner uitvalt.

De opkweeking en onderhouding dezer kleine Schepzelen viel my wat be-

zwaarlyk,* want zouden zy grooter worden, zo moellen zy voedzel hebben;

en de Infeften, weiken daar toe vereiicht wierden, moeden nog kleiner dan

myne Waterluizen weezen; hoedanige kleine Infeden niet zo ligt te vinden

waren*. Om die reden zonderde ik ettelyken der Luisjes, die ik by menigte

in myn glas te zamen had, van de anderen af, en zette dezelven in een by-

zonder verblyf; om 'er myne Waarneemingen des te beter mede te konnen

doen. Vervolgens befpcurende, dat ze, onaangezien haare toeneeming in

grootte, eene zelfde gedaante behielden, zo oordeelde ik het overbodig, deze

Infecften meermaals af te beelden, en befloot daar mede te wachten, tot dat

zy

* Indiea men gadeflaat dat deze kleine Infeüen van nog kleiner Diertjes leeven, zo wordt
men natuurlykervvyze opgeleid tot de gedachten . dat deze kleineren ook wederom van nog
kleineren moeten leeven, en dat aulks tot in 't onzichtbaare , ji tot in 't oneindige voort-

. loopt. 'Er is toch geen fchepzet geboorcn of hfit moet zyn voedzel hebben ; al zou het

gelyk men vin den Kameleon zegt , van de lucht leeven. Wat hier van zy , ik kan althans

melden , dat ik een Kameleon vericheiden weeken achtereen te Amfterdam , lecvend gezien

hebbe . zonder dat lietn eenig voedzel gegeeven wierd ; doch ook , dat hy eindelyk ftierf

,

en wel waaafchynlyk by gebrek van voedzel; dewyl zyne toenmaalige gcftalte by die

2yner eerftc aankomftc vergeleeken zynde, zeer veruuperd was. Dus zou men alleenlyk

van den Kameleon konnen onderftellen, dat dezelve, zo hy zonder ander voedzel kan lee-

ven , geftorven is , om dat hy de lucht van zyn Landiart hier niet konde inademen , ot

dat hy, by gebrek van voedzel, dat hy in zyn geboorte Land wel, en hier niet kon heb-

ben, geftorven is; het laatfte komt my wel het waarfchynlykfte voor. Doch om weder op
onze Water - Infedlcn te komen, wille ik nog alleenlyk aanmerken, of men, het voorens-

gemelde tot eene grondftelling genomen zynde, dat 'er geen Schepzel leeven kan zonder

voedzel, en dat bygevolg de allerklemfte en oazichtbaare Water- In feiSen zo wel hun voed-

sel moeten hebben , als die genen , welken , iets grooter zynde , hen tot hun voedzel gebrui-

ken: of men (zeg ik) dan niet zou mogen ouderfttUen, dat de allerkleinften , die ook als

de anderen voonteelen , hun voedzel konden hebhen, aan de vctachtige en levenlooze

deeltjes, die in 't water zweeven; zonder dat ze juift van andere Infeften beftaan. die

huni even als anderen, tot voedzel zouden moeten dienen?

Dï VF. RTAALER
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Tab. zy de grootte bereikt hadden , waar in ze voor de laatdemaa! van huid vc-ran-
XXVII. deren, en vervolgens haare Vieugelfcheeden erlangen. Zy veranderen insgelyks

,

even als andere Infeiften, viermaal van huid. Maar, dewyl men bykans aan

alle Infeften, die geene andere vcrraidering onderworpen zyn, dan dat ze, na

de vierde vervelling vleugels erlangen, reets na de derde de fcheeden, waar

in de vleugels verborgen zitten, te zien krygt; zo kwam het ray zeldzaam

voor, dat ze aan deze Waterluizen niet te vinden waren, of dat ik ze ten

minden niet ondekken konde, fchoon zich alle de overige deelen van 't lyf

duidelyk vertoonden. Ook verliep 'er al vry wat tyds, eer de verandering van
huid ten derdenmaale gefchiedde; en het duurde by my tot in de maand

Pg, 5. jiugufïus', doordien, gelyk boven gezegd is, haar wasdom langkzaam voor-

en 6. gaat: na dien tyd hadden zy de gedaante en geflalte van de 5de en 6de fig.

§.6.

De 5de i'/jg, vertoont de boven- en de 6de Flg. de ondervlakte van zulk eene

Luis. Haare grondvervve is op dien tyd meeftal nog okergeel; doch ter plaat-

ze, daar anders de boven vleugels, aan eene volwarfèn Luis, op den rug een

fluithoek maaken, ziet men hier eene halfronde zwarte vlak. Voorts kon ik

de vieugelfcheeden, die ook anders aldaar zitten, niet, of immers niet zo
duidelyk, als aan andere diergelyke InieCten, befpeuren. De ondervlakte van

deze Luis brengt ons de 6de J^ig. onder 't oog, waar by tefFens de zes poo-

ten met hunne inleding gezien worden; van welken ik nader fpreeken zal, als

^•ê' 7. ik de 7de Fig. afgehandeld hebbe.

In deze gedaante verfchynt onze Waterluis, na dat ze haare vierde huid

voor de vyfde heeft verwilTeld, of als ze voor de vierdeniaal van huid ver-

anderd isê het welk by zommigen vroeger, by anderen laater gefchiedt. Een
half uur na die laatfte verandering vertoont zich deze Luis , in haare volko-

men grootte en geftalte, en ook te gelyk met vleugelen voorzien. Zy is

echter in 't begin nog gantfch geelachtig -wit, zo als ik ze by alle voorgaan-

de veranderingen van huid bevonden hebbe; maar na één uur tyds vcrv/ilTelt

zy ook deze in haare gewoone koleur. De 7de Fig, vertoont ons de boven-

vlakte van een Mannetje; wiens fpitstoeloopende achterlyf, 't welk iets fmaller

dan dat van 't Wyfje is, in de dikte meer driehoekig, dan rond, of breed

uitvalt. De beide rond verheven rood -bruine Oogen liaan aan de zydcn van

den ftompen bleekgcelen Kop. Diergelyk eene koleur heeft ook het borflftuk,'

het welk echter meerendeels bezet is met eene, door die koleur heen fche-

merende, zvvartachtige vlak; waarop een grooter, driekantige, fluweel - zwarte

fluithoek volgt; aan wiens beide zyden de bovenvleugels hunne inleding heb-

ben. Dezen zyn fchoon oker- of oranje -geel van koleur, en hebben in 't

mid-
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midden, alwaar ze over den anderen fluiten, een zwarten flip, waar van de Ta»,

eene helfc aan den binnen -of achter- ra'id van dea linker- en de andere helft ^^VIL

aan dien van den rechter- vleugel (taat. VVydcrs bcfpcurt men 'er, aan den
voorllen cp beide zyden liggenden rand, nog eene gancfche rei van zodanige

üippen, dat in de gdi J-ig. veel duidelyker te zien is. Naar 't uiccrlle einde f.^T. 9,

•loopt h'.'t achterlyf fpits toe, en aldaar is de rand met veele tedere hairen

bezet,

In de a^-" Fig. zien wy de ondervlakte van een Wyfje dezer Luizen, inir.^. g.

die gedaante, zo als ze gewoon zyn, boven op het water, op den rug te

2wemmen, en haaren roof te vangen; het welk aan deze foort alleen eigen

Ss. Die gehecle Onds^rvlakte is niet alleen donker- bruin, maar oOk met
veele hairen, die dezelfde kolcur hebben, bezet. Doch laat ons de zes pootcn

,

welken hier in hunne volkomen grootte te zien zyn , nu eens wat naauwkeuriger

befchouwen. Derzelver langflc paar, dat dit Infedl voomaamlyk in 't zwem-
men, of roeien, te pas kcmt, en met de Letters aa. aangeweezen wordt,
heeft drie gewrichten of leden. De beide uiterflcn, aan ieder poot, zyn met
eene rei ftyve hairen bezet; het welk veel toebrengt tot de fnelheid in 'c

zwemmen; en met het hinnenfte gewricht hebben ze, omtrent het midden
•yan 't achterlyf, hunne inledmg. Even zo n 't gefteld met het middelfle paar;

doch het vooriïe paar zit aan 't borflftuk vaft. Deze voorde pooten konnen
met groot recht haare Vangpooten geheeten worden : want zo zy een op het

water zwemmend , of 'er overheen loopend Infeót ontmoeten , weeten zy het

zelve met die pooten behendig te grypen; waar door dan ook inzonderheid

de zogenoemde langbecnige VVaterfleekers haar vecltyds ten buit worden. De
Roeipooten overtreffen de beide overige paaren wel in de lengte, en dikte;

maar zy hebben daar en tegen aan 't uiterfte einde geen dubbelen klaauw,
waarmede men de anderen voorzien vindt: ondertuffchen komen alle de poo-

ten daarin met elkander overeen, dat ze geelachtig van koleur zyn.

S. 9.

Het geen 'er nt)g verder aan onze Waterlüis waar te neemen is, zal ofis

de pde fig. vertoonen, waarin ik haar vliegende afgemaaid hebbe. In deze Fig, p>

afbeelding zien wy, dat de beide bovenvleiigels van achteren, of liever bin-

renwsarts, geen gelyken, maar veel meer een uitgehoolden rand hebben; en
dat hunne koleur naar 't einde, daar ook eene kleine inkerving is, veel kel-

derer wordt. De beide ondervleugels zyn zeef dun, helder en doorzichtig;

mitsgaders met eenige weinige aderen doortoogen. Het gantfche achterlyf wordt
hier ins.elyks ontbloot voorgelleld, waar van ik verder niets anders aan te

merken hebbe, dr.n dat het etne donkere, zwartachtige kokur heeft, die aan

Sde DeeU ifie Stuk. V ^
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Tfts. de zvdoii iii 't ceele valt.

XXVII,

Ik hebbe in de eerfle f der befciiryvinge vnn Tab. XXII. gezegd, dat de
Luizen van andere Inlèélcn, inzonderheid van de Kevers, niet wellicn zy veel

overeenkomll hebben, voornaamlyk door den Steekzuig.r ondcricheiden zyn;

derhalve diene ik in dezen iets te melden van den i^enen, w^aarmede onze
tegenwoordige Waterluis voorzien is. Want by 't bcfchouwen van de Luis

ziet men denzelven ligdyk over 't hoofd; gemerkt hy nict^ zo als by andere

boven befchrecven Watcrluizen, ecnigzins van den kop af (laat, maar tufichctt

de beide voorpooten, kort aan 't lyf, of aan 't boritlhik zit, omtrent zo als

by de Cicaden. Om nu dien Steekziiiger, of Zuig -Angel, des te klaarcr ond^r

't oog te brengen, hebbe ik den gancfchen Kop van 't borfWuk afgezonderd,
Fig lo. gn in de lo e Fig. by vergj-ooting afgebeeld. De Letters gg. vertoonen de
Li'.i'SS

i^ffQQ roodbruine oogen, en tufichen dezclven ziet men liet geelachtig voor-

in//. Zj^. hoofd, dat naar beneden groen is. Onder de beide oogcn tlecken by /j/j. tweö

korte Sprietjes uit; befraande in drie kleine Leden, van welken het diklte, of

naafte aan den Kop zittende bruinachtig, doch het middelde, benevens het

laatfte en kleinfle, geel is. Byaldien men den kop zonder vergroocing befchouwt,

zal men zeer weinig, of niets, van de Sprietjes zien. Deze kop loopt naar

beneden fpits toe, en is ook aldaar met eenige bairtjes bezet. Aan dcszelfs

einde ziet men de taraelyk uitgedyde en aan 't uiterfte net een (pits kolfje

Lett. k. begaafde Scheede van den Steekzuiger k; waarin de Lancetvormige Angel zit,

Lett, i. die met Letter /. getekend ftaat, en hier een weinig uitfteekt. Ondertuffchen

is dit het werktuig, waarmede de Luis in haaren geroofden buit boort , en

dien door behulp van de fcheede uitzuigt. Deze Angel dient der Luize niet

enkel tot een middel om voedzei te krygen, maar ook om zich te verweeren;

waar omtrent Swammkrdam in zyne Bibl. Na(. pag. 217. meldt, dat zy 'er

zeer gevoelig mede fteeken kan , en dat hy het zelve , hoewel zonder

kwaad gevolg, ondervonden heeft.

§. II.

Onze Waterluis is gewoon, in 't water, op den rug liggende, op haaren

buit te loeren; en wanneer eene kleine Mugge, ook drie duim verre van haar

af, op het water valt, weet zy dezelve met eene onbegrypelyke fiielheid te

betrappen en te vangen; waartoe zy zich, als reets gezegd is, van de beide

voorpooten bedient, terwyl ze de twee volgende gebruikt om haaren roof vaft

j|f.^. n. te houden. De 11 Je fig. vertoont een dier voorpooten by vergrooting; Lee-

Uu.b. ter b. is de dikke bovenlchenkel , waar aan nog een gedeelte van 't iyf, zo

als dezelve haare inleding heeft, vafi zit; zy fchynt aan den b:nedcn rand

eene verdiepte goot of fleuf te hebben, Hier aan volgt bet langde en dunner

deel
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deel f., dat van onderen mee vyf ftyve hairfpitzen, bezet is. Het verder korter Tab.

deel d. heeft twee zulke fpitzcn, en aan 't laatfte en kleinfte deel e. zit, aan'^^^'^^*

ieder poot, een der kkauwfpitzen f. Zo men gelieft na te gaan 't geen wy ^'^^'' j'

van de Vangpootcn der reets befchreeven Waterluizen gezegd hebben , zal mance'nf^
belpeuron, dat ook deze poot zodanig gelteld is, als 'er tot het vangen van

andere Jnfeftcn vereifcht wordt.

S- 12.

Wanneer zulk tene Waterluis zich een tydlang op deze of gene plaats op-

gehouden heeft, zonder buit gemaakt te hebben, dan begeeft zy zich naar

een anderen oord, en loert aldaar, met dezelfde oplettendheid, op haaren

roof. Doch befpeurt zy eenig vyandlyk gevaar, dat ze ligtlyk ontdekt, dewyl

ze zeer fcherp door 't Water zien kan, zo fhclt zy inderyl naar den bodem
des waters ; en om 'er een tydlang te konnen blyven , houdt ze zich aan 't een

of ander lichaam vafl: , om niet door 't water naar boven gedreeven te worden.

OndertiifTchen zal men altoos, wnnneer zy dezer wvze het vyandlyk gevaar

©ntwykt , aan 't einde van het met hairtjes bezette achteriyf, een helder lucht-

blaasje zien, dat een ziiverachiigen glans heeft. Dit blaasje is haar van dienfi-,

niet alleen om onder 't water lucht te hebben; maar ook, om door middel

van 't zelve, weder in de hoogte te komen: want geen gevaar aan de opper-

vlakte des waters meer duchtende, zo verlaat ze het lichaam, waar aan zy

zich vaftgehouden heeft, en fchiet als dan, zonder eenige beweeginge, weder
in de hoogte. Haarc lange roeipootcn flrekken haar ook tot een hulpmiddel,

om zich te reinigen, nademaal zy zich, van den kop af, tot aan de achterlle

fpies, met dezclvcn fchoon kan maaken. Ais men haar op het Land in hec

drooge brengt, zoekt zy, door middel dezer pooten, weder in haar Element

te komen; en maakt, dewyl haar het kruipen bezwaarlyk valt, allerhande

zeldzaame fprongen,* waar door ze nu op zj'de, dan op den buik, en dan op
den rug komt te vallen. Wanneer deze Luis, in 't Water zynde, van woon-
plaats veranderen, en ccn ander vcrblyf verkiezen wil, zo verlaat zy 't water;

klautert aan eenig lichaam in de hoogte op; fpreidt haare vleugels uit, en

zweeft met eene groote fnclheid door de Lucht.

De hreedlyvige , zzvart -bruine Waterluis, nief het geel-

bezownde achterlyf\ henevens derzelver voortplanting.

at deze op Tab. XXVIIL afgebeelde Waterluis eene andere, en teffensT/Mi.

eene cnderfcheiden foort van de voorgaanden is, tan in den ecrflen^'^''^^'^ïï'

V a op-
D
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T*_". opflag gezien worden; wanneer men dezelve maar eenigzins befchouwc, en de
XiiVlII, volgende befchryving zal 'er ons nog meer van ovei tuigen. Zy is» even als de.

voorige, alle jaaren, genoegzaam by menigte, in poelen en ftaande wateren

te vinden; en fchoon ze wcrkelyk tot de Warcr-lnfefften behoore, heeft ze

nochtans, ten aanzien van den omtrek des lyfs, en de gedaante der vleugelen ».

eene zichtbaare overeenkomd met zommigen onzer grootüe Boomluizen, die

zich nooit in 'r water onthouden. Wat derzclver paaring betreft , 'er is

niets anders van te melden, dan 't geen ik airede by de voorgaande foortea

gezegd hebbe; naderaaal deze ten zelfden tyde, in 't voorjaar, op de eigenfte

wyze, en ook maar eenmaal 'sjaars gefchicdt. Doch haare Eieren zyn, door
derzelver geftalte , eenigzins van die der voorigen te onderkennen ; vermits ze

niet zo langkwerpig, maar meer rond zyn; en dewyl dit onderfcheid zo ge-

ring is, hebbe ik derzelver afbeelding overbodig geoordeeld. De jonge Lui-

zen, die in deze Eieren zitten, blyven 'er ook niet langer in, dan de voori-

gen; en als zy 'er uitkomen hebb.-n ze mede reets haare volkomen geftalte;,

hoewel zy haare geheele grootte eerll na de vierde verandering van huid.

erlangen; op welken, tyd zy ook haare vier vleugels kiygcn; die zich echter^

na de derde vervelling, al 'beginnen te vertoonen; zynde de Vleugelfcheeden^

op dien. tyd, duidelykcr aan dezelven te befpeuren dan aan de voorigen, die

gewoon zyn op den rug te zwemmen. De tyd van haare vohvaflenheid is

desgelyks eerft in de maand Jugupus\ en fchoon zy naderhand, tot in het

volgende jaar, leeven, paaren ze echter niet voor in de Lente van dat jaar.

De beide geflachten zyn mede door niets anders, dan door de grootte ea-

dikte van het lyf, te onderfcheiden , waar in het Wyfje het Mannetje overtreft.

j^-
, 2 De it^t' en 4<le F:g. vertoonen het Wyfje, de a^i. en 3^^ Fig. het Man-

i. en\.'^'^^^> en als men deze Figuurcn met de anderen, op de voorgaande Tab.

afgebeeld, vergelyke, ziet men ren klaarde, dat de kop wel tamelyk breed,

maar ook teffcns zeer ilomp i,s. De Hals, of liever het Borillluk, heeft nog.

meerder breedte dan do Kop; doch beiden hebben ze cene bruine koleur; en

de platte oogen zyn zwarr. Wanneer de Luis haare vleugels geflooten houdt,

fchynen zy zwart- bruin; fchoon ze inderdaad meer helder -dan donker -bruin

zyn; ter oorzaake dat 'er het zwarte achrerlyf doorheen fchemcrt. In die eigende

ligging vormen ze een zwarten , geelbezoomden Driehoek , en een verdeeld

uitgefpreid Kruis. Doch zy bedekken het gantfche achterlyf niet; want aun

den buitenden rand valt nog e<n gedeelte van 't achterlyf in 't oog,- 't welk

eene oranje -gecle bezooming heeft; en met zo vcele fcherpe infnydingen

worzien is , als 'er leden, of ringen aan 't achterlyf geteld worden.
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s. 3.

In de 3 'e Fig. zien wy de onclervlakte van deze Waterluis; waar uit blykt,T\«-

dat de kop en t vooriyl', nevens de vangpoocen ^ eene groene koleur hebben ;]^^^^^'"

waartegen de overige vier pooten, zo als hec achtcrlyt', deels okergeel, en ^^" ^'

deels bruin zyn. De roeipoot.n, welken ook hier de anderen in lengte over-

treffen, belhan uit drie gewrichten zonder klaauvven; van welken liet eerde

en tweede, aan den achtcrllen rand, ten fterkfle met flyve hairen bezet zyn:

ze hebben deswegcn veel overeenkomll niet de rocipooten van de voorige

Waterluis Doch het niiddelüj paar pooten i« mcrkelyk van dat dier Luize
onderfjheiden : want fehoon het ook uit drie deelen of gewrichten bedaa , is

nochtans het voorite zeer dun en teder; en weder uit drie of vier nog kleiner

deelen te zamen gelkld; en aan 't uiterlle einde met een dubbel :n klaauvv

voorzien. Het voorde pïiar, of dat der vangpooten, is hier zeer kort, en heeft

alleenlyk twee, in dikte, zeer ongelyke leden. Het voorde bellaat uit een

enkelen fcherpen klaauw; en het achterde, dat zyne inleding aan 't bordduk
heeft, is veel dikker, dan alle de overige pooten. De Heek- zuiger, of zuig-

anrel, is gelegen aan de bord, tudchen de beide voorpootcn; en op dat ons

dezelve des te duidelyker ia 't oog zoude vallen, hebbe ik het gantfciie

voorde deel des lyfs in de 5'lc fig, by vergroodng afgebeeld. ^'^' 5-

'In deze vergroote Figuur zien wy aan den rechterkant zeer onderfcheiden

,

dat de uiterde klaauw der Vangpooten bruin is, eene fcherpe fpits heeft, en.

binnenwaarts gekromd daat. Wanneer deze Luis een roof betrapt, dien ze vatV

houden wil, zo knypt ze den klaauw toe; en fluit denzelven in het dikke
deel, het welk ten dien einde eene foort van goot of fleuf heeft, gelyk men
aan den linker poot van deze 5de Fig. befpeurt. De buit, die door-!,aans in

kleine Water-Infeften bedaat, kan haar, dus gevat zynde, niet ligt ontflippen;

ook deekt de Luis het kleine Infeft terdond met den naby gelegen angel, en
zuigt het vervolgens uit.

S- 5-

In de 4-^6 Fig. zien wy onze Waterluis in eene vh'egende gedalte; en dezep^
^

vertoont ons niet alleen haare boven -maar ook de ondcrvleugelen in hunne
*"

gantfche grootte en geheelen omtrek. De bovenvleu^els zyn, als reets gezegd
is, bruin, en hebban, aan den voorden en achterden rand, eene inkerving;
waar tegpn de onderden , met eenige weinige aderen doortoogen , dof- witach'
tig van koleur zyn. Het achterlyf is, vooraan, meedal zwart; doch van achte-

ren hcldercr en meer bruin; ook zien wy nu, dat de, by de gedekte boven-
vleugelen, aan de kanten uitdcekende oranje -gecle zoora niets ar.dcrs dan

V 3 eene
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T«r.. eene enkele omzooming is. Sprieten hebbe ik aan deze foorc niet konncn oiit-

XXVIIJ. dekken; en ik zal derhalve van die Infcft alleenlyk nog maar zeggen, dat men
het even zo fnel in 't viiCj^cn, als in 't zwemmen vindt; vliegende dikwyls

uit den eenen Waterpoel naar den anderen.

De Heer Fbisch heeft deze en de voorige Waterliiis in zyn zesde DeeK

fag\ a8 en 31. ook befchrecven; doch hy geeft de koleur van beiden anders

op, dan ze in myne afbeeldingen voorkomen; waarvan miOchien de oorzaak

is, dat hy zyne befcbryving naar gedroogde Infeftcn j.cmaakt heeft, welker ko-

icuren menigmaal zeer veranderen. Nopens myne, op 'lab. XXVI. afgebeelde

Waterluis, zegt hy, dat men dit Infedt in Zwitzerland Glyslirig (dat is, bliri'

kend ot glanzig') no&mf^ om dat het, in het daaraan hangende Liichtblaasje

,

een glans vertoont, wanneer het te \ratcr gaat; hy haalt de Epbemerid. N. C.

ten bewyze hier van aan. Toen ik dit las, wekte de nieuwsgierigheid my op,

om die plaats na te zoeken; tn te zien, of 'er ook iets zonderüngs, raaken-

de dit Infeft, in voorkwame; het welk my, ten opzichte van desrelfs Eigcn-

fchappen, nog onbekend mogte weezen. Dit doende vond ik , in Dec. IL An.

\\. pag. 197. van gemelde Epbemerides , eene aanmerking, zynde de LXXX-^,
van den Ilcer Van Muralt, die tot opfchrift heeft: Pygolampis lacitflris^

Glysling, of Glanzige. En de daar by gevoegde^ fchoon flecht uitgewerkte,

Fi;;uur, geeft genoegzaam te kennen, dat hier van eene Waterluis gefproken

•wordt. Maar dewyl, in de befchryving, de kop en borfl groenachtig, en het

voorlle paar pooten groen en zeer dik voorkomen, zo oordeele ik 'er veeleer

\jit, dat de Heer Van Muralt hier van de laatft befchreeven, en niet van de

voorige, Waterluis fpreekt; het welk ook haar breede lyf, in de daar by ge-

voegde afbeelding, fchynt te bewyzen. Den glans, dien dit Infecfl in 't water

van'zich geeft, blinkende naamlyk aan zyn onderlyf als kwikzilver, fchryft de

Heer Van Muralt toe aan 't Luchtblaasj'e, dat tuffehen de hairtjes van 'l»

onderlyf hangt. Dit zal hem ook iwaarfchynlyk aanleiding gegeeven hebben,

om het zelve met den naam van Pygolampis, te benoemen; tor aanduidinge

van een Infcét, dat blinkende is aan 't achtcrlyf; gelyk het zogenoemde by

nacht lichtende Sf. Jans-IVormtje. In de overige befchryving van dien Heer

vinde ik verder geen byzondcrheden, dan als hy zc;t; dat &eze Warerluis,

aan het onderlyf, met een drievoudigcn , bruinen, krommen An.,el voorzien

is; waar mede zy den genen, die haar onvoorzichtig behandelt, gevoelig zou

konncn fteeken, en hem groote fmerten veroorzaaken. Doch ik voor my
moete betuigen, zodanig een Angel nog aan geene my bekende Watcrluizen,

en bygevolg"' ook aan deze, niet ontdekt te hebben,- en ik durve in dit geval

wel zo veel op myne oogen vertrouwen, dat ik geene zwaarigheid mr.ake

van te zeggen, niet te gelooven, dat deze Luizen met dier^elykcn Angef be-

gaafd zyn. De Heer Swammerdam, niet gewoon de Infedten zo maar ter loops

te
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te befchoiiwen, betuigt, dat hy vier vol'-vafTün, vÜL'^^cndc Watcrlui,^en in zyne'i/c.

verzameling van Infeiten gehad heeft: dezen, ze^t hy, lieliben haaren An^iel,'^^'^^^''*

gelyk alle de overigen, in den mond; maar van een An^el aan 't achtcrlyf

melde hy niets.

Nu zyn 'er van de my bekende Waterluizen nog twee overig, die de vyfde

en zesde foort uitmaaken ; en welken ik beide op de XXIX te J'ab. afgebeeld

hebbe. De eerlte is;

De kleine J)nall^vige Waterluis, ineR het roodachtig

oranje - geele achterlijf.

Ik vinde van deze kleine foort, zo min, als van de volgende, in geenerleieT.^B.

befchryvinge van Infeften, zo veelen 'er my voor:',ckomen zyn, cenig gewag '^'^'^••

gemaakt; doch devvyl ze evenwel veelvuldig in \ water gevonden worden,

zou ik haail vermoeden, dat men ze, door eene mistafting, voor ééne en

dezelfde foort mee de voorigen gehouden zal hebben. Ik kan geene juifl by«

zondere Eigenfchappen van dit flach van Waterluizen op noemen: want mee

haare paaring is 't even zo gelegen, ais met die der anderen; haare jonden

geraaken van 's gelyken, na de vierde verandering van huid, eerll tot den

volkomen wasdom; haar voedzel beftaat ook enkel in andere Water- Infeftjn;

in 't voorjaar vliegen ze mede uit den eeneri in den anderen 'waterpoel, en,

na dat ze gepaard geweefl: zyn, konnen zy geen Winter meer overleeven.

Alles wat ik hier dus gezegd hebbe, is van de beide foorten, op Tah. XXIX.
afgebeeld te verdaan; en 'er meer van te melden, zou den g;negeii Lcezer

flechts verdrietig vallen; nademaal het niets anders dan eene herhaaling van 't

voot-ensgemelde zou weezen. Op dat h.t echter aan een iegelyk duidelyk

blyke, dat ze van onderfcheiden foorten zyn, zo zullen wy dezelven, ten

opzichte van haare uiterlyke gedaante , nog wat nader befehouwen.

S-9.

Betreffende dan de eerfïe hier afgebeelde , of vy^de foort , dezer Waterluizen

,

welke op de XXlX'^e Tab. tweezins, met a. en h. getekend, afgebeeld is^v^J'^**'

zo blykt het, dat haar gantfche lyf niet alleen kleiner, maar ook (inaller, en'

byna doorgaande van eene gelyke breedte is. Van den kop, die ook eene

tamelyke breedte heeft, ziet men alleen van boven eene kleine geele vlakte,

doordien de beide donker - bruine oo:;en denzelvcn meelhl beOaan. Het bruine

blin-
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Tat. blinkende hals-fchild loopc naar achteren fpits toe, zonder dat 'er verder
AiliX. achter hetzelve een byzonder afgedeclde fluithoek te belpcuren zy; gclyk wy

aan de voorigen gezien hebben. De gefloocen boven vleugels heboen "^cene iccs

geelaclui^- bruine grondverwc; en zyn, behalve de hcïdere Linicn, die op
den rug in een hojk te zamen loopen, m-t donker -bruine pui.ten bezaaid.

De zes pooten zyn helder- ^eel; de achterlten, of de Roeipooten , vindt men
hier v/edcr de langücn, en 't meeft met haircn bezet. De voorlten, of de
Van;Tpoorcn, zyn verder de allerkortflen , en ook in raaakzel onderfchciden van

de Vangpooccn der andere Waterluizcn; 't geen wy ftraks duidelyker zallei-j

zien,

§. 10.

Ingevalle de nu aangetoonde en befchreeven deelcn nog niet genoegzaam

let f. b. bewyzen , dat deze Luis van eene byzondere foort is , zo kan 'er de Fig. met
Letter b. getekend, alwaar wy dezelve in ecne vliegende geftalte zien, ons
volkomen van overtuigen. Ten opzichte der geopende bovenvleugelen hebbe
ik niets byzonders te melden; en aan de dunne witachtige ondcrvleugelen is

ook niets merkwaardigs te befpeuren; maar zo veel te meer ondcrfcheid is 'er

aan 't ontbloote achterlyf te zien. Het heeft eene fchoone vuur-roode, of

hoog- Oranje -geele koleur; en over 't midden loopt 'er een breede zwart

-

graauwe ftreep , van den hals af tot aan 't laatfle lid , dat helder geel is ; en

ter plaatze, daar 't oranje -geele aan de zyden ophoudt, zyn de beide fchcrpe

randen met zwarte punten befpikkeld. Voor 't overige beüaat dit achterlyf uit

zeven afdeelingen of inkervingen, van weiken de beide Jaatllen met hairtjes

be2ct zyn.

§ II.

lett, t. De Fig. met Letter e. gerekend, vertoont ons den kop dezer Waterluize,

zo als dezelve zich door 't vergrootglas vertoont. Hier by nu komen inzonder-

heid de beide vangpooten in aanmerking; van welken de rechter geflooten,

en de linker geopend is. Dezelven zyn, fchoon ze ook uit tv/ee deelcn be-

ftaan, zeer klein, zo dat ze met het bloote oog aan de Luis Letter a. bykans niet

ontdekt konnen worden. Maar buiten dit is het opmerkclyldlc aan dezelven,

dat men hun uitcrtle klaauv7-deel aan den binnenkant met eene rei ilyve,

bruine hairen bezet vindt: het welk hen even zo bekwaam tot vanden maakt,

als of ze takkige fcherptcns hadden, die zich in de fleuf van hot dikke deel

konden leggen, gclyk dit by de voorige Watcrluizen plaats heeft; en wy zien

daar uit, dat de Natuur haar oogmerk op meer dan cencrleic wyze kan be-

reiken. De grondvervve de/er pooten is, gclyk die van den kop, helder geel;

ter w-'der zyde vertoont zich een gedeelte der donker -bruine oogen; doch de

zuig -angel, dia tulTchen de achtei-fle leden der bjide vangpooten ligt, is zo

kort
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kort en teder, dat hy naauvvlyks iii 't oog vallc. Tab.

Eindelyk komen wy tot de hacrte en zesde Toort van Waterluizen, welke

m de lug. Letter d, afgebeeld ftaai, Zy heeft met de voorbefchreeven Coon^Lctt, tS~

ten aanzien van maakzel en koleur, zo rccl overecnkomft, dat het my gantfch

niet vervvondere, v/anneer iemant, onkundig in de Eigenfchappen der Infcften

,

dezelve voor eene der gemelde foorten hoiidc, en haar voor een jong v^n hun
aanziet. Ik zegge, onkundig in de Eigenichappen der Inre(n;en, om dat deze

Waterluis in die grootte reets haare volkomen vleugelen heeft; en bygevolg

voor geen jong, dat nog groeien moet, gehouden kan worden. Ik hebbe toch

airede elders gezegd, en herhaale zulks nogmaals, men vindt geen Infeift, dat,

eens zyne vleugels hebbende, nog groeien zou: als 'er de vleugels Z)n, is 't

ook volwaflèn. Doch, als het tot dat flach van Infeften behoort, die vleugels

krygen, en 'er dezelven nog aan ontbreeken, dan moet het nog groeien;

vermits de vleugels eerü na de laatile verandering van huid verfchynen. Eene
Vlieg, hoe klein dezelve ook iv, zal nooit grooter worden, al wilde men
dezelve nog zo zorgvuldig koefteren en kvvecken, of ten vlytigfte voeden. En
niet anders is 't met deze Luizen gelegen; zo dat de eigen fle grootte, waarin

zy ons hier voorkomt, juiil het kenmerk is, waarom ze voor eene byzondere

foort dient gehouden te worden. Dit flach van Waterluizcn ontmoet ons by
menigte in die ftilrtaande wateren; en gemerkt zy de overige kentekens der

Waterluizen bezit, is 't ook waarfchynlyk , dat zy in alle haai-e Eigenfchappen

met dezelven overeenkomt. Ik hebbe al menigmaal eene nog kleiner foort,

dan deze is, in 't water gevonden; maar dewyl ik ze thans niet magtig ben,

kan ik 'er de afbeelding niet van mededeelen.

De groene op de Maluwe* aazende Rups, met zeven paar
fchuinfe , geelachtig - witte ftreepen , een rechten zyde -fircep , en

[pits toeloopenden Kop; henevens haare verandering in een

Vlinder^ hehoQrende tot de eerjle Clajfe der Nachtvlinders,

§ I.

y 't onderzoeken der ïnfeflen, waar aan ik een groot gedeelte niynesr.ir,,

levens beikcd hebbe , ben ik altoos even begeerig gewceli , om 'er zo XXX.

vee-

» D«e foort \an Rupfen wordt niet al'een aan ^e Mahme , maar mede, gelyk een Vriend

van den Heer Hdffl hem bericht heeft, (zie de volgende § 7) op de fVilgeboomen gc~

vonden; ook hebbe ik ^elf die Rups daar op ontdekt, haar met dcszelfs bladeren gevoRds

«n ter veianderiige gebiagt. K Lfi lm an;m

^de Deel. xfic. Stuk, X

B
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vcelen te leeren kennen, als my immers mogclyk ware. En fchoon myn wenfch
dacir omtrent in zo verre \oldaan zy geworden, dat ik, by 't befchouvcn van

Tai-. de hier en daar in Kabinetten bewaarde Inieften, een zeer groot aantal hcbbe
XXX. leeren kennen, vooral van de zulken, die zich in onze Landflreeke ophouden

,

ben ik echter tot nog toe zo geliitkig niet gcweeil, van dezelven allen te

vinden, en ter veranderinge te brengen. Dit hebbe ik op meerplaatzcn myner
Befchryvinge aangetoond; en thans geeft 'er my deze XXX 'e lub. andermaal

gelegenheid toe: want 'er zyn rny, behalve den daar op afgebeelden Vlinder,

uu alleenlyk nog maar twee bekend, die nevens dezen tot myne eerlle Claflè

der Nachtvlinders behooren. Nadien 'er dus niet meer dun [wec van deze

Nachtvlinders overig zyn, welken ik niet befchreeven hebbe, en 'er aan de

-andere ClafTen nog vry veelcn ontbreeken; zo is deze ecrfie Clafiè der Nacht-

vlinders nu de volledigile van alle de zes Ciaflen. Van die beide genoemde
en hier onder behoorende Vlinders, welker gancfchen Levensloop ik nog
hoope te leeren kennen, is de eene zeer klein, en wA dcrniaate, dat de

Vlinder, in 't cerfle Deel op Ti^b. VIIi. van de eerde ClalTe der Nachtvlin-

ders, afgebeeld, en pag. 174 befchreeven, hem nog in grootte ovcrtrefFe.

Dezelve heeft boven anderen dit byzondcre , dat de vleugels gantfch helder,

gelyk een dim glas, doorzichtig zyn, en tefFens eene zwarte bezooming heb-

ben. Het lyf in tegendeel is groen, wit en zware. Schoon ik hem meermaals

gezien hebbe, en dezelve my ook door een voornaam Begunfliger toegezon-

den zy, zo hebbe ik echter, noch door eigen onderzoek, noch door de be-

richten van anderen, iets van zyne Rups oncv/aar konn:n worden. My is wel

eene fchoone, groene. Staart -Rups bekend, getekend met zeven fchiiinfe,

hoogroode Zydeüreepen; die riet groot is, en tot deze Claftè behoort; van

welke ik dcnke, dat ze, om de woorden van Linn^eus te gebruiken, midchien

het Masker is, waar onder deze kleine Vlinder verborgen zit; maar ik ben

nog niet in (laat, om zulks te verzekeren*. Ik hebbe dezelve verfcheiden reizen

in "^"t gras gevonden , en niecs verzuimd om haar zorgvuldig te koefleren en te

bewaaren ; doch mjme moeite was altoos vergeefs, om dat ik ze het haar bc-

hoorlyk voedzel niet Vvifl te bezorgen. Ik gaf wel altyd, zo vaa!; als ik ze

vond, naamvkeurig acht, met welk gras of kruid zy zich mogelyk geneerde;

dan al wat ik haar gaf, behaagde hanr niet. Eindelyk fchoot my te binnen,

dat 'er altoos, omtrent de plaatzen, daar ik ze gevonden had, Eikeboomen ge-

Mlaan hadden; dit deed my denken, dat ze miCchien de bladeren van dien

boom

* De Rups , waif uk deze Nachtvlinder der Ecrfie Claïïe met doorzichtige vleugelen hervoort

komt. heeft de Heer Rifel, niet lang voor zyn dood, in 't jaar 1759. in 't volgende IVdc Deel

nog befchreeven, en op Tab. XXXIV. Fig. 1-4. in haare verandering afgebeeld. Doch de-

zelve i-; echter eene gantfch andere foort van Kupfen, dan die gene, welke hy hier voor

't Masker van dien sonderlingcn Vlinder gehouden heeft, die in 't vervolg «an dit Deel

«p Tab. XXXVIII. Ft^. i. govoadcn wordt,

K L E E M A N N-
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boom tot voedzel gebruikte ; door den Wind *er afgewaaid , en diis in 't gras Tab.

gevallen was: maar toen ik ze Eikebladcren gaf, toonde zy 'er al zo weinirXXX.
liid toe te hebben, als tot andere gewalfen. En fehoon ik telkens hoopte,
dat ze geen vocdzel meer nuttigde, om dat ze naby de verandering was, hebbe
ik echter dezelve nooit gezien, dewyl de Rups telkens gellorven is.

De tweede Iborc, die my in alle omllandigheden nog niet bekend is, heeft

de Heer Friscii, in het Xill'i'-' Deel zyncr befchryvinge van alierleie Infcden,
pag. 4 befchreevenj en de bruine IVyngaard- Rups genoemd,- ook heeft hy
'er de afbeelding \'aii de Rups en den Vlinder , op ^l^ab. II. Fig. i , 2 , 3.
bygevoegd; doch buiten deze afbeelding hebbe ik noch de Rups, noch den
Vlinder, ooit gezien*. Doch Iaat ons hier van afftappen, en overgaan tot onze
Tab. XXX. waar op ik cene Rups en derzclver Vlinder afgebeeld hebbe ; dien

ook de Heer Albyn, in zyne Natuurlyke Hi/ïoric der Engelfcbe Infe&en^
Tab, LVII. ons belchreeven en onder 't oog gebragt heeft.

De Rups, in osze ifle Fig. afgebeeld, vi^ordt meeftal, in den Herfil, vol-

waflèn op de witte Maluwe gevonden; doordien ze v.in derzelver bladeren f',v j„

leeft; hoewel ze mifTchien ook nog andere gewaflèn tot voedzcl gebruike. Zy
verkrygt de lengte van ongeveer drie duim; en is de Rups, in 't Eerde Deel,
op Tab. l. van de eerfle CiafTe der Nachtvlinders, afgebeeld, zo wel in koleur

nis gelhlte, dermaate gelyk, dat ik ze een langen tyd voor eenerleie foort

gehouden hebbe. Doch na dat ik ze meermaals gezien, en ook eens ter ver-

anderinge gebragt had, zag ik 'er» tegen alle vermoeden, een Vlinder uit

voortkomen, welke gancfch anders van gedaante en koleur was, dan die van
de voornoemde op Tab. I. Daar ik nu te vooren verzuimd had, deze Rups
af te maaien, was ik toen zo veel te begeeriger naar gelegenheid, om zulks

in 't werk te kennen ftelljn. Ter dier oorzaake befchouwde ik dezelve, zo
dra ik haar weder magtig geworden was, des te naauwkeuriger; nademaal ik

voorzeker ftelde, dat 'er ook in de Rups eenig onderfcheid zou weezen; aan-

gezien 'er zo veel verfchils in de Vlinders was; dat my ook terflond met 'er

daad bleek.

S. 3-

De boven gemelde Rups, welke ik met de tegenwoordige voor eenerleie

foort

* Eindelyk is de Heer RSfel evenwel zo gelukkig gewecft . van dcie Rups deelachtig te wor-
den j gelyk men lien zal in 't Vierde Deel, alwaar zo wel de cierlyke Rups, als de Pop
tn Vliodcr , op Tab. VUL afgebeeld ayn.

Xi Kleemann. .
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Tab. foorc gehouden had, noemde ik de Eenjaamc, blaauwflaar^ge , dikke groene
XXX. Rups, met fchuinfe witte zyde - ftreepen. Bezien wy nu deze op Tab. XXX.

zo is 't blykbaar, dat die benoeming ook in dit geval plaats kan hebben:

v/ant deze Rups is insgelyks met fchuinfe witte zydc-ÜucepLn vercierd; en

men kan 'er, zo als by de andere, op iedere zyde zeven tellen; ook valt de

ftaartfpits dezer Rupfe in 't blaauwe, en haare grondverwe is over de gantfche

bovenvlakte mede groen. Dezelve trekt hier, 't is waar, eenigzins naar 't

bkiauwe; dan dit is voor geen byzonder kentelien te houden: want ik hebbe die

koleur ook menigmaal aan de andere waargenomen ; zelfs hebbe ik ze zomwy-
len met eene gantfch geelachtig -groene grondverwe gezien; waar benevens zy

met grooteen kleine kannyn-roode vlakjes dcrmaate befprcnkeld was, dat iïc

ze wel dcgelyk voor eene byzondere foort hield; tot dat de Vlinder, die 'er

uit voortkwam, en met even diergelyke roozen-roode ondcrvleuge'cn pronkte,

my van het tegendeel overtuigde*. Aan de ondervlakte valt onze Rups, even

als die gene, waar mede ik haar vergelyke, in 't gras -groene; en de 8 buik-

pooten hebben dezelfde koleur; waartegen de 6 klaauwpooten meer bruin zyn.

Gelyk nu voor 't overige de huid van de andere Rups ten eenemaal met
ontelbaare, kleine, verheven, witte puntjes bezet, en uit dien hoofde ais een
teder Chagrynleer op 't gevoel is, zo heeft zulks ook plaats op de boven-

vlakte van de tegenwoordige Rups. Waar in toch beflaat dan het onderfcheid?

Ik vinde hetzelve in den rechtlynigen witten Streep, die, ter wederzyde vaa

onze Rups , in 't lange doorloopt , eft vier van de fchuinfe flrecpen doorfnydt.

Deze (Ireep wordt mede wel aan de andere Rups gevonden, maar hy gaat

flechts over de drie ecrfte ringen, of leden. Daar en boven onderfcheidt zich

deze

5 Dele geelachtig- groene foort van Rupfen met rooje vlakken, veranderd in den, met roo-

ien -roode ondervleugêleii en Paauwen oogen veicierden Nachtvlinder, van 't Eerfte Deel
Tab. I. der eerfte ClilTe, is in dit Deel op Tab. XXXVIII. Fig. 4. afgebeeld, te vinden:

doch onder de tegenwoordige foort «orden 'er ook zomwylen zodanigen gevonden, die

met donker - roo-.ie vlakken voor2,ien 2.yn. Dit üach van Rupfen komt in de zomermaanden
voort, uit een glad en blinkend groen Ei; wiens ronde geftalre eenigzins langkwerpig uit-

valt. Het ztlve vertoont zich, inzonderheid wanneer de daar in zynde jonge Rupfen tydig

beginnen te worden, iets ingedrukt, en zo doorfchynend en helder, dat men die jonge
Rupfen, in eene te zamen gerolde ligging, door de fchale hoen konnc zien; te wceten als

men een Vergrootglas te hulp neemt. De Vlinder is meerendecls gewoon deiclven enkel-

voudig, en zelden op een hoop, aan de ondeifte zyde der bladeren te leggen > en 'er ver-

loopen geen drie weeken, of de jonge Rupfen byten de fchalen in ftukken, en kruipen 'er

uit; waarop zy, (zo als ik te vooren van de Ligufter - Rups aangemerkt hebbe,) de ledige-

fchale menigmaal verteeren, eer ze aan de bladeren beginnen. Eene diergelyke rol fpeelea

zy ook dikwyls met Lnare afgeleide huid,- dat insgelyks meer Rupfen, inzonderheid ver-

fcheiden gladlyvige fourten , gewoon zyn te doen. Wanneer zulk eene Rups uit haare Eier-

fchale gckroopcn is, verfchynr ze nog met geen fpitzcn, maar veeleer met een ronden
kop, die, naar gerade van het kleine l>f, tamelyk dik en groot is; doch ecrft na de ver-
andering van huid zyne fpitze gedaante erlangt. Binnen 4 of 5 weeken zyn ze volwaflèn}-

en als dan veranderen zy onder de aarde in poppen > die aanvangklyk grocu zyn, doch wrel

haall donker en bruin worden.

KLEEMANN'
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deze Rups van de voorige, door den meer groenen en fpitzcn kop. WydersT^^s.

heeft onze Rups ook nog de zo algemeene Eigenfchap der overige Rupfcn^^-^*

van de Nachtvlinders der eerüe ClalTci te weeten, dac ze langkzaain en lui in

't kruipen is, en menigmaal wel zes uuren lang onbcvvecgelyk blyft zitten;

doch als ze van achteren of ter zyden aangeraakt wordt, dan flaat ze met hec

andere deel des lyfs en met den kop fnellyk rondsora van zich.

Wanneer deze Rups haare bchoorelyke grootte bereikt heeft, en haare ko-

leuren , zo ze anders gezond zy , zich beginnen te veranderen , zo is ook haare

verandering naby. Haare groene grondverwe verbleekt dan ten eenemaal, en

de witte ilreepcn verdwyncn insgclyks; ja zy krygt over 't geheel de bruine

koleur van een verrottenden Appel of Peer. Hier op zoekt ze zich in de

aarde te verbergen, waar in zy eene ruime holte uitgraaft, die ze met haar

fpinzcl, als met een behangzel, bekleedt. Na twee of drie dagen daarin gele-

gen te hebben, ftrookt ze de Rupfen huid af, en verfchynt in de gedaante van

zodanig eene Pop, als 'er in de ade Fig. afgebeeld is. Alzo nu deze RupsF'^^-

zo veel ovcreenkomll heeft met de boven aangehaalde eerllc Rups van de

eerfle ClalTe der Nachtvlinders; zo is 't geen woniler, dat 'er ook zulk eene

evengelykheid in de Poppen is; en dat ze in maakzel, koleuren en grootte

zo veel overecnkomil met elkander hebben. Ingevalle iemand nochtans de dikte

dezer Poppe als iets byzonders wilde aanmerken , zou ik alleenlyk zeggen , dat

,

gelyk alle poppen der Nachtvlinders niet van gelyke dikte zyn, ook deze foorc

die algemeene Eigenichap heeft, en dat de dikken de Wyfjes-en de dunnen
de Mannetjes - Vlinders onfeilbaar aanduiden. Dienvolgende vertoont onze 2'te

Fig. een Wyfje; welks voorfte dikke deel zwartachtig-graauw is; terwyl het

achterfle eene rood - bruine koleur heeft , en de (laartfpits geboogen of gekromd
ftaat. Dewyl ik uit de voorens befchreeven Rups en haare Pop eens onver-

wacht, als gezegd is, een anderen Vlinder zag te voorfchyn komen, dan ik

my voorgefteld had; zo was ik nu, hoopende wederom een diergelyken Vlinder

te zien, zo veel te nieuwsgieriger. En fchoon ik niet onbewuil: ware, dac

myne Pop den winter overliggen moell, eer de Vlinder. te voorfchyn kvvame,

begon my de tyd echter voor dit maal te verdrieten; gemerkt hy een maand
langer uitbleef dan de eerfte ; want hy kwam niet voor de maand Juny aan

den dag, daar de eerfte reets in Mai uitgekomen was. Doch toen hy even-

wel eindelyk verfcheen, was myn vergenoegen des te grooter; nadien ik den

lang gewenfchten Vlinder, in de fchoonlle volmaaktheid, en wel in die gedaante

verkreeg, als hy in de 2'^'^ en 4de fig. afgebeeld is.

§. 5.

In de 306 fig. ziet men het Mannetje, het welk te kennen is aan het%-
X 3 dunne
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Tas. dunne en van achteren fpks toeloopende achterlyf, en aan de iets dikker
">'XX, Sprieten. Behalve de beide Vlinders, die ik zelf uit myne Rupfen gekweekt

liad, pronkte myne Vcrzanielinf^- nog met verrcheiden anderen van dc;;c foort;

dcrfialve verkoos ik de fraaifte tut een voorwerp myner afb;.'eldinj^e. iVIjn

ontdekt toch. wanneer men ettjlykcn dezer Vlinders by den anderen brengt,

dat ze niet allen even fchoon van gedaante zyn , dewyl zommigen gantCch

afchgraauw, doch anderen bruiner uitvallen; een onderfcheid dat, zo wel aan

de Mannetjes als aan de Wyfjes, nu meer dan minder, te befpcuren is. Edoch,
hoe groot dit verfchil ook zy, ieder Vlinder heeit nochtans zyn Hoofd -Ken-
teken; beflaande in cene grootc Kaneel -roode vlak op de Ondervleugels, die

zich, van de inleding af, tot over de helft der vleugels uitflrekt, zo verre

naamlyk als het langfle hairvormig (tof gaat, dat men met die koleur overtoo-

gen vindt. Deze vlak is en aan 't Mannetje en aan 't Wyfjc eigen. Boven-

dien hebben ze ook dit nog met elkander gemeen; dat de buitenrand hu.iner

vleugelen cierlyk uitgerend, en aan 't uiterfte einde met cene witte bezooming
voorzien is; achter welke eene bruine linie loopt; die zich altoos uitflrekt tot

in den hoek, welke op ieder uitronding volgt, die zich deswegen gantfch

bruin vertoont. In den middelficn en breedflen bruinen dwarsfireep der beide

bovenvleugelen is beflcndig, naar den voonlen rand toe, een half langkwerpig

en over dwars ftaande hoek-vlakje te zien; dat ik telkens aan de Mannetjes

fpierwit, doch aan de Wyfjes bleek Oke.'-geel bevonden hebbe. Wyders ftaat

hier nog te melden, dat beide de geflachten dezer Vlinders, gelyk ook de

anderen dezer ClafTe, hunne bovenvleugels , als ze in rud zitten, nooit aan 't

lyf leggen en aan elkander fluiten. Doordien dezelven van achteren , alM'aar ze

binncnwaarts uitgerend zyn, verre van een gefpreid fhan,' zou men li dyk
denken, dat de ondervleugels, by deze gcfteltenis, in de ruimte tufichen 't lyf

en de bovenvleugelen, achter dezelven gezien moeften worden; mnar neen;

%• 4. zy fteeken veelmeer vooruit, en wel bykans tot over de helft, gelyk de 4-11-' Fig.

waarin een Wyfje in die gedaante afgebeeld is , duidelyk vertoont.

S. 6.

De overige cieraaden, vvaarnTede de bovenvleugels van onzen Vlinder pron-

ken, konnen beter in de afbeelding gezien, dan met woorden befchreeven

worden. Ik zal hierom alleen nog maar kortlyk zeggen, dat ze meeftal gol-

vende overdwars loopen; deels breeder, deels fmalkr zyn; zo dat de minflen

derzelven flechts ftreepen gelyken; en ter dier oor^aake nu hcldcrer, dan

donkcrer, nu graauwachtig, dan bruinachtig uitvallen. Dit heeft te meer plaats

om dat by zommigen de grondverwe meer van 't afchgraauv/, en by anderen

meer van 't roodachtig heeft; welk laatfte inzonderheid aan de derde Fig. te

zien is. Voorts hebben wy nog aan te merken, dat het Mannetje het achterlyf

altoos naar boven geboogcn draagt; en aan 't einde meteene byzondere hair-

fpits voorzien is; welke kentekens nooit san de Wyfjes gevonden worden. De
zes
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zes pootcn van onzen Vlinder zyn okcrgccl doch de Sprieten vallen iets blee-TAB.^

kcr, en de zuiger is kort. ^^^-

Ik hebbe de Eieren van den Wyfjes Vlinder dezer foortc wel gezien , doch

dezelven niet afgebeeld; devvyl ze niets byzonders hebben boven de Eieren

van de overij,e Vlinders dezer Claflc; maar insgelyks van cene blinkende groene

koleur, en kogelronde geftaltc zyn. Het Wyljc, bevrucht zynde, legt dezel-

ven, in de maand Jtiny^ aan de bladeren van den bovengenielden Maluwe-
ftruik, enkelvoudig; en na 14 dagen, of drie wecken, komen de jonge Rup-
fen 'er uit te voorfchyn. V^ermits ik zeer wel weete, dat niet ieder Rups haar

bepaald voedzel heeft, en zich akocs met een en 't zelfde gewas geneert, zo

kan ik vrylyk gelooven 't gene my, ten aanzien dezer Riipfe, van een goed

Vriend bericht is ; te weeten , dat hy dezelve niet alleen aan den Wilgenboom
gevonden, maar ze ook met de bladeren van dien boom gevoerd, en ter

verandcringe gebragt heeft; het welk ik, tot narichr van anderen, niet hebbe

willen nalaaten te melden.

Gelyk 'er nu tufTchen de tegenwoordige Rups en die gene, mee welke ik

liaar een tydlang, als gezegd is, voor eenerleie foort gehouden hebbe, eenig

oiuierfcheid te befpeuren is; zo ontdekt men ook tulTchcn de Vlinders dezer

beide Rupfen, behalve het geen de koleuren betreft, iets ten opzichte hunner

gedaante, het welk ter onderfcheidinge dienen kan. Dit verfchil vertoont zich

in de Vleu:^elen. Als wy den tegenwoordigen Vlinder ver-gelyken by dien,

welke in 't Eerde Deel op Tab. I. van de Eerfte ClafTe der Nachtvlinders

afgebeeld flaat, zo zien we by dezen, dat de rand der Vleugelen, welken

wy, wanneer de Vlinder dezelven opent en uitbreidt, den buitcnüen konnen

noemen , zo v.'el aan de bovenfte , als aan de onderlle vleugelen met eenige

inkervingen voorzien is,- en dM de deelen,die tufichen d.'ze inkervingen voor»

komen, een uitwaarts geboogen ronden omtrek hebben. Hier en tegen is die

rand, aan onzen Vlinder, welken wy thans befchryven, zo aan de boven -als

aan de onder -vleugelen, binnen waarts uitgerend. Deze zo beftendige verfchei-

denheid is derhalve aan onzen Vlinder niet enkel toevallig; gelyk men zulks

menigmaal befpeurt aan de Bloemen, die uit eenerlei zaad voortkomen; en

onze Vlinder moet gevolglyk volllrekc voor eene eigen, en byzondere foort

gehouden worden.

De
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¥^^^^^^^^^:^^^^^^^:^ I T^^^¥^^^3F^^^^^:^^>P:^

De kleine, blinkende, zwarte en pinkende Water-KeveRj
benevens zyne voortteeling. Behoorende tot de Eerjie Clajfe

der Water - Infe^en.

S. I.

XXXI, C cTioon 'er geen geringe menigte van Keveren in onze Wateren te vinden
CjziS l<an men echter de Wormen, waaruit ze voortkomen, bezwaarlyk

ontdekken; en ilc hebbe, ondanks alle aangewende moeice, 'er nog maar
vyf van leercn kennen. In het tweede Deel ayn reets vier foorccn dezer Wor-
men afgebeeld en bcfchreeven ; waar by ik nu nog de vyfdc my bekende zal

voegen. Miflchien ben ik wel dra zo gelukkig, dat ik ook de Wonnen der
twee groocde foorten afgebeeld onder 't oog konne brengen, en daarmede zal

ik my vergenoegen,- al blceven de kleine foorten, naar ~^\felken ik insgdyks
federt lange gezocht hebbe, my onbekend,

s. 5.

De tegenwoordige kleine Water- Kever, die nog geenzins de kleinfie te

fig' '• noemen is, en welken wy in de i'lc en 2''e pig. dezer Tab. afgebeeld zien,
en 3. is geen onbekende Invvooner onzer Wateren; doordien hy, van 't voorjaar af

tot in den herfll:, in alle wateren, en zomtyds by menigte te zamen gevon-

den worde. Hem is, onder de overige Water - Kevers , dit byzondcr eigen;

dat hy zich altoos in gezcifchap van zyns gclyken bevindt; en met de onder-

vlakte van 't lyf op de bovenvlakte des waters, by zonnefcbyn, en op wind-
ilille plaatzen, nu flangswyze, dan in de rondte, zonder vermoeidheid, en als

fpcclcnde, zeer fnel voorczweefc. Daar benepens Lan hy, des noods, met de

eigende fnelheid, voor een rydlang, ook onder water duiken, en zich voor

onze oogcn onzichcbaar maaken. Wyders heeft ly , boven anderen, deze Eigen»

fchap, dat hy een walgelyl en reuk van zich geeft; derwvze, dat men dtn

ftank, als 'er veclen dezer Kevers op eene bepaalde plaats in 't water byeen

zyn, wel acht of tien treden van daar kon;ie ruiken; te meer daar zy zich

zelden verre van den oever bevinden. Doch zo hantelyk als ze voor den reuk zyn,

7,0 fraai vindt men ze voor het gezicht; M'ant wanneer men ze op gemelde

wyze in 'i water ziet zweevcn, geeven ze, by heideren zonnefcbyn, een zo

fchoonen glans van zich, als of ze eene verzilverde, of uit het fynllc gcpo-

hllc Haal beftaande, bovenvlakte hadden.

S- 3'
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De ifle ffg, vertoont ons de bovenvlakte van zodanig een Kever, welke, "I^"-

verheven en rond verwulfd, een ovaal verbeeldt, dat aan beide de einden r.j
rpics toeloopt. De Kop is klein, en met een paar üompe korte Sprietjes voor-

zien; het daar op volgende Borftlhik wordt allcngskens breeder; en de harde

vleugeldekzels zyn in 't midden op zyn breedfle. Achter dezclvcn (leekt nog
een gedeelte van het fpits toeloopend achterlyf uit; dat blaauwachtig graauw
fchynt; en aan 't einde twee geelachtig -roode, korte fpitzen heeft. Voor 't

overige is deze bovenvlakte donker zwart - graauvi' ; doch haar glans doet dezelve

in het blaauwachtig -witte fpeelen; en de zes pootjes zyn zodanig onder 't Ivf

verborgen, dat het toefchyne, als of zy 'er in 't geheel niet waren.

s. 4.

Aan de ondervlakte, in de i^<^ Fig. afgebeeld, is ons Kevertje volkomen F'^. 9.

dof zwart, en gantfch plat; ook worden aldaar de zes pootjes gezien, die

eene geelachtig- roode koleur hebben. De beide achterften , de dikften en
breedlten, dienen alleen tot het roeien: waar tegen de vier overigen niet

alleen veel dunner, maar ook aan de einden met klaauwen, ter vafthou-

dinge in 't kruipen, voorzien zyn. Ik hebbe een dezer Roeipooten in de 3de

Fig. by vergrooting afgebeeld; en dewyl ik denzelven, by deze vergrooting,

in een Microskoop had, dat ik tegen *t licht moeft houden, is hy, ten op-

zichte zyner koleiire , helderer en doorzichtiger uitgevallen , dan hy zich anders

wezenlyk vertoont. Dezelve fchynt uit drie deelen te zamen gefield te zyn,

waar van het middellle het breedfle is. Letter a. is de plaats, daar hy aan 'tLett. at

lyf zit; b. is het uiterfle fpits toeloopend einde, dat men in twee deelen ge-«n b,

fpleeten ziet ; aan 't een van welken een enkelvoudig , bruin en klein klaauwtje

zk. Tegen over Letter c. is aan den dikken voorden rand een buig- gewricht, Z.i?«. c

waar door de twee bladvormige deelen over elkander fchuiven. By Letter d.^n d,

befpcurt men twee by een flaande doornen of fpitzen ; en tuflchen dezen en

de achterlle fpits is de dunne rand met tedere hairtjes bezet; ook loopt 'er

van Lettea- d. af tot aan den voorflen rand, dwars door den poot, eene don-

kere eenigzins gekronkelde linie, waar by de poot weder een gewTicht heeft.

Daarenboven ziet men in dezen vergrooten achterpoot, hoe het uiterfte deel

eenige vouwen of plooien hebbe, en dat ieder der drie deelen met tedere

aderen doortoogen is. Deze beide achterpooten zyn den Kever voornaamlyk

dienflig tot zyne fnelle heen -en weder- zwemming

§. 5-

Ik hebbe vcrfcheiden maaien des zomers, van Mat af tot in September.,

een deel dezer Kevers gevangen en t' huis gebragt; alwaar ik ze dan in een

Zde Deel. ifte Stuk. Y met
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Tab. met water gevuld glas deed; in 't welke ik eenige Rietbladeren gedoken had.
XXXI. Hier door is 't my dikwerf gelukt, deze Kevertjes gepaard, en zomtyds een

gantfchen dag op elkander zittende te zien; en nochtans hebbe ik tot

heden toe de beide gellachten niet konnen ondcrfcheiden ; doordien ze elkan-

der altoos volkomen gelyk waren, 't Is my niet mogelyk geweefl: hier in te

flaagen, fchoon ik ze nooit gepaard gevonden hcbbe, zonder Eieren van 't

Wyfjc te zien, en tefiens naauwkeurig te konnen opmerken, hoe zy dezelven

gewoonlyk leggen. De Wyfjes naamlyk begaven zich onderwater; zetten zich

in de diepte aan 't Riet; en hechtten, terwyl zy voortkroopen, de Eieren, 't

een na 't ander, aan 't zelve op eene rei aan elkander vafl; zo dat ik 'er

menigmaal meer dan ao in ééne rei konde tellen ; van welke reien 'er dikwyls

vier of vyf aan ieder zyde van 't Riccblad waren. Zom.vvylen vereenigdcn zy

ook ccne nieuwe Rei met de oude; invoege dat ze te zamen eene foort van

F'g. i- gaffel verbeeldden; gelyk in de 4de Fig. te zien is. Deze Eieren zyn bHnkend,

bleek iboo geel , en rond van gcdalte , maar driemaal langer dan dik.

§. 6.

Binnen drie weekcn zag ik de jonge Wormen, by menigte, uit deze Eieren

voortkomen; wanneer ik, daar het gantfche water fcheen te leeven, hunne

fnelle beweegingen en krommingen dikwerf met groot vermaak befchouwde.

JP;^. 5. De 5'''^ Fig. vertoont ons eenigen dezer Wormen in de natuurlyke grootte,

die ze by hunne geboorte hebben,- maar dewyl 'er, om de kleinheid, geen

wezenlyke kentekens aan te ontdekken zyn, zo hebbe ik één dier Wormen,
T'g, 6' by vergrooting, in de 6de Fig. vertoond; in welke afbeelding men de ver-

fcheiden deelen vr.n dit Infeft beter kan onderkennen. Hy is gantfch doorzich-

tig en geelachtig -wit; doch de Kop, waar aan zo we! het tanggebit als de

oogen te zien zyn, vertoont zich bruinachtig; gelyk ook het eerrte daarop

volgende lid. Hot gantfche lyf beftaat verder uit nog ia andere leden, die

allen duidelyk genoeg afgedeeld zyn, allengskens in dikte afnecmen; en waar

van het laatile vier tedere fpitzen heeft, welker beide middelden de kortllen

zyn. Aan de drie voorde leden hebben de drie paar tamelyk lange pooten hunne

iiileding; en aan de zydcn der overige leden wordt men 9 vederfpitzen gewaar;

die allen zydwaarts riaar achteren uitfteeken; en door den wonn vlak aan 't

lichaam geleid konnen worden. De voorden dier vederfpitzen zyn de langden,

en de achterden de kortden; doch allen zyn ze wit; welke koleur ook de

vier tedere fpitzen , die aan 't daartlid zitten , benevens de zes pooten hebben.

Hoe veele moeite ik ook by herhaaling aanwendde , om eenigen dezer

Wormtjes tot hunne volkomen grootte op te kweeken, het was altoos ver-

geeffch. De voornaamde oorzaak hoeft mogelyk daar in bedaan, dat 'k hun
het
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het kleine voedzel, 'c welk zy in hunne vryheid veelligt zonder moeite weecen Tab.

te vinden, niet kon verfchaffen: want zy ftierven geduurig den derden of vier- ^^^"^

den dag na de geboorte. En zo ongelukkig als ik in deze kweeking wa$,
|

even zo zeer zag ik my ook telkens in myne hoop bedroogen, wanneer ik

my vleide, dat ik eens één dier volwafTen Wormen in 't water zoude van-
j

gen; want als ik zomtyds zodanig een Worm meende te hebben, moeft ik <

altoos by de verandering ondervinden, dat het de Worm was gcvveefl: van 't i

Infeft, 't welk ik voor eene foort van Oever- Jas houde, en in de tweede
'

ClafTe der Water- Infeften op Tab. XIII. Fig. 7. en 8. afgebeeld hebbe. De
jWorm van dit Infed, aldaar in de 5'ie Fig. vertoond, heeft wel camelyk \

veel overeenkomft met onzen tegenwoordigcn , zo als hy 'er by vergrooting

\iitziet; maar aan 't ftaartpunt draagt hy Hechts één, in plaats van vier fpitzcn.

Byaldien ik echter onzen Worm nog ontdekke, en tot de verandering in een

Popje brenge, zal de afbeelding en befchryving van 't een en 't ander naderhand

volgen.
'

De V I s - E G E L , of Bloedzuiger ; benevens zyne Ver- \

andering„
,

\

S... :

Toen ik in de Voorrede van 't Eerde Deel myner Natuurlyke Hiflorie^j^^j,

der Infeften, met de opgave van het Ontwerp eener algemeene ver-
'

i

deelinge, onder de Water -Infeéten, die niet veranderen, en met geen pooten (

voorzien zyn, ook de Bloed -Egels, of Bloedzuigers., ftelde,* zo hebbe ik
;

onder die benaaming alle de my bekende foorten verftaan, welken ik hier op
|

zal noemen.

1. De eerfle foort is de groote, zwarte Paard-oï Ros- Egel:, aldus genoemd,
'

om dat negen zulke Infeétcn, volgens het algemeene zeggen, een Paard zo
zeer konnen uitzuigen, dac het fterven moete. I

2. De bruinachtige ., met donkere flrcepen en vlakken; welken men voor-
,

naamlyk in de Geneeskunde verkiell, om 'er, by verfcheiden toevallen der !

Menfchen , gebruik van te maaken ; wanneer men zodanig een Bloedzuiger op '

deze of gene plaats van 't lichaam zet, op dat hy 'er het bloed uitzuige.

Deze is bykans zo groot als de eerde.

3. De gantfch bruine, welke iets kleiner is.

4. De IVitte, welke nog kleiner is, dan de voorige.

5. De dunne Fis- Egel ^ van welken ik voorgenomen hebbe thans te fpree-

ken.
I

6. Eene zeer kleine., welke zich niet in alle wateren onthoudt, maar op >

Y a zoHi'
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Tab. zommige plaatzen veelvuldig gevonden wordt. Deze foort, die naauwlyks 3XXXIL

liniën lang is, valt evenwel de Mcnfchen, welken by geval met hunne voe-

ten in 't v/ater komen, zo hevig aan, dac ze menigmaal fchreeuwen van pyn

,

en met bloedige beenen te rug keeren. En buiten dezen zyn 'er ook nog
andere kleinere foorten.

De Egel, of Bloedzuiger, dien wy op Tab. XXXII. afgebeeld zien, noeme
ik een Vis -Egel, uit hoofde dat hy zyn voedzel voomaamlyk aan de VifTen

zoekt. De Korpers, fchoon met harde fchobben, als met een Panfier, bedekt,

hebben nochtans doorgaans een tamelyk aantal van diergelyke Egels aan 't lyf

hangen; doch ik geloove niet, dat 'er eenige foorten van VilTen meer van
geplaagd worden, dan de Zeelten. Men zal toch zelden een Zeelt vangen,

daar niet ten minde eenigen dezer Egels aan vaft zitten; en wel dermaate,

dat zy 'er niet ligt af te krygen zyn , zo ze zichzelven niet los willen laaten.

De koleur van zulk een Egel is over 't geheel bleek Olyfverwig, of graauw-
T'g. ï- achtig - groen , met veele witte punten befprenkeld. De i'ïe en 4^16 Fig. ver-
^'^ * toonen ons denzelven, zo aJ6 hy met zyn achterile deel vaft zit, en het gantfche

overige lyf flangswyze uitfleekt. In 't water zwemmende, flingert hy op de

eigende manier,* en wel met eene fnelle beweeging; doch, vermoeid van 't

zwemmen zynde, rolt hy zich als eene Slak te zamen, en zinkt aldus naar

den grond. Wanneer hy volwaflèn is, en zyne grootfte lengte bereikt heeft,

loopt dezelve tot over de twee duimen. Aan de beide gemelde Figuuren

ten. a. vertoont a. den kop, en h. het achterfte einde, alwaar hy op zyn dikfle is;

*" *' terwyl hy naar den kop toe allengskens dunner wordt; zo dat ik hem, ten

•aanzien dezer gedaante, niet beter vergelyken konne, dan by een recht uit-

ftaanden Toethoorn, waar aan de kop het mondduk, en 't breede einde de

openfng voor 't geluid verbeeldt. De Kop is plat, en van vooren iets gefplee-

ten. Ir de i^o pig, zien vvy deszelfs ondervlakte by 0., hebbende in 't mid-

den eene kleine verdieping als een puntje; in de 4di; !tig. vertoont zich in-

tegendeel de bovenvlakte.

§. 3-

Is de Kop van dezen onzen Egel aan ucn kleinen kant, het uiterde deel

aan 't einde van 't lyf is wel des te grooter en breeder. Deszelfs omtrek gaat

de dikte van den Worm te boven,- en deze kan dit gedeelte, naar believen,

te zamen trekken , of verder uitbreiden. Hier door is het ook dat hy zich aan

alle lichaamen vadhechten kan: en op dat de Lezer een beter denkbeeld van

deszelfs maakzel moge vormen, zo hebbe ik dit aanmerkelyk gedeelte, aan

fi^. 5. de ondervlakte te zien, in de 5 ••e Fig. by vergrooting afgebeeld. De omtrek

heeft veel overeenkomd met de zool van een Paards-Hoefyzer, behalve dat

de
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de buitenrand meer naar een wrong gelykc ; doch de vulling of binnenvlakre Tab.

is zeer verdiept. Daar benevens hebbe ik nog, als iets byzonders, aan onzen '^^^'ï'

Vis -Egel opgemerkt, dat hy zich veel korter te zamen trekken kan, eneven-
wel weinig of niets dikker wordt; daar integendeel andere Egels, by die

inkrimping, niet alleen dikker, maar ook breeder worden, gelyk te zien is

aan de Fig. van Letter c welke een Egel vertoont, dien ik aan een Kikvorfch ^at. c.

gevonden hebbe; die van eenc kleinere foort, en veel bruiner van koleiir is;

en echter by de inkrimping breeder wordt dan de onze; welke in de 2'^' -Fig. Hg. 3.

in die inkrimpende gedaante afgebeeld voorkomt.

§ 4^

Wanneer deze Vis -Egel zich van de eene plaats naar de andere begeeven
wil, neemt hy de geftaltenis van de 2de Fig. aan; doch zomtyds ook die vanF/^. 9»

de bovengenoemde s^ie Hg. Hy moet zich in dien Itand ftellen, om dat hy,^" 3*

gelyk de Spanrupfen, of gelyk de eerfl: befchreeven Polypus van den Heer
Tremblet (zie dcszelfs Memoires, pour fervir a l" Hiftoire d'un Genre de
Polypes &€. Ed. de Lcide p. 34. &'c.') voortgaat; dat is, hy zet zich eerfl:

raet Z)'n achterlyf ergens aan vaft, vervolgens fl:eekt hy zyn voorlyf uit, en
zet den kop van vooren aan 't lichaam , waarop hy zyn weg vervorderen wil

;

als dan trekt hy 't achterlyf naar zich toe; en zo dra dat weder vaft zit>

fteekt hy 'e voorlyf verder uit, en gaat aldus voort.

Gfelyk men van alle Infeden , ten minden van de meeüe foorten , het fabel-

achtig denkbeeld heeft, dat ze van zelven uit de verrotting voortkomen,- zo

wierd zulks oudcyds ook van de Egelen gezegd; ja zelfs men gelooft het nog
hedendaags: maar de ondervinding heeft my by de naauwkcurige befchouwing

dezer Schcpzelen het tegendeel geleerd ; en ik m.cene te konnen bevveeren

,

dat alle foorten van Egels, in 't voorjaar, doch voornaamlyk in de maand
Mat, paaren,* en dat de Wyfjes vervolgens Eieren leggen. Wat onzen Vis-

Egel aangaat,- ik had eens, in dien tyd van 't jaar, eene groote menigte

derzelvcn, in een fchoon, helder, en met water gevuld, Glas gedaan; en

dewyl ik ze geduurig met alle opmerking befchouwde , ontdekte ik op zekeren

dag, aan de binnen vlakte, veele kleine helder bruine puntjes, die allen

eenerleie gedaante of gcftalte hadden, en in de ö-ie Fig. afgebeeld zyn. ^* '^°°

Naauwlyks had ik ze gezien, of ik vermoedde, dat het miiïbhien Eieren van

myne Vis -Egels waren. Om nu hier van des te meer verzekerd te zyn, zo be-

diende ik my van 't Vergrootglas, waar door ik ontdekte, dat alle die vermeende

Eieren eenerleien vorm en tekening hadden,- en, ten aanzien van de koleur,

elkander volkomen gelyk waren. De 7de Fig. vertoont 'er een by vergrooting; F's- 7,

Zy hadden wel een ovaalen, maar tefTens een fcherpen omtrek, en waren plat

Y 3 aan
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Tab. aan de ondervlakte, waar mede zy aan 't glas vaft zaten; doch de bovcK-
XXXII. vlakte was eenigzins verheven verwulfd, en aan 't einde fcheenen zy eere

fpleet te hebben.

Toen ik deze Eieren ontdekt had, befchouwde ik ze dagelyks met veel

oplettendheid; en ten einde van drie weeken, na de eerlle ontdekking, zag

ik in myn glas verfcheiden andere kleine Egeltjes, welken ik te vooren niet

gezien had; die zich in 't water even als de grooteren bewoogen, en zo
Fig. 8. groot waren als die genen , welken in de 8 'ie Fig. vertoond worden. Niemand,

dit ziende, kon anders denken, dan dat het jonge Egels waren, die ui: de

Eieren der ouden hunnen oorfprong hadden; en ik zelf was ook van dat be-

grip. Maar nadien myn toeleg altoos is, alles op het naauwkeurigftc te onder-

zoeken, zo nam ik ook hierin een Vergrootglas te baat; het welk my dezelven

in gelyke grootte als de ouden vertoonde. En toen zag ik duidelyk dat ze in

alles, zelfs in de geringde Hipjes en puntjes, de grooten evenaarden; en by-

gevolg niets anders dan jonge Egels konden weezen. Ik had ze wel in die

vergrooting konnen afbeelden, maar men zon 'er niets anders aan befpeuren,

dan 't gene in de ifte en 2de Fig. gezien kan worden; derhalve oordeelde

ik zulks overbodig.

l^ier Dagvlinders, die tot de Eerjie Clajfe behooren ,

en uit Doorn - Kupfen voortkomen.

S. I.

Tab. Ochoon de ïnfeften, welken men vry algemeen voor fchadelyke Schepze-
XXXIII. ^len houdt, in den fchakel der dingen ook hunne nuttigheid hebben , ge-

lyk te vooren, in de befchryving der Springkhaanen en Krekels^ getoond is;

zo wille ik nochtans niet beweeren, dat een Geweft, waarin veele Infeden

gevonden worden, gelukkiger zou zyn, dan een ander; en ik mag derhalve

wel lyden, dat 'er in andere Geweften meer Vlinders zyn, dan in 't onze.

Doch indien iemand zulks, uit myne Hirtone der Infedten, befluiten wilde,

zou hy het fpoor miftreeden: want ik hebbe 'er nog op verre na alle de

Vlinders, die zich in onze Landftreek onthouden, niet in befchreeven; maar

alleenlyk, van tyd tot tyd, die Vlinders voorgedraagcn , van welken ik ook
de gedaante der Rupfen en Poppen kon afbeelden. Ondertuflchen zyn 'er nog
veelen, van welken ik zulks niet kan doen; gelyk 'er ook een groot aantal

:'an Rupfen my bekend, en door my reets afgebeeld is, welker Vlinders my
toe
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tot iiög onbekend geblecven zyn. Dit hebbe ik al meer dan eens gemeld , T.ar

en hier door hebben verfch-.iden Liefhebbers my al dikwerf verzoclit, om^^*^'"^-

diergelyke Infeften, zo ver ik dezelven dan mogce kennen, insgelyks uit te

geeven. Hierom, en dewyl ik zo lang te vergecfTch gehoopt hebbe, derzelver

verandering te zien , dat ik beginne te twyflclen of het wel ooit gebeuren

zal , zo hebbe ik thans bcflooccn , het verlangen myner Begunftigers ook in

dit opzicht te voldoen. Miffchien is de gantfche Levensloop dezer Infeclen den

eenen of den anderen bekend; die my door een vriendlyk bericht in (laat zou

konnen (lellen , om door den tyd te vervullen , 't gene my thans nog ontbreekt.

§. a.

Ik zal des hier van een begin niaakcn met de viererleie Vlinders, op Tal/.

XXXIII en XXXIV vertoond, die tot myne eerde ClaiTe der Dagvlinders be-

hooren ; om dat ze geen zes volmaakte pooten, gelyk die der overige vyf

Claflèn, hebben; maar, in plaats van het voorde en derde paar te bezitten,

flechts met twee korte (lompe pootjes, zonder klaauwen, voorzien zyn. Vermits

nu zulke Vlinders in hunne Rupfen - geflalte doomachtige borflels, of (leekels

met fcherpe bytakjes, hebben; zomoeten ook dezen, welken ik thans voor-

neeme te befchryven, uit Doorn -Rupien voortkomen*.

De eerde foort dezer Vlinders, in de i^te en ade Fig. afgebeeld, is een

byzonder groote, prachtige, en met fchoone koleuren getekende Vlinder; die

by ons zeer zelden gezien wordt; waarom ook de Doorn -Rups, waaruit hy
ontdaat, veelligt zo bezwaarlyk te vinden isf. De iile Fig. vertoont dezen f,v

Vlin- '

• De bevinding beeft my geleerd , dat deze onderftelling van den Heer Rö/el met wlskunilig

doorgaat; en dat liet ieder Vlinder, welke niet meer dan 4 pooten vertoont, uit emc
met doornen bezette Rups voortkomt. Ik hebbe verfcheiden Rupfen lecren kennen, en 'er

ook reets eene in myne Byvoegzelen op Taè. XIX. Fig. A. en B. afgebeeld, welke geen

doornen, maar alleen op het achterfte Lid twee kleine uitrteekende Ipitzen heeft; en die

«venwei in een Vlinder met 4 pooten, tot de eerfte Claffe der Dagvlinders behoorende,

veranderd is. Ik xal nog andere zodanige afbeeldingen in myne Byvoegzelen plaatzen, en

teffens toonen, dat men deze foonen met haare Rupfen, voor een tuflchen geflachr van de
eerfte en tweede ClaiTe der Dagvlinders kan houden. De Vlinder , op de volgende XXXIV ;•

Tab. Fig. 7. en 8. afgebeeld, wordt insgelyks uit eene foort van ongedoorndc Rupfen ge-

booren.

K L C £ M A N N.

t Deze fchoone Vlinder wordt, van de Liefhebbers der Infedten , de Tsvogel genoemd; uit

hoofde van de koleuren , die hy met dezen Vogel gemeen heeft. Deszelfs Rups , die 'er

gantfch zeldzaam uitziet, en van andere Doorn -Rupfen zeer veel verfchilt, onthoudt zich

aan den Abeel -of witten Popclbcom ; is in 't volgende Ivde Deel befchrccven, en nevens

<k Pop, met de zonderlinge Eieren des Vlinders, op Tah. XXXI. Fig. I-5. afgebeeld. Op
dea
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Tab. Vlinder met uitgebreiden Vleugelen , waar door wy hem op zyne bovenvlakte
XXXIII. zien; doch in de aie Fig. vindc men denzelven afgebeeld, zo als hy gewoon is

zyne vleugels in 't zitten te draagen , en daar in komt ons de ondervlakce voor 'i

oog. De grondverwe is hier fchoon oranje - geel ; en de vleugels zyn bovendien

met verfcheiden witte, blaauwachtige , ook zwarte vlakken en trekken, in

eene fraaie fchakeering vercierd. De bovenvlakte heeft daarentegen, voor 't

meerdergedeelte, eene aardbruine grondverwe. De beide achter- of ondervleu-

gels hebben eene blaauwe en zwane, uitgeronde, breede bezooming; en pron-

ken in 't geheel met fchitterende overdwars loopende, oranje -geele, halfmaans-

wyze geboogen ftreepen. Aan den buitenrand der bovenvleugelen ziet men
desgelyks eene bezooming van zodanige koleuren; doch dezelve is fmaller, en

de koleuren zyn zo frifch niet. Gelyk nu de bovenvleugels wyders verfcheiden

witte vlakken vertoonen, zo loopt 'er, midden door de ondervleugelen, over-

dwars, een breede, witte ftreep; die echter van de donkere en dikke aderen

derraaate doorfneeden en verdeeld wordt, dat dezelve ook niets anders darj

eene verzameling van vlakken fchyne te zyn. Doch wy zullen ons met de

befchryving der cieranden en byzondere fchoonheden van dezen Vlinder niet

langer ophouden; nademaal dezelven uit de naauwkeurige afbeelding genoeg-

zaam onderfcheidcn konnen worden-

§. 4.

Alle Vlinders van deze foorc zyn niet van gelyke grootte noch fchoonheid;

en diegene, weiken ik hier afgebeeld hebbe, is de grootlle en fchoonlle van

verfcheiden anderen, die in myne Verzameling gevonden worden. Het heeft

ray veele moeite gekoft, om denzelven te bemagtigen: want ik zag hem, in

de maand Augnflus^ in de hoogte aan een Eikeboom zitten; dewyl hy daar

te verre van my af was, zocht ik hem, door het menigmaal werpen vnn

fteentjes, meer naar beneden te dryven; ik was ook eindelyk zo gelukkig,

dat ik hem noodzaakte zyne eerfle ftandplaats te verlaaten: en toen hy zich

vciTolgens op een laager bofchje neder zette, wicrd hy eensklaps myn gevan-
^

gen.

den 4 Jamar'j des jaars 1765. vond ik aan een Abeelblad de grootc Pop van dcien

Vlinder; die in 't Vierde Deel op gemelde Tab. Fig. 5. afgebeeld en voorts befchreevcn is.

2.y hing echter niet loodrecht aan 't blad; maar was 'er meer rechtuitftaande aan vaft ge-

fponnen; en haarc koleur was reets donkerer en bruiner geworden; zo dat ik op eene

fpoedige geboorte van dien fchoonen Vlinder konde hoopen. Dit gefchiedde ook op den 9
Jwiy tot myn grootfte vergenoegen; dat nog merkelyk hooger klom, toen ik zag, dat hy

dien van den Heer Röfel, in grootte en fchoone fpeeling der koleuren , overtrof. Want de

grondverwe was nog donkerer , en de blaauwe doorfchemering in de ondervleugelen fpeelde te

gelyk in 't groene. Doch de witte vlakken in deze genoemde vleugelen vertoonden zich

zo groot niet, als die aan den Vlinder van Röfel; fchoon hy ook. zo wel als deze, een

Wyfje ware. Voor 't overige had hy fraaie geel -bruine oogen , en een bruinen verwulfden

Ruiger. Het zuiverings - fap
,

't welk hy, M de uitdying lyner vleugelen , van zich gaf,

was rood.
K L E r M A?» N.
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gen. FTy was van 't Vrouwlyk geflacht; en dewy! ik vermoedde, of Iiy mifTchien i ->«•

bezig ware geweefl: met zyne Eieren op de Eikcbladeren te leggen, en dat ik heni^^-^"^-

daar in geffoord had, zo ondernam ik vervolgens mcnigcn tocht, om ook de

Rups van dezen Vlinder aan de Eikeboomcn te zoeken; maar alle myne tot

hier toe deswegen aangewende moeite is vruchiloos geweefh Ik hebbe dezen

Vlinder ook menigmaal by de vaalten of miftgrocvcn der l<oe - Hallen gezien,

en myn Vang -netje naar hem uitgelkeken; maar op diergelyke open plaatzcti

is hy my altoos, door zyn fcherp gezicht en fnclle vlucht, ontweeken. Laat

ons nu overgaan tot het befchouwen der 3tle en 4«fe Fig. van J'ab. XXXIII.

waar in wy zien

Eene kleiner foort van Dagvlinders, die mede m
de eerfle Clajfe behoort,

§. I-

In den eerden opflag komt deze Vlinder, (^Fig, 3.) behalve in de grootte, f,^. -,

meeftal met den voorigen overeen ; maar gelyk dit reets genoegzaam te kennen

geeft, dat hy van eene andere foort zy, zo toonen ook de cieraaden der

vleugelen, het onderfcheid duidelyk. Niettegenflaande de bovenvlakte zyner

vier vleugelen eene even zo donkere aardbruine grondverwe vertoone, als wy
in de i ile Fig. gezien hebben; en fchoon de daarin geplaatHe witte vlakken,

zo wel in getal als in de orde, met de vlakken van den eerften overeenko-

men; zo ontbreekt hier echter de blaauwachtig- zwarte, en fchoone oranje

-

geele, uitgeronde bezooming. Alleenlyk ziet men nog aan den buitenrand der

beide ondervleugelen, niet verre van 't einde des achterlyfs, eene oranje - geele

vlak, met twee zwarte punten; en rondsom dien zelfden buitenrand, zo wel

der boven -als der ondervlcugelen , ontdekt men eene byzondere bezooming,

die door verfcheiden donkere en bykans zwarte vlakken, geformeerd wordt.

Wydcrs zyn 'er, omtrent de inleding der bovenvleugelen, mede nog eenige

donkere vlakken te befpeuren.

De 4<1e Fig. vertoont den gewoonen (land der ondervleugelen van dezen F; j

Dagvlinder in 't zitten, en teffens derzelver ondervlakte. Deze befchouwende zien

wy verfcheiden donkere , en heldere oranje - geele , ook witte en blaauwaciuige

vlakken, benevens veele zwarte punten en ftreepen; welker nadereen omllan-

diger befchryving overtollig zou weezen,* vermits ik verzekeren, en de Lezer

ren klaarde zien kan, dat ik alles op het naauwkeurigfte , naar het origineel,

afgebeeld hebbe. Men merke fleclits nog aan, dat hier, zo wel aan de onder

-

als aan de boven -vlakte dezer vleugelen, de blaauwe bezooming ontbreekt;

Z die
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Tab. die men aan dea voorigen Vlinder in de ade Fig, gewaar wordt.

§. 3.

Dezen Vlinder hebbe ik te danken aan eenen myner Eegunftigers uit Z«^e;t;

dien het behaagd heeft, myne verzameling, met dezen, en andere fchoone

hüeften te verryken. Om dat my nu dit flach van Vlinders nooit voorgeko*

men is , en ik niet weete, of dezelven zich in onze landflreek onthouden,

hoewel het niet önwaarfchynlyk zy, zo hebbe ik ter eerc van dien Vriend,

en tot genoegen der Liefhebberen van myn werk, denzelven afgebeeld, 'c Ge-
fchiedt echter met voorneemen, om 'er in 't toekomende een nader en omftan-

diger bericht van te geeven; zo dra ik, of door eigen ondervinding, of door

de ontdekking van anderen, 'er kundiger omtrent geworden ben*.

. 'De donker -hm'me, oker-geele Woud-Vlinder, mei twee
zwarte Oogen -Spiegels in de hovenvleugelen.

Ta».
T^ezen Vlinder, die insgelyks tot de eerRe Cladè der Dagvlinders be-

XXXIV. .!_</ hoort, noeme ik den donker - bruinen Woud- Vlinder ; om dat hy

zioh enkel in de Wouden, zomtyds reets in '^itly^ doch meeftal in Augnjinsy

by menigte laat vinden. Omtrent dezen tyd kan men op de vlakke plaatzen in

de bofchen geen treede voortzetten, zonder eenigen derzelven te ontruften en

op te jaagen; nadien ze gewoon zyn, aldaar op de heideftruikjes, en andere

dier2,elyke gewaifen , te gaan zitten. Meeil: nochtans worden ze aan de Dennen-
en Pynboomen, zo wel aan derzelver nagelen, als fchorfe, gevoaden.

§. 2.

Het groot aantal dezer Vlinders, op eene en dezelfde plaats, liet my gantfch

niet twyffelen, of ik zou de Rups en de Pop, waarin ze eerft verborgen

zyn,

• In 't vervolg van dit Deel, op Tah. LXX. Fig. 3. zal men nog een Dagvlinder van de
Eerfle Clafle afgebeeld vinden, die uit eene groene roodgedoornde Rups voortkomt. Dezelve

js aan den hier befchreeven, behalve in de grondvenve> die meer in 't zwarte dan in 't

bruine valt, zodanig gelyk, dat Réfel zelf overhelle, om hem voor den eigenden Vlinder

te houden , en te denken , dat de bruiner koleur van dca tegenwoord igen flechts verwelkt, en

ouder was, dan die van dec anderen.

Kleemann
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zyn, eerlang ontdckk-en en vinden. Doch de eene Zomer verliep na den an-TA».^

deren, zonder dat ik 'er iets van zage; fchoon ik met de grootltc opmerking,
^^^''^''

zo wel de laage gewaflen, als de boomen in de bofchadiën, bekeeke. Dit

deed my denken, dat deze Vlinders miflchicn Iiunne Eieren op de hoogte

toppen der boomen leggen; derhalve vervoegde ik my by de Ifouthakkers,

die zich veelal bezig houden met de boomen in 't woud om te hakken,' en

verzocht hen naauvvkeurig toe te zien , of ze ook aan derzelver toppen zoda-

nige Rupfen konden ontdekken, als ik hen beduidde, die met doomfpitzen

bezet wareti. Ik maakte zelfs, by voorkomende gelegenheid, dat ik by 't vel-

len van zodanige boomen tegenwoordig was; en befchouwde met de uiterfte

oplettendheid alle derzelver toppen en takjes ; maar ook deze moeite v/as ver-

geeffch. Eindelyk kwam ik op andere gedachten; ik herinnerde my, deze

X^linders menigmaal gepaard gezien te hebben; en befloot gcvolglyk, ais de

tyd wederom daar was, dat ze zich in de Wouden lieten zien, eenige paaren

derzelven te vangen, en naar huis te brengen; om te beproeven, of ik uit een

bevrucht Wyfje ook de Eieren , en uit dezen de Rupfen , erlangen konde. Ik

volbragt dit myn befluit ' in den volgenden Zomer, en zag met veel ge-

roegen, dat verfcheiden Wyfjes hunne Eieren in de Doos, waarin ik ze

• bewaarde, geleid hadden. Ik floeg deze Eieren naauwkeurig gade; bezag ze

dagelyks; en maakte, dat ik goede frifche fpyze had, opdat de uit den dop
komende jonge Rupfen niet van honger fterven mogten. Binnen veertien dagen

zag ik ze ook te vooifchyn komen ; «n ontdekte te gelyk-, door- middel van

een Vergrootglas, me: veel blydfchap, dat dezelven, zo als ik vermoedde,
wezenlyk met doornen bezet waren. Doch myne vreugde was kort van duur,'

en myne voorzorge omtrent het voeder zonder vrucht : want of ik ze fpruitjes

van die Boomen, of Heide, of andere Woud - gewalTen gave, zy vonden 'er

geen fmaak in; fchoon haare onruftige bewccging genoeg te kennen gave,

dat ze hongerig waren. Het gevolg hier van was, dat ze, dus drie of vier

dagen zonder voedzel doorgebi-agt hebbende, fticrven: en fchoon ik 'er meer
dan eens de proef van name, zo zag ik 'er toch nooit de gewenfchte uitwer-

king van. Wy zullen ons derhalve, na tien jnaren vergeeffche moeite aange-

wend te hebben, om de Rups en Pop van dezen Vlinder deelachtig te wor-

tJen, tot nog toe alleen met de Afbeelding van den Vlinder moeten ver-

genoegen*.

§. 3-

* Het is my met de ordtkking der Rupfen, waaruit deze Vlinders voortkomen, niit5gadei5

met derzelver Eieren, tot hier toe niet beter gegaan dsn den Heer Röfel. De kleine Eieren

,

die mee» eene ror.dc dan kegelvormige gefialte hebben, mitsgaders de jorge Rupfen,
(welken echter met geen doornen, zo als de Heer /?»/¥/ verkeerd opgeeft, maar met hairr-

jes bezet zyn,) hebbe ik ook gehad; doch ze zyn my mede, by gebrek van 't rechte

voedzel, afgeltorven. Miflchien krygen deze Rupfen nooit doornen; en veelligt beftaat haar

voedzcli in 't Woud -gras; want dit' gras dient aan verfcheiden Rupfen, die iii Dagvlinders

veranderen, tot vocdzeU

?C I. E E M A N iV.

Z e
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s. 3.

Tab In de 5de Ftg. zier» wy denzelven in eene zittende gefblte, benevens de
XXXIV.

Qj-j^gP^l^l^t-g zyiier vleugelen; en de 6de Fig. geeft te kennen, hoedanig hy

en%f °P ^^ bovenvlakte gefield zy. De grondverwe is meeftal donker -bruin; echter

volgt 'er, op de buitenfte bruine bezooming, een breede, helder -oliergeele

ftreep, die door alle de vier vleugelen heen loopt. Men ziet in dezen ftreep,

in de beide bovenvleugelen , twee ronde zwarte OogfpiegeJs, welken in 'c mid-

den een witten fljp hebben. Aan de ondervlakte ?yn deze vleugels weder
eenigzins anders van gedaante, gelyk de 5de Fig. uitwyft; doordien ze, zo
wel in 't heldere als donkere gedeelte van den grond, even gelyk het kron-

kelig Hout, overdwars, met veele zwarte, tedere en aflleekende ftreepjes

doortoogen, en met nog dikkere donkere liniën bezoomd zyn. Ook ontdekt

men hier in den bovenvleugel , in den okergeelen ftreep, flechts één Oogfpie-

gel, en zelden aan zommigen den tweeden. Deze Vlinder is van 's gelyke in

Italië te vinden, doch aldaar wel eens zo groot*; gelyk ook dien, welken ik

in 't Eerfte Deel , op Tah. I. van de eerfte ClalTe der Dagvlinders , afgebeeld

hebbe; en die, ah pag. 13. gezegd is, mede de Pleureufen- Flinker genoemd
wordt; wdken ik, in zekere Verzameling van Infeften» veel groocer dan den

onzen gezien hebbe.

De bleek 'hruiney oranje -geele Woud-Vlinder, met den
zwarten Oogfpiegel. Behoorende tot de eerfie Clajje der

Dagvlinders,

$. I.

Tab. Gelyk de voorgaande Vlinder zich meeftal in de Wouden of Bofchen ont-

XXXIV. houdt,* zo ontmoet men ook de tegenwoordige aldaar veel eer, dan in de
- »• '• Velden, Weiden of Tuinen. Men ziet hem maar éénmaal des jaars, en wel

ten zelfden tyde als den voorigen, echter niet zo menigvuldig. Zyne grootte

en koleur geeven dra te kemien, dat hy van eene andere foort is, fchoon hy

mede tot de eerfte ClalTe der Dagvlinders behoore. Deszclfs vleugels zyn za

week en teder, dat het iets zeldzaams zy, 'er een te vangen, zonder dezelven

te kwetzen of te fcheuren.

§. *.

* Dezen wel eens 20 grooten Dagvlinder vindt men insgelyks, koewei zeldzaamer dan dea

kleinen, in ome Geweften : doch hy is met den hier befchreeven niet eenerlei, maar van

eene andere foort. Want behilve dat de grondverwe veel donkerer is, zyn ook deszelfs

witte vlakken veel witter. De Heer RSfei h«eft hem in 't volgende Vierde Deel. op Tab.

XXVII. Fig. 3 en 4' afgebeeld,

K L E E M A N N.
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In de 7Je Fig. is hy in eene zittende geftaice, met de vleugelen op de Tab.

ondervlakte te zien, afgebeeld. Hier uit blykt, dat de bovenvlcugels meeren- ^^•^'^•

deels oranje -geel zyn; welke oranjegeele koleur echter naar voeren, of eigen- ^' '*

lyk naar de inleding toe , donkerer is dan achterwaarts. En aan den buitenrand

ziet men eene bleek -bruine bezooming van ongelyke breedte, die een ron-

den, zwarten Oogfpiegel met een wit middelpunt, ftaande in den helderen

grond, halfwegen omringt. De ondervleugcls zyn overdwars, door een bruinen

en okcrgeclen grond, verdeeld, en, even als by den voorigen Vlinder, met

veele overdwars fta^nde, iiitdeckende , donkere ilreepjes en puntjes vercicrJ.

$• J.

De 8i^e Fig. vertoont dezen Vlinder met ontwikkelde of uitgebreide vleu..^'^- 8:

gelen, in welken de grondverwe geheel anders voorkomt, dan wy ze op de

ondervlakte gezien hebben. Dezelve is naamlyk meellal bleek -bruin, doch

verdw7nt ongemerkt, nu in 't heldere, dan in 't donkere , De voorde Vleugels

zyn nog iets donkerer dan de achterflen, en indien ze met geen overdwars

ftaande, fchoone, vuurroode, of oranje -geele vlak vercierd waren , in welke,

omtrent het uiterfte einde, de voorgenoemde zwarte Oogfpiegel met zyn wit-

ten flip ftaat, zo zou deze Vlinder gecnzins onder de fchoone foorten gere-

kend kennen worden*.

De

• Onder deze foort vati Vlinders zyn nog verfcheiden byfoorten , welken ik ten zynen tyde

ook afgebeeld zal mede deelen. De hier door den Heer /Jé/ï'/ afgebeelde foorc, wordt nist

altoos met die heldere grondverwe , maar ook menigmaal donkerer gevonden. Deze Röfel~

fche afbeelding is nair een Wyfjcs- Vlinder gemaakt. De Minnetjes zyn gemecnlyk don-
kerer; en de oranje -geele vlak is 'er zelden zo duidelyk. en zomtyds in 't geheel niet, in

te zien. De Eieren, waar uit eene ongcdoornde groene, ook menigmaal geele Rups, die

alleen van achteren met twee fpitzen voorzien is, geboorcn wordt, en welken de Vlinder
meeftal in Auguflus op het gras in de bofchen legt, zyn meer rond dan kegelvormig;
doch daar benevens met tedere ribbetjes en groefjes vercierd. Deze Eieien zyn in 't begin
witachtig-geel, maar ze worden, voor de uitkruiping der Rupièn , bruinachtig - graauw.
De wasdom dezer Infefteii gaat , gelyk by de meefte ongedoornde Rupfsn , die in vierpoo-
tige Dagvlinders veranderen, zeer langkziam voort. Zy overwinteren, en veranderen eerft

in 't volgende jaar in helder groene Poppen; waaruit dan eindelyk. ia de maand Jttly ,

deze hier befchreevcn Wyfje'; - Vlinder te voorfchyn komt,- welks Mannetje ik, benevens
de Rups en de Pop, door den tyd, gelyk veele anderen van deze twyffcl-fbortea, no:h
deoke t« befchryven.

Klbemann.

Z3
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De Gal-Wespe, van ivelke de aan de Eikeboomen ^ tm-
fchen een blad en takje groeiende ^ groote en ronde Gal-appek
hun oorfprong hebben; benevens haare verandering en >

andere Eigenfchappen.

S. I.

Dac 'er verfcbeiden Gewaden aan de Planten gevonden worden, die

hunnen oorfprong natuurlykerwyze niet van de Planten zclven hebben

,

maar door een Infeft veroorzaakt worden; en welken de Schryvers, inzonder-

heid Malpigius en De Reaumur, Gallen of Galappels noemen, is airede in

het Tweede Deel, by de befchryving der Hommeien en Wespen (^bladz. 512.)
gezegd; wanneer ik tefFens aangetekend hebbe, dat dczelven, zo wel in geftalte

en koleur, als ten aanzien hunner andere Eigenfchappcn, zeer veel van elkander

verfchülen. Intuiïchen is 't echter te vermoeden dat 'er, onder alle Planten, geen een

gewas gevonden wordt, aan 't welke meer diergelyke Galgcwaden voortkomen,

dan aan de Eiken ; van welken de Heer De Reaumur beweert , dat 'er zelfs alle

fooiten van Gallen aan te vinden zyn. Alhoewel ik nu die ftelling niet zoude

durven verdeedigen , noch konne zeggen , dat ik alle de foorten van Gallen

des Eikenbooms gevonden hebbe, kan ik echter melden, dat my reets zeven-

erleie gewaden aan denzelven voorgekomen zyn , welken van even zo vcelerleie

Wespen hunnen oorfprong hebben; die ik in dezen kortlyk zal aanhaalen.

I. De eerde dezer Gallen is de groocc en ronde foort, van welke ik thaos

omftandiger meene te fpreeken; die doorgaans voortkomt in den hoek, wel-

ken het Eikeblad en het takje , daar 't aanzit , uitmaaken.

ü. De tweede is eene iets kleiner foort, van gelyke koIcur als de voorige;

doch deze zit altoos aan de onderviakte van 't blad.

3. De derde groeit ook aan de onderviakte, is t' cencniaal rond, maarniet

wel zo groot als eene Erwt.

4. De vierde is eene half kogelronde of ecnig/.ins ingedrukte Galle; die

raet haare platte vlakte aan de onderzyde des blads zit. Men vindt dezelve,

voor dat ze nog tydig is, met hoogroode, verheven, rauwe en op een gecien

grond ftaande dwarsdreepen vercierd. Haare grootte evenaart die van eene

halve Zuiker-Erwt, of van een klein knoopje.

5. Eene foort, welker gedalte en gedaante veel ovcreenkomd heeft met.

eene Hoppen - druif, of met den Zaadknop van eene Vlierbloem, is de vyfde,

welke de Heer De Pveaumur Artifchokcallen noemt. Dezelve wordt mecdal

aan 't uiterfte einde van een takje, zomvvylen enkeld, en ook wel twee oï

di-ievoüdig te zamen zittende, gezien,

6. De
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6. De ^genaamde knoppen, by de Vcrwcrs wel bekend, doordien ze de-T/«.

zelven menymaal beter dan de wezenlyke Galappels konnen gebruiken, is de?!;j|^^^J"

zesde foorc. D jzen moeten aan de vrachten van den Eikenboom , of aan de ' '
'

Eikels zelven groeien, om dat 'er altoos iets van den Eikel aan zit, Dezelvcn

zyn by ons zeldzaam, maar worden uit Hongaryen en Moravië by menigte

tot ons overgebragt; en zyn, naar 't Ichync, noch aan Malpigius, noch
aan De Reaumur bekend geweell.

7. Eindelyk hebbe ik ook nog aan de tedere takjes of uitfpruitzels van den

Eikenboom een zwamachtig gewas ontdekt,- het welk ruiiw en bruin van

koleur, doch week op het gevoel, en niets anders is, dan eene foort van

Gallen. In den Zomer is hetzelve vol Maden,- en in den Hcrfli vindt men
het geheel doorboord , of vol gaten. Ik zal dit uitwas in 't vervolg omflandiger

befchryven ; wanneer ik de overige Galgewaflèn naauwkeuriger nafpooren,

en 'er meer berichts van geeven zal. OndcrtufTchen zullen wy nu de eerile

foort eens wat nader belchouwen.

Zo bekend als de Galappels anders zyn, doordien men weet, dat ze tot

het maaken van lukt en het zwartverwen gebruikt, en uit Turkyen tot ons

overgebragt worden , zo min weeten doorgaans de meefte menfchen , waar ze

van daan komen , of waar uit ze ontftaan. Dit is ons inzonderheid in 't jaar

1750. gebleeken. Onze Eikeboomen waren toen zeer vol van zodanige Galge-
waflèn, die den Turkfchen Galappelen veelal gelyk zyn,- en die, als gezegd
is, in de hoeken tuflchen de blaadjes en takjes zitten. Men zag 'er meer
zulke Galappels dan Eikels aan; en zy vielen des te eer in 't oog, gemerkt ze

alleen aan de onderlle takjes van den flam en aan de jonge uitfpruitzels zaten;

en wel zo digt aan elkander, dat 'er zomtyds zes, ook wel tien, aan een

klein takje gevonden wierden, die echter zo wel in grootte als m rypheid

verfchilden. Dit baarde by veelen, niet alleen eene groote verwondering , maar
men hoorde ook allerhande gilfingen en voorfpellingen daar uit opmaaken;
zelfs wil^ het Bygeloof, greerig naar wonderen , 'er veele voorzeggingen van

treurige toevallen uit af te leiden. Ondertuflchen zyn deze Galappels "zo zeld-

zaam by ons niet , of ze worden nog al veelmaals aan de Eikeboomen ge-

vonden; maar aangezien zy meeftal flechts enkelvoudig voorkomen, vallen ze

niet zo ligt in 't oog. De oorzaak van derzelver groote menigte in 't voor-

noemde jaar was naaildenkelyk deze; wy hadden ettelyke jaaren achter een

warme zomers gehad ; en hier door zyn miflchien de in andere Landen raenigr

vuldiger Infeften, gelyk de Springkhaanen , naar onze gewcften gelokt.

§.3.

Van hoedanig eene gedaante deeze Galappels eigenlyk zyn , vertoont ons de

XXXVlie
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Taa. XXXVrte Tab.% waarop oen takje vaneen Eikeboom onzer geweften, en aan

^^^^^,[" hetzelve vyf Galappels gezien worden, die niet alleen in grootte en koleur, maar
' ook in rypheid van elkander onderfcheiden zyn. Dit takje hebbe ik in 't begin

van September uit veele anderen gezocht, -en ter afbeeldinge verkooren. De
jf,g^ ,^

iftc en 2'ie Fig. vertoonen een paar kleine, gantfch groene, en nog ontydige

en 2.
' Galappelen. De S'ie Fig. vertoont 'er -cen, die nog niet volkomen ryp is;

F'g. 3- maar echter reets eene okergeele koleur heeft- waartegen die van Fig,
^S'_4. 4. en 5, twee volkomen rype Galappelen onder 't oog brengen; welken de

nnderen niet alleen in grootte overtreffen, gelyk vooral aan de s^ie Fig. te

zien is, maar ook eene veel fchooner, en aan de eene zyde eene met rood
vermengde grondverwe hebben. Ten opzichte dezer laatllen ll;aat hier byzonder

aan te merken dat de Wespc, die 'er eertyds in woonde, haar volkomen
wasdom bereikt, 'er zich doorheen gebeeten had, en 'er uitgevloogen was;
ter dier oorzaake befpeurt men aan ieder derzelven nog een rond gaatje, daar

ze uit gekroopen is. Deze Galappels kwamen by ons airede in de maand July
te voorfchyn; doch ze waren toen meerendeels nog klein, en zaten by hoo-

pen, x)f liever druifswyze, by elkander. De meeden hadden binnen 14 dngen

of drie wecken hunne volkomen grootte bereikt; fchoon ze evenwel nog groen

bleevcn. Ik fnced op dien tyd cen takje af, dat raet diergelyke groene appe-

len bezet was; maar ik zag dezelven wel dra, ja menigwerf binnen eea

halfuur, reets vol rimpels; en ze verwelkten in 't kort geheel en al; het

welk ik voor een onbetwiftbaar kenteken hield, dat de toevloed der fappen

mar deze gewaflèn zeer groot moed weezen ; nademaal zy 't gebrek zo

weinig verdraagen konden. Die genen in tegendeel welken aan hunne korte

fteeltjes zo lang bleeven hangen, tot dat ze volkomen ryp en hard geworden

waren, vielen ten deele, de een vroeger, de ander iaater, van den Boom af.

Maar myne nieuwsgierigheid, niet te vrede met de enkele bcfchouwing en

afbeelding dezer Galappelen , dreef my om ook derzelver binnenüe , mitsga-

ders den Gaft, dien ze herbergden, te leeren kennen. Ik fneed derhalve, in de

maanden van July en Auguflus^ veelen dezer groene baüertvruchten midden

door, doch ik kon in de meeden niets ontdekken, dat naar een Worm, dien

ik 'er echter in dacht te vmden , geleek. Ik be\ïond deze Galappelen met een

louter merg gevuld, hetwelk aan dat van waarc vruchten, in aart en gedaan-

te, gelyk fcheen te zyn; en, even als in dezen, zyne vezelen en voedzel-

vaatjes had; die, als zo veele draaien, «it het middelpimt naar den buitenrand

uitliepen; en wanneer de doorfnede recht in 't midden gefchied ware, zag

men 'er een klein wit puntje in. Men vindt dit alles op Tab. XXXVI, in de

Jtff. 6. é'.le Fig. duidelyk voorgedeld. Eindelyk ontdekte ik evenwel, in zommigen

dezer Galappelen, door middel van een Vergrootglas, in even dat middel-

puntje, een zeer klein, wit en week Wornitje; dar m&t een teder huidje

over-
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overtoogen was, en ligtlyk over 't hoofd gezien en gekwerft kon worden. Dit Tab.

maakte my des te opmerkzaamer ; -en nu begreep ik eerl^, dar, wanneer ik-^^;'^^'^"

den Wonn in diergelyke Galappelen wilde vinden, ik dezelven niet redit in"'^'^^^^'

't midden, maar zodanig doorfnyden moeft, Ait 'er Hechts een derde van dit

middelpunt, waarin de Worm zyn verblyf had, weggenomai \vierd; en toen

ik zulks naderhand naauwkeurig waarnam , viel 't my altoos gemaklyk den

Worm te ontdekken. Intuflchen raoeft ik zeer behoedzaam en voorzichtig te

werk gaan, byaldien ik hem otiverminkt en heelshuids uit zyne wooning wilde

Jigten; zo als hy in de yde J^ig. afgebeeld is: doch zes of zeven dagen laaterir,^. ;..

kon dit beter gefchieden; overmits hy toen veel grooter was, en reets de

gedaante van de 8«e Fig. had. F;g. £.

Is-

By het onderzoeken en openen dezer cnrype Galappelen vond ik 'er ook
eenigen, in welken zes, zeven en meer Wormen hunne wodning hadden.

Dezen echter lagen niet in eene opening in 't midden der baftert- vrucht by-

een, maar het middelpunt was dan geheel vry, en men zag rondsom het

zelve zo veele celletjes als 'er Wormen waren. Deze celletjes hadden hunne
byzOndere affcheidingen of wanden, en ftonden in de eigenfte cierlykc orde,

als de vakjes, daar de .pitten der appelen en peeren in zitten. Defzelver om-
trek was niet zo rond als in deti Galappel , waarin niet meer dan één Worm
zyne wooning heeft; ze waren integendeel by de zamenlooping fpits, en aan

't boven einde rond verwulfd, gelyk uit de lode Fig. is na te gaan, die de^'i?-'*'

'helft van zodanig een Galappel vertoont. Deze wel in één huis, doch in on-
derfcheiden kamers woonende Wormen, waren allen van eenerleie grootte,

en elkander zo volmaakt gelyk, dat de Eieren, uit welken ze voortgekomen
waren, noodwendig t' eener tyd gelegd moeiten zyn: ih de pde Fig. ziet metiFig- 9y

de gellalte van een dezer Wormen. Of dezelven nu van eerierleie foort zyn
met de eenzaam woonende Wormen, kan ik niet met zeterheid bepaalen.

Alleenlyk raocte ik Zeggen, dat ik 'er, fchoon ik ze in eenerleie grootte

naauwkeurig befchouwd, en tegen elkander vergeleeken hebbe, nochtans geen
"het minfte onderfcheid in kon befpeuren*; doch ik hebbe gecnen dier Wor-
men ter veranderinge konncn brengen, alzo ik dezelven, door 't openen hunner
cellen, in wanorde gebragt had; en het van buiten aan de onrype Galappe-
len niet te zien was, of 'er meer dan één Worm in Woonde.

* Ik hebbe ook nog geen diergelyken Galappel, die met veele Celletjes voorzien Was, ge
vonden i doch ik vermoede, dat deze Wormen, fchoon ze den eenzaamen in alles volko»
men gel/ken , echter miffchien van cere andere , en van zodanig eene foort zyn , die aitoo»
gezelfchapljk ia de Gallen gevonden wordt.

KtEEMANN.

y^ De^i. i/?e Stuk. A 9
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Tab. Wanneer de koleur en hardigheid der Galappelen , in de maand Septemher^

xxxvf°^^
kennen gaf, dat ze nu hunne rypheid bereikt hadden, bragt niy zulks op

de gedachten, dat ik eens weder naar den Worm, die 'er in verborgen zat,

moeft zien. Ik vond hem toen ook, in zyne volkomen grootte, zo als hy in
F'g.ii,

d(3 J^de Fig. afgebeeld ligt. Hy heeft eene witte koleur,- doch op den rug
draagt hy een zwart - graauwen (Ireep, die aan 't einde op zyn breedfte is.

Dezen llreep kan ik voor geen byzonder kenteken van dicrgelyke Wormen
opgeeven; want dezelve wordt alleen veroorzaakt door den drek, welke in

den eiideldarm zit; die zich aldaar, van het door den Vvorm uit den Galap-

pel genuttigd voedzel by een vergadert, en door de tedere en weeke huid

heen fchynt. Deze drek nu heeft vermoedelyk die donkere koleur van de fpyze

des Wonns; welke hy uic de Galle trekt: want het is bekend, dat zo wel

het fap der Eiken, als dat der Gallen zelven, zwait of donker verwt. Ook is

het blykbaar dat deze donkere ftreep door den drek veroorzaakt wordt; ver-

mits dezelve, wanneer de Worm in eene Pop ftaat te veranderen, vcrdwynt;

doordien hy zich dan, gelyk alle Infcften by de aanftaande verandering, van
f^. 12. alle onreinigheid zuivert. Wy bemerken dit ten klaarde in de la^e Fig., al-

waar een Worm afgebeeld is , die op het punt ilaat van zyne huid af te leg-

gen. Dezelve vertoont zich, behalve dat 'er de donkere ftreep niet meer aan

gezien wordt , ook merkelyk kleiner van geftalte ; als zynde door de ontlafting

van zyne onreinigheid kleiner geworden; daar en boven is hy nu ook geel-

achtig -wit. Hier mede ftond ik van deze befchouwing af te flappen; doch voor

af nioete ik nog iets melden van den bek des Worms. Om dien op te fpeu-

ren, hcbbe ik hem door een Vcrgrootgks naauwkeurig bezichtigd,- ik vond

ter plaatze, daar ik den. bek zocht, een bruin puntje; dat, zo als ik by

meerdere vergroodng ontdekte, in een ten naaflen by ftomp Tanggebit be-

flond; het welk de Worm overdwars opende en weder floot. Dit punt, of

-»^. '3. liever tanggebit, is in de 13de /V^. te zien, daar ik den Worm by vcrgrooring

afgebeeld hcbbe. Hier mede kan hy zo veel voedzel, als hy tot zyn onder-

houd noodig heeft, in zyne ronde en naauw beflooten Spyskamer, afknaagen:

en door dit middel verkrygt hy, naar gcrade van zynen wasdom, ook teffens

meer ruimte. Doch dezelve wordt echter nooit zo groot, dat hy *er anders,

dan te zamcn gekromd , in liggen konne ; fchoon hy evenwel zo veel plaats

hebbe, dat hy zich naar aile zyden moge wenden en draaien: want anders

zou zyn Celletje zo. rond niet weezen, als het fteeds bevonden wordt.

Tot hier toe hebbe ik dit Schcpzeltje, volgens de gewoone manier van

fpreeken, een Worm genoemd; doch volgens de verdeeling, welke ik van de

lnfe(5len; maakc , is 't veeleer eene Made
; gemerkt het in 't geheel geen poo-
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ten heeft, en echter aan de verandering onderwoipen is. Met lyf dezer Made Tab.

dan is volkomen overal even dik; en men kan het voorfk deel niet gcmaWyk
^>^.^.^'J''

van 't achterfte ondcrJcheiden. Het eenc is niet fpirzcr dan 't ander; ze zyn
^^^'

fceiden even dik en rond,- en de be!c, die aan 't vooHle deel (laat, kan zon-

der vergrootglas naauwlyks gezien worden; daar en boven is ook de donkere

ftreep aan 't achterdeel niet altoos blykbaar, en de Made, uit haarc wooning

genomen zynde, blyft (leeds gekromd liggen, Gelyk ik nu, als reets gezegd

is, door het openen van veclcn dezer Galappelen, een onderfchcid in de

Maden gevonden bebbe, waaruit te zien was, of ze naby de verandering

waren, dan niet, zo hebbe ik ook eindelyk in de?:elven verfcheiden Poppen
van verfchillenden ouderdom en hardigheid gevonden ,• doch dezen zag ik eerll

in 't einde van September of het begin van October ^ en zommigen zelfs

laater. Als deze Poppen nog jor^g zyn , vertoonon ze zich geelachtig wit;

maar na verloop van acht dagen is baare koleur al veel donkerer, gelyk de
I4'ie pig. uitwyfl:. Haar achterlyf, dat altoos het grootfte deel uitmaakt, is^'^- H^
zeer dik en rond, en heeft ecne oranje -geele koieur. Het borMuk, zo wel

als de .kop, is zeer inwaarts geboogen, en bruinachtige. ; de zes pooten liggen

aan de ondervlakte, en ftrekken zich uit tot aan het einde van 't lyf. De i5de-'^''f- '5?

Fig. vertoont zodanig cene Pop, die naby haare laatile verandering is, dat ii

te zeggen, die op het punt ftaat van cene Wespe te worden; hetwelk haare

icoleur inzonderheid te kennen geeft; nademaal het voorlyf dan veel helderer,

en 't achteriyf bruiner wordt. Schoon deze Pop ook grooter zy dan die van
de 14de Fig.^ zo kan men nochtans uit deze grootte haare naby zynde ver-

andering niet befluiten; aangezien ik opgemerkt hebbe, dat zulks veel meer
het onderfcheid van 't geflacht vertoont. Ik hebbe verfcheiden dezer Poppen
zeer voorzichtig uit de Galappelen genomen, en in een beflooten glaasje ge-

daan,* waaruit ik vervolgens meer dan eene Wespe verkreeg, het welk my
teffens leerde, dat de Gal -Wespe zelden boven de 14 dagen in de Poppen-
huid blyft; doch de Wespe zelve hebbe ik tot op het einde van OBuber^
zonder dat zy eeiiig voedzel nuttigde leevende behouden.

§. 8.

Van de maand September af tot het laatfle van OBober vond ik geftadig

meer diergelyke Galappelen, daar de Wespen ten deele reets uitgekroper.

waren; wanneer ik altoos een rond gaatje aan den Appel ontdekte; dat tel-

kens aan de zyde , en ncoit boven tegenover den Heel was. Omtrent dien tyd

opende ik insgelyks wederom vcelen dezer Galappelen; om niet alleen hunne
innerlyke gefteltenis naauwkeuriger te onderzoeken, en de volkomen Wespe
daarin te vinden ; maar ook om te beproeven , of ik zodanig een Galappel
konde aantreffen, die meer dan ééne celle had, zo als ik ze boven befchree-

ven, en in de 10 de Fig. afgebeeld hebbe. Ik hoopte dan aan de Wespen te

ontdekken, of ze van diegenen, welken zich enkelvoudig in den CJalappel

Aa 2 om*
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Tab. onthouden, onderfcheiden waren: maar ik ben zo gelukkig niet geweeft, ra^

xxxvr^^'^'^
één meer te vinden. Integendeel zag ik 'er veelen, waarin noch Made

''^^
' noch Pop , veel minder eene VVespe , te befpeuren was. Ik leerde deze ledige

Appels ook wel dra van buiten kennen; doordien ze nooit zo rond en groot

als de anderen,, maar gantfch ongelyk waren; ze zagen 'er daar benevens zeer

rimpelig, en als half verwelkt uit; het welk my deed denken, dat 'er mis-

fchien in den beginne wel een Ei of jonge Made in gehuisvell had, doch
dat dezelve door toeval befchadigd geworden, en gellorven was. De Galappe-

len daar en tegen, die tot hunne volkomen rypheid gekomen, en gezond ge-

bleeven zyn, hebben altyd eene holligheid; wiej inwendige vlakte zo hard^^

als de buitenfle geiteltenis des Appels, ja zomtyds nog harder is; zo dat ze

met geweld geopend moeten worden. Ondertuftchen is en blyft het binnenfte

merg altoos taai en fponsachtig ; en 'er loopen hier en, daar ecnige harde ea
houtachtige vezelen tuflchen beiden.

§. 9.

Wanneer de Wespe de Poppenhuid afgelegd heeft, is ze bleek van koleur,,

©n haare vier vleugels zyn nog geheel gefchronkeld. Ze verlaat dan ook haare

wooning niet ten eerften, maar blyft 'er zo lange in, tot dat haare huid en

gebittang de noodige hardigheid verkreegen hebben; waar toe ze zomtyds

twee of drie en meer dagen noodig heeft. De Galappel toch is , zo als ik meer-

maals gezegd hebbe, rondsom zeep hard, en overal vafi: geflooten; derhalve

moet de Wespe , als zy 'er uit wil kruipen , zich , met behulp van haare Ge-
bittang, den weg baanen. Dit koH haar zeer veel arbeids,^ en zy wordt, voor

dat ze de eerfte harde fchale doorgeknaagd heeft, zo vermoeid, dat ze eeni-

gen tyd ter rufte noodig hebbe; eindelyk komt zy aan 't uitcrfle bekleedzel-,

daar ze doorheen boort, om zich lucht te maaken. Ik hebbe veelen dezer

Wespen in geopende Galappelen gevonden, die nog bezig waren met "het

doorbreeken van den laatflen muur. Onder dezen arbeid fchuift de Wespe
alles wat ze afknaagt achteruit; waar door zo wel 't vertrek, waarin ze gelegen

heeft, als de weg dien ze maakt, vol tedere fpaantjes ligt, die echter meer

naar poeier dan naar fpaantjes gelykcn. Dit werk ten laatfle verricht, en den

buitenllen baft ook doorgebeeten hebbende, bevindt zy zich in volkomen

vryheid. Dan ruft zy eenigen tyd uit; en vervolgens is haar eerfte werk, de nog

eenigzins te zaraen gevouwen vleugelen met haare pooten te reinigen; die uit/

te breiden en in behoorelyke orde te fchikken; op dat ze met derzelver h^
hulp door de lucht konne zvvecven. '

§.. 10.

De als dan geopende Galappel wordt wel haaft van zyne {paanges onde-

ugd, en valt .voorts af; wanneer hy dikwerf aan andere Infeften, welken ik

'er
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DER RUPSEN EN VLINDERS. 1^9

•er verfcheiden maaien rn gevonden hebbe, toe eene wooning dfent. Op- zc-Tau.

keren tyd vond ik 'er een Idein, bleekbruin Houckcvertje in; liec welk niyj'^^^y^p

byna deed denken, dac mifleliien hec Mannetje dezer Gal-Wespe de geftalre

eens Kevers had, te meer, om dat ik het beiderlei geflacht op verre na niet

van elkander onderfcheiden kon. Maar 't al te groot verfchil dezer beide

Schep/.elen leidde my wel dra tot andere gedachten,- en toen ik de zaak wat

mder onderzoclu, zag ik, dat de Kever met den kop naar 't binneufte hol

des Galappels zat; en met zyn lyf nog in 't uitgegraaven kanaal, als naar 't

hol toeloopende; het welk my ten bewyze diende, dat de Kever cerll naar

de plaats der VVespe , die 'er te vooren in gewoond had , raoefl: gekroopen zyn.

Wat het gedachts kenmerk der Wespe zelve aangaat;, ik hebbe 'er, ondanks

alle aangewende moeite, geen ander uiterlyk kenteken des geflachts aan kon-

nen befpeureD-, dan dat het achterlyf, gelyk by andere Infeden, ook hier aan

't Wyfjc dikker is, dan aan 't Mannetje: want den Angel van 't Wyfje kan

ik niet wel voor een uitwendig kenteken opgeeven; doordien dezelve niet

zo duidelyk in 't oog valt. In de lö^'e Fig. zien wy 't Wyfje dezer Wespe, F''^. lö.

en in de 17^0 Fig. is 't Mansetje afgebeeld. De 18 Je Fig. vertoont een'7<'«i8.

doorgefneeden rypen Galappel , daar de Wefp reets uitgekroopen is ; en wiens

niiddelfte hollijiheid, zo wel als de weg, diende Wefp gemaakt heeft, gantfch

ledig is. In de eerde vindt men altoos de beide huiden of balgen , die ter

zyden vaft gehecht zyn, en welktn het Infesft, eer het in eene Wespe ver-

anderd was, afgelegd heeft. Men kan dezelvcn zeer ligt onderkennen, wan-
neer men ze een weinigje in water weekt en ontwikkelt; de een is de
Madenbalg , en de ander die, waarmede de Wespe in de gedaante vao-

Pop bekleed was. Laat ons nu deze Wespe eens wat nader befchouwen.

Celykerwyze de Galwespen in 't algemeen, door haare uiterlyke gedaante-

en koleur, van elkander verfchillen, zo is ook de tegenwoordige, reets by 't

uiterlyk aanzien , van de overigen onderfcheiden. Boven al flaat 'er ten haaren

opzichte aan te merken, dat ze een kleinen, helder - bruinen kop heeft, dien-

ze iets nedergeboogen draagt; en waar aan twee tedere en korte Sprietjes

zonder kolfjes zitten. Het Voorlyf , of BorfTfluk , is zeer verheven en tamelyk

ftomp; het heeft eene helder-bruine grondverwe, die, in de lengte, mee
tedere liniën, cierl'yke doortoogen is. Achter hetzelve ziet men van boven,
tulTchen de inleding der vleugelen, een half ronden platten fluithoek van ge-

lyke koleur. De zes pooten hebben , volgens gewoonte , hunne inleding onder
't borftiluk, en zyn oranje -geel. Voorts vindt men het achterlyf buiten^remeen

dik, en meer rond dan lang; het is blinkend glad, en deszelfs kt)kur valt

meerendeels in 't oranje - geele ; dat van boven , daar het lyf met de borfl te-

zamen hangt, ongemerkt in 't zwarte verdwynt. Wyders heeft deze Galwespe,.

gclyk alle andere foorten van Wespen, vier vleugelen; welken aan deze in-

Aa 3^ ZOlTr-
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'Tab. zonderheid zeer helder en doorzichtig zyn. De bovenvleugels zyn van zulk

^^^y!r"eene lengte, dat ze verre over 't achterlyf uitfteeken," waartegen de onderftsa

'zoveel te korter bevonden worden. Ze zyn, wanneer de Wespe haare vleu-

gelen geflootcn heeft, in 't geheel niet zichtbaar; doordien ze, plat op het

achterlyf, over elkander liggen.

s. i^.

Ik hebbe .alrcde gezegd, dat het Wyfje dezer foorte van Wespen met een

Angel begaafd is, die echter niet duidclyk in 't oog valt^ en hy, die aan

foortg€lykc Wespen op geen Angel verdacht is, zal denzelven ook niet ligt

gewaar worden. De Wespe bedient 'er zich niet van ter verweeringe, en laat

hem derhalven zelden zien. Is men echter begeerig om dien Angel te ontdek-

ken, zo moet men denzelven zoeken, en door eene zagte drukkisg uit zyne

byzondere fcheede te voorfchyn doen komen. Om deze fclieede ten klaarde
•'S- '9' yoor te Hellen, hebbe ik het achterlyf der Wyfjes- Wespe, in de ipite Fig.

by vergrooting, van ter zyden te zien, afgebeeld. Aldaar vertoont zich, aan

den eenen rand, eene, door de leden van dit achterlyf geformeerde , verheven

fcherpte, die aan deszelfs ondervlakte flaat, of liever midden door dezelve

heen loopt, en bykans twee derde van de lengte des achtcrlyfs uitmaakt;

terwyl ze ter plaatze, daar eenige hairtjes zitten, in eene (lompe fpits eindigt.

Deze verheven fcherpte is hol, en befluit een gedeelte des Angels; invoege,

dat men haar de fchcede van denzelven noemen konne; doch op deze fcherpte

volgt nog eene andere fcheede, of een ander deel, dat van een fplyt, en

cigenlyk uit twee deelen beflaat; welken, wanneer zy te zamen gevoegd

Fig.ii. worden, eene fcheede uitmaaken. Beide zyn ze in de aorte fig. ondcrfcheiden
Lett a, IQ zien: want by Letter a. is 't einde der eerde fcheede; by b. ziet men de
^" *• beide deelen, waaruit de tweede beftaat, iets van elkander afgezonderd, en
Lett. t. letter c. is de Angel onzer Wespe; die veel langer is, dan men vermoeden

zou , wanneer men de lengte van 't achterlyf in aanmerking neemt. Ik altans

zag dezen Angel in 't ecrlt met verwondering aan ; als niet konnende begry-

pen, hoe 't mogelyk ware, dat hy plaats vinden fconde in een, ten zynen

opzichte , zo kort acliterlyf; doch ik kreeg wel dra opening van zaken , en

verklaarde my die byzonderheid op deze wyze. Wanneer wy midden door

die achterlyf, in de lengte, eene rechte linie trekken, zo zien we ligtlyk, dat de

kromme omtrek van het lyf, of de kromme linie, welke di^n bovenrand

formeert, daar de Angel tegen aan ligt, veel langer uitloopt, dan de rechte

linie; bygevolg is 't geen wonder, dat de Angel, in deze kromme linie ver^

borgen zittende , langer dan 't achterlyf weezen kan. Maar gemerkt hy in de

20'^e Fig. nog langer voorkomt, dan gemelde kromme linie, zo kan de rede

daarvan wel zyn, dat ik hem te verre uitgedrukt hebbe. Aan 't einde van

•dezen Angel ziet men by letter c eene tedere nederwaarts geboogen kromme

feits.

S- 13.



OER RUPSEN EN VLINDERS. i<,i

Schoon de hier boven befchreeven Angel nu tot een genoegzaam bewysTAS-

tonne dienen, dat de Welp, waarin hy gevonden worde, een Wyfje is; zo^'^^y^^'^-

opende ik echter nog bovendien, om des te meer verzekerd te zyn, liaar '' '

achterlyf; en ik bevond het ten eenemaal met eene vochtige witte duffe

gevuld. Van deze ftoffe nam ik een klein dropje , naauwlyks zo groot als een

gierfte - korrel , en bragt het ondereen fcherp vergrootglas. Toen ontdekte ik,

tot myn grootfte genoegen , in 't zelve zeer veele Pcervonnige Eieren , die

van een wit en doorfchynend vocht omgeeven waren; en uit louter ronde

kogeltjes fcheenen te beftaan; tuflchen welken zich ook verfcheidcn lucht-
^

^

blaasjes bevonden; gelyk onze aifie Fig. vertoont. Vermits nu dit dropje pas '^''*^'

zo groot was als een gierfte korrel , kan men ligtlyk nagaan , hoe klein de

Eieren moeten weezen.

§• H-

Zullen nu uit deze Eieren andere jonge Wespen te voorfchyn komen, zo'

moeten de Wyfjes bevrucht zyn. En hiertoe laat de natuurlyke drift, dezen

Schepzelen ingeplant, de Wespen, vranneer ze in September of O£lober uit

de Galappelen te voorfchyn komen, en in allen deele hunne volkomenheid

erlangd hebben, niet lang ruften; aangezien zy terftond eene Gade zoeken,

om 'er mede te paaren. Na de bevruchting tracht het Wyfje zyne Eieren zo
wel te bezorgen, dat ze niet alleen voor alle toevallen bewaard zyn, maar

dat ook de daar uit voortkomende Maden haar behoorlyk voedzcl vinden.

-Tot dit uiteinde zyn zekcrlyk de knopjes der, in dat jaar eeril, uitgefprooten

en tedere takjae van de Eikenboomen het bekvraamfte : want daaraan vertrouwt

zy de Eieren. Ze zet zich op dezelven neder, en boort met haaren langen

Stetk- Angel, tot in het midden, of, om zo te (preeken, tot in 't han; waar op
zy, door den Angel, in ieder knopje, een Eitje legt. Het fap, dat uit den
gekweften knop vloeit, en de lym van 't Eitje, doen de gemaakte opening

zich fpoedig weder fluiten; en hier door ligt het Ei ter dier plaatze, in vol-

komen veiMgheid, tot in 't volgende jaar. Na dat het Wyfje zich dezcrwyze

van de Eieren ontlaft heeft, loopt ook haar leven ten einde. Wanneer nu
naderhand, in 't volgende jaar, de fappen weder in de Eikeboomen opklim-

men, en de uitbotting in Mai en Juny begint, zo komt 'er aan deze knop-

pen of oogen we! een blaadje te voorfchyn,- doch de aangroei van 't jonge

Spruitje wordt verhinderd; doordien het overige van dit knopje, waar in 't Ei
verborgen zit, eene Baftert - vrugt of Galle wordt. Zy maaken ook voor ^«/«;y

oï July weinig fchots; want men vindt de meeden, in dezen tyd, nog niet

veel grooter dan eene Erwt. Wyders 'gebeurt het ook menigwerf, dat 'er

ettelyke dezer Galappelen by elkander ftaan; dewyl de meefte knoppen, aan 'c

uiterile einde der jonge fpruiten van 't voorige jaar, gemeenlyk by elkander

zit-
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Tab. zitten; indiervoege dat 'er zorawyien drie, vier, ja meer, byeen gevonden
™-worden.

§. 15.

De ïïeer Frisch heeft ook de Galwespe der Eikenboonien, in zyne befchry*

ving van allerleie Infeften, in 't Tweede Deel, van pag. 17 tot 20. befchree-

ren, en Tab UI. afgebeeld; maar hy fpreekt van eene gantfch andere foort

van Wespen en Galappelen; doordien hy ze aan de onderzyde van 't blad

gevonden heeft, Hy zegt, in zytie befchryving, dat de Worm of Made in den

Galappel leeft, van 't fap eeniger vezelen, gelyk een kind in 's Moeders
lichaam, en geene vuiligheden looft. Ik verfta niet, wat hy daarmede zeg-

gen wil : want een kind geneert zich in 's moeders lichaam of met de voch-

tigheid, die in het vlies zit, waarmede het omgeeven is,- of het trekt zyn

voedzel van de Moeder, door de Navelflreng; hoedanig iets, 't zy 't eene of 't

andere van de Made, die in den Galappel woont, niet gezegd kan worden.

De Made naamlyk is van geen fap of vochtigheid omgeeven; en de Navelflreng

ontbreekt h«ar insgelyks; zy is integendeel tnet tanden voorzien, en het is

buiteii kyf, dat ze dezelvcn niet te vergeefs heeft. Raakende nu den afgang,

of de vuiligheid; zo is 't niet te ontkennen, dat de darmen der Kinderen

daar mede gevuld zyn; en dat zy zich natuurlyker wyze niet van dezelve

ontlaften, zo lang zy zich in 's Moeders lichaam bcvinckn; maar met onze

Made is 't gantfch anders gefteld. Haar Endeldarm is mei vuiligheid gevuld,

en zy looft dezelve, gelyk ik boven reets gemeld hebbe, wanneer ze in eene

Pop verandert, 't Is wel waar, dat men in de holligheid, waarin de Made
gelegen is, niets van zodanige vuiligheid befpcurt, maar kan zulks niet be-

ftaan in zeker fap, dat, wanneer de Made het van zich geeft, in den Galap-

pel trelct? Dit denkbeeld komt al zeer waarfchynlyk voor, wanneer mert

nagaat, dat de Celle, Avaarm ze ligt, iets donkerer van koleur is, dan de

•overige deelen van den Galappel. Wilde men hier tegen inbrengen, dat de

Made dan de plaats, uit welke zy haare fpyze trekt, verontreinigen moeft;

zo antvvoorde ik, dat onze Made zich miftchien eerft van 'haare vuiligheid

zuivert, wanneer ze veranderen wil, en dus geen voedzel uit haare wooning

meer behoeft. De Heer De Reaxjmur heeft deze van iny hier befchreeven

Made insgelyks onderzocht, (zie zyn Mem. potir feruir a V Hi[loire des

InfeStes torn. IIL Mem. 12. pag. 453.) En fchoon hy betuige , dat hy, In

<Je binnenfte celle, of woonïng der Made, geen vuiligheid gevonden hebbe;

zo ontkent hy nochtans niet, dat zy 'er zich van ontdoet; integendeel fchynt hy

zulks te gelooven, nademaal hy 'er by voegt: de binnenfle Wand bad flechts

eenige bruine vlakken; byaldien deze 'nu ontjlaan zyn van de vuiligheid^

die den Worm afgegaan is , zo volgt 'er ten minflen uit , dat zyn afgang

éyna onmerkelyk zy.

% 15.
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§. 16.

In het Tweede Deel niyner Natuurlykc Hiftorie der Infeiften, in de be-TAK.

Fcliryving der Hommelcij en Wespen, T^ab. X. §. 4. hebbe ik gewag gemaakt •^'^^^,""

van de roode builen , op de Wilgebladeren , die van eene Galwespe ontiiaan , en
'

gezegd, dat 'er insgelyks Sluipwespen in gevonden worden, welken de daar

in woonende Baftert-Rups met haare Eieren beleggen. De bovengenoemde
Heer Dé Reaumur heeft ook het zelfde aan onze Galappelen befpeurd ; nade-

maal hy 'er eene gantfch andere Wespe uit kreeg, dan die genen zyn, door

welker toedoen de Galappels voortkomen. Zy had vier vleugels, die eene

evenwydige ligging met het iyf hadden, kruisling over hetzelve heen lagen.,

en het in lengte overtroffen. Haar Iyf en borflftuk waren fchoon groen, niet

ongelyk aan de zogenaamde gemcenfte Spaanfche vliegen. De pooten vond hy

geelachtig, en de iprieten kort en zwart; welke koleur ook de kop had; doch

het merkwaardigfte aan dezelven was eene foort van ftaart, die, in delengte,

zo groot was als de geheele Wespe, en 't cigenlyke kenteken dier Sluipwespen

is, welker jongen hun voedzel aan andere Infeften vinden. De Galappels,

met meer dan één Celletje voorzien, zo als 'er een op Tab. XXXVI. Fig. 10.

afgebeeld flaat, zyn den Heer De Reaumur mede onder 't oog gekomen, en

hy houdt de daarin zittende Maden voor eene andere foort, dan die genen,

welken alleen in 't midden van den Galappel huisveften, als uit zyn zeggen

in de voorgemelde Memorie pag. 454. blykt. De holen dezer Cellen ^ zegt hy,

zyn niet rond, zo ah de anderen, en loopen ordenlyk r-'nr hef viidden van
den ^ppel naauwer toe. In elk dezer holen zit ook een uleine IVorm, die

bygevolg insgelyks in eene kleiner Vliege of IVespe verandert. Menigmaal
zyn ""er in een Galappel meer dan 15 cf 10 holen, waarin men de dunfle

naald niet brengen kan \ ixjaaruit op te maaken is , hoe klein de fFespcn

weezen moeten, die uit deze gaatjes te voorfchyn komen; daar en tegen

heeft een Galappel, die maar ééne Celle heeft, ook maar één, doch veel

grooter hol. Dit flrekt ten bewyze, dat de Galappels, die van buiten eene

diergelyke gedaante hebben , oorfpronglyk zyn , van PFormen van eene andere

foort van Wespen; zelfs is het niet onmogelyk, dat fxeeërleie foorten van
Wormen een Galappel veroorzaaken. Ik hebbe menigmaal in V midden van
onze houten Galappelen (dus noemt hy naamlyk deze Galappels) eene groots

. ronde heiligheid gezien , waarin een Worm zat , wieits grootte evenredig

was aan die dezer holligheid; doch ten zelfden tyde ontdekte ik ook, tujfchen

deze holligheid en den buitenJlen omtrek, eene menigte van kleiner holen,

welken niet meer aangroeiden, fchoon ze elk in 'x byzonder door een Worm
beivoond wierden. Uit deze laatfte woorden blykt genoegzaam, dat men ook

Gallen vindt, in welker midden eene groote holligheid is, die door veele

anderen omgeeven wordt; hoewel ik niet weete ooit een diergelykcn Galap-

pel gezien te hebben. Voor 't overige tracht de Heer De Reaumur dit ge-

Zegde met eene nevensgaande afbeelding op te helderen,* doch dezelve brengt

,

•^de Deel. \fie Stuk. Bb myns
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Tab. myns oordeels, hec gene hy tracht aan te toonen , niet duidelyk genoeg

XXXVI. °
§.17.

By al het voorgemelde moece ik nc^ ie^ts uit deze Memorie van den Heer
De Reaumur, pag. 484. aanhaalen. Die oplettende Natuuronderzoeker naara-

lyk heeft den Leg - Angel , waarmede de Galwespen voorzien zyn , ook naauw-
keurig waargenomen, en denzelven langer bevonden, dan hy in 't lyf der

Wespe plaats fchynt te konnen hebben. Ter dier gelegenheid legt hy 't 'er

op toe, om aan te toonen, hoe 't mogelyk zy, dat zulk een lange Angel,
in zo kort een lyf, meeilal, verborgen konne liggen. Zyne verklaaring, om
dezelve kortlyk te melden, komt hier op uit. ,Hy beweert, dat de Angel

j onzer Wespe een v/ortel heeft, dewelke ter plaatze, daar 't achterlyf zich

,met de borll vereenigt, over den rug heen, tot aan 't achterlle , te rug

3 loopt , derwyze , dat de Wespe , wanneer zy haar achterlyf te zamen
, trekt, den Angel ongemeen lang konne uitftecken,- des het 'er even zo mede

,
gelegen zoude zyn, als met de tong van den Specht. Deze Vogels konnen,

, als bekend is , hunne tong zeer verre buiten de nebbe uitfteeken ; fchoon die

, anders niet langer zy dan de nebbe zelve, waarin ze opgeflooten ligt; doch
jhet tongbeen, waaraan ze vafl zit, van achteren over den kop oploopende,

, reikt over denzelven heen tot voor aan de bovenneb, of den fnavel; en
jdoor middel van dit been kan de Specht de tong zo lang uitfteeken, 't Geen
jhier mi het tongbeen doet, gefchiedt by onze, Galwespe door den wortel

,des Angels., Ik wil gaeme bekennen, dat deze voortelling zeer waarfchyn-

]yk is; en ik wenfchte wel, dat ze my ten dien tyde reets bekend ware

geweefl, toen ik de zaak zelve aan de Wespen had konnen onderzoeken:

want dan zou ik niet nagelaaten hebben, deze gefleltenis en ligging van den
Angel in eene Figuur duidelyk aan te toonen. Ondertuiïchen zal ik nu even-

wel dit onderzoek op een anderen tyd in 't werk trachten te ftellen, om 'er

een omftandig bericht van mede te konnen deelen.

S. 18.

Eindelyk ftaat my hier nog te melden, hoe ik, onder 'c nafpooren der

Galappelen, vernomen hebbe, dat 'er aan onze gemeene Eiken Galappels

groeien, en dat 'er aan éénen Eik veelerleie foorten van Galappelen konnen

voortkomen. Dit doet my denken, dat die Kruidkundigen, welken zommige
Eiken daar door van anderen willen onderfcheiden, en ze hierom Galappels-

draagende Eiken (Qjisrcus gallas ferens^ noemen, den oorfprong der Gal-

appelen niet wel begreepen hebben: want het is meer dan waarfchynlyk, dat

alle Eiken diergeiyke gewalFen konnen voortbrengen. Laat ik 'er ten (lot nog

kortlyk byvoegen, dat men deze Galappels, ni.-t alleen uiterlyk als een te

samentrekkend middci, maar ook inwendig tegen de koorts gebruikt. Hec.

eer-
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eerfte is reets voorlang bekend geweeft, doch het laatftc heeft de Koninglyke Tah.

Academie der Weetenfchappen te Parys, in haare Uitgave van 't jaar 171 1., XXXVL
eerft gemeen gemaakt, en aangetoond. De Uitvinder van dit gebruik was de
Heer Reneaume, een Geneesheer te Parys; hy heeft 'er zich in koude en
verwiiTelende Koortzen van bediend; geevende den Lyder, by den aanvang der

Koorcze, eene halve drachma van een tot poeier gemaakten Galappel in; of
by goede dagen, alle vier uuren, even zo veel. Doch dit geneesmiddel heeft

niet altoos eene even gimftige uitwrerking gehad; en de Heer Reneuame
pryll het inzonderheid aan tegen zodanige Koortzen , die uit verdapte vezelen
van de maag ontftaan.

Drieé'rkie foorten van fraaie Dagvlinders; behoorende
tot de tweede Clajfe.

Vermits het aantal van de Dagvlinders myner tweede Claflè, die by ons Tab.

gevonden worden, tamelyk groot is, zal niemand zich verwonderen,^^^^^^"

^at 'er nog verlcheiden onder zyn, welker verandering my toen nog niet

bekend was; en van de zulken zal ik 'er rfians, zo als ik beloofd, en ook
reets begonnen hebbe , eenigen befchryven. Dienvolgende vertoont onze
XXXVlIiie Tab. voor eerft.

J}e IVit en Zwart -gevlekte Dagvlinder der tweede Clajfe*

,

welke zich in de weiden en heemden onthoudt,

§. 2.

Deze Vlinder verroont zich gemeenlyk maar eenmaal in 't jaar; en de

maand July is doorgaans de tyd, wanneer men hem by menigte in de Wei-
den

• Hier behoorde eigenlyk Dagvlinder der Eerfte aalTe te ftam: want fchooa de Heer Röjel
dezen Dagvlinder met zes volmaakte pooten afbcelde. en deuzelven uit dien hoofde onder
de tweede Clafle ftelle, zo heeft hy nochtans daarin misgetaft. Want al wie dezen Vlinder

naauwkeung befchouwt, zal bevinden dat hy niet meer dan vier volmaakte pooten heeft;

en dat 'er aan 't horftftuk , in plaats van twee volmaakte en met klaauwen begaafde poo-
ten, flcchts een paar ftompe klaauwlooze pooten zitten. Dit heeft hy gemeen met alle de
Dagvlinders, welke de Heer Rofel onder de Eerfte Clafle plaatft; en nadien zulke Vlinders

met deze ftompe pootjes hunnen zuiger afveegen en zuiveren, zou men die ftömpjes veel-

eer fchoonmaaker» , dan pooten noemen konnen. Maar gemerkt deze Vlinder uit e«ne onge-

Bb & doorn-
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Ta». den ziet omzwerven; doch hy verfchynt ook wel vroeger of fpader, naar
XXXVII, j^aate dat de zomerwafinte zyne geboorte meer of min bevordere. Dezelve

fchynt zyii voedzel voornaamlyk te vinden aan de menigvuldige in de Weiden
groeiende grasbloemen; u'aaruit hy, door middel van zynen zuiger, het fap

inzuigt; en men zal hem nimmer, of ten minde zelden, aan een ftruik of
F'S' I. boom zien. De i^e Fig. vertoont onzen Vlinder vliegende, en men ziec des

zyne bovenvlakte. De grondverwe der vier vleugelen is geelachtig -wit; en
dezelve pronkt met veele zvvartbruine vlakken, van. ongelyke grootte en ge-

ftalte; die alle te zamen bykans eene zo groote ruimte zouden beflaan, als

de grond zelve. Wy zullen ons, met eene omltandiger befchryving van der-

zelver fchikking en gedaante, thans niet ophouden, nadcmaul zulks uit de
naauwkeurige afbeelding beter gezien, dan met de pen befchreeven kan wor-
den. Het voorlyf is, benevens de kop, bykans geheel zwartgraauw, en op
het achterlyf ziet men overdwars, tuïïchen ieder lid of ring, een helderen

F^g- a> ftreep of bezooming. In de 2cie Flg. komt deze Vlinder zittende voor, en
dezelve wyft ons aan, hoe dit Infeét, als het ruft, zyne vleugels te zamen
voegt. Raakende de grondverwe is hier weinig onderfcheids te befpeuren;

alleenlyk vak ze van onderen wat meer in 't geele. De cieraaden vertooneii

zich zo wel van onderen, als van boven; doch ze zyn van onderen gantfch

anders. De vlakken, die wy van dezen kant in de onderfte vleugelen zien,

vertoonen zich niet zwart, maar helder graauw, hebben eene zwarte bezoo-

ming, en zyn, naar den buiten kant, met zes ringetjes vercierd. De boven-

vleugel daar en tegen heeft wel verfcheiden, even zo donkere, en genoegzaam
nog zwar-ter, vlakken, dan die van de bovenzyde dezer vleugelen; maar ze

zyn zo breed niet, en 'er is aan de bultende i|)ics ook een zwart ringvlakje

met

doornde Rups, en uit eene Pop voortkomt, die niet bultig of hoekig is; iezeUc 'er iaxt

en boven niet momaanzichtachtig uit?,iet, zo als de lulken. die uit doornen - rupzen van.

de Eerfte Clafle der Dagvlinders ontitaan; en de Rups zich ook niet lynrecht nederwaarts

vaftfpinti 2.0 hcett men dit Infeit eigenlyk aan te merken als een middel -of tuffchen-

foort, die, ten opzichte van de gantfclie verandering, t\ifrchen de Eerfte en Tweede Clafle

der Dagvlinders geplaatft moet worden. De Rups, uit welke deze Vlinder ontftaat, komt
voort uit een rand , wit geelachtig Ei. Zy is helder geelachtig. - groen ; heeft een roodachti-

gen Kop,- en van achteren, öp het laatfte Lid, ziet men twee uitlleekendc fpitzen , die

byna ovei eenkomen met de ongedoorndc Rups, welke de Heer Ro/el vervolgens in dit

Deel op Tab- LXX. Fig. 6- Letter i. afgebeeld heeft. Z,y voedt zich met de gemeenc

Klaver. Zomtyds wordt zy meer geelachtig dan groen gevonden. De koleur van haarc Pop is

insgelyks groen, maar valt ook, of verandert wel eens in 't h:lder roodachtig - groene^.

Mogelyk zal ik dca Liefhebberen van de Natuurlykc Hiftoric der Infeiftcn, in myne By-

ToegzeleD; nog eene afbeelding der Rupfe en Poppe mededeelen;) en het zal dan niet

ondienllig zyn, om 'er ook eene van 't Manlyk gedacht dezer Vlinders by te voegen. De
Heer RSfel heeft flechts het Wyfjc afgebeeld; 't welk op de ondervlakte zyncr vleugelen

zo geelen grond niet bezit, als het Mannetje. Voor 't overige zal ik alleenlyk hier nog

aanmerken , dat deze Dagvlinder , vi^egens zyne hoekige zwarte vlakken , by de Liefhebbers

jn, Duitf^hland bekcnJ i', onder den naam van Brotnfieli.
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met
neld

een wit puntje te zien. Voor 't overige zyn de zes pooten even zo ge- Tab.

, als by andere Vlinders dezer Claiïè. XXXVIL

Be kleine huiPengemeen fchoone , hooghlanim'e ÜAGVLiNDEa
der tweede Clajfe,

%. u

Den alhier atgebcelden kleinen en zeer fchoonen Vlinder vindt men alle

jaaren, den gantfchen zomer door, in eene vry groote menigte fladderen, zo
wel in de Weiden, als in de Tuinen, en by de Moeraflèn, alwaar hy ge-

woon is zyn voedzel te zoeken. OndertufTchen wordt men echter veele dier-

gelyke Vlinders gewaar, welken, niet alleen ten aanzien der koleure, maar
ook in de grootte, verlchillende zyn; van welken de tegenwoordige de ge-

meenfte is. Wat de blaauwe koleur betreft, waar mede deze Dagvlinder op
de bovenvlakte zyner vleugelen pronkt; zomraigen dier Vlinders hebben een
helderfen en fterk blinkenden grond; by anderen is dezelve in tegendeel don-
kerblaauw, en heeft zwarte vlakken; van welke foort ik 'er ook nog eenigen
in dit Werk hoope af te beelden. Gelyk ze dus op de bovenviakte te onder*
fcheiden zyn, zo is 't mede met de ondervlakte gelegen; en, zonder my op
te houden met die genen, welker onderfcheid gering is, zal ik alleenlyk zeg-
gen, dat ik ook dien Vlinder, welken ik reets in 't Eerfte Deel dezer Hifto-

rie der Infeften , in de tweede ClalTe der Dagvlinders , op Tab. IX. afgebeeld
hebbe, insgelyks onder deze foort van Vlinders telle; dewyl hy, benevens
zyne donkepbruine grondverwe, in heide de bovenvleugelen, eene hoogblaau-
we , groote vlak heeft , en ook in apdere deelen met de anderen overeen komt*.

Deze

* Van dez,en, in 't eerfte Deel in de tweede Claflb d.:r Dagvlinders op Tab. IX. afgebeelden
donkerbruinen Vlinder, met blaauwe We'crfchyn- vlakken, ftaat ons hier het rolgende nog
te melden. De Heer Röfel heeft alleen het Wyfje afgebeeld, en het Mannetje is, in plaat»
van maar ée'ne blaauwe vlak in zyne voor -of bovenvleugelen te hebben, op zyne 4 vleu-
gels veel eer met eene blaauwe fchemering voorzien , welke zich door de gantfche ruimte
der Vleugelen uitbreidt; doch dezelve Ycrtoont zich zo hoog van koleur niet, als de
blaauwe vlak der bovenvleugelen van 't V/yfje. In myne meergemelde Byvaegzelen denke
ik niet alleen dit Mannetje, maar bovendien nog verfcheidene foorten van diergelyke
Vlinders, welken de Heer Röfel niet uitgegeeven heeft, afgebeeld voor te draagen; temeer
dewyl deze foorten van Vlinders veelal een eigen gellacht ichynen uit te maaktn , dat zyn
oorfprong uit zogenaamde Schild -of Duizendbecuachtige Rupsjes, en gantfch zonderling
gevormde Eieren, ontvangt, des dezelven bykans onder eene zekere Claflb gebragt konden
worden.

Ondertuflchen wil ik hiermede niet te kennen geeven , dat ik gezind ben , de Röfelfch»
yordeeling der Claffèn, buiten noodzaaklykheid. te vergrooten, 't Is ver van daar; want,
jn zo verre myne ondervinding van derzclvsr vooitkomil gaat, oordeelt ik 't nog niet
Boodig, om eene nieuwe Claflè voor deze Vlinders te maaken. Wyders houde ik de ver-
fcheidca foorten van diergelyke blaauwe Vlinders, met den Heer Rifel, niet zo zeer voor

Bb 3 zutktt
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yxYv
^^^^ laatfte Vlinder wordt veel zeldzaamer gevonden, dan de overigen, en

XXXVII.
ej,i^jgr heb.be Ik niet alleen deszelfs Rups ontdekt, maar ook deze in eene
Pop veranderd geilen. Doch de anderen, inzonderheid dezen tegenwoordigen,
hebbe ik nog nooit ter veranderinge konnen brengen, fchoon ze veel gemeener
zyn. Hierom zou ik bykans onderftellen, dat alle deze Vlinders eenerleien oor-

fprong hadden; dat is, dat ze alle uit eenerleie Rupfcn voortkwamen, en
niet zo zeer ui.t verfcheiden foorten beflonden, als wel van verPjhiliende veran-

deringen waren,

§. £.

F-s. i. Doch laat ons, onzen Vlinder ., in de 3de Fig. afgebeeld, die, ten opzichte

dezer verfchillende veranderingen, één der gemeenflcn is, eens wat naauw-
Jteurigcr befchouwen. De grondverwe der bovenvlakte zyner vier vleugelen is

meniginaal van een nog fchooner blaauw, dan dezelve hier voorkomt; en
heeft veeltyds zo glansryk ecne fchittering, dat het onmoogelyk zy zulk een
fchoon blaauw te vinden, of na te bootzen; by anderen valt deze blaauwe
koleur meer in 't violetvcrwige. De voorfte rand van den bovenvleugel , be-

nevens de rand van aüe vier de vleugelen, is zeer cierlyk met een witten

zoom omgeeven; in welken de blaauwe grond zich in 't donkere verlieft; dat

den Vlinder derhalve nog fraaier maakt. Doch het voorlyf, zo wel als het

ach-

Éulkc verwiCèlingen . die eenerleie foort uitmaakcn, eu uit eenerleie Rupfen ontllaan; als

wel > voor zo veele daadlyk van elkander verfchillende foorten , die tot zekere hoofd - foort

betrekkelyk gemaakt, en niet anders, dan onder geordende, of by- foorten, gerekend kon-
nen worden.
Dus zyn 'er, by voorbeeld, verfcheiden witte Vlinders, van welken men, door genoeg-

zaame ondervinding, weet, en 't geen ik in myne Byvoegzeleii nog klaarder zalbewyzen,
dat dezelven geen enkele verwifièlingen van eenerleie foort, maar veel meer verfcheiden

foorten lyn. OndertufTciien hebbe ik, benevens eenige goede Vrienden, tm veel opgemerkt

,

dat, onder de meelte foorten dezer blaauwe Vlinders, de Mannetjes tiet mcefte blaauw
\ertooneni en dat de Wyfjcs veelal met een zwajtbruinen grond, op de bovenzyde der

vleugelen, voorzien zyn. Zeker opmerkzaam Liefhebber uit Frankfort heeft my, al in 't

jaar 1761-, verzekerd, dat het zo veelvuldig vliegende, en op Tab. XXXVII. afgebeelde,

blaauwe Vlindertje uit een Scliild - Rupsje voortkomt. De beroemde Arts, Dr. Nicolaui

U'ci§mantel, nnders Schreider genaamd, berichtte my , op den l8 November 1762. uit

Erfurtb, dat hy in den Zomer van dat jaar zo gelukkig gcwecft was, van het Wyfje en

"'t Mannetje van den helder bkauwen Blaauwling, in R'öfels derde Deel, Tab. XXXVII.
Fig. 3 en A,. afgebeeld , etielyke reizen gepaard te ontmoeten. Dochliy beklaagde zich teffens

,

<lat hy 't Wyfje niet leevcndig magtig had konnen worden; om uit deszclfs Eieren het

ranke Rupsje te bekomen, dat zyne ipyze aan Slee - doornbladeren zou vinden. Reets inde
maand J\1ai , en voorts den gantfchen Zomer door, hebbe ik dien blaauwen Vlinder zien

vliegen. Byaldien ik het Rupsje van denzelvcn al niet magtig worde, zal ik nochtans het

V/yfje, 't welk niet zo veel blaauws vertoont, maar met een breeden zwartbruinen vleu-

geliand voorzien is, waarin verlcheiden vuurkoleuriee vlakken liaan, benevens de klcincrs

Ibüit, in mync B^vuegzelm, nog afgebeeld «nde* 't cog brengen.

£ '^ E £ M A N «V
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achterlyf, is aan dezen Vlinder van eene nog heldcrcr blaaiiwe koLnir, cnT-.
_

fchynt naar 'c midden, van buiten, in \ zwartachtige te vcrdwyn'cn. X\\Vü

De Ondervlakte der vleugelen hcefc aan dezen Vlinder eene gantfch andere

grondverwc, en men ziet in dezelve verfchciden cieraadcn, welken zo ver-

Ichillend zyn, dat men 'er tvveeërlcic foorten van Vlinders uit niaaken zou;

indien wy niet veeleer gelooven wilden , dat 'er het onderfcheid des geilachrs

door aangetoond wierd. Onze Vlinder naamlyk in de 4de Fig. iieeft eene j.^,._ .

geel- bruinachtig -graauwe grondverwe; en dezelve is, in de boven vleugelen,

met eene rei van zwartachtige, wit omzoomde flippen bezet. Onder dezen

ftaat, byna midden in den vleugel, ook nog een zwart dwarsftreepje, dat ins-

gelyks wit omzoomd is,* doch in den ondervleugei befpeurt men meer dierge-

lyke Hippen: daarenboven hebben deze vier vleugels eene heldere bezooming,

en vallen, naar den kant van 't lyf des Vlinders, eenigzins, zo als het lyf'

zelve, in 't blaauwachtige. Maar in de 5de Fig. heeft de Vlinder, op zyne t^

ondervlakte, niet alleen eene meer heldergraauwe grondverwe, maar wy zien

'er ook meer witte ringetjes in, met een iets grooter zwart middelpunt; waar

onder die genen, welken aan den buitenften rand, of witten zoom, in eene

rei Haan, de anderen in grootte ovenrefFen; en by dezelven vertoonen zich

ook, in den ondervleugel, verfcheidcn oranje -geele vlakjes. Naar den kant

van *t lyf verdwynt de graauwe grond mede meer en meer in 't helderbruine

;

welke koleur ook aan 't lyf, doch eenigzins in 't graauwe verdreeven, be-

fpeurd wordt.

De goudhlinkende , of vuurrood fchemcrende Vlinder,
van de tweede ClaJJe der DagvUnden.

Zo gemeen als de voorgaande Dagvlinder is, zo zeldzaam ontmoet men in

regendeel deze , met hem tot eene zelfde Claflè Isehoorende , vuurverwige foort.

Dezelve wordr ook wel in den Zomer, enkel op de Weiden en met gras be-
waiTen plaatzen, gezien; maar 't vak zeer zeldzaam voor, en de Vlinder is

dan veeltyds niet zo hoog vuurverwig. Deze foort toch heeft insgelyks haare

veranderingen, nademaal zommigen op de bovenvlakte dïr vleugelen nu eene
breeder, dan eene fmaller zwarte bezooming hebben,* en andere ook daar en
boven nog met allerhande vlakken van gelyke koleur daarin bezet zyn.

By de Liefhebbers der Infedten is deze Vlinder in meerder achting, naar

maate dat 'er minder zwart in de Vleugelen gezien wordt, en uitdien hoofde
heeft de Vlinder, in de 7de Fig. afgebeeld, altyd dan voorrang boven ii Fig-

an-
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Tab. anderen. De grondverwe van de bovenvlakte der vier vleugelen , kan ook de
XXXVII. befte koiificnaar zo viiurig en goudfchiterend niec verwonen, als de Natuur

dezelve prachtig weet af te maaien; dewyl de fchoonfle goudvervve, of aller-

fynde Minie, liun nooit zo flikkercndea glans kan geeven, als deze Vlinder
vertoont, wanneer 'er de Zon op ftraalt. By de Vlinders ran dit flach zyn de
vier vleugels, naar den buitenrand, fmal zwart bezoomd, en rondsom deze be-

r,ooming loopt ten laatlle een witte rand. De voorfte rand van den boven-
vleugel, die geen witten zoom heeft, is by zommigen breeder, by anderen
fmaller, en zomtyds wordt men 'er een zwart dwarsüreepje aan gewaar, dat

nu grooter, dan kleiner is*. Het voor -en achterlyf vertoont zich wel in 't

algemeen donker -graauw, of bruinachtig zwart; doch het eerfte is naar vooren
eenigzins helder biaauwachtig , en dit heeft wederzyds eene witte bezooming.

Gelykerwys nu de Vlinders dezer foorte, ten aanzien der bovc:nvIaktc , van

clkandercn verfchillen, zo ontdekt men ook aan hunne ondervlakte, zo wel
ten opzichte van de grondverwe, als van de daarin zynde cieraaden, eenige

verandering. De fraaiften pronken gemeenlyk met de volgende tekeningen,

welken in de 6^e fig, zichtbaar zyn. De graauwe grondverwe, aan den rand
ii£. 6. jjgj. bovenvleugelen , verdwynt, naar 't midden toe, in een flets oranje - geel

;

en in dezen grond flaan ook even zulke zwarte flippen, met witte ringetjes

omgeeven, als wy aan de voorige foon, hoewel in eene gantfch andefe

fchikking, gezien hebben. Aan de ondervleugelen in tegendeel, is de meer
graauwachtige grond, omtrent de inleding, in 't helder blaauwe verdreeven,

ook zyn dezelven met meer (lippen bezet. Wyders ontdekt men aan den
buitenrand, die eene wit en zwart geflreepte bezooming heeft, van onde-

ren af tot omtrent in 't midden , tuiïchcn ieder paar zwarte flippen , eenige

fchoone oranje -geele vlakken. De kop, nevens de fprietcn en zes pootcn , is,

voor 't overige iiiet anders gefield, dan by de 'i-oorgaiinde foort. Behalve de

veranderin;:; van tekeningen en cieraaden, welken aan dezen Vlinder menig-

maal verfchillcnde zyn, worden zy ook van ondcrichcidcn grootte gevonden.

De

* De bovengemelde Dr. Weiffmantel tond my den i8 Novemher 1752. eene foort van deze

Dagvlinders, welker Vleugels op de bovenvlakte eene iwartachtig- bruine grondverwe had-

Jen, waarin deels roodafhtige goud • fchitterende , deels iwarte vlakken waren; en berichtte

tefFens da.irby, dat hy dezen Vlinder gepaard gevonden had, met het fchoone Goud -of

Dukaten -Vogeltje van Röfel , op Tab. XXXVII. Fig- 6. en 7. van dit Deel afgebeeld; 20

dat dez.e Vlinder het Wyfje 7,y , waarvan Röfel het Mannetje op Fig- 7. vertoond heeft.

Ik aal in myne Byvoegzelen het Wyfje van dit flach, benevens de hier toe behnorend*

By -foort, nog afgebeeld onder 't oog brengen,

K I. F. r M A IN .N
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De kleine^ zeer fcboone, groene Staart -Rups, met roode

•vlakken; behoorende tot de Eerffe Clajje der Nachtvlinders.

De ïHe Fig. dezer Tab. XXXVIII. vertoont de eigende Rups, waarvan Tab.

ik reets te vooren pag. 162 gewag gemaakt hebbe. Men vindt dezelve ^^^^^'^

•dikwyls in de maand Augujhis. Maare lengte beloopt- geen twee duimen; de
'^'

kop is klein, en heeft zo plat een voorhoofd niet, als de andere Rupfen

dezer Claflè wel hebben; en haar lyf is vooraan dunner, dan van achteren,

en in 'c midden. De grondvcrwe dezer Rupfe is doorgaande bleek groen.

Dan toen ik ter aangehaalder plaarzc van deze Rups zeide, dat ze wedorzyds

met zeven roode en ilhuinfj zydeftrecpen pronkte, hebbe ik misgetaft; alzo

ik het voorwerp niet voor my had , toen ik haar befchreef. Want men telt

hier wel 8 paar ürcepcn op ieder zyde, in twee reien gefchaard; de onder-

Hen ftaan Icluiins, waar tegen de bovenllen bykans rechtlynig liggen. Evenzo
rood als deze ftreepen zyn, is ook de hoornvorraige Ibart, dien ik als een

kenteken der Rupfen van de eerfte Clafle der Nachtvlinders bepaald hebbe.

Schoon nu alle de Rupfen dezer ClafTe, welken ik, zo in 't Eerfte als in dit

Derde Deel, afgebeeld vertoond hebbe, (die van de i^e en ade Tab. van 'c

Eerlle Deel uitgezonderd,) haare ftaartfpits achterwaarts geboogen vertoonen,

zo is dezelve hier nochtans byna recht op ftaande, of een weinig voor over

geboogen. De zeer fpit^ze klaauwpooten dezer Rupfe zyn rood; doch de (lompe

buikpooten hebben dezelfde grondverwe als het lyf.

Of nu deze Rups de cigcnilc zy, waaruit de Vlinder, "op onze voorige

Tah. XXX. afgebeeld, voortkomt, zo als ik vermoede, zal de tyd leeren*.

En

* Dat deze Rupfen den Nachtvlinder, door den Heer ^'ófel hiervoorens in dit Deel /i^?^. i5ii

aangehaald, niet voortbrengen, heeft hy zelve na eenigen tyd ondervonden. Ik hebbe deze

Rups, in 't begin van September \~6i, ook eens ontdekt, op eene met Eiken -Elzen

-

Wilgen - en ?.ndere boomen omgeeven Weidi ; ze was reets in zo verre vol-

waflèn , dat ze niet meer wilde eeten. Ook maakte zy wel dra eene groeve of hoUigheid

in de aarde, welke ik in hnar verblyf gedaan had: zy bedekte dezelve met bladeren, die

7.y. door middel eeniger draaden, rondsom den rand der groeve vallhechttc. Onder dit

bekleedzel veranderde zy in eene zwarte Pop, reet eene ftaartfpits voorzien; waaruit ik

echter geen Vlinder kreeg; alzo ik dezelve den 4 Maart des volgenden jaars befchimmeld
in haare verblyf plaats vond. Myiic ontdekte Rups was voor 't overige iets grooter, dan

de Röfelfche afbeelding; en van onderen aan den buik even zo rood 'als de zyde ftreepen

K L £ E M A N N
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Tab. • En fchoon ik zelf zo gelukkig niet mogte zyn van de verandering dezer
XXXVIII.j^ypfg tg 2ien , zo zal mogelyk een ander Liefhebber, die derzelver verandering

waargenomen heeft, 'er een nader bericht van konnen geeven : dit is eigenlyk

de rede, waarom ik deze Rups hier afgebeeld hebbe.

De kleine Vlinder met doorzichtige Vleugelen*; hehoorendt
tot de Eerfte Ckijje dtr Nachtvlinders.

Dezen Vlinder had men my reets verfcheiden maaien in eenige verzame-

lingen van Infeften vertoond; dan of hy in onze Landftreck te vinden ware,

willen de genen, by welken ik hom zag, my niet te zeggen. Ik ontving hem,
voor eenige jaarcn , van myn vriend en begunfliger den Heer Dr. Albrecht ,

uit Cobiiry ; met een nevensgaand bericht, dat hy in zekere Orangery gevan-

gen was; en naderhand hebhe ik 'er ook een van die foort zien vliegen;

maar ik wendde vergeelfch myne poogingen aan, om hem te vangen, nade-

maal hy myne vervolging te fnel ontwyken kon. IntulTchen was ik voor ditmaal

wel te vrede, dat ik hem in ons Gewefl: ontdekt had, en derhalve vermoe-

den kon, dat hy, zo niet altoos, ten minfte zomtyds, by ons te vinden was.

Eindelyk hebbe ik ook dit byzonder fraaie Vlindertje, door de begunftiging

van een Vriend uit Aiigsbiirg ontvangen; het was in alle deelen fchoon en
-'!£• s» volm.aakt, en zag 'er uit zo als ik hem in de i^ie Fig. vliegende afgebeeld

hebbe. De vier vleugels, van welken de voorden, gelyk aan alle Vlinders,

en inzonderheid aan die van deze ClafTe, in de lengte en grootte de anderen

overtreffen , fchynen meeflal van het fynfte Vrouwen - glas gemaakt ; gemerkt zy

niet alleen doorzichtig zyn , gelyk dat glas , maar ook een regenboogachtigen

fpeelenden glans hebben. Uit dien hoofde ziet men geen het niinüe vederftof,

waarmede anders de vleugels der Vlinders bedekt zyn, op dit doorfchynend

deel van dezelven ; weshalve de hairdunne aderen , weiken , van de inleding

af, tot aan den uiterflen rand loopen, des te duidelyker in 't oog vallen.

Doch die buitenrand is met een breeden, purperrooden , doorzichtigen zoom
voorzien; en daarin vertoonen zich de te vooren donkere aderen gantfch hel-

der. Van eene diergelyke roode koleur is ook de winkelhoekvormigc ftreep,

dien

* De Rups, die in dezen Nachtvlinder verandert, is den Heer Kófet naderhand nog bekend

geworden , en hy heeft 'er in 't Vierde Deel , Tab. XXXIV. Fig. i - 4. , de afbeelding van

gegeeven. Deeze byzondere Nachtvlinder heeft, even als meer anderen van eene diergelyke

foort, de byzondere eigenfchap , dat hy meer by den aanbreekenden morgen , en op den

helderen dag, dan by avond en des nachts, vliegt. Ik kenne nog meer zodanige Vlinders,

welken doorzichtige en glasachtige vleugelen hebben ; en daar onder ren paar zeer kleinr

foorten» van welken ik door den tyd eene afbeelding zal leveren.

K L E E r.T A NN.
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dien men voorwaarts naar de inleding roe ziet, waar tegen de voorlle rand Tab.

een geelachtig -oiyfiiolcurigcn zoom heeft; en aan den achterften rand begint, ^^''^^^^'

by de inlcding, cene brcede vlak, van dezelfde koleiir, die fpits uitloopr. De
iets kleiner ondcrvleugels zyn ten naallcn by even zo gefield, als de boven-

flcn; hoewel hun de winkelhockvormige ilrcep ontbreeke, terwyl de purper-

roode rand, die aldaar eenigzins fmaller is, een fmailen, witten zoom heeft.

Diciivolgende hebben de vleugels van dezen Vlinder geen vedcrftof, dan al-

ken ter plaatze, daar ze ondoorzichtig bevonden worden. Het voorlyf en de

kop zyn daarentegen des te digter met een olyfkoleurig vederftof bezaaid ; aan

de drie eerlte leden van 't achterlyf is dit Hof fchoon purperrood ; en in de

diepe inkervingen fchynt 'er iets zwarts doorheen; ook flaat 'er in 't midden

van 't derde lid een wit flipje. De beide daar op volgende leden hebben eene

meer donker -geele, dan olyfkoleurige grondverwe,* ter zyden is eene hoog-
geele vlak, als eene bezooming; en in 't midden van het bovenfte lid ziet

men eene zwarte vlak. Het laatlle lid van dit achterlyf, langer en fmaller,

dan de overigen, en bykans pinnenvormig , is in 't midden donkergeel, en
aan de zyden zwart bezoomd. Dit alles geeft onzen Vlinder niet alleen een

zonderling, maar ook een fraai voorkomen. Zyn zuiger, dien hy te zamen
gerold draagt, is tamelyk lang, v^^anneer hy denzelven, by 't zoeken van zyn

voedzel, uiclteekt; en de fprieten zyn, gelyk aan de meefte Vlinders dezer

Clafle, kolfachtig.

s. 2.

De 3^2 Fig, vertoont onzen Vlinder in eene zittende geflake. Hy komt v\pt^, s,

alles met de voorige Fig. overeen, uitgenomen dat de deelen, die aan den
eerften purperrood zyn, aan dezen meer in 't zwart vallen. De zes pooten

van beide deze Vlinders waren , inzonderheid aan de bovenfchenkels , mee
hairen bezet, en voorts redelyk dun; de ondervlakte van 't lyf was helder-

geelachtig wit. Of nu het onderfcheid der roode koleur hier het ondcrfcheid

des geflachts te kennen geeve, kan ik niet bepaaldlyk zeggen: want het ach-

terlyf, dat anders hieromtrent tot een kenteken dient, was aan beiden even

dik.

De ongemeen Jchoone ,
groene , met veele Carrnyn - roode vlakken

vereierde Staart-Rups; op de Appel- en Wilgehoomen
aazende.

S. 1.

Vermits ik verfcheiden reizen de moeite genomen hebbe, om deze Rups,
Cc a in
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Tab. in de 4de Fig, afgebeeld, ter veranderinge te brengen; terwyl ik den daaruk
XXXVIII.yQortkomenden Vlinder met een innig verlangen te gemoete zag ; doch 'er my

'^* ** altoos in bedroegen vond; zo hebbe ik zulks hier te kennen willen geeven,

op dat andere Liefhebbers zich niet op gelyke wyze bedriegen.

Deze Rups naamlyk is niets anders dan eenc vervviiTeling van de zogenaam-

de Appel -en Wilge-Rups, welke ik airede in 't eei-rte Deel, op Tab. I. van

de eerfle Claiïè der Nachtvlinders , afgebeeld vertoond, en, benevens haare

verandering tot in een Vlinder, befchreeven hebbe. Doch haare byzondere

cieraaden misleidden my in zo verre, dat ik haar in den eerftcn opflag voor

eene gantfch andere foort hield, en van gedachten ware, dat 'er een byzon-

der my nog onbekende fchoone Vlinder uit voort zou komen; tot dat ik,

dezelve ettelyke reizen ter veranderinge gebragc hebbende, door den Vlinder,

die 'er uit voortkwam, van het tegendeel overtuigd wierd. Zy vcrfcliilt alleen

daarin van de aangehaalde Rups, dat ze in haaren geel -groenen grond met

verfcheiden roode vlakken vercierd is; en dat haare 16 pooten, benevens de

vreetpunten, van gelyke koleur zyn. Voorts waren de zeven fchuinfe ftreepen,

en de rechte linie, welke van den kop tot over de drie eerfle ringen loopt,

mitsgaders de tedere bezooming van den blaauvvachtig- groenen kop, van eene

zeer frifche en geele koleur. Dit alles geeft der Rupfe eene uitneemend

fchoone gedaante, derwyze, dat ze die van 't eerfle Deel verre overtreffe,

gelyk een kundig Liefhebber terllond gewaar kan worden, als hy de moeite

gelieft te neemen, van ze beiden met elkander te vergelyken.

Drleërliie uitneemend fraaie foorten van Vlinders; behoorende

tot de tweede Claffe der Nachfulinders.

%. I.

Tab.
^ T^^^e drie uitneemend fchoone foorten van Nachtvlinders hebbe ik van

XXXIX.
I ^een waardig Vriend uit Augshurg ontvangen, om ze afte maaien;

met een bygevocgd bericht, dat ze in die Lanfflreek gevangen waren. En
fchoon ik bekennen moete, dat ik dezelven, uitgezcinderd die van Fig. 4.,

nog niet gezien had, veel minder hunne Rupfen kende; zo hebbe ik toch

niet kennen nalaaten, dezelven, ora himne bevalligheid en fchoone tekenin-

gen, den Liefhebberen der Infeaen in afbeelding bekend te maakcn.
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§. a.

De eerfle foort dezer Vlinders, in de i^-e en 2de Fig. dezer Tab. afge-TAS.

beeld, levert ons eene met vcrfcheiden verwen pronlcende fchoone Kapel, die^^''^^'^'

hem eene zeer levendige gedaante geeven, als beltaande uit bruine, roode, f^''^^
**

zwarte, helder- en donker -geele koleuren. Dezelve is een Wyfje, en dewyl
het veel ovcrcenkomft heeft met den Vlinder, dien ik in 't eerfte Deel op
Tab. I. van de tweede Claïïe der Nachtvlinders, benevens de zogenaamde
Beercn-Rups, afgebeeld hebbe; zo komt het my niet onwaarfchynlyk voor,
dat ook de Rups van den tegenvvoordigen Vlinder van eene dicrgclyke hairige

foort zy. Doch wanneer men my diets wilde maakeii, dat beiden deze Vlin-

ders uit eenerleic Rups voorekwamen, en dat het flechts eene Farieteit, (een
verfchil of verandering in koleuren,) ware, zou ik zulks niet konnen toe-

ftemmen,- nademaal ik van gevoelen ben, dat men 't woord Farieteit, by de
Vlinders, niet wel anders gebruiken kan, dan alleen in zo verre, wanneer de
koleuren helderer of donkerer zyn ; en de Vlinders kleiner of grooter vlakken-

en cieraaden hebben. Ondertuflchen is 'er ook buiten dit, aan den tegenwoor-
digen Vlinder, nog een merkelyk onderfchcid, met den opgemelden, te be-

fpeuren. Want deze heeft hairvormige Sprieten, en by den anderen in het
eerlte Deel zyn ze meer vedervormig *.

De i(le Fig. vertoont onzen Vlinder in eene vliegende geftalte; waar door
men niet alleen het gantfche achterlyf, maar ook de ondervleugelen duidelyk

zien kan. Deze hebben eene hoog oranje -geele grondverwe, en eenige onge-
lyk breede, aan elkander hangende, fluweel -zwarte dwarsvlakken. Doch het

dikke achterlyf is fchoon hoog -rood; welke koleur nog fchooner in 't oog
valt door de rei zwarte vlakken, die op liet midden en ter zyden liaan. De
grond der boven -of voorfi:e vleugelen is bruin; ei} in dezelven ziet men, aan

den voorllen rand, doorgaans vyf geele vlakken, die van verfchülende grootte

zyn. Het borlllluk, of voorlyf, heeft ook wel, gelyk de bovenvleugels , eene
bruine grondverwe; maar dezelve is veelal donkerer, en pronkt bovendien

met twee hoog carmyn-roode ftreepen, die aan den kop nader, dan achter,

by elkander liaan; en op den Kop zelven vertoont zich een hoekige ftreep

van gelyke koleur; nevens welken ter wederzyde, by de inleding der vleuge-

len, eene fchoone geele bezooming is. Dit alles, te zamen genomen, geeft

dien Vogel eene zo prachtige gedaante, dat hy, met recht, het cieraad eener

Verzamelinge van Infeften genoemd nwge worden.

, §. 4.

* In het volgende vierde Deel heeft de Heer Rofsl, op Tab. IV. Fig. 4, ook de afbeelding

dcrvoorige Bceren-Rupfc, waaruit dese fchoone Nachtvlinder voortkomt, medegedeeld.

Cc 3 Klkemann.
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§.4.

Tab. In de ade Fig. ziec men, hoe deze Vlinder zyne vleugels in 't zitceh
XXXIX. draage; terwyl men teffens ontdekt, dat zyne zes pooten, wegens de met

zwart vermengde roode koleiir, eene cierlyke veitooning maaken. 't Is vooics

te vermoeden, dat de eenigzins lange, hairvormige, zwarte Sprieten aan de
Mannetjes iets dikker vallen, dan aan de Wyfjes; en dat het achterlyf daar-

entegen merkelyk dunner zal zyn.

De groote , wit en kansel-bruin gevlakte Nachtvlinder;
insgdyks tot de tweede Clnfe der JSachtvUuders hehqorendp.

S. I.

^'è- 3- Zo wel de gedaante, als de koleuren van dezen Vlinder toonen genoeg-

zaam, dat hy onder myne tweede Claflè der Nachtvlinders behoort. IJezelve

is een der zonderlingfte Vlinders onzer Landftreeke; en ik ben 'er tot heden
alleen de hier Fig. 3. afgebeelde van deelachtig; welke een Wyfje is, zo als het

dikke achterlyf te kennen geeft. Dit achterlyf heeft eene graanwe koleur ; en

luflchen die grondverwe worden, by de inkervingen, cenige iets helderer

reepen of dwarsftreepen gezien; het is daar benevens met zulk een lang hair-

ftof bedekt, dat het, als 't ware, geheel met wolle overtoogen fchyne. Dit

verxoont zich nog meer aan 't dikke en flompe voorlyf, inzonderheid aan de

ondervlakte ,• alwaar, dit wolftof zo lang is, dat de Vlinder bykans een baard

ds een Bok fchyne te hebben. Hier is de koleur meeflal kaneel - bruin ; en de

kop zit in dit wolllof als verborgen; alleenlyk ziet men 'er eene groote,

witte, uitgebreide voorhoofds-tip van, die eene donkere bezooming heeft,

welke in 't kaneel -koleurige verdwynt. Uit den verborgen kop komen twee

zwartbr^iine Sprieten te voorichyn; welken meer kolflichtig, dan hairvormig

genoemd konnen v;ordcn; en de zes pooten hebben de cigenllc koleur als de

fprieten.

§. 2.

De cieraaden der groote uitgebreide bovenvleugelcn , beitaande in verfchei-

den kaneelbruinc in 't wit verdreeven vlakken, met veelerleie donkerbruine

gekronkelde dwarslinien en ziegezagen, vallen niet gemaklyk te bcfchryven;

weshalve ik dezelven veel eer aan de eigen befchouwing der Liefhebberen

zal overlaatcn. De ondervleugels zyn fmaller, witter, met helderer, en min-

der vercierzelen bedeeld. Men viudt alle vier de vleugels zo dun en teder,

dat
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dat 'er het daarop liggende vedcrftof genoegzaam , als of 't 'er met koleuren Tab.

op gepunteerd ware, opligge; even als by den Nachtvlinder van Tah. V. der^^-^^-^

>iachtvlindcrs in 't ecrfte Deel; waar door ook de fclioonheid van dezen

Vogel, met een onvoorzichtig aantallen, zeer ligt nadeel kan lydcn*. Voor 't

overige fchynt onze Vlinder, ten aanzien der koleuren en cioraaden, veel

ovcfeettkomil: te hebben met een Indiaanfchcn; weike echter bykuns driemaal

grooter is: en dus vindt men ook, van de aangehaalde foort uit het ceriteDeel,

een nog veel grooter; welken de Heer De Reaumur, in zyne Mem,
poiir fervir a f Hijïoire des InfeBes^ Tom. I. Mem. 14. pag. 630. PI. 47.,
befchreeven en afgebeeld onder 't oog gebragt heeft.

De bleek hUiamvnchtig - groene , ivït- - en zwartgefchakeerde.

Nachtvlinder, der tweede ClaJjL.

Zo gemeen als de groene koleur by de Rupfen is, zo zeldzaam is ze in.

tegendeel aan de Vlinders; van welken 'er, fchoon onder ieder ClalTc weini-

gen, nochtans eenigen gevonden worden; die, of met groote of met kleine

groene vlakken, en wel zodanige vlaklicn, die nu heldcrer, dan donkerer
uitvallen, vercierd zyn. Inzonderheid blykt zulks aan die genen, v/elken, vol-

gens myne verdeeling, tot de derde en vierde Claflè der Nachtvlinders fae-

hooren; waar van de eerden uit de zogenaamde Spanrupfen, en de laatflea

uit het kleine Motrupsje voortkomen; doch van alle dezen hebbe ik 'er nog
geen gezien, die zulke groene vercier zelen had, als de tegenwoordige , wel-
ken wy hier in de 4de Fig. voor ons hebben. P'S'

Deze Vlinder behoort, gelyk gezegd is, tot onze tweede Claflè der Nacht-
vlinders. Deszelfs borllftuk, of voorlyf, benevens de kop en de beide boven-
vleugelen is alleenlyk met deze groene koleur voorzien , waarom hy ook
onder de zeldzaame Vlinders geteld mag worden. Dit groen vertoont zich wat
bleek, en valt in 't blaauwachtige. Men ziet 'er 20 veelerleie verfcheidenlyk

ge-

* Vermits my de afbeelding der Rupfe van deeien Nachtvlinder, den 94 Oftober 1772.
uit Cahla by Jetia toegezonden is, door den beroemden Dr. Med. en Saxiichen Lyfarts»
Heer Pi-ederik Chrijliaan Gunther , welke zich , door de befchryving van verfcheideo
Vogelen en hunne Neften, beroemd maakt; ben ik in ftaat om dezelve in myne Byvoeg'
zelen nog op te geeven. De Heer Dr. vond deze Rups- welke groen en wit geftreept, ea
van achteren met eene verhooging voorzien is, den 5 July op eeo Elienboom: hy heeft

dezelve afgetekend» en 'er deien Vimder uit gckreegcn.

KLlEMANrf-
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VYYiv
§*^'°™<^^' zwarte en wit bezoomde vlakken in, dat dezciven zich des te

"^^'^'^' minder laaten befchryven, hoe cierlyker de daar uit ontgaande fchakeering zy

;

en deze wordt door den buitcnftcn geboogen rand, met zyne kleine zwarte
driehoeken, benevens de onder dezelven itaande Hippen van gelyke koleur,
niet weinig vermeerderd. De grondverwe der ondervleugelen is donker - graauw

:,

doch deze koleur vcrdwynt, by de inleding, in 't okergeele; en, behalve dcu
ingckorven buitenrand, is 'er nog eene dubbele witte borduurJng in. Kort
aan dien ingekorven rand wordt men een breeder donkcrer flireep gewaar, die

raet een zeer fchoon wit doortoogen is, omtrent gelyk de Vrouwen eene
donkere of gekoleurde keurs met witte linten afzetten. Het achterlyf is eenig-

zins graauwachtig okergeel, en de beide fprieten zyn hairvormig*.

De bleek -groene Rups, die zich op de Eiken -en Lindeboo-
men onthoudt; verderd is met vier geele en eene witte
linie; en wier laatfle lid meer., dan dat van anderen

verheven is.

§. I.

Ta». XL. Tn de tweede Clafiè der Nachtvlinders van 't eerlle Deel, hebbe ik eene

X gladde bleekgroene Rups , benevens haare voH<omen verandering , be-

fchreeven, en op Tab, XI. voorgedraagen ; met welke de tegenwoordige, in

den eerften opflag, veelal overeenkomt. Doch als men ze beiden wat nader

befchouwt, kan men wel haafl; befpeuren, dat ze echter zelfs in 't uiterlyk

aanzien merkelyk verichillen,- en zo dra men beider eigenfchappcn met elkan-

der vergelykt, zal men terflond van 't wezenlyk onderfcheid volkomen over-

tuigd

' De Rups, uit wclke dez.e aardige Kachtvünder, uie den Liefhebberen der Inicclcn by den

naam van Diana bekend ii, gebooren wordt, heeft de Heer Rofel in dit zelfde Deel op
Taè. LXVIII. Fig. 5, hoewel onweetend welk een Vlinder 2.y voortbragt, medegedeeld.

De konllige Graveerder Cbriftiaa>i Sepp. te Amllerdam heeft, in het tweede Gezin van

de eerfte Bende der Nachtvlinders op Tab. IX. 7,yner Nedcrlandfche Infedteu, ook een

blaauwachtig - groenen . wit en zwart gefchakcerden Nachtvlinder, die uit eene met bruine

iairen bezette, zwart en geel gevlakte Rups voortkomt, zeer fraai atgcbeeld; en denzclven

den gepaften naanj van Oriun ^egeeven. Ik hebbe insgelyks deze foort van Rupfen , voor

dat my de getrouwe afbeelding van den Heer Sepp onder 't oog kwam, zo wel uit

Frankfort ontvangen, als in onze Landllreek gevonden, en afgebeeld i maar ik hebbe de*

zelve, gelyk meer van den Heer Sepp uitgcgeevcn Iborten, nog niet konnen afgeeven. Men
ziet hier uit, dat deze foort, welke de Heer Rofel afgebeeld heeft, de eenigfte foort niet

is, welke zich groen, wit en zwart gevlakt vertoont. Ondertufl'chen zyn deze föoïten

evenwel meer onder de zeldiaamen, dan, onder de gcmeenen te rekenen.

Kleem.\nn,
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tuigd worden. Tab. XL.

Ik hébbe deze Rups doorgaans, in de maand Mal^ aan de Eiken -en
Lindeboomen , doch zelden aan de Kerflenboomcn ; en wel oaeerendeels in die

grootte gevonden, welke dezelve, na volvvalTèn te zyn, gewoonlyk bereikt.

Wel is waar, dat de Kerflenboombladeren haar ook ter fpyze dienen; doch
ik hebbe opgemerkt, dat de bladeren van Eiken en Linden haar boven al

welgevallen*. Wat haare lengte betreft, zo hebbe ik 'er nog geene gezien,
die langer was, dan i|- duim; maar als ze beginnen te vallen, en zich tot

de verandering fchikken, worden ze veel korter. Ten opzichte haarer dikte

kan ze niet onder de dunnen gerekend worden. Haare kop is naar gerade
van 't lyf gelleld, en derhalve tamelyk groot; doch het laatde lid overtreft

-alle de anderen, om deszelfs bochelachtige hoogte, in grofte en dikte. Dit
alles vertoont ons de i^e J'jg, van Tab. XL,, welke deze Rups kruipendep^.

i.

verbeeldt, en waarin het volgende optemerken Haat. De kop heeft, zo als de
gantfche oppervlakte van 't lyf, e«ne blaauwachtig- groene grondverwe, die
aan de zyden, naar beneden, in 't geelachtig - groene verdreeven is. Het eerfle

lid naall den kop, of eigenlyk de hals, pronkt van vooren met eene hoog-
geele finalle bezooming; en van daar af loopt 'er eene fchoone geele linie

onder, langs het geheele lyf, tot aan 't einde van 't laatlle lid, alwaar ze
dan een fpitzen hoek maakt, die eenigzins fchuins in de hoogte opfchiet; een
anderen byna flompen hoek formeert, en vervolgens rechtuit naar vooren
loopt tot aan het derde lid. In de ruimte, door deze linie omtoogen, ziec

men, benedenvvaarts, de 9 kleine fpiegelpunten , of luchtgaten; doch van

ach-

• Deze Rups hebbe ik> behalve op <3e bovengemelde boomen, reets ia 't einde van Mai en
't begin vaij Juny, ook op de Kwetzen-en Periïken -boomen, ontmoeti en ik befpeurdc.
dat ze, by gebrek vin de bladeren dezer boomen, ook de bladeren van Bergwilgen en
Queepeercnboomen nuttigden. 2.y verbergt zich gemeenlyk op de boomen in de fchaduv*
onder de bladeren j en dit is de oorzaak, dat aaen ze niet ligt zal vinden, zo men 'ei

niet vlytig naar zoeke. De meeflen, die ik gevonden hebbe, waren veel langer en grooter,
dan die van Röfel in deze afbeelding} ook waren dezelven', van den rug tot aan den buik
nog bleeker- blaauwachtig groen; en onder derzelver flreepen was geen ander geel, dan 't

geen op beide de zyden van vooren tot aan 't laatfle lid gaati alle de anderen waren wit.
De kop is iets blaauwachtig -groener, dan 't lyt, en blinkend glad} met een zwart gebit >

en, ter zyden van 't zelve, met 12 kleine knopjes, als zo veele oogen, voorzien. De
wederzydfche luchtgaten waren vnt en zwart bezoomd. Uiterlyk beichouwd, fcheen deze
fbort van Rupfen veelal glad te zyu, maar zy is evenwel met enkele zwarte hairtjes

bezet» voor 't overige vindt men haar op 't gevoel gantfch week en vleefchig. Wan-
neer 27 in Poppen veranderen» fchynen zy in 't begin veel eer groen» dan donkerrood

j

doch naderhand wierden zy zo donker aardbruin» als de hier afgebeelde.

Kleemann
3</<r Deei ifle Stuk. Dd
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Tai. XL.achteren , daar dezelve met die van de andere zyde te zamen loopt, ontftaat

eene even gelyke breede witte linie, die tot aan het derde lid voorwaarts

gaat. De zes voorde, fpitze klaauwpooten hebben eene geele koleur, maai-

de & buikpooten zyn, zo als de Nafchuivers, groen.

Deze Rups is zeer langkzaam in' 't kruipen, en voor dat zy de eerfte

fchrede, evenredig aan haare pooten, volbrengt, is ze gewoon met haar kop
en voorlyf een tydlang gints en weder te buigen, even als een dronken Boer,
die uit de Herberg komt. Wanneer ze zich vervolgens, na verzadigd te zyn,

ter rufle begeeft, ftelt ze zich gemeenlyk in die geflalte, zo als ik ze in de

i'tg, 5. ^deFig. afgebeeld hebbe; en dus zit ze menigmaal, eenige uuren lang, als

roerloos, met den kop diep onder den hals ingetrokken. Voor 't overige is

dit ook nog eene byzondere eigenfchap dezer Rupfe, dat ze, voor do veran-

dering in eene Pop, in de aarde kruipt; het welk veroorzaakte, dat ik ze in

lange niet ter veranderinge konde brengen , en flechts zodanige kreupele Pop-

Fig. 3. pen erlangde, als 'er eene in de 3de fig. onder 't oog gebragt is. Doch
eindelyk viel ik op de gedachten dat ik aarde in haar verblyf moefl: doen; en

kort daarop volgde ook haare verandering, zo als ik gewenfcht had; en toen

was de uitflag zodanig, als ik nu verder zeggen zal.

S4.

De Rups begaf zich eerfilyk in de aarde, waarin zy, ter bekwaamer lig'

ginge, eene ruime holligheid maakte, voorts trok zy zich allengskens te zamen;

en eindlyk verfcheen zy, na verloop van 10 of 12 dagen, na het afllrooken

Fig. 4. der Rupfenhuid, in de gedaante eencr Poppc, als die van Fig. 4. Deze ver-

toonde, noch in geflalte, noch in koleuren, iets buitengewoons; want de

koleur was blinkend roodbruin, en de geüalce kwam overeen met die van

andere Poppen , welken tot de gemelde Claife behooren. Deze Poppen blyven

tot in den Herfft liggen, en naderhand, in de maand OBober, komt 'er

F'g. 5. ^'^ Vlinder uit voort, dien ik in de 5cie Fig. afgebeeld hebbe; en welke,

naar myn vermoeden, veel grooter en fchooner had konncn uitvallen.

S-5.

Het voorlyf, de kop en de beide bovenvleugels , hebben eene helder graauwe

grondverwe, die echter in de laatften, aan den buitenrand, in 't bruine ver-

dwynt; doch hier en daar met verfcheiden zwarte en donkerbruine ftreepen

en flippen vercierd is, welken van ongelyke grootte zyn; en hoedanigen 'er

ook eenigen op de bovenvlakte van 't voorlyf gezien worden. Het achterlyf

is in tegendeel doorgaande bruin,* en de ondervleugels zyn witachtig, doch
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aan de inledinp; bleek okergeel; en naby den buitenrand wordt men eene reiTAB,XL,

witte ftippcn gewaar. In 'c zicten draagt deze Vogel zyne Vleugelen zo ge-

flooten niet, als de overige Vlinders dezer Claflc.

De Spanrüps van V gevleugelde Mannetje^ zviens IVyfje

gemeefüjk geen vleugels heeft ; behoorende tot de derde

Clajfe der Nachtvlinders.

S- 3-

In de befchryvlng der fchoone Spanrnprc, van welke ik in die Deel Tab,

XIV. §. I. gewag gemaakt hebbe*, met byvoeging, dat de daar uit voortko-

mende Pop my altoos ongevleugeldc Wyfics had uitgeleverd; beloofde ik den

Man-

* Onder dat (lach van Spanrupfen, waarvan de Heer RSfil Tab. XIV. pag. 80. van dit derde

Deel gcfpiuken heeft, hcbbe ik, zo wel als hy, nu donkerer dan helderer, ja zomwylen
gamfch zwai-t- bruinen gcvoudeo; die echrcr altoos gecle lydedreepen vertoonden, en, on-
danks de verfcheidenheid der koleuren , nu in Mannetjes-> dan in Wyfjes- Vlinders veran-
derden. De eerften waren menigmaal even to verfchillend van koleuren, als de Rupiènt
naamlyk nu helderer, dan donkerer, en ze hadden nu meer, dan minder, ook wel eens

kleiner of grooter vlakken en flippen, dan deze, welke hier op Taè. XL. fïg. 6. afgebeeld

is. Zelfs vond ik 'er eens een Vlinder onder , die zo zeer van de overigen in koleuren
vcrfchilde, dat hy wel verdient, dat ik een afbceldzel van denzelven in myne Byvoegzelex
mededeele. Wat nu 't verblyf dezer Spanruplèn betreft, zo kebbe ik se niet all-en op al-

lerhande Vruchtboomen , maar ook op Eiken, Elzen, Wilgen en andere boomen, mitsga-»

den op Tcrfcheiden ikuiken en ftruikgewafien , als op Roozen-, Sleedoornen-. St. Jansbc-
aië-. Braam -en andere ftruiksn. meeftal in 't einde van Mai, en 't begin van Juny, vol»

tvafiên gevonden. De Eieren, waaruit deze Rupfen ter waereld komen, zyn «iet rond, 20
als de Heer Röftl by de befchryvinge der bovengenoemde XlVdc Tab. verkeerdlyk gemeld
heeft; maar langkwcrpig - rond , en, als de Hoender - Eieren , aan 't eene einde fpitzer dan
aan 't andere; ook vindt men dezelven, by vergrooting befchouwd , met ceu veelvoudig

ongelyk zeshoekig traliewerk overtoogen.

Deze Eieicn worden in de raaand Odtober gelegd, door een Ongevleugeld Wyfjes- Vlin-

der, wiens afbeelding de Heer Röfel op tab. XIV. Fig. 4. vcrtooDt, na de paaring met
het gevleugeld Mannetje, welks afbeelding men op deze Tab. XL. Fig. 6. kan zien. Als

d* pa.iring, welke terftond na de verlaating der Popjenhiiid gefchiedt, en tamelyk lang

duurt, voltrokken is, legt het Wyfje de Eieren op de boomen, waarop het zich ont-
houdt, deels enkel, deels by paarenj en men vindt 'er wel tot over 300 van e'én enkel

Wyfje. Deze Vlinders leevcn niet lang na de vermenging; doch de Eieren blyven den
gantlchen Winter over, tot in 't begin van de Lente, liggenj en krygen in Maart eene
graauwe koleur; die het kenteken is, dat de daar in zittende jonge Rupfen wel haaft te

voorfchyn zullen komen. Dezelven zyn als dan naauwlyks ééne linie van een duim lang, ^
«enigzins dik, iwartachtig-graauw van koleur, en, door een Vergrootglis befchouwd, met
korte tedere hairtjes bezet; welken ry echter by toeneemenden wasdom verliezen. 2,y kon-
nes, kort na haare geboorte, al een tederen draad fpinncn, en worden, na iedere vervel-

Ung, den volwaifcncn meer en meer gelyk.

Dd s Kl>KEHAUn.
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t!A8.XL.lVIanlyken Vlinder vervolgens ook onder 't oog te brengen, indien ik het

geluk had van denzelven magtig te worden. En dewyl ik tegenwoordig hierin
F'g. 6. najj. wenfch geflaagd ben, zo vertoone ik hem op deze Tab. in de 6de fig.

Deze Vlinder is my reets voorlang van een Liefhebber uit Kalabyjena^
dien ik nogmaals dankzegge, toegezonden, met een bericht, dat dit het Man-
netje is van 't vleugellooze Wyfje, dat uit de boven befchreeven Spanrupfe

voortkomt. Gemelde begunftiger verzekerde my tcfFens, dat hy zulke Mannet-
jes, benevens diergelyke Wyfjes, verfcheiden maaien, uit zodanige Rupfen
gekreegen had. Ik zou dus dezen Vlinder al veel vroeger in afbeelding heb-

ben konnen vertoonen, indien ik het gebrek niet had, van aan foorcgelyke.

dingen weinig geloof te geeven, zo lang ik dezelven niet met eigen oogen
gezien hebbe. Ik verzoeke deswegen aan alle zodanige Liefhebbers, welken

my hunne aanmerkingen over deze en gene onderwerpen mede deelen , eerbiedig

om verfchooning ; en bidde hen van den anderen kant, my verder met hunne,

genegenheid te vereeren, en dit gezegde niet ten kwaadfte te duiden.

ik ben dan, om kort te gaan, eindelyk ook zo gelukkig geweefl:, van zelf

dezen Vlinder uit zyne Rups deelachtig te worden. Deszclfs bovenvleugels

hebben eene okergecle grondverwe; en zyn, behalve met veele kleine (lippen,

ook met eenige breede , donkerbruine vlakken en fti'eepen vcrcierd. De onder-

vleugels, daarentegen, zyn bleek okergeel , en met veel meer helder -graauwe,

tedere ftipjes befprenkeld ; doch aan den buitenrand hebben zy eene geele be-

zooraing. Het lyf van dezen Vlinder is , naar evenredigheid van de grootte der

vleugelen, zeer klein en dun: doch 'er komt ook een tyd, dat deze Vlinder

meer dan één lichaam moet draagen. Want als hy paart, vliegt hy met het

aan hem vaftzitcende Wyfje, gelyk die gene, welken ik op Tab. XL. in 'c

eerfte Deel, Tweede Claflè der Nachtvogels, befchreeven hebbe, door de

lucht •, ten einde 'er niet te veel Rupfen van deze foort op dezelfde plaats te

zamen komen; wanneer de Wyfjes zich van hunne bevruchte Eieren ont-

laften*. Het achterlyf van dezen Vlinder is ecnigzins helder -geel van koleur;

en

• Dit gantlche voorgeercn ftcunt op eene toevallige waarneeming i doch vindt geen grond in de

natuur van dit Diertje. Men heeft zodanig een jrevleugelde Mannetjes -Vlinder met zyn
ongevleugcld Wyfje zien wcgvliegeoi en men heeft 'er aanftonds tonder behoorlyk naden-

ken uit beüooten, dat zulks om geen andere reden gefchiedt, dan, om dat het Mannetje,

daar het Wyfje gebrek aan vleugelen heeft, het zelve te huipe koinen, en > geduurende de

paaring, op verkheiden boomen brengen moeti ten einde het deierwvze zyne Eieren op

verfcheiden boomen zoude konaen leggen en verftrooien. Miaar men heeft 'er niet by bedacht,

d«t
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en ieder lid of ring van 't zelve pronkt met zwarte langwerpige (lippen of Tab. XL.
punten: waar tegen het korte voorlyf merkelyk dikker, en ten aanzien der

grondverwe iets geeler is. De daaraanzittende kleine ronde kop is nog lielderer

van koleur, en heeft twee vedervormigc fprictcn.

De Byen- Motte, benevens haare verandering in een

Vlindertje. Behoorende tot de vierde Clajje der Nachtvlinders,

De Byen, die zo vlytig als nuttig zyn, hebben niet alleen van 't Weer, T^ab,

van vcrfcheiden Gewaiïcn, van de Mcnfchen, van de Viervoetige ^^^*

Dieren, en van de Vogelen veel uit te ftaan, maar ook van de Infeften, als

van de Spinnen, Mieren, Wespen, Hommels, van den zogcnaamden Wolf,
en zelfs van haar eigen geflachc. Nopens de vyanden van haar eigen geflacht,

zo

dat zodjiiige Vlinders ïicL niet vrywSIig met hunne Wyfjes op de vlucht begeeven ', en 'er

mede door de lucht vliegen > maar weh otn dat ze verjaagd worden i en dat diergclyk
eene vlucht bygevolg veeleer uit vreeze gefchied kan zyn , om van den genen i die hen by
hunne paaring betrapt, niet gevangen te worden. Dat zodanig iets, en niet het bovenge-
melde, de oorzaak van dit verfchynzel is, ftaat by my vafl; want ik hebbe •ndervonden,
dat deze ongevleugelde Vlinders, met hunne Mannetjes, zo lang in ruft blyven, als de
vermenging duurt,* en dat het Mannetje, na de volbragte paaring, het Wyfje geenzins met
zich door de lucht nafleept, maar hetzelve op den boom, waarop de paaring verricht is.

te rug laatj en dat het vieugellooze Wyfje. (van dit {l;u:h van Vlinders) naderhand op den
boom heen en weder loopt, en aan verkheiden takken van denzelven zyne Eieren uit-

ftrooit. Men bezeft wyders de ongegrondheid van dit denkbeeld, dat het Wyfje, geduurende
de paaring, door het Mannetje al vliegende op vcrfcheiden boomen gedraagen zou moeten
worden, om zyne Eieren op die vcrfcheiden boomen te leggen, ten klaarfte, als men
flechts nagaat, dat het Mannetje <ian telkens en zo menigmaal van de paaring zon moeten
afftaan en dezelve hervatten, als het Wyfje zich van een zeker aantal van Eieren wilde
ontlallen. Daar dit nu niet gefchiedt, kan een opmerkzaam Liefhebber der Natuure hier

uit befluiten, dat foortgelykc Mannetjes hunne vieugellooze Wyfjes niet voorbedachtlyk meda
door de lucht voeren; maar dat ze, alleen uit vrees van gevangen te worden, die vlucht

waagen. Men ziet dit zelfde ook menigmaal van de gemeenc witte Dagvlinders; maar
dewyl beide de gedachten van die Ibort vleugels hebben , heeft men 'er geen acht op geüaa-
gen, en 'er geen andere oorzaak, dan die der ontvluchtinge, voor uit gedacht. Hier bene-
vens moete ik nog aanmerken , dat de Spanrupfen - Vlinders , wanneer ze uit de Poppenhuid
te voorfchyn komen, een helder roodachtig -bruin zuivenngs - lap van zich geeven, enden
gantichen dag over ftil en geruft blyven, maar zich by 't aanbreeken van den nacht des te

wakkerer en vlugger toonen. Ik kenne ook meer zodanige Spanrupfen, die in gevleugelde
Mannetjes en ongevleugelde Wyfjes vej^nderen ; en in myne Byvoegzelen , tot de Röfelfche

Natuurlyke Hiftorie der Infeften, hebbe ik 'er op Tab. XXXI. eene foort van a^ebeeld,
en tot aan de verau«lering befchreeven,

Dd 3 Klïeman^.
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Tab. zo verftaa ik daar onder, de zogenaamde Roof-Byen; welken inderdaad ge-

XLL woone Byen zyn, maar zulken die, door verfcheiden toevallen, genoodzaakt

worden, haaren korf te verlaaten, en op een anderen, in de nabuurfchap , aan

te vallen, om 'er met geweld in te dringen, den zwerm te verdelecn, den

Honig te rooven, en dien in haaren kort' over te brengen. Doch van dezct^

hoope ik, in de voorgenomen befchryving der Byen, nog omltandiger te han-

delen; voor tegenwoordig zal ik my bepaalen, om alleen van dien vyand

te fpreeken, welke gemeenlyk de IVolf, anders ook de Mette, de Byen-plaa-

gery enz. genoemd wordt.

Deze Byen-Mot is eigenlyk een kleine Nachtvlinder, welke, volgens myne
verdeeling, tot de vierde Claiïè der Nachtvlinders behoort; en uit eene Rvps

ontllaat, die, voor zo veel ik weete, nergens anders dan in de Byenkorvcn,

en zelfs maar zeer zelden in de Hommels -reilen, gevonden wordt. Ze komt,

zo wel als de Broeimoers in de Korven voort, doch met dit onderfcheid, dat

ze niet, gelyk dezen, als een Ei, in de Honig -Cellen gelegd wordt; 't geen

vervolgens blyken zal. Deze Byen - Motte is dan aanvangklyk eene Rups, welke

uit de Eieren des Vlinders, na verloop van lo of 12 dagen, gebooren wordt.

Zo dra zy uit het Ei te voorfchyn komt, is ze gewoon zich in te fpinnen;

gemerkt zy anders voor de yverige Byen niet veilig zou weezen,* doch haar

Spinzel beftaat in een overdekten gang, dien zy, naar gcrade van haar lichaam

zo wyd maakt, dat zy 'er, zo wel voorwaarts als achterwaarts, in kruipen

konne. In 't begin onthouden zich deze ongebeden gaften der Byen alleen

onder aan de korven, tuflchen dezelven en de plank, waar op zy ftaan. Zy
vervaardigen haaren gang kringswyze rondsom den binnenrand,* om dat ze,

zo lang als ze nog jong en klein zyn , aldaar genoegzaam vocdzel vinden

;

beftaande in 't wafch, dat de Byen, onder 't inbrengen, by ongeluk laaten

vallen. Als ze grooter worden, en in eene tamelyke menigte by eikander zyn,

taftcn zy het wafch, of het werk der Byen zelve aan; en begeevcn zich

menigmaal tot in de hoogte. Dit echter doen ze zelden anders, dan by nacht,

wanneer de Byen in ruft zyn. Daar en boven houden zy zich onder dit alles

geftadig fchuil; en verlangen onophoudelyk haar Spinzel of bedekte gangen;

invoege dat zy, als 'er veelen byeen zyn, dikwyls den gantfchen Korf vol

maaken ; zo dat de Byen , tot hun verderf, in 't Spinzel blyven hangen ; waar

in ze dan, zonder zich weder te kunnen iosmaaken, derven moeten. Hiertoe

doet ook niet weinig de walgelyke reuk, dien deze Rupfen van zich geeven,

en die den Byen, gelyk alle andere flank, noodwendig onverdraagelyk moet

zyn. De fterkte van dezen ftank hebbe ik zelf ondervonden : want toen zeker

begunftiger, in onze Nabuurfchap, my eens eene Doos met een groot aantal

van diergelyke Rupfen toezond, fcheelde het weinig, of ik had dezelve weg-
ge-
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geworpen, na dat ik ze niet zonder veel moeite geopend had. Dit openen Tab.

ging ook niet zeer grif in zyn werk ; doordien ze zich , van binnen in de ^^^*

Doos, in haar Spinzel verborgen, en tevens het dekzel zo vaft aan de Doos
gefponnen hadden, dat ik niet anders dachte, of het was 'er aan gelymd.

Toen het eindelyk losbrak, ontving ik terilond eene walgclyke lucht in de

neus, zonder ééne eenige Rups te ontdekken, fchoon 'er zig meer dan vyftig

in bevonden. Doch ze kwamen, van den fchrik, in welken zy vermocdclyk

door het openen van de Doos geraakt waren, herfteld zynde, wel dra voor

den dag; en vielen met yver aan 't werk, om de gaten van 't Spinzel, door

't openen van de Doos veroorzaakt, te ftoppen. Dit maakte my des te op-

merkzaamer, en de begeerte, om haare verrichtingen en overige eigenfchappen

te leeren kennen, bragt te wegc, dat my de ftank verdraagelyker wierd; ook
zyn ze nadcrliand niet alleen in Poppen veranderd, maar ik hebbe 'er ook
verfchciden Vlinders uit zien voortkomen.

Op Tab. XLI. in de ifte Fig. ziet men by Letter a. eene jonge Mot-^'^-"'-

Rups in haar beflooten Spinzel; en Letter b. vertoont 'er eene die grooter^^'^'^
**

en ouder is, in een langer omfponnen gang, in welken zy aan de boven-

vlakte kruipt; waarom zy ook met de pooten omhoog gezien wordt. Haar
Spinzel is meellal witachtig, en aanvangi<lyk zo doorzichtig, dat men 'er de
Rups den meeden tyd doorheen zien konne; fchoon zy 'er haaren drek en

andere vuiligheid onder menge. De draaden van dit Spinzel zyn zo vaft en

fterk , dat ze naauwlyks te breeken zyn. Alhoewel nu deze Rups in haar Spin-

zel tamelyk veilig ligge voor de Byen, en dezelve zich, zo dra zy onraad

verneemt, door een gezvvinden te rugtocht weete te verbergen; worden 'er

nochtans veelen van dezelven door de Byen gedood; of, wanneer ze zich

nog niet genoegzaam ingefponnen hebben , of wanneer ze zich des avonds,

als de Byen nog wakker zyn, te verre buiten heur Spinzel waagen; vermits

'er de Byen dan op aanvallen, dezelven dooden, buiten den korf fleepen, en

wegwerpen.

s. 4.

Deze Mot-Rups verkrygt eerft binnen drie weeken haaren vollen wasdom
en grootte; en zy, die in den Herfll in den Byenkorf als Eieren gelegd

worden, blyven 'er ook den gantfchen winter door, in de geftalx* van Rup-
fen. Doch om zodanig eene Rups wel te konnen befchouwen, hebbe ik 'er

eene in de a'e /Vg. , buiten haar Spinzel, onder 't oog gebragt. Degrootflen,

waaruit de Wyfjes- Vlinders voortkomen, zyn bykans één duim lang. Haar

gantfche lyf draagt veelal eene bleek -okergeele koleur; en 'er loopt boven,

door 't midden, eene helder- graauwe linie. De blinkende Kop is, benevens

de
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Tab. de hals, of het eerfte lid, rood -bruin; en deze heeft van vooren een helde-
^^^» rer zoom, doch van boven is hy, in 't midden, door een ftreep in de lengte

verdeeld. Op de twee leden of ringen, die naaft den hals volgen, ziet men
in ieder twee heldere punten; en achrer aan 't einde ftaat, boven de beide
Nafchuivers, een helder- bruin vlakje. De zes fpitze klaamvpooten, en de acht
Itompe buikpooten, hebben dezelfde koleur als het lyf.

Wanneer de tyd der veranderinge gebooren is, blyft de Rups niet altoos

in haar Spinzel; zy begeeft zich dan ook menigmaal in een verborgen hoek
van den korfi en maakt ter wederzyde een ander langkwerpig, beflooten, en

fig, 3. nog vafter vsreefzei, overeenkomende met onze 3cle Fig. Hierin blyven veelen

derzelven, zomtyds wel vier weeken lang, onveranderd, als Rupfen, liggen;

doch eenige veranderen reets binnen 20 dagen in diergelyke Poppen, als men
Tig. i, 'er eene in de 4"^ e Fig. vindt afgebeeld. Zulk eene Pop is doorgaans, op 't

midden van haaren ouderdom, helder geelachtig- bruin; doch in 't begin hel-

derer; en, als de Vlinder op het punt flaat van uit te breeken, donkeren

Voor 't overige is 'er niets buitengemeens aan te befpeuren ; wanneer men ze

aanraakt , geeft ze , door de beweeging baarer leden , gelyk veele andere Poppen

,

terftond te kennen, dat ze gevoelig is; en aan haar achtereinde kan men
weinig of niets van eene Staartfpits zien. Als de Rups cerft laat in den Herfïl

veranderd is, blyft de Pop den gancfchen Winter over liggen tot in 't voor-

jaar; doch dezulken, die vroeger, en by warm weer. Poppen geworden zyn,

liggen flechts 14 dagen ; na verloop van welken de Vlinder te voorfchyn komt.

In de Doos, waarvan ik boven gefproken hebbe, zyn my verfcheiden dezer

Vlinders gebooren; en fchoon ze allen van cenerleien aart waren, was 'er

nochtans, ten aanzien der koleuren, eenig onderfcheid aan te zien. Zommigen
waren taraelyk bleek, andere fcheenen volkoraener te zyn. OndertufFchen kan

dit onderfcheid wel veroorzaakt weezen, door eenig toeval; vcelligt waren 'er

ettelyken, toen ik ze befchouwde, reets voor de anderen uitgekomen, en

hadden misfchien daags te vooren de Poppenhuid verlaaten. Dezen zullen waar-

fchynlyk, door de bevveeging en pooging, die ze doen om hunne vryheid te

zoeken, het welk zy, als Nachtvlinders, des nachts beginnen^ hun vederflof

meer afgefchaafd hebben, dan die genen, welken cerft dien morgen waren

uitgekomen; van welken ik 'er een, om den Vlinder in zyne volmaaktheid

Fig. 5. voor te ftellen, afgebeeld hebbe. De 5 'e Fig. vertoont een zittend Mannetje

,

en 6. gn de 6de Fig. een vliegend Wyfje. Vermits zy nu beiden, wat de koleuren

aangaat, eenerleie tekens hebben, zal ik alleen het laatfte befchryven, om dus

dezen Vlinder van anderen te leeren onderfcheiden. De bovenvleugels zy^ii

meeö-
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itieefta! afchgraauw, doch aan den buitenrand bruin,* welke koleur ook aan den Tab.

achterrand tamelyk breed gezien wordt. Ondertuiïchen zyn deze beide koleu-^^'*

ren, in de lengte, door een heldcrer flrcep gefcheidcn, hier en daar met
zwarte aderen doorweeven, en mee vlakken vcrcierd. De ondcrvleugcls zyn
meer bleekgraauw ; welke koleur omtrent de inleding echter in 'c geelachtig-

bruine vcrdreevcn is; voorts hebben zy aan den buitenrand een breeden hel-

<3eren zoom. Voor aan den kop vertoont zich cene foort van fniiit, die uit

twee aan elkander liggende deelen ichynt te bellaan; waartuflchen nochtans

ecrfl: de rechte en zeer kleine Ihuit verborgen is. De oogcn zyn bleek -graauw;
cn kort by dezclven (laan twee hairachtig- dunne fprieten, welken de Vlinder

in 'c zitten onder aan het lyf legt, waarom ze ook in de 5de Fig. niet ge-

zien konnen worden. Het voorlyf is op de bovenvlaktc bruinachtig, en by
zommigen met zwarte vlakken vercicrd; waaronder vooral die gene, welke
boven aan 'c einde van 'c voorlyf in 't midden flaat, het meeft verheven, ej>

gedeeltclyk wit is. ]3cze vlak vindt men zo beflcndig a;in alle Vlinders dezer

foorte, dut ze voor een zeker kenteken van dezelvcn gehouden moge worden.
Het achterlyf, 't welk aan 't Wyfje dikker is, dan aan 't Mannetje, heeft,

op zyne bovenvlakte, ook wel eene graauwe koleur; maar ieder lid is, door
een helderen okergcelen ring, van 't ander onderfcheiden ; waarvan 'er zeven
geteld konnen worden. De ondcrvlakt'e van dit achterlyf valt meer in 't rood-
bruine.

s. 7.

Wanneer deze Vlinders in een Byenkorf uitgekomen zyn, 't welk veelaï

des avonds, of by nacht, ge.'chiedt, zoeken zy, ten zelfden tyde, 'er uit te

ontvluchten : edoch , fchoon zy zeer fiiel konnen loopen , moeten echter veelen

hunner, die zich te vroegtydig op de vlucht willen begeeven, een even gelyk

noodlot, als de Rupfen, ondergaan," dat ze naamlyk van de Byen gedood, en
ten korve uitgeworpen worden. Zy paaren kort na hunne geboorte; en hec

bevruchte Wyfje, zich van zyne Eieren willende ontMen, zoekt wederom by
nacht in een Cyenkorf te komen; doch dit is niet volllrekt noodig; overmits

het zyne Eieren flechts tuflchen den Korf en de Plank, daar de Korf opftaat,

in de reeten behoeft te leggen; waarna de jonge Rupfen, als zy uit den dop
komen, ligtlyk 'm den Korf konnen kruipen, en 'er hun verblyf in neemen.
Ook hebbe ik zelf gezien, dat deze Vlinders meermaals dus te werk gaan;

want ik heb ze, by }.omcr avond, omtrent de Byenkorven wel in diervoege

bezig gevonden. En de Wyfjcs konnen hunne Eieren te gemaklyker op die

manier in de reeten leggen, fchoon dezelven nog zo klein waren; devvyl zy

aan 't einde van hun achterlyf eene dunne fpitfe hebben, niet ongelyk aan

etn Steek -Angel, welken zy verre weeten uit te fteeken, en waardoor de

Eieren geloft worden. Dit Angelachtig deel zien u-y in de 7<^« Fig-\ alwaar//^,
f,

ik een ftuk van 't achterlyf mee den uitfteekenden Angel vertoonc. De Eieren

3^ Deel. ifle Stuk, E e heb*
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Tab. hebbe ik in hunne natuurlyke grootte daar nevens afgebeeld; dezelven zyn
XLI, kogelrond , en bleekgeel van koleur* ; ook geeft hunne grootte genoegzaam te

kennen, dat de daaruit komende Rupsjes wel zo klein zyn, dat ze door hef
geringde reetje heen konnen kruipen; des het baar bygevolg niet bezvvaarelyk

valle, in den Bycnkorf te komen.

§. 8^

Wanneer wy uit het bovc-ngezegde in opmerking neemen, dat deze den
Byen zo fchadelyke Mot-Rupfen haar verblyf, in 't begin, nergens anders,

dan van onderen, rondsom den rand des Korfs, hebben, zo kan ons zulks

ook een middel aan de hand geeven, om ze uit te rooien. Een ieverig Bycn-
kweeker behoeft ten dien einde alleenlyk, om de 2 of 3 dagen, of maar
éénmaal in de week, zyne Korven rondsomme van onderen te bezichtigen;

dezelven zomtyds een weinig op te tillen; en, diergelyke Rupfen ontdekkende,
deze gaflen met fpinzel en al te verpletteren. Dit middel zal van groocer nut

zyn, dan , wanneer men des avonds , als deze Mocvlindcrs vliegen, eene
brandende Kaars omtrent de Byenkorven zet', op dat de Motvlinders daar in

vliegen, en zich verbranden; gelyk zulks van zoramigen aangeraaden wordt.

Laaten 'er op deze manier nog zo veel omkomen, het zal nochtans weinig

baaten, als 'er fiechts één zyne Eieren alvoorens aan den Korf gelegd heeft.

Wyders ftaat hier benevens nog aan te merken, dat dezQ Motvlinders zich

niet altoos op den zelfden tyd laacen zien; mitsgaders dat zy 'er doorgaans

van de Lente tot in den Herlll: zyn ; waar door dan ook de uit hunne Eieren

voortkomende Maden alle maanden, van onderfcheiden grootte en ouderdom»
in de Byenkorven voorkomen.

§. 9.

Alhoewel my nog onbekend zy, of 'er meer foorcen van Byen -Motten ge-

\'onden worden, wille ik evenwel den genen, die zulks beweeren, niet tegen-

fpree-

' 'Er is eene zekere foort van Motvlinders, welke met de hier befchreeven Byen -Mot veel

overeenkomft heeft; doch deze Vlinders zyn echter iets kleiner, en ik hebbe detelven

nergens anders, dan in Huizen, gevangen; zo dat ik onderftcUe, dat dez,en ook aUesr» in

<3e Huizen voortteelen, en dat derzelver Mot-Rupfèn haar voedzel aldaar vinden. De Wyfjes-

Vlinders dezer Mot - Rupfen leggen buitengemeen veele kleine houtgeele Eieren , op dezelfde

wyze, door eene foort van Leg -Angel, of Legpyp, ali de hier boven befchreeven Byen'»

Mot doet. Deze Eieren nu zyn niet kogelrond , maar langkwerpig ; en by vergrooting vindt

lïien ze vol heuveltjes en groefjes , even als het zogenaamde Chagrynleer. Vermits nu deze

Vlinders der Huis -Motten zeer overcenkomftig zyn met de Mot -Vlinder» der Byeni zo

denke ik , dat hunne Eierea ook veel gelykheid met dcLelven hebben.

K L E E M A N N.
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(preeken. Swammerdam een minfie befchryft tweeërleie Bycn- Motten, ( zie Tab.

zyne Bibl. Nar. Tom. I. pag. 521. enz.) welken met de niynen niet overeen ^^'*

fchyncn te komen,' doordien ze veel kleiner zyn. Van de eene foort fchryft

liy insgelyks, dat ze in de Byenkorvcn, door middel van haar Spinzel, be-

dekte gangen maakt; doch van de andere zegt hy ook wel, dat ze een Spin-

zel weeft, maar of het zodanig is, als dat van de eerile, kan men uit zyne

bcfchryvinge niet bepaalen. Den Heer De Reaumur zyn ook twee foorten

van Byen- Motten bekend geworden, van welken hy ons een omftandig bericht

medegedeeld heeft, in zyne Mem. pour fervir a T Hiff, des Ittfe&es torn. lil.

Mem. 8. Van deze foorten is de eene kleiner dan de myne; en de andere,

welke hy de grootfle noemt, heeft meer overcenkomft met de myne: hy
noemt ze, ter onderfcheidinge van die genen, welke haare huize of fcheede

mede draagen , valfche of badaard - Motten. Ónder anderen zegt hy van de-

zelvcn, dat haare Vlinders niet alleen in de Byenkorven uitkomen, maar 'er

ook in paaren , en hunne Eieren leggen ; waar nevens hy dan nog het volgende

voegt: „Naar allen fchyn zullen de Byen , die alle Infeden, welken haar naderen,

„aanpakken, ook dezen niet vcrichoonen, en 'er veelen van dooden. Maar
„deze Vlinders zyn, gelyk veele anderen, zo vruchtbaar, dar als 'er flechts

„eenigen overfchieten , die hunne Eieren konnen leggen, 'er genoeg Rupfen

„ voortkomen , om een gantfchen Bycn - ftok te verwoellen ; te meer, dewyl hec

„lyf der grootfle foorte dezer Vlinders vol Eieren is. Ook kruipen ze tuflcheft

„twee Wafchkoeken in, ter plaatzc daar ze bykans tegen elkander aan liggen.

„De Vlinders, welken ik by my had, deeden het op die wyze; en de Byera

,„ zouden veel moeite hebben , indien zy dezelven uit deze hunne fchuilhoeken

„wilden krygen. Ik hebbe onder een Korf twee of drie Byen zien loopen,

„om een Vlinder te achterhaalen , die voor haar uitliep; maar hy was fneller

„dan zy; en hield het zo lang uit, dat zy ten laatfle vermoeid wierden van

„hem te vervolgen, „ Uit dit gezegde zou menig een ligtlyk befluiten, dat ik

ongclyk had, met te zeggen, dat de Vlinders van onderen, rondsom den

Korf hunne Eieren leggen, en zich van dezelven zoeken te ontlaïlen; maar

zo min als ikontkenne, dat niet deze of gene Vlinder zyne Eieren in den

Byenftokof Korf zelven werpt; gelyk ik bovengezegd hebbe, dat ze om deze reden

in den Korf zoeken te komen ; zo zeker is 't ook , dat ze hunne Eieren van

onderen rondsom den Korf leggen. Swammerdam is 't hierin met my eens,

wanneer hy zegt: „De Vlinders kroopen ook menigmaal onder in den Byen-

„korf, om hunne Eieren in 't Wafch te leggen: doch zulks gefchiedt inzon-

„ derheid, wanneer de Byenhoeders den Byen korf niet digt genoeg van onderen

„toeitoppen; dat de Byen zelven ook menigmaal doen.,. Daarom geeft hy
insgelyks dien raad, dat men de Byenkorven dikwyls moet opligten en be=

zichtigen, om dezelven voor diergelyke fchadelyke gallen ce bewaaren.

Ee a I)&
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De fchoone Weerschyn - Vlinder; hehoorende tot de
Eer[ie Clajje der DagvUuders.

%. ï.

Tad. Ochoon my van dezen uitneemend fraaien Dagvlinder, uit andere Schrift

:<;Li'l i^ten, nie:s meer bekend geworden zy, dan dat by in 't Miifeum Rkh-
terianum pag. 336. onder de groote Dagvlinders gefceld, en aldaar genoemd
wordt, PapHioy Coloribus varians, iris di&us^ ex quercu, (de Eikebooms

-

Vlinder; Ie Cbangeant ; de Vlinder met Regenboogverwige koleuren;') eti

hoewel ik uit eigen ondervinding weinig van deszelfs Hiflorie weece; zo tiebbe

ik het echter, ten wille van de fchoonheid des Vlinders, der moeite waardig
geacht, denzelven, in zo verre als ik hem kenne, te befchryven. Miiïchien
geeft zulks aanleiding, dat 'er ook anderen zich aan gelegen laaten liggen,
etj wy dus een nader bericht erlangen, van 't verblyf zj'ner Doornen -Rupfe,
en van derzelver verandering. Veelligc is hy reets menig een bekend; en in

dien gevalle verzoeke ik een iegelyk,, my zyne kundigheden mede te deelen*.

§. 2.

• Dit is ook eindelyk in 't jaar 1758 gebcurdi wanneer een Liefhebber der Inftdlen den Heer
Röfel die foort van bleekgroene ongedooinde Rupfen, waaruit dez-e fchoone Dag -Vlinder
voortkomt, uit Jeiia heeft toegsz,onden , om ze aftebeelden; zonder te woercn dat dezelve

de dekmantel van dezen prachtigcn Vogel ware. Ook vermoedde de Heer Rö/el zulks nier»

nademaal deze Rups gcenzins met zo veele doornen voorzien was , als de meefle Rupfcn
valt de Eerfie Chflè der Dagvlinders hebbon. Zy vertoonde alleen op den Kop een paar

m de hoogte ftaande hoovnen, die van boven in twee gafïellpitzcn verdeeld waren; om
welke reden hy dit Infeft het Reebokje noemde. De Heer Röfel was toen ook veeleer van
gedachten, dat dezelve in den aardigeu Dagvlinder van de Tweede Cliflc, welke vervolgens

m dit Deel op Taè. XLV. Fig. 4. en 5. afgebeeld is, veranderen zou; doch dewyl ze voor
de verandering ftierf. heeft hy 't geluk niet beleefd, van zyne misgifling te mogen zien.

Ondertuffchec heeft hy de Rups, waar uit de tegenwoordige fchoone blaauwe Weerfchyn =

Vlinder voortkomt, ond;/ den naam van Ecne tot de fxcfde Claffe der Dagvlinders be-

hoorende dofgroene R.iips, van eene zonderlinge gefluite , of het Ricbokje , op Tab. XXXI.
in de 6de Fig- in 't volgende Vierde Deel, zeer natuurlyk afgebeeld. Deze Rups nu, als

men de beide doornichtige hoornen op den kop uitzondert, fchynt, benevens hiare Pop ,-

meer tot de Tweede, dan tot de Eerfie Claflè der DagTlindeis te bchoorcn. Doch dewyl

2e in den tegenwoordigen Dagvlinder van de eerlle Claflè verandert, zo is dit lufecl bui-

len kyf voor eene foort van Middel -Infeft te houden; als 't welke van tweeërlei Clallèn

«enige kentekens heeft, en gevolgiyk tuflchen twee verfchillendc Cüflen geplaatft zou

anogea worden. Echter behoort deze Vliader, wegens zyne twee korte klaauwlooze veeg-

pooten. en 4 pooten met klaauwenj buiten twyffêl tot gecac andere, dan tot de eerfte

Üafie der Dagvliudcis.
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Deze Vlinder komt irj onze Geweflen zelden voor; hy is 'er ten minfte Tab,

niet alle jaaren; en wanneer zulks geichicdt, vind: men hem gemeenlyk in^^^'^»

Jul^ en Augitjius. Nochcans ftaac my zeer wel voor, dat ik dcnzelven, om-
trent dien tyd van 'c jaar, toen ik niy, in myne jeugd, in Saxen bevond,
menigvuldig op de velden en weiden ,. daar het Vee graasde , gezien hcbbe

;

alwaar hy meellal op den meft, en inzonderheid op den koe-meft zat, om
'er zyn voedzel uit te haaien*. Dikwyls zag ik 'er zulk eene menigte op eenc
kocvlade, dat zy 'er gancfch door bedekt ware; en ze hebben my, voor dat

ik hen recht kende, wel eens doen fchrikken, wanneer ik hun te na kwam,
en zy met een gancfchcn zwerm opvloogen. Doch naderhand fchiep ik 'er

dikwyls vermaak in, om ze te zoeken, en op te jaagen; vermits my de fraaie

wcerichyn hunner vleugelen , als 'er in 't opvliegen de Zon op fcheen , onge-
meen geviel.

S- 3.

Welke moeite ik naderhand, toen ik my met de onderzoeking der Infefleii

bezig hield, aanwendde, om de Rups van dezen Vlinder te ontdekken, kan
zich niemand beter verbeelden, dan die genen, welken, ten opzichte dezer
Schepzelen, met my eene zelfde neiging gevoelen. Met dit oogmerk hebbe ik

de Wilgen, Elzen en Eiken oncelbaare maaien laaten beklimmen en doorzoe-

ken y

• Deze fchoone Vlinders zetten zich oolc gaerne op den grocd der Wouden, op natte wegen,
neder; doch eenige Liefhebbers der Infcdten meenen opgemerkt te hebben; dat de donkere en
lieldere foorten nooit of zeer zelden , by elkander in geielfcbap gevonden worden. De heldere
Ibort laat zich b; HaUe in Saxen , in de zogciiaam.lc Polver,\'cidc, menigmaalen reets in Jun'j
zien , en fchyntin Jul-j weder te vcrdwyncn ; waar tegen de donkere meelial in de Eikemvoudtn
van Saxeuland g-zien wordt, en niet eer te vooifchyn komt, dan in 't einde van ^a/j en 't

begin van Auguflm- De Rups dezer laatlle foorte zou, to men wil, het Eikeloof tot ipyze
gebruiken , en dezcltde weezen , welke de Heer Rófel in 't volgende Vierde Deel op Tab.
XXXI. Fig. 6, afgebeeld heeft. Ondatuflchen is het zeker, dat ze he: loof tan de Abeel

-

o* Popelboomcn {Populus Tremula by C. Baiihin.) nuttigt; en even zo wel in de zwarte
en donkere foort dezer Dagvlinders, met een blaauwen weerfchyn, verandert, als in de
foort, die geen blaauwen weerfchyn, maar alle de overige koleurcn en vlakken bezit: en
die, gelyk de Heer Kófel §. 3. vermoedt, Teelligt het Vrouwlyk geflacht uitmaakt. Echter
wil men, dat de heldere bruine foort, met een blaauwen weerfchyn, mede uit de Man-
lyke foort van Rupfen voortkomt, die in 't Vierde Deel Tab. XXXI. Fig. 6. afgebeeld is;

fn dat deze Rups zich ook geneert met het loof van Wilgeboomen. Maar fchoon verfchei-
den Liefhebbers den oorfprong der donkere en heldere foorte dezer Vlinders, uit Rupfen
van eenerlei gedaante, afleiden; zo t^vyff«le ik 'tr nochtans aan , dat ze eenerlei en van dezelf-
de foort zyo; en ik houde tot heden elk voor eene byzondcrc foort. Wat ten laatfle de
Eieren dezer Vlinders nog betreft, dezelven zouden, gelyk de meefte Eieren der Dagvlinders
van de eerlte ClalTe, eenigiins iangkwerpig rond, uitgehoold, of groevig, en met ribbetjcs

voorzien zyn.

Ec 3 K LEEMAN tJ,
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Tad. ken, inzonderheid om op de laatden myn wenfch vervuld te zien; dewyl ik 'er
XLII, jje2e Vlinders dikwyls rondsom had zien zwerven. Ook hebbe ik menigmaa?

den Houtkapperen eene belooning toegezegd, ingevalle zy my de byzondere
Rupfen, welken zy hier of daar aan de Eikenboomen vinden mogten, zouden
brengen: maar alle die zorg en moeite is tot nog toe vergeeflch geweeft.

Deze Vlinder toch is wezciilyk een der fraaiften van onze Gewefien; en
kan aan eene Verzameling van Infeften tot geen gering cieraad vcrftrekkcn.

OndertufTchen echter zyn ze niet allen even fchoon, maar in kolcuren en
tekeningen onderfcheiden. Deze Tab. XLII. vertoont 'er tweeërleie foorten van

;

onder welken die van de li'e en nde Ftg., waarin men de boven en ondervlakte

der vleugelen ziet, wegens den zwartbruinen grond, de donkerfle is; in de
3de en 4'-^e Fig. daarentegen is eene helderer foort afgebeeld. Nu zyn 'tr

evenwel nog andere tuiïchen deze beide foorten , die ten deele donkerer iiicvallen

;

en men vindt 'er ook , hoewel zelden, eenigen, die den overigen in alles volko-

men gelyk zyn , doch niet in 't blaauwe fpeelen ; en dus wel eene gantfch

byzondere verfcheidenheid uitmaaken, doch daarom van deze foort niet uit te

fluiten zyn. Byaldien ze raenigvuldigcr voorkwamen , zou ik ?e bykans voor de

Wyfjes van de anderen houden*.

Wanneer men zodanig een Vlinder by dag befchouwt, en iiem, zo wel ten

opzichte van 't oog, als van het invallende licht, in eene zekere ftrckking of

af-

• Wanneer die van de donkere foort deler Vlinders , welke in 't geheel geen blaauwen wcer-

fchyn heeft, tot het Vrouwlyk geflacht te brengen zy, zo kan dezelve wel tot de donkere

foort met een blaauwen weerfchyn behooren . en die de Mannetjes weezen ; waar tegen dan

de heldere bruine foort, zo wel met als zonder den blaciiwen weerfchyn, van de voorge-

melde donkere foort gantfch verfchillende kan weezen,- en dan maakcn die met den blaau-

wen weerfchyn veelligt het Manlvk, en zonder denzelven tnidchien' het Vrouwlyk gcflacht

uit. Voor 't overige hebbe ik opgemerkt, dat 'er, ouder de donkere foort met den blaau-

wen weerfchyn, ook zomwylen eenigen voorkomen, die geene oranje -geele ringen op de

bovenvlakte hunner voorfte vleugelen hebben. Als mede, dat men 'er insgelyks onder de

heldere fbort zulken vindt , die op de onderzyde hunner vleugelen geen zo fchoone,

maar eene flechter en bruiner gedaante hebben, dan deze, welke hier in de ^dc Fïg.,

afgebeeld wordt: en dat ze ook in de achtervleugelen geen witten, maar een bleek- brui-

nen ftreep vertoonen.

Byaldien ik door den tyd meer zekeiheids vcrkryge van de wczenlykc verfcheidenheid

dezer prachtige Vlinders, zal ik niet nakaten, zulks in myne Byvoegxelen aan te mer«

ken; waarin ik ook nog eene afbeelding vaa die foort, welke geen blaauwen weerfchyn

iieeft. denkemede te deeleiu
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afHand houdc, ziec men overal op denzelven of een onvergelyicclykcn blaau-TAB.

wen wecrfchyn, of eenc (Icchte aardvervvigc kolcur. Dej:e tweccrleie koleiircn ^l-^*^

nu zyn de oorzaak, dat men hem den naam van Cbangeam^ (verwifFelcnde

koleurigen) gegeeven heef:, of hem den IVccrfcbyn-f'^ogel, den IVeerfchyn

-

Vlinder noemt. Die foorc echter, waar aan niets blaauws gevonden worde,

verdient dezen naam niet; maar zy is zo zeldzaam als eenc witte Zwaluw, of

een andere Vogel ; die wel , volgens het üiterlyk aanzien , van zyn aart of ge-

flacht afgezonderd is, (zo als ik 'er gezien hebbe, en ook zelf bezitte,} maar

die nochtans daarom voor gecne byzondere Ibort gehouden kan worden. Daar
benevens zyn alle deze Vlinders, die, uit hoofde van hunne tweeërleie koleu-

ren, met recht Weerfchyn - Vlinders genoemd konnen worden, ten opzichte

der blaauvve koleur, niet alle ecnerlei: want by zoromigen fpeclt die koleur

in 't hoog Violet, doch by anderen heeft ze zulk een glans, dat zelfs de

allerfynfte Ultram.aryn 'er zich dof by vertoone, en geen Schilder in Haat zy

om dezelve na te bootzen,

S. 6.

De Vlinders dezer foorte, die eene donker -bruine grondverwe op de boven-

viakte hunner Vleugelen hebben, gélyk 'er in de i^e Fig, een afgebeeld is ^Fig. r,

zyn in de vier vleugelen meellal met witte vlakken voorzien; welken, in te-

gendeel, in de heldere foort veelal oranje -geel zyn, gelyk de 4de Fig. aan-F'^. 4.

toont ; doch de overige vlakken en de Oogfpiegels zyn in beiden weder oran-

je-geel. En zo heeft men ook ten aanzien der ondervlakte aan te merken,

dat die, in de 2de Fig.., behalve de oranje -geele Oogfpiegels, met veele^'i?* '•

donkere grondvlakken en cieraaden pronkt; terwyl de 3de //^., welke de^'iS'- 3*

ondervlakte der vleugelen van de heldere foort dezer Vlinders onder 't oog
brengt, altoos, meer dan de bovengemelde, met oranje -geele vlakken, ge-

kronkelde cieraaden, en bezoomingen vercierd is. Wy zullen ons thans met

geen wydloopiger befchryving dezer Vlinders ophouden , vermits ik verzekeren

kan, dat ik de afbeeldingen zo naauwkeurig vervaardigd hebbe, dat het over-

bodig zoude zyn, veele woorden te gebruiken van 't gene men duidelyker

zien kan. Verder zal een ieder ligtlyk begrypen, waarom ik dezen Vlinder

onder de eerile Claffe der Dagvlinders rekene, wanneer hy de kentekens, door

my in het Voorbericht dezer ClaflTe, in 't Eerfle Deel, opgegeeven, zal ge-

lieven na te gaan.

De Heer De Reaumur meldt in zyne Mem. pour fervir a V Hijloire des

Infectes., Tom. /. Mem. V. pag. 197. van de vleugelen des Vlinders, hoe de

levendigheid, de groote glans, en de menigvuldigheid derkoleuren, hun veele

bewonderaars verworven hadden ; en hoe 'er zommigen dermaate opgefteld

wa-
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Tab. waren, dat ze de Vleugels van zekere Vlinders toe zulk een hoogen prys in-
>i-UÏ, kochten, dat men 'er wel Diamanten voor koopcn kende*. Schoon nu miflchien

diergelyke vleugels gemecncr zyn onder de Indiaaniche, dan onder de Euro-
pifche Vlinders ; zo toont de tegenwoordige Vlinder echter , dat 'er ook dier-

gelyken in onze Geweflen zyn. En deze byzondere wecrfchyn - glans heeft my
zodanig getroffen, dat ik alle mogelyke moeite aangewend hebbe, om 'er de

oorzaak van uit te vinden; welke ik ook eindelyk, tot myne grootfte verwon-

dering, in het vederftof ontdekte. Wanneer men dezen Vlinder beziet, zo als

men met den rug naar 'c venltcr Aaat, en den Vlinder, met zyne uitgebreide

vleugelen, ia diervoegen houdt, dat doszelfs kop gekeerd zy, naar 't lichten

naar de oogen van den genen, die hem bcfchouwen wil, zo zal men byna

overal eene fchoone blaauwe koleur ontdekken. Maar als men, zonder van

ftand te veranderen, den Vlinder derwyze draait, dat het einde van zyn ach-

terlyf en vleugelen naar de oogen en 't invallend licht gekeerd is, zo valt de

koleur geheel in 't bruine. Wanneer men daar en tegen den Vlinder in dien

ftand houdt, en zich zeiven omdraait, zal men altoos de koleuren zien, vv el-

ke men eerll befpeurd heeft; en dus zal hy altoos of bruin of blaauw v.'ce-

zen; doch het blaauwe is op zyn fchoonfte, wanneer de Vlinder recht door

het invallend licht befchcenen wordt. Hierby ftaat voorts over 't algemeen no;-

aan

• Dit was zeer overeenkomftig met den buitenfpoorigen Ttüphandel, welke in Holland , g*:-

duwende de jaaren IÖ34. en 1637, in zwang ging. Want gelyk de Heer De Reauinur zegt =

dat men de Vlindervleugels zo duur betaalde, dat men 'er wel Diamanten voor koopen

kon, zo was het in dien tyd ook met de TulpboHen; het welk uit het volgende voor»

beeld af te neemen is. Men gaf in die jaaren voor één Tulpbol:

12 Lallen Tarwe, waardig - - - -
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aan te merken, dat zo \vel het licht, als het oog, fchuins op den Vlinder Tab.

moet vallen; want als 'er het oog recht uit van boven op valt, zal men eene^LLl,

vermenging van blaaiiw, bruin en violet gewaar worden.

Vermits nu de fchoone koleuren , waar mede de vleugels der Vlinders pron-
ken , fchielyk verdvvynen , wanneer het daarop zittende ftof 'er afgewreeveft

wordt; kon ik niy ligtlyk verbeelden, dat de verandering der koleuren aan
den tegcnwcordigcn Vlinder in 'c zelve te zoeken zy. Dat zulk ftof uit kleine

vederen, of, gelyk de Heer De Reauaiur wil, uit fchubben beftaat, is ge-
noegzaam bekend; maar gemerkt deze vederen, of fchubben, niet aan alle

Vlinders zulk een fchemerendcn weerfcbyn maakenden glans van zich geeven,
moeten ze aan den .tegenwoordigen eene byzondere gedaante en fchikking

hebben. Om deze byzonderheid nu te leeren kennen , bragt ik zodanig een
vedertje onder het Microscoop, en befchouvvde het zelve door een glas, dat
de voorwerpen ten flerkfte vergroot. Ik zag het toen op die grootte, dat ik

""er een gantfch blad papiers mede zou hebben konncn vullen; weshalve ik

het op Tab. XLIV. in de 5^te en óJ»-' Fig. in cenc geringere vergrooting '^^'•

afgebeeld hebbe. Wanneer ik nu zodanig een Vedertje door het Microscoop opf-^^^*
die wyze befchouwde, dat 'er het licht, volgens Fig. 6. by den fteel a. op gif'6^'

viel, en myn oog ook meer derwaarts, dan naar Letter ^., den uiterften rand
van het vedertje, gericht was, zo fchccn hetzelve blaauw; doch als ik het
indiervoege befchouwde, dat de voorige vlakte bovenwaarts bleeve, en myn
oog in de ^'^'^ Fig. meer op c. dan op el. geveftigd ware, zo kwam het my
gantfch bruin voor. Dienvolgens had ik nu 'wel uitgevonden, dat de grond-
oorzaak der Weerfchyn - koleure in de ftofjes of vedertjes zelven te vinden
was,- maar ik had nog niet konnen ontdekken, waarom dezen in tweeërleie

koleuren Ipeeiden. Alleenlyk had ik opgemerkt, dat het vedertje met veele

kleine dwarsflreepjes bezet was; welken my echter in deze vei^rooting niét

duidelyk genoeg in 't oog vielen. Om zulks evenv/ei grondig te weeren, bragt

ik, niet zonder veel moeite, flcchts een puntje of foicsje van een vedertje

onder het meeft vergrootcnde glas,* en toen zag ik, dat de bovengenoemde
dwarsflreepjes louter driekantige Prismaas waren; v;elken ieder eene zicht-

baare blaauwe en eene bruine vlakte liadden ; zo dat ik op de eene zyde niet

anders dan biaauwe, en op de andere zyde alleen bruine vlaktens 'gewaar
wierd: op eene diergelyke wyze, als men met zodanige Driekantige Prisma-
ftaafjes zulke at"beeidingen kan maaken, dat men op ieder zyde eene andere

vertooning zie. Ik hebbe dit, tot een beter begrip, in de y'is en 8fte Fig.^'S' ^'

afgebeeld : dan men moet 'er echter by aanmerken , dat ik die Prismaas in '" ^"

veel tederer en zagter koleuren zag, dan ik ze hier, om ze duidelyker te

vertoonen , voorgefteld hebbe. Ook liepen ze juift niet in eene zo rechte linie

%de Deel ifle Stuh Ff door
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Tab. door de gantfche vlakre heen, maar alleen van de eéne ader, waar mede
XLIV. diergelyke vedertjes doorweeven zyn , tot de andere ; doch echter allen over-

dwars. Naar maate dat nu het licht op deze Prismatifche vlaktens valle , zyn
ze ook helderer of donkerer: want indien, in de 7de Fig., de blaauwe vlak-

Lett. e. tens van de zyde van Letter e. het licht ontvangen, vcrtoonen zy zich zeer
f- g, b. helder; en de bruinen aan de zyde van / (laande, zyn donker; wanneer in

tegendeel, in de 8'te Fig.^ het licht van de zyde van Letter o;, op de bruinen

valt, zo zyn die helder, en de blaauwer naar Letter i6. zyn donkerer. In deze
fchikking dan vindt men de grondoorzaak van den zo prachtigen Wcerfcbyn - glans

dezes Vlinders. En dit verfchynzel bevvyft ons tefFet^-s, hoe gering al onze
konfl te fchatten zy tegen de Werken van den vinger des Almagtigen; die

ons, door een voor 't bloote oog anzichtbanr (lofje, in de groodfe verv/on-

dering brengt.

De kleine Wilgen - Rups, met den vleefchkdeungtn

ruggeftreep^ en twee roods rug-zuratten; benevens haare

verandering in een Vlinder. Behoorende tot de Tweede
Clajfe der Nachtvlinders,

§. 1.

Tab- T^® Wilgebladeren dienen aan zo veele Rupfèn en andere Infeélen tot

XLIII. JL/voedzel, dat ik grootlyks twyiFele, of ik ze wel alteinaal zal konnen
afbeelden. Onder dezelven rekene ik ook deze byzondere Rups, die ik thans

voomeeme te befchryven; welke ik, in den Zomer van 't jaar 1750, ontvan-

gen hebbe; en niet ligt te vinden is, ora dat ze zich altoos onthoudt in bla-

Tig. I. deren, die met haare draaden toegewikkeld zyn, als in de lüe Fig. te zien

is; welken zy allengskens heimelyk verteert*. Hoedanig eene geftalte zy hebbe,

als

* In 't midden van ie maanJ 'Jttly 1763. hebbe ik dese foort van Rupfen ook op de witte

en zwarte Popelier - bladeren , voor 't eerft ontdekt en opgekweekt. De Eieren, uit welken

dezelven voortkomen, zyn lond verwulfd , en van onderen flat gedrukt, doch loopen van

boven eenigermaate fpits toe. 7,e fchynen glad en blinkend te weezen; maar, by eene fterke

vergrooting, ziet men as nochtans met een veelvuldig zeshoekig traliewerk , zonder tuflchen-

verdicpingen , overtoogen. Derzelver koleur is in 't begin groenachtig -graauw; maar wordt

eerft roder, dan loodverwig, en eindelyk gantfch zwart. Ik vond ze altoos aan de onder-

iyde der bladeren, en nooit enkelvoudig, maar 3, 4, 5, 6, en zomtyds meer byecn. Op
den 20 Augujiui kwamen de jonge Rupfen 'er uit te voorlchyn; zy waren met een

grooten zwarten kop voorzien, en bezaten terftond de behendigheid van draaden te lpin«

oea. Voor de ccrfte verwiflèling van huid, die op den 23 Aug. gebeurde, fchaafde zy heï
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als ze haaren volkomen wasdom bereikt heeft, vertoont ons de ide Fig, HaareTA»,
grootfte lengte is zelden boven één duim; en zy is daar beneven overal van^'-"!-
eene bykans gelyke dikte. De Kop, welke niet dunner is dan 't lyf, draagt ^'i^* **

eene bruin - graauwe koleur, en is met eenigc hairtjes bezet. De hals heeft
ecne oranje -gecle bezooming ; en de beide zyde- vlakten zyn afchgraauw;
doch over den rug loopt 'er, van den hals af tot aan 't achterlle lid, een
heldere, breede, vleefchverwige (Ireep, waarin twee hoogroode Wratten (taan.

De eerde zit op den vierden ring, van den kop afgerekend; van rondsoni
heeft dezelve een zwarten grond, en daarin Haat ter wederzyde een klein
rood puntje, onder 't welk een wit vlakje te zien is. De tweede Wrat ver-
toont zich op den laatiten ring; en deze heeft eerll ecne zwarte en vervolgens
eene oranje -geele bezooming; verder ziet men achter den Wrat, twee reien
kleine oranje -geele knopjes. Van onderen heeft deze Rups, op ieder zyde,
wederom eene oranje - geele bezooming ; en boven dezelve ftaan , in den graau'
wen grond van eiken ring of lid, twee gelykvormige knopjes tegen over elkan-
der. Van die eigenlte geele koleur zyn ook de acht Itompe buikpooten, be-
nevens de nafchuivers; en de zes voorile klaauwpootcn vindt men iets donke-
rer. Het lyf is overal met tedere, donkere hairen bezet; doch op de beide
rooJe Wratten zyn die hairen wat langer; en ze vallen aan den wortel in 't

.oranje -geele.

Weeke groene vleeich der bladeren af; doch by toeneemenden wasdom bekusagden i.y de-
aelren aan den rand. De tweede verandering van huid gefchiedde op den 27 en 28 /fug.
en vervolgens gebeurde zulks nog tweemaal. Hoe meer zy in wasdom toenamen, des te
meer wcrJen 7e lan de volvvafibnen gclyk, By ieder vervelling ovcrfpinnen zy de plaats,
daar ze de huid zullen afleggen; opdat ze zich met haare pooten mogen vaftzetten, co
voor 't afvallen verzekerd konnen zyn. Den 26 September hadden zommigen zich reets
ingefponnen. Zy orerwinterden als Poppen , en kwamen , in 't begin van de Lente des jaars

1764, uit het Poppevlies te voorfchyn, in de gedaante van diergclyke Vlinders, als de Heer
Röfel op Tab. XLIII. afgebeeld heeft.

Ondcrtuflchen is 'er nog een ander flach van deze Vlinders, welken mede uit foortgelyke
Ruplèn voortkomen; en die aan dezen Vlinder b)kans in alles denn?aten gelyk zyn, dat
zelfs kenners daarin miflen , en dezelvcn voor eenerieie Ibort houden kunnen

;

'ingevalle zy
geen acht geeven op zekere naauwlyks te merken vlakken en koletiren, die de eene foort
heeft, en welken aan de andere ontbrecken; te meer, dewyt men deze foort wel eens 'tn

gezclfchap van de tegenwoordige vindt. Doch onze tegenwoordige Rups is wyders van de
andere onderfclieiden door den groot«r kopj en den vleefchverwigen rug, die by de andere
geel is ; ook zyn de hairen iets hnger,
De (Heer Sepp heeft die aan de onze zeer gelykendc foort, in zyne Nederlandfche !»•

feilen, in het tweede Gezin der Nachtvogels, Eerfte Bende, IVde Stuk, eerfte Ferhaiide-
ling. Tab. I. Fig. 12- 18. fraai afgebeeld, en in haare gantfche leventwyze befchreeyen.
Zommige dezer tegenwoordige foorte van Rupfen veranderen ook eer dan de overigen 10

Poppeni en komen nog in den Herfft van 't zelfde jaar als Vlinders te Toorfchyn; die

dan, gelyk de Heer Röfel in §. 3. aanmerkt, hunne Eieren aan de takken der Wilgeboomeo
leggen; waar uit de jonge Rupfen in 't volgende voorjaar gebooren worden. Hierom
vindt men van dit In(è6t menignnaal Eieren, Rupfen, Poppen, en Vlinders ten gelykentydc.

Fff. Kleemamn.,
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Tab. Deze Rups is tamelyk langkzaam in *t kruipen, en by de aanftaande ver-
XLIII. andering blyft ze doorgaans in iiaare oude wooning; welke zy dan met een

digter en eenigzins fterker Weefzel omfpint, dan 't gene, waarmede zy de

bladeren te zamen getoogen heeft ; en na verloop van 4 of 5 dagen verandert

^'i' 3' zy in 't zelve in zodanig eene bruinroode Pop, als 'er eene in de 3<-ie Fig<.

afgebeeld is.

§. 3-

fig, 4 Uit deze Pop komt vervolgens, in de maand O&obery een kleine Nacht-
*" 5- vlinder te voorfchyn; dien ons de 4'.ic' Fig. zittende, en de 5^12 vliegende ver-

beeldt," de eerfie is een Mannetje, en de tweede een Wyfje. Schoon ze nu

beiden, ten opzichte hunner grondvcrwe en cieraaden, niet van elkander te

onderfcheiden zyn, kan men niettemin het Wyfje aan 't dikker achterlyf, en 't

Mannetje aan zync iets breeder,vedervormige Sprieten
,
genoeg onderkennen. De

grondvervve van dezen Vlinder is, zo wel aan zyn gantfche lyf, als aan de

vier vleugelen, meerendeels afchgraauw; doch aan den voorkant van den bui-

tenften rand der bovenvleugelen ziet men eene donker -graauwe vlak; en aait

dezelve ettelyke fchoone, oranje - geele uitgetande vlakjes; dewelken, door

middel van haare donkerbruine bezooming , nog meer verhoogd worden. Voor

't overige zyn deze bovenvleugels ook nog met eenige onregelmaatige , heldere

dwars -linien doortoogen; en nevens de groote vlak dezer vleugelen ftaat een

donker punt. Het achterlyf eindigt aan beide de gedachten met vedcrftof, het

welk aan dit deel eene trechtervormige gedaante geeft. Het Wyfje legt zyne

Eieren nog in denzelfden Herfll, waarin het te voorfchyn gekomen is, aan de

takken van den Wilgeboom ; en daar uit worden in 't voorjaar weder andere

jonge Rupfen, van gelyken aart als deze, gebooren.

De groote eft hyzonder fchoone. Witte Vlinder, met

roade oogjpiegeh en zwarte vlakken". Behoorende tot de

tweede Chijfe der DcigvUnders.

% I.

Ta». ^—^ elykerwyze de minfte Liefhebbers der Bloemen hun werk daar van
3tLV, \^ maaken , hoedanig zy 'er uitzien ,, wanneer ze eerft uit de zaadeo

voortr

• Sckooa 4e Heer lUifel, toen hj de bcfchryving deier Vlinders uitgaf, v<3]gens §• 2. nog
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voortfpruiten , en (tengels en knoppen fchieten; zo zyn ook de meefte Lief- Tab.

hebbers der Infedlen gewoon, weinig acht op dezelven te geeven voor dat ze^^^'-

in hunne volle fchoonheid zyn. Ik wil zeggen, dat ze zich alleen bemoeien

met de Vlinders te verzamelen, en zich weinig laaten gelegen zyn aan de

Rupfcn en Poppen. Om deze reden hoope ik myne BegunlHgers te behaagen

,

wanneer ik voortgaa met zodanige Vlinders aftebeelden, en onder 't oog te

brengen, die ik in myne Verzameling hebbe; fchoon 'er my, ten aanzien der

verandcringe , tot nog toe niets van bekend zy. Verfcheiden dezer Vlinders

bchooren tot de tweede Claflè der Dagvogels; welker aantal veel groocer is,

dan dat der cerlle ClafFe; en waaronder de meeden, bchalven hunne byzon-

dere tekeningen, ook met de fchoonfte en cierelyklle koleurcn pronken. Het
zou derhalve jammer weezen, dezelven langer verborgen te houden; want
gclyk zy aan de fchoonheid eencr Verzamelinge van Infeiflen niet weinig luifter

byzetcen , zo koimen zy ook aan dit nieuwe Werk een groot cieraad ver-

leenen.

Op onze XLVfti-* Tab. verfchynt in de ifle en 2de Fig. een dezer fchoone jr,^. i.

Vlinders, dien ik in onze Geweften nooit hebbe gevonden, of 'er nimmer zag «« s.

vliegen, fchoon hy 'er ook, gelyk men my verzekert, in gevonden worde.

Den eerfien dezer foorte zag ik in de Verzameling van een Liefhebber en
Begnnftiger, toen hy reets vaftgefloken was; en hy verzekerde my, dat hy
denzelven uit Italië ontvangen had; alwaar hy, volgens het hem mede gedeelde

bericht, juifi: niet zeldzaam was. Doch ik zag 'er naderhand meer, in de fraaie

Verzameling van onzen Heer Apotheker IJeurer, en deze waren veelfchooner,

dan die, welke uit Italië gekom.en was. Hy verzekerde my teffens, dat hy ze

allen van zekeren Vriend, die op het Land woonde, gekreegen had; welke be-,

tuig-

in 't verkeerd begrip ware, dat deie Vlinder een buitcniaiidcr zou zyn, werd hy echter

naderhand overtuigd dat hy gedwaald had, wanneer hem de leevcnde Rups van dien Vogel,
door een voornaam Liefhebber, toegezonden was. Hy heeft ons van deze Rups en derzel-

yer Pop, in 't volgende vierde Deel op Tab. IV. Fig. i. en 3., eene volkomen afbeelding,

met cene nevensgaande befchryving medegedeeld. Dcwyl dezelve met geenc dwarsdraaden >

maar met een fpinzel omgeeven is ; en nademaal ze in geflalte niet gelykt naar de Pop-
pen van de tweede Claflc der Dagvlinders, maar eer tot de tweede Ciaflè der Nachtvlin-

ders, dan tot die der Dagvlinders, fchynt te behooren; zo is de Vlinder met zyne Rups
cene foort van middel -Inlcft tufTchen de tweede Clafiè der Dagvlinders en de tweede Ciaflè

der Nachtvlinders. Van de roode en zwartbezoomde Oogfpiegels, waar mede deze fchoonc
Dagvlinder ia zyne ondcrvleugelen pronkt , kan ik niet nalaaten te melden , dat ze dea
Liefhebberen der vergroote voorwerpen eene aangenaame befchouwinge konnen verfchaften»

Om dit te bewyzen, zal ik 'er door den tyd, in myne Syvoegzclen , eene prachtige afbeel-

ding van vervaardigen.

Kleemann»
Ff 3
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"Ta. tuigde, dezelven alle zomers niet alleen gezien, maar ©ok gevangen te heb-
^^' ben. Dit nu verwonderde my des te meer, gemerkt ik dezelven nooit ontdekt

had; fchoon ik alle jaaren geen arbeid of moeite fpaarde, om diergelyke

Schepzels op te zoeken. Doch of deze Vlinder een Inlander of een Vreemde-
ling zy, is om 't even; hy verdient altoos befchouvvd te worden; en ik

denke dat ieder Liefhebber denzelven merkwaardig zal vinden.

5.3.

De Vlinder , in de i ^-^ Fig. vliegende vertoond , is de fchoonfle van allen

,

welken ik ooit gezien hebbe. De grondverwe zyner vier vleugelen vertoont

zich, zo wel aan de boven -als aan de ondervlakte, geelachtig wit; doch
dewyl ze weinig ftofvederen hebben, zyn ze meeila! doorzichtig. Aan den

buitenrand der beide bovcnvlcugelcn ziet men cene breede, graauvvachtige,

flingervormige bezooming,' en naby dezelve loopt 'er nog ecne fmallcr, en

tederer, dwars over den vleugel heen. Voorts zyn 'er in deze bovenvleugelen

vier merkelyke Fluweel - zwarre vlakken, van ongelyke grootte en gedaante,

tenevens eene kleiner van dezelfde koleiir. Doch de beide Ondervleugels ver-

deren dezen Vlinder 't meefl, doordien elk dcrzciven, op zyne bovenvlakte,

pronkt met twee hoogkarmyn -roode en ronde Oogfpiegels, met eene zwarte

bezooming, uit welker midden, in de grootflen, ecne verdeelde, en in de

kleinften eene enkelvoudige fneeuwwitte vlak uitfchittert. Daar benevens wordt

men aan den binnenrand, niet verre van 't einde des ondcrvleugels , eene

zwarte kronkel-vlak, en, aan den buitenrand, eenige uit tedere (lippen be(li;r.n-

de graauwachtige golvende ftrecpen, gewaar. By de inleding vallen de boven

en ondervleugels, beiden in 't citroen -geele; welke koleiir ook aan den rand

der eerftgemelden te befpeuren is; en zo verre zich dezelve uitftrckt, zo

verre zyn ze ook met zwarte ftippen befprenkcld. Het lyf is , en aan het voor-

fte, en aan het achteide deel, met lange hairen begroeid, die eene graauw-

achtige vervv'e hebben. De fprieten eindelyk zyn kolftchtig, en, even als de

foeide oogen, zwart.

De aJe Fig. vertoont dezen Vlinder met z>-ne boven te ?anicn gevoegde

vleugelen, in zyne gewoone zittende gcftalte; waar door men de ondervlakte,

zo wel van de boven - als van de ondervleugelen , befchouwt. Deze ondervlakte

is nog fchooner dan de bovenvlakte; om dat 'er drie roode oogfpiegels, be-

nevens eene driehoekige vlak, op gezien worden; daar benevens ontdekt men

by de inleding nog vier andere vlakken van< dezelfde koleur, die cenigzins

hoekig, en van boven zwart bezoomd zyn; doch van onderen, toe over de

helft, door de geele hairen van 't voorlyf bedekt worden. De vier zwarte

vlakken, welken op de bovenvlakte van den voorvleugel te zien zyn. vertoo-

nen
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nen zich ook hier op de ondervlakte; doch met dit verfchil, dat de beide Tab.

achterflen in 't midden een fchoon rood Itipje hebben. Betreftende de Kar-^^^-
myn-roode vlakken, dezelven zyn by alle Vlinders van deze foort niet van

eenerleie koleur ; nademaal ze by zommigen kaneel - rood , by anderen menie -

rood, en by anderen weder oranje -geel bevonden worden: ook kan men de

kleine roode (lippen by zommigen, in de ondervlakte der bovenvleiigelen, in

't geel niet zien; des deze foort van Vlinders mede veranderlyk zy.' In onze
2de Fig. is het voorlyf benevens de zes pooten geelachtig; waar tegen het

achccrlyf van boven graauw, en van onderen geel is; inzonderheid aan de

laatile leden ^ daar het bykans in 't oranje -geele valt.

De hoog-blaauwe Dagvlinder van de tzueede Clafey
met zivartgevlflktc en donker bczoomde vleugelen.

§. I.

l>eze foort van Vlinders wordt in de maanden van Juny en jfuly, ook wel
vroeger of laater, onder andere Vlinders, fchoon zelden, echter geraeenlyk

op de Weiden en woefte plaatzen gevonden. Dezelve heeft wel veel overeen-

komft met de blaauvve foort, welke ik reets op Tak XXXVII. in de 3de,
4de en 5de Fig. afgebeeld hebbe; doch het verfchil is nochtans zeer merk-
baar, zo door de zwarte vlakken en de donkere bezooming op de boven-
vlakte der vleugelen , als door de grootte des Vlinders. Ter dier oorzaake heeft

men dezelve meer eene byzondere foort, dan eene verfcheidenheid te noemen.

De 3 de Fig. dezer Tab. vertoont ons dien Vlinder met uitgebreide vleuge-f/». 3,
len, waaraan men duidelyk befpeurt, dat ze alle vier, in bunnen fchoonen
blaauwen grond, met verfcheiden zwarte vlakken, van ongelyke grootte, ver-

cierd zyn; en dat ze aan den buitenften rand eene breede, zwartbruine be-

zooming hebben , die met wit omtoogen is. De bovenvleugels hebben ook van
vooren iets zwart -bruins; hetwelk aan de inleding op zyn breedfte is; en in

de donkere bezooming der beide ondervleugelen zyn eenige zwarte punten te

befpeuren, die van vooren met eene witte halve cirkel -linie omgeeven zyn.

De grondverwe, zo wel van 't voor- als van 't achterlyf, is ook blaauw,
doch veel helderer dan aan de vleugelen.

De ondervlakte der vier vleugelen valt, gelyk de 4de Fig. vertoont, meefl-

al in 't graauwe; dan naar de inleding toe wordt ze meer helder- blaauw.

De-
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Tab, Dezelve pronkt verder met verfcheiden zwarte vlakken, van ongelyke grootte
XLV. en'geftalte; van welken zommigen wit bezoomd zyn.

De kleine vuurroode en goudglanzende Dagvlinder, 'van

de tweede Clajjè^ met donkere vcrcierfelen.

Op Tah. XXXVII. van dit Deel hebbe ik Fig. 6 en 7. reets een goud-

glanzenden of vuurrooden Vlinder dezer Claiïè onder 't oog gebragt, die niet

2eer gemeen is: thans vertoone ik een anderen Vlinder, die, fchoon gemee-
ner en kleiner, ook van eene zeer zonderlinge foort is. Men vindt dezelve

op de Weiden; en ze wordt zomwylcn, des zomers, in de bofchen gezien*.

De grondvervve der bovenvleugelcn fchirtert op de bovcnvlakte, gelyk de 5de

Fig. aantoont, even zo fchoon goudblinkend, of vuurrood, als die van den
eerlt gemelden Vlinder op Tab. XXXVII. Maar de tegenwoordige is, behalve

door zyne kleiner geftalte, ook nog daar door van den anderen te onder-

fcheiden, dat hy op zyne bovenvleugelen met zwarte vlakken befprenkeld is;

en aan den btiitenrand eene breede, doch aan den voorden rand eene fmulle,

donkere bezooming heeft. De grondverwe der Ondervleugelen vertoont zich

daar en tegen donker olyfbruin; en aan dezelve ziet men een vuurrood breed

boordzel, met eene gantfch zwarte en ingetande bezooming, daar eene witte

op volgt; welke laatile de bovenvleugels ook aan den buitenrand hebben. Het
lyf is donker van koleur, maar heeft van achteren een blaauwachtig- graauweu

zoom.

De 6de Fig. vertoont de ondervlakte der vleugelen van dezen Vlinder. De
achtervieugels hebben een heldergraauvven grond, met eenige zwarte flippen

befprenkeld; vvaarby, aan den achterllen rand, een geelachtig- roode dwarsllreep

te zien is. De grond der voorvleugelen is meelkl geelachtig -rood; en omtrent

den voorlten rand, welke iets graauwachtig uitvalt, ontdekt men een helder

geel vlakje; van gelyke koleur is ook de bezooming der verfcheiden zwarte

vlakken dezer bovenvlakte, en het lyf is eenigzins helder blaauwachtig- graauw.

Dt

* Deze foort van Dagvlinders ontdekt men zo in 't voorjaar als in den Hcrfll. Volgens het

zeggen van een Liefhebber der Inlcften zou ze uit een aardig helder groen niet een geelen

Ruggeftreep vercierd Schild -Rupsje voortkomen j 't welk men , in de maanden van Juny tn

jfuly, op den bloefTcm der ^cetofa Syhejlris, of wilde 2.uuring, die haar tot voedz.cl dient,

kan vinden. Indien ik dit Schildrupsje nog niagtig worde, zal ik niet verzuimen 'er eene

naauwkeurigc afbeelding van te maaken.
Kleemann-
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De byzonder fchoom zwavelgeek Dagvlinder, met vier
oranjegeek vlakken; hehoorende tot de tweede Clajfe.

Vermits de vleugels van dezen Vlinder juift zodanig een omtrek hebben ,Tab.^

dat ze zeer na overeenkomen met zomraige ftoniptoegefpitfte Bloem
-^^^''•

en Boombladeren; en devvyl ze ook, als dezen, met verfcheiden aderen door-
weeven zyn; zo zou men denzelven niet oneigenlyk het vliegend geele Blad
konnen noemen. Ten aanzien der koleure ontdekt men jaarlyks tweeërleie zulke
Vlinders. Eenigen van dezelven zyn ongcween fchoon hoog - zwavelgeel ; an-

deren zyn meer wit dan geel; hoewel 'er, wat de overige tekeningen en ge-
Halte betreft, voorts geen onderfcheid in te befpcuren zy. Dit doet my geloo-
ven, dat deze verfcheidenheid der koleure het verfchil des geflachts aantoont:

te meer, daar ik, zo menigmaal als ik deze Vlinders gepaard hebbe aangetrof-

fen, altoos zag, dac de een geel, en de ander wit was.

Gemeenlyk ziet men dezen fchooncn Vlinder tweemaal in 't jaar, en hy is

dan, zo wel in 't open veld en op de V/eiden, als aan de buitenzyden der

Wouden te vinden. Voor de eerde reize komt hy in de Kefelyke Lente te

voorlchyn; doch naderhand verdwynt dezelve; en hy laat zich in de maand
Jul'3 en Aiigujlm in grooter menigte weder zien. In dezen tyd is hy gewoon
zyne Eieren aan zodanige gewalTen te leggen, waaraan het jonge broedzel de
benoodigde fpyze kan vinden. Dit bereikt dan ook nog in den Herfll zyn volko-

men wasdom; verandert in Poppen; blyft in die gedaante den Winter over;

en verfchynt in 't \'olgendc voorjaar als Vlinder. Van dezen kcmen dan ver-

der die genen, welken zich in '^uly en Auguftus vertoonen*. Maar niet tegen-

ftaande ik deze Vlinders tweemaal in 't jaar aantrof, zo hebbe ik nochtans

tot hier toe vergeeffche moeite gedaan , om derzelver Rups of Pop te leeren

kennen t; derhalven is 't my ook niet mogelyk, van dit Infeft nu iets anders

mede
* Men liet denzelven ook veeltyds nog tot op liet einde van September vliegen.

Kleema NN.

t De Rups van dezen Vlinder is dofgroen, en door den Heer Köfel, na haare verandering,

in 't Vierde Deel, op Tab. XXVI. Fig. I-5. zeer naauwkeurig afgebeeld, te vinden. Z7
geneert zich op den Elzenboom, of Tappenboom {/llnus ni^ra baceifera, Frangula.)

%de Deel. ijle Stuh Gg
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Tab. mede te deelen, dan eene naauwkeuriger befchryving van den Vlinder.

s. 3.

Pig^ g^ De ifte Fig. dezer Tab. XLVI. vertoont eene gantfch geele, en de ade

en 2.
*

Fig. eene witachtige foort. Beiden zyn ze vliegende afgebeeld; en hebben,
in 't midden van ieder vleugel, eene kleine hoog- oranje- ge cle, ruitvormige

vlak; die in den achtervleugel altoos grootcr is, dan in den voorften. Doch
aan de onderzyde van deze vleugels zyn die vlakken in tegendeel flecht bruin;

Fig. 3- gelyk aan de s^e Hg. te zien is; waarin deze gcele Vogel, met te zamen
gevoegde vleugelen, zittende onder 't oog gebragt wordt. Behalve de zonder-

linge uitronding dezer vier vleugelen, is aan dezelven ook nog optemerken,

dat ze, aan hunnen buitenrand, omtrent de fpitstoeloopende hoeken, ettelyke

tedere bruinroode flippen he'oben. De beide Sprieten zyn, benevens het daar

tuiïchen zittende kleine fpitsje, roozenverwig ; de oogon zwartbruin ; en 't lyf

is van boven graauw, van onderen geelachtig.

De fchoone oranjegeele Dagvlinder, met zwarte en hel-

der -geele vlakken; behoorende tot de Tweede ClaJJe.

Van den tegenwoordigen Vlinder zyn 'er jaarlyks, des Zomers, in onze Ge-
weften-, vyfderleie verfcheidenheden op de Weiden te vinden ; welken ik

echter veelmeer voor zo veele byzondere foorten, als wel verfcheidenheden

houde; vermits ik altoos de zull-.en gepaard gevonden hebbe, welken, ten

lanzien der grondverwe en overige vlakken, de meelle overeenkomfl: of ge-

lykheid hadden. OndertuiTchen bcHaat hunne verfcheidenheid voornaamlyk

daarin, dat de eene foort bykans wit, eene andere meer citroen- geel, en

eene derde fchoon oranjegeel van grondverwe is; doch in de overige ciena-

den en vlakken komen ze meeftal met elkander overeen; en de derde foort

noeme ik de fchooni'le. De vierde en vyfde foorten draagcn ook wel ten

deelc eene helder- gcele, ten deele eene fchoone oranje- geele grondvervv'e

;

doch ze zyn van de voorigen daarin onderfcheiden , dat ze niet met zo veele

helder- en donker- geele vlakken getekend zyn; maar alleen eene breede en

donkere bezooming aan hunne vleugelen hebben. Het komt my derhalve zeer

waarfchynlyk voor, dat ze wel van tweeërlei geflacht, maar van eenerleie

foort zyn*; even als van 't bovenbefchreeven geele Blad reets gezegd is.

§. 1.

* Deze Ibort, welke niet 2,0 veel donkere en heliicrc vlakken vertoont , als die de Heer Rë/et

fis- 4 en 5. afeebeeld heeft j en alleen aan de vleugelen met eene breede bruine bezooming
pronkt

,
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De fraaifte foort dezer Vlinders zien wy in de 4^e Jug. van Tah. XLVI.T'^c.

met uitgebreide vleugelen, op de bovenvlakte. De voorlle vleugels pronken r';^^'
met eene oranjcgeele grondvcrvve; in welker midden, kort by den voodten '^' **

rand, eene zwarte vlak gezien wordt. Langs den buitenrand heelt ieder vleugel
eene breede, zwartbruine bezooming; waaruit, by de fchoonile vogels dezer
foorte, eenige helder -geele vlakken in do oogcn fchittercn; voorts zyn ze,
zo wel als de ondervleugcls, aan den buitenrand met eene fmalle roozenvcr-
wige bezooming voorzien. De grondvcrvve der ondervleugelen is niet zo hoog
oranje -geel; maar i'.y hebben in 't midden eene Ichoone ronde vlak van die

koleur; en aan hunnen buitenrand ziet men van 's gclyke eene donkere, doch
niet overal even breede, bezooming; welke echter niet tot aan derzelver einde

uitloopt; en in deze befpeurt men weder eenige helder -geele vlakken. Aan
den binnenrand zyn ze helder geel , ea naar de inlcding toe groenachtig. De
voorfte rand heeft aldaar eene zwaarer groenachtige vcrwe. Het gantfche boven-
lyf is groenachtig -graauw:, doch aan de ondcrvlakte helderer-geel. De hals en

4<op zyn, zo als de beide Iprieten, fchoon roozenverwig.

In de 5cl2 Fig. hebbe ik dezen Vlinder in eene zittende geftalte afgebeeld ; F;^. 5,
en dus vertoonen zich de ondervleugels helder groenachtig- geel. In derzelver

midden fchittert eene zilverachtige vlak uit, die een rooden omtrek en eene
roozenverwige bezooming heeft; van welke koleur 'er ook nog eenige andere

vlakjes in waar te neemen zyn. De bovenvleugels hebben aan die zyde ook
wel een oranje - geelen grond; maar dezelve is iets bleeker, dan die der bo-
venvlakte; en de overige breede bezooming, welke op de bovenvlakte donker

is, vertoont zich hier ligt groenachtig -geel. Deze pronkt bovendien zomvvy-

!en met vyf, zes, of zeven zwarte vlakken; waar van die genen, welken 't

naart: aan den bui:en!len hoek ftaan, kleiner zyn, dan de overigen. In 't mid-

den, aan den vooriien rand, ziet men insgelyks de zwarte vlak, op de boven-

vlakte reets aangemerkt. Wyders is de zoom der vier vleugelen roozenverwig;

en de zes pooten hebben dezelfde koleur.

De

pronkt, vertoont zich mede jaarlyks tweemaal,- ze komt naamlyk eens in de Lente, en
andermaal in den Zomer, tot in den Herfll , te voorichyn. Ik hoope dezelve, benevens de
overige by - foortcn , van welken de Heer Röfel hier gewag maakt , ingevalle ik het geluk

hebbe de Rupfen deelachtig te worden, met de Ruplên, en 20 dit al niet mogte flaagen.

ten minfte in des Vliadexs geflalte, in myne Byvoegzeien mede tedeelen.

Gg e Kleemanp.
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De met eene drievoudige geele horduuring verderde Zwarte
Rups; welke in een fchoonen Nachtvlinder van de tweede

Clajfe verandert i en zich op de Wolk -Wilgen en Eff'en-

boomen onthoudt..

§. 1 =

XLVII T^ ^^^ tegenv/oordige foort van Rupfen nebbe ik voor de ecrikmaal , in

%_J\ laatll van Jpril des jaars 175 1., op een Vooren-ftruik in 't bofch

gevonden. Zy was iny een dien tyde t' eenemaal onbekend; en naauwlyks iialf zo

groot, als ze hier in de il^e tig. afgebeeld is. Ik ondervond ook naderhand,

dat ze nog eens haare Iniid moeft afleggen; en zo min als ik niy verbeelden

kon, u^elk een Vlinder daaruit zou voortkomen, even zo weinig hoop had ik,

dat ze in 't leven zou blyven; alzo ik geheel onkundig was van 't voedzel,

't welk ik haar geeven rnoefh Maar in 't begin van Mal^ met een goed
vriend en Liefhebber van myn Werk, een tydlang gewandeld hebbende, aan

de voorzyde van een bofch, met oogmerk om eenige my onbekende Infedlen

te zoeken, zo vonden Vv'y nog 12 diergelyke Rupfen. Dit baarde my te meer-

der vergenoegen,' aangezien ik nu waarfchynlyker wyze kon hoopen, dezelven

ter veranderinge te zullen brengen. Zy waren allen mcrkelyk grooter, dan die

welke ik reets bad. Ik deelde dezelven met myn Vriend; denkende, dat, by-

aldien ik het ongeluk had de raynen door den dood te verliezen , hy mogelyk
gelulikiger kon weezen, en de zyncn in 't leven behouden. Wy vonden alle

dezelven enkelvoudig aan de \\'olIe - Wilgen , Effen , en andere laager firuiken

,

zitten; hoewel wy 'er zon'tyds wel drie aan een zelfden (Iruik ontdekten.

Overmits die gev/aflcn toen nog geene knoppen of bladeren hadden , vielen ons

deze Rupfen des te eer in 't oog. Wy zouden 'er zekerlyk nog meer gekrcegen

hebben; byaldien wy, in 'i ecrft, met derzelver afneeming wat voorzichtiger

geweefl: waren, want vv'y verlooren 'er veelen onder de ilruiken; dcwyl ze

zich, op het aanraaken der takjes, v»aaraan ze zaten, terflond te zamen rolden

en ter aarde vielen. Voorts hebbe ik duidelyk ondervonden , dat de bladeren

der Wolle- Wilgen haar tot eene aangenaame fpyze zyn; doordien wy ze al-

ien, op twee na, welken met Maden bezet waren, met diergelyke bladeren

gelukkig opgekv/eekt hebben*.

§. 2.

• In 't jaar 1763., op den 10 M/ii , ontdekte ik veelcn dezer Rupfen in zeker bofch. niet

alleen aan de Wollewilgen en Eflênftruiken , maar ook aan de wilde Rooi<:nftiuiken , mits-

gaders aan Brandnetels: en ik bemerkte, dat ze, by gebrek van dezelven, ook de jonge

Tuin-ialade, het Appel -en Peerenbloeizel , de bladeren van het Aardbeziën kruid, de Perfi-

kebladeren, ea het Duiiendblad voor lief neemen. Doch zeker Liefhebber éeï Infeöen heeft

ze.
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De grootfte lengte dezer Rupfc, in onze ifle Fig, te zien, beloopt bykansTAn.

anderhalven duim; daar benevens heeft zy een tamclyk tenger lichaam; en^.^^^^'

haar zvirarcblinkende kop is kleiner dan een der overige leden. De grondverwe'^'^*
''

der gamfche Riipfe vertoont zich fluweel -zwart; en door dezelve loopen drie

fchoone hoog-gcele ftreepcn; welk'jn, wegens haare byzondere vcrcierfels,

veel overeenkomll hebben met een fyn flinger boordzel. Een dezer ftreepcn

loopt midden over den rug, en do beide anderen zyn beneden aan de zydeii

te zien. Men vindt die geele boordzels met witte punten bezet,* en zo is ook de
zwarte grond met eenige hoog- blaauwe, blinkende en verheven knopjes ver-

cierd,* des deze Rups als mee goud en edelgefteente fchyne te pronken; doch
de blaauwe knopjes zyn teffens met korte borftelhairtjes begroeid. De zes

fpitze voorpooten hebben, zo als de beide nafchuivers, eene zwarte koleur;

maar de acht buikpooten zyn heldcrer. Met behulp dier pooten kan ze omtrent

even zo gezwind van de ccne plaats tot de andere komen, als die gene,
welke ik in 't Eerfte Deel onder de tweede Claflc der Nachtvlinders op Tah.

X. afgebeeld hebbe. Gemerkt nu deze Rups reets in ^pril en Mal volwaflèn

gevonden wordt, ben ik van gedachten, dat ze den Winter over in haare

Rupfen-geftalte blyft, en zich geduurende het ruwe Saizoen zo lang verbor-»

gen houdt, toe dat ze haar noodig voedzcl weder konnc vinden.

Toen ik myne Rupfen tot den 6 of 7 3Ial gevoerd had , waren ze reets

volwaflèn. Zy begonnen zich gevolglyk in te fpinnen; en wel in diervpege,
dat 'er twee of drie te zamen onder één bedckzel lagen. Haar fpinzel was
zeer teder, witachtig, en zo doorzichtig, dat men eerft de Rupfen, en ver-

volgens de Poppen, 'er duidelyk in konde zien liggen. Zy lagen dus op den
10 en 12 Mal- allen in Poppen veranderd, op zodanig eene wyze in het

fpinzel by elkander, als ons de atie f-g. vertoont. In de 3de Fig. zien wyT/g. 2,

zulk eene Pop buiten haar fpinzel; dewelke echter door geene byzondere ken- ^'S'- S-

tekens van anderen te onderfcheiden is. Zy heeft, gclyk anderen, in 't begin

eene blinkende roodbruine koleur; dewelke allengskens donkerer wordt; naar

2e, in 't jaar 1760., bygcval aan een Eikenllruik, aan laage Boekenftruiken , aan Braambc-
ziën-en Kruubezien ftruiken gevonden: weshalve deie Rups aan onderfcheiden gewaffen,
Zo Planten als Boomen, haar voedzel vinde. Ik verkreeg uit die genen, welken ik in 't

jaar 1763. den 10 Mui gevonden had, reets van den 16 tot den 20 yiiny, den fchoonen
Nachtvlinder, alhier op Tuk XLVII. afgebeeld; welker onbevruchte Wyfjcs kort daarna
veele kleine helder - blinkende, groene, gladde. Eieren afgaven,

Kleemanw.
Gg 3
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Tab. maate dat de tyd der uitbreekinge des Vlinders nadere ; ook is ze eer ftyf dan
XLVII.

}jg[ beweegelyk; en aan 'c einde draagt zy eene kleine ftaartfpits. Na verloop

van drie weeken kwam 'er, in 't begin van Augufliis ^ een ongemeen Ichoone,

doch my reets bekende , Nachtvlinder uit te voorfchyn. Dit was my nochtans

des te aangenaamer ; om dat ik al voorlang, en na veel gcdaane moeite, cin-

delyk de hoop verlooren had, van deszelfs Rups te vinden, en de gantfche

verandering van dit Infedt te konnen befchryven.

t'ig. 4. De 4de Fig. vertoont ons dezen fraaien Vlinder in eene iiirtende gcnalce,

Vi^aarin hy gewoon is zyne bovenvleugelen, gantfch plat nederüggende, te draa-

^ig, 5. gen. De 5de Fig. laat ons denzelven vliegende zien, met uitgebreide vleuge-

len; en in die gedaante geeven hem de onderften , wegens hunne hoog-car-

rnynroode koleur, een prachtig aanzien. Dezelven zyn met drie ongelyke

zwarte vlakken, en aan den buitenften hoek nog met twee roode vlakken,

voorzien; waarvan de eenegrooter is dan de andere. Het niet al te dikke achterlyf

heeft eene diergelyke hoogroode koleur; en 'er loopt, door deszelfs midden,

een fmalle zwarte ftreep, in de lengte, tot aan 't uiterfte lid, dat geheel

zwart is. De bovenvleugels hebben eene zv/arte grondvervve ; die in 't blaauw-

achtig groene fpeelt; en waarin eenige vlakken van tweecrleie kolcuren ge-

zien worden. Ze zyn meerendeels fpierwit, en van verfchillende grootte ; doch

de overigen, flechts drie in getal, hebben eene frifche oranje -geele koleur;

intuiïchen is de middelfle alleen half oranje - geel , en half wit. Het voorlyf

heeft, benevens het eerile lid van 't achterlyf, een even zo groenblinkenden

zwarten grond; maar in 't eerflgemelde ziet men op de bovenvlakte twee

fchoonè oranje -geele ftreepjes, hoedanigen 'er ook by zommigen op het eerfte

lid van 't achterlyf befpeurd worden; gelyk de 4.ie Fig. aanwyft. Zy heeft

een tamelyk kleinen kop; dezelve lleekt echter wat vooruit,- en is met de

beide hairvormige fprieten, benevens de zes buigzame pootei:, ook zwart.

S-5.

Zo gezwind als de Rups in 't kruipen was, zo langkzaam is de Vlinder in

't vliegen; 't welk hy alleen by nacht, en zomwylen ook in de morgen -en

avondfchemering, doet. Het otiderfcheid van 't geflaclu is hier Hechts aan de

verfchillende dikte van 't achterlyf te kennen; want wat de koleuren en teke-

ningen betreft, dezelven zyn in beide de gedachten eencrlei. Na de paaring

legt het Wyfje zyne Eieren weder aan de bovengenoemde gewaden; waarop

de jonge Rupfen nog voor den Herfll uit den dop komen, en zich zo lang op

de 2:ewaflèn geneeren, als de koude haar zulks toelaat.

§. 6,



DER RUPSEN EN VLINDERS, 539

Het gewag maaken van liet onderfchcid des gcflachts, doet my aan eencTAB.
misvatting gedenken , die ik in 't Ecrftc Deel , in de tweede Claiïè der Nacht- XLVII.

vogels. Tab. XXXVIII. §. 3. Fig. 4. pag. 381. gehad hebbe; alwaar zo wel
het Mannetje als het Wyfje voor eenerlei opgegeeven is. Doch ik hebbe nu
eerfl ontdekt, dat het Mannetje dezer foorte van Vlinders niet alleen donkerer

van koleur, maar ook kleiner is, en vcdervormige Sprieten heeft.

De volgende Tab. XLVIII. vertoont vkrerkie byzondere.

pwrtcn van Rupsen, die tot de tweede Clafe der
Nachtvlinders bebooren.

§. I.

„'"I^en vollen overtuigd zynde, dat het den Liefhebberen myner Na*
I „tuurlyke Hijiorie der Infe&en niet onaangenaam geweeft is, dat

„'ik, op de voorgaande Plaaten van dit Deel, nu en dan cenige enkele Vlin-

„ders, welker Rupfen my nog niet bekend waren, afgebeeld onder 't oog
„gebragt hebbe; zo hoope ik ook, dat het denzelven niet ongevallig zal zyn,
„wanneer ik, op eene diergelyke wyze, eenige enkele fchoone Rupfen voor-

„draagc. Te weeten, zodanige Rupfen, welken 't my tot nu toe niet moge-
„ lyk geweefl: is ter veranderinge te brengen. Ik hebbe dezelven ten deele reets

„voor veele jaaren gevonden en gekend; maar ze zyn my ook ten deele, na
„dat ik ze eens gezien had, nooit weder te vooren gekomen. Deze XLVllIrte
„Tab. vertoont dan vooreerfl:

De brul::e Rups met den breeden zvitten Ruggefireep^ en

tivee zwart -en zvitte Kuggehorjlels.

De tegenwoordige Rups is my reets voor acht jaaren, naamlyk in 't jaar-p^^

1743, door een myner Begunfligers, die zich op het Land onthield, roege-xLVIir^
zonden; met een bygevoegd bericht, dat dezelve op een Voorenboompje ge-

vonden was. Ik hebbe haar ook met deszelfs fpruitjes of tapjes gevoed, en
tot haar volledigen wasdom gebragt. Zy veranderde in eene Pop ; maar dezelve

ftierf; en ik ben deze Rups federt dien tyd niet weder deelachtig geworden.

Haa»
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Tab. Haare lengte beloopt, als uit de iRe Fig. blykt, niet veel minder dan i\ duim;
XLVIII. de Kop heeft twee groote donlierbruine oogvlakken ; welken , wegens de nog
''if' '• donkerer bezoomitig , naar een Bril gelyken; on de grondverwc is veelal

bleek - okergeel , of geelachtig- bruin. Na den hals, oi' 't eerde lid, ziet men,
van boven, twee breede, zwarte dwarsvlakken met een weerfchyn; en tcrlloni

achter dezelvcn ftaat eene Borllel in de hoogte, die meer breed dan rond,
en uit ftyve afgeftompce hairen te zamen gefield is. De hah-en dezer Borfte)

zyn in 't midden wit, en aan beide de zyden zwart; doch de grond, waarop
zy ftaat, is van vooren wit, en van achteren even zo zwart - blaauw , als de
beide reets aangeweezen dwarsvlakken. Door de daarop volgende zeven ringen
of leden loopt 'er, boven over den rug, een breede, witte ibeep, welke
aan beide de zyden met een fmal zwart llreepje bezoomd is. By deze bezoo-
ming ziet men nog, op ieder ring, een zwart punt; en daar de witte flreep

ten einde loopt, fiaat weder eene zwart -en witte borllel, die echter kleiner

is, dan de eerftgemelde. Achter éQze borflel ziet men, op den laatflen ring.

nog een wit vlakje; en de overige grond is, als boven gezegd wierd, geel-

achtig- bruin ; doch van onderen belpeurc men, aan de beide zydc- vlakten*,

nog eene witte bozooming,- die even zo verre uitloopt, als de breede ruggc-

ilreep. Daarenboven vindt men alle de ringen hier en daar niet korte hairtjcs

begroeid. De acht ilompe buikpooten zyn, beneven de beide Nafchuivers,

helderbruin; maar de zes voorpooten iets donkerer. Toen deze Rups zich ter

veranderinge gereed maakte, vervaardigde zy een fpinzel van ftevige draaden;

dewelken zy wanflallig heen en weder fchoor, donder zich daaronder te ver-

FiS' 2. bergen; en na eenige dagen veranderde zy in de Pop, die in de 2 Je Fig.

afgebeeld is. Deze, ettelyke dagen gelegen hebbende, wierd blinkend donker-

bruin-rood, en was aan 't einde met eene ftaartfpits voorzien,- doch eenige

v/eeken daarna verdroogde zy,- zo dat ik myne hoop, om 'er een Vlinder uit

te verkrygen, en dien te leeren kennen, verydeld zage.

De ongemeen fchoon getekende ,
groen en wit geflreepte

Eikenrups, met geele en roode zyde-firee^en*.

$• 3-

Gelykerwyze die genen, u'elken zich op de onderzociung, kennis, en ver-

deeling der Planten toeleggen, niet alleen liet kruid, maar ouk deszelfs bloe-

men

* Ik hebbc deze groene fraai vcrcicrdc Rupfen ook op de Eiken gevonden; doch men ziet

'

ie zomtyds nog iets grooter , dan de Röfelfche afbeelding F/;^. 3. De bruinachtig - graauwe

Wyfjcs Vlinder, die, alleen door de vederloozc fprieten en 't dikke achterlyf, en voor 't

overige nergens anders in, van 't Mannetje te onderfcheiden is, hebbe ik in myne Byvoeg-

zekn v>a de Natuurlyke Hiftorif der Infeólen, op T^è. XIII. Fig. B. benevens eene Pop
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men en vruchten moetien kennen, wanneer zy aan willen toonen tot welk eenTab.

geflacht ieder Plant behoore; zo is het ook zomtyds noodig, dat men een^^^'^^'
Infe(5l, door zyne gantfche verandering heen, kenne; wanneer men be-

paaien wil onder welke Clafle, of foort, het zelve te brengen zy. En met al

.die hennis kan 't menigmaal nog niet gefchieden; nademaal 'er in alle de
Ryken der Natuure, en dus ook onder de Infcden, fchepzelen gevonden
worden, die, wegens hunne byzondere Eigcnfchappcn , zo wel tot dit als tot

drit Ryk, en zo wel tot deze als tot gene Cladè behooren. Ten bewyze
daarvan, kan de tegenwoordige Rups verftrekkcn: want indien ze van achteren

met eene Hoorn -of Staartfpitze voorzien ware, zou ik ze onder de ecrfte

Claiïè myner Nachtvlinders plaaczcn. De fchuinfc zydeflrecpcn, dewelken ik

nog aan gecne Rups", waaruit een Nachtvlinder der tweede Clatrc voortkomt,
waargenomen hebbc, en de byzondere kop, toch zyn kentekens van zodanige

Rupfen, die, volgens myne verdeeling, in de eerfle Claflè der Nachtvlinders

gebragt moeten worden. Bovendien hebbe ik ook reers in 't eerfte Deel, in

de eerfte ClalTe der Nachtvlinders, Tab. V. Fig. i. eene Rups afgebeeld, die,

uit hoofde van haaren Vlinder, daar onder behoort; fchoon haar de Staart-

fpits ontbreeke. Maar devi^yl ik nu de tegenwoordige in haaren bloei niet ge-

zien hebbe, of om dat my de Vlinder, welke daaruit voortkomt, nog niet

bekend is; zal ik haar zolang onder de Rupfen van de tweede ClalTe der

Nachtvlinders zetten, tot dat haar gantfche Levensloop my nader bekend
wordt; en thans verhaalen 't gunt ik omtrent deze Rups ondervonden hebbe.

Dezelve k my, door een myncr Begunftigers , een goed kenner van In-

Teften, op den 16 July 1748, gezonden. Ily berichtte my teffens, dat hy
haar, onder eene groote menigte van verfcheiden en aan hem bekende foorten

van Rupfen , nog nooit gezien , en ze nu onlangs eerft op de Eikebladeren

gevonden had; weiken zy niet alleen by hem, maar ook nog ettelyke dagen
by my, met fmaak genuttigd heeft. Doch, fchoon ik geene moeite tot haare

bezorging en onderhoud fpaarde, zo was zulks echter te vergeeffch: want zy

ftierf na weinig dagen," en ik hebbe dezelve, zo min als te vooren, naderhand

nooit weder gezien. In de 3de Fig. vertoone ik deze Rups naar 't leven zï-F'S- 3«

geheeld. Haare lengte is, wanneer ze kruipt, even of omtrent i| duim,* de

kop was tamelyk groot, en meer plat dan rond; dezelve had eene bleeke,

blaauwachtig - groene grondverwe , 'en was met eene witte linie doortoogen

,

wel-

Fig. A. afgebeeJd. De Heer Rajus heeft in zyne Hifl Infe^. pag. 280. N. 14. deze Rup»
onder den naam van Eiuca capiie viridi major lineis in dorfo diiabus e latere albentibus,

in lateribus feptem oblique dudis, e rufo albicantibm, cum contigtiisrufis, ook befchrecven

<loch hy heeft derielver verandering insgclyks niet waargenomen.
KleemanN.

Zde Deel ifle Stuk. Hh
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Tab. welke bykans eene Latynfche W, formeerde. Aan ieder zyde van den bek
XLVin, yg^tQonde zich een langkwerpig - geel , benevens een hoog-rood vlakje. Het

gantfche lyf was van eene ongemeen fchoone en aangenaame grondverwe;

welke aan de zyden, van onderen naar boven, uit het grasgroene in 't geele

verdween; en vervolgens, naai- den riig, bleek blaauwachtig groen wierd. .Over

,

den rug liepen , van den kop af tot aan 't achter einde , twee digt by elkan-

der ftaande , vi'itte liniën. In de twee eerfie ringen zag men , onder aan de
zyde, byna als aan den bek, een rood, en kort daar by ccn geel vlakje, van
welken echter 't laatfte iets grooter was, dan 't eerde. De daarop volgende

ring vertoonde niets by?:onders,* doch de anderen waren mee zeven fchoone

geele en roode fireepjes vercierd,- zo dat onze Rups, ten aanzien van dezen,

tamelyk veel overeenkoinlt hadde met de Linden Rups, in de eerfte Claflè

der Nachtvlinders op Tak II. afgebeeld. Van den laatlten ilreep af, loopt 'er,

rondsom den Staartklep, een geele zoom; welke veroorzaakt, dat ze van

achteren eene fpitze flep vertoone. De wederzydlche negen Luchtgaten waren

wit; en behalve dezen zag men nog eene andere rei tedere witte puntjes. De
zes voorfte fpitze klaauwpooten hadden eene eenigzins hoogroode koleur;

waartegen de overige tien (lompe poocen fchoon geelachtig - groen , en van.

onderen rood bezoomd waren. In 't kruipen was deze Rups zeer langkzaam,

en in 't zitten hield zy den kop ,- benevens de voorfte leden , wat om hoog.

De bleek - bruinachtige , blinkende Rups, met den zwarten
Kopy en even zulke Nafchuivers en IVratjes ; behoorende

tot de tiveede Clajje der Nachtvlinders ^ en genee-

rende zich in V vermolmd Hout,

§. 5.

Dat niet alle foorten van Rupfcn van bladeren en gras leeven, maar dat

zommigen ook het Hout tot fpyze gebruiken, blykt nier alleen asn de groote

Hout-Rups, welke ik in 't eerile Deel, in de tweede Claiïe der Nachtvlin-

ders op Tdb. XLVIU. afgebeeld, en befchreeven hebbe; maar ook de beide

F'^- <o volgende Rupfen konnen hier van tot een bewys dienen. De eerde Fig. 4.

wierd in den Zomer van 't jaar 1743, door een Doodgraaver, in 't vermolm-

de Hout van eene Doodkift, die hy op het Kerkhof had uitgegraaven , ge-

vonden, en by my gebragt. Om ze nog langer in 't leven te behouden, be-

zorgde ik haar eene party van diergelyk Hout; het welk zy ook een tydlang

fmaaklyk nuttigde. Nochtans ftierf zy eindelyk ; en miffchien alleen daarom

,

dewyl my toen nog onbewuft was, dat zodanige Rupfen, die zich gaeme in

eene vochtige aarde onthouden, ook daarin opgekweekt moeten worden. Zy
verdroogde van tyd tot tyd, en ftierf eerlang. Ik hebbe haar federt dien tyd
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niet weder gezien; en kan dus niet zeggen, of zy nog grooter worde, dan Tab.
'

ze hier afgebeeld is*. XLVirr,

Zy was, toen ik haar kreeg, a duimen lang; de ringen of leden van haar
lyf waren tamelyk diep ingekorven ; en op ieder derzelven zag men omtrent
10 verheven, blinkeude, kleine, zwarte knopjes of flippen. De kop, benevens
de hals , de nafchuivers en de twee laatfte pooten , waren git zwart. Eene
diergelyke koleur hadden ook de zes voorpooten; waartegen de acht buik-
pooten, welken, wegens hunne kortheid, niet veel van 't lyf uitfteeken , eene
bleekbruine koleur hadden, zo als het gantfche lyf.

De fchoone hoog-geele Hout -Rups, die zich in de Appel-
hoornen onthoudt, en tot de tweede Clajje det Nacht-

vlinders behoort.

Myn waarde Vriend, de Heer Mei.m, uit Bremen, een Man zeer kundig
in de Natuurlyke Hillorie, heeft my twee dezer byzondere Hout-Rupfen toe-

gezonden ,• en alhoewel zy een tamelyk verren weg moeden reizen , hebbe ik

ze nochtans leevend ontvangen. Zy waren door den Heer J. A. Urhoff,
een Koopman, op de volgende wyze, in den uveejaarigen tak van een Ap-

pel-

' In de maand M^i d« jaari 1765 wierd dei.e Rup-;, door zeker Tuinman, uit de aarde

gegraaven. Hy vond ze onder eene zoode, die met zuuring, gras, breede en fmaUe Wceg^
breebladeren begroeid vvis. 7,y had rccti de grootte van die der Röfelfche afbeelJinge, en

geneerde zich met de Wortelen dezer Kruiden, doch inzonderheid met die van de 7.uuring

en de Weegbree.

In 't jaar 1768. den 23 Jul^ heeft de Heer KSiner my, uit Frankfort, bericht, hoc

deze loort van Ruplen zich gaerne aan vermolmde Ypen-, Olmen-, Popel -en Denneboo-

men onthoudt; en dat het daarom geen wonder is , dat de Rups van den Heer Röfel een

ftuk van eene ïermolmJe Dennen -of Greenen - plank tot haar verblyf genomen had; waar-

aan derzelver Vlinder een Ei gelegd kon hebben. Nog een ander Begunftiger van myne
Werken heeft my, eerft in 't voorige jaar 1773. den II Mat, gemeld, dat zeker Dagloo-

uer onlange, by 't omf, ittcn van zynen Hof, eenigc vermolmde planken met gaten uitge-

graaven had, waar van deze Rups, 'er insgelyk» in gehuisveft zynde, zich tot voedzel be«-

diende: dei deze Rups zich, zo wel met vermolmd Hout, als met de Wortelen van ver-

scheiden Planten gtneere. Dewyl ik nu den Vlinder van deze Rups deelachtig geworde»

ben , zal ik denzelven ook in myne B^voegzelen mededeeleii.

Hh a KtEfiMANN,
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Tab. pelbooni, die men Dwergfoorten noemt, aldaar ontdekt en gevonden*. Hy
MLVIII. 2ag, naamlyk, by geval, onder dezen boom eenige vuiligheid, die niet anders

dan de drek van een Infedt fcheen te zyn , en na een ingevallen regen bloed -

rood geworden was. Dit toeval maakte hem nieuwsgierig, en dreef hem aan

om te onderzoeken, van waar die drek eigenlyk mogce komen: maar, nergens

aan den boom eenig Infed ontdekkende, zag hy eiiidelyk, aan het onderlte

gedeelte van den voornoemden tvveajaarigen tak, eene opening,' 't welk hem
bewoog dien tak af te fnyden. Dewyl hy nu vermoedde, dat 'er een }nf«él in

verborgen moeit weezen, zo fheed hy dien tak fchyfswyze in ilukkcn; waar

op hy denzelven, wel eene Elie lang, met diergelyke vuiligheid en afgeknaag-

de fpaantje*» vervuld vond. Toen hy vervolgens den inwoonenden galt nage-

noeg meende te weezen, fpouwde hy den tak van elkander, en ontdekte op

die wyzc de Rups, van welke de drek gekomen was. Voorts berichtte die

Vriend ray, dat de opening, onder in den tak, even zo wyd was, als de

hoUigheid, welke de Rups daarin gemaakt had; waaruit hy befloot, dat de-

zelve niet van 't Ei af aldaar geweell, maar 'er veeleer, vohvaflen zynde, in

i^ekomen was. Al wat ik rot hier toe gezegd hebbe, raakt alleen de eerfie

Rups dezer foorte, die my toegezonden is; welke do Meer Urhoff den 21

September des jaars 1749. gevonden had. Ik verloor dezelve kort na het ont-

vangen, door den dood; en verzocht toen den Heer Melm, om my, indien

't hem mogelyk ware, eene andere diergelyke te zenden. Die Heer voldeed

aan myn verzoek in Maart des jaars 1750; en zond my zodanig eene Rups,,

in een tak van dien zelfden boom, waaraan de eerde gevonden was. Vermits-

ik nu vreesde, dat ze te fpoedig tot de Verandering mogce overgaan, zo

tekende ik dezelve op tweeërleie wyze af; eerftlyk, zo als ze in haare ge-

maakte holligheid in 't Hout zit, en ten anderen, in haare volkomen gedaante

buiten het Hout,

§. 8-.

Fig. 5- De 5de Fig. vertoont den Tak, waarin deze Rups haare wooning had: a.

is de ingang van den uitgehoolden tak, en b. de uitgang; tuffchen c. c. zit de

Rups, in een taai en dik fpinzel, waar mede zy zich omfponnen had, en

dat, zo wel met drek, als met houcfpaantjes, vermengd was; hebbende echter

aan 't einde eene opening, door welke de overvloedige vuiligheid kon uit-

Fii:. 6. vallen. In de 6d-' Fig. ziet men deze Rups in haare volkomenheid. Haare

langte beliep \\ duim; en haare grondverwe wars fchoon blinkend hoog- geel.

Haare ringen of leden waren door diepe inkervingen van elkander afgezonderd;

en

• Men vind re ook aan de Popelboomen. De Vlinder, waarin.zy verandert, legt geele Eieren,

en de jonge Rupfen, die 'er uit voortkomen, 7.yn in 't bej{in roodachtig, voor dat re zo

geel worden, als de Rups hier in Fig- 6. verbeeld ftaat,

Kleemann,
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en elk dcrzelven vertoonde tien zwartblinkende, verheven punten. De mond Tab.

was met een zwart Tangii;ebit voorzien; en aan den kop zag men twee zwarte ^^-VIII.

vlakken, die een paar oogen verbeeldden. Het ecrlle lid naall den kop was

onder allen 't grooclle en dikfte; en boven op het zelve Hond eene iets ver-

heven, zwartbruine, groote,- fchildvormige, harde vlak. De zes fpitze voor-

pootcn hadden, gelyk mede de acht ftompcn aan den buik, dezelfde grond-

verwe van 't lyf; doch de nafchuiver was, nevens de kleine achterpoocen ,.

gaiitfch zwart.

§• 9-

Na dat ik nu deze Rups zorgvuldig afgebeeld had, bragt ik dezelve, met
alle voorzichtigheid, weder in haare oude wooning; en dekte de opening mee
den afgefneeden fpaan naauwkeurig toe; maar, tot myn ongeluk, vergat ik

haar met frifch Mout te voor;;ien. Dit was de rede , dat ik haar niet alleen

nu en dan buiten haare wooning in de Doos vond, waarin de tak van den

Appelboom was, maar dat ze ook van tyd tot tyd vermagerde en te zamen
kromp; waar op de Dood, na 3 dagen, myne hoop, van de Rups nog in

haare verandering te zullen zien, verydelde. De Heer De Reaumur is daar-

omtrent gelukkiger geweeft dan fk. Van twee diergelyke Rupfen, wtlken hy
ook in zyne Mcmolr. pour fervir a /' Hifïoire des Inf. Tom. II. Mem. j 2.

pag. 4Ó8. befchryft, en die hy in 't laatfte van Mat gekreegen had, maakte

de eene zich met haar Spinzel, in den tak, waarin ze zat, een met afgeknaag-

de houtfpaantjes omgeeven vcrblyf; waarin zy in eene Pop veranderde; en uit

welke, in 't begin van Augu^m, een Vlinder te voorfchjTi kwam, daar hy
het voh^ende bericht van geeft. Het is een Nachtvlinder, die korrelachtige

„Sprieten heeft. Zyn zuiger bedaat ui: twee van elkander afgezonderde vezels,

„die zich niet fchynen te vereenigen. Hy draagt zyne Vleugelen dakvormig,

„indiervoege, dat ze van onderen niet verre van de anderen fiaan ; en zulks

„geeft hem eene langwerpiger gcda:mte, dan de Nachtvlinders gemeenlyk
„hebben; ook zyn ze, naar gerade van hunne lengte, fmal. De bovenvleugels

„fchynen, in den ecrllen opflag, wit, en met zwarte puntjes bezet te zyn; doch
„als men dezelven nader befchouwt, ziet men, dat ze hier en daar wat in 'c

„geelachtige vallen; mitsgaders dat de zwarte puntjes donker -groen, en ook
„tamelyk fchoon zj'n. Het gantfche lyf is, op eene andere wyze, donker-

„ groen, fpeelende teffens eenigzins in 't blaauwe,- en deszelfs ringen zyn wie

„bezoorad. De vlakken van 't borrtftuk vertoonen zich zwart, en de pooten

„hebben dezelfde koleur,, . Die bericht hebbe ik hier geplaatft, hoopende dat

het den Liefhebberen der Infecften, inzonderheid den genen die miïïchien

de-':en Vlinder reets bezitten, maar zynen oorfprong nog niet kennen, niet

onaangenaam zal weezen.

Hh 3 De
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De Veelvraat, of de groote zwartbatrige üj/ps, bene-

vens laare Verandering in een Vlinder; behoorende tot

de tweede Clajfe der Nachtvlinders,

XUX. T^^'' ^^^ bezwaarelyk zy, zodanige Rupfen te behouden, en ter veran-

i j deringe <e brengen, die niet alle jaaren, maar zelden, en dan nojr

in een gering getal, gezien worden; die ook menigmaal maar ééner-of twee-

erleie kruid tot voedzel gebruiken; hebbe ik meer dan eens ondervonden, en

daar door rede gehad, om my hierover te beklaagen. Doch dat 'er echrer,

buiten dezulken, ook wel gcmeene Rupfen zyn, die een Liefhebber der la-

feften veel moeite verfchafFen, eer hy ze ter veranderinge in een Vlinder

brengt, daar van kan de tegenwoordige Rups tot een bewys dienen.

Deze Rups wordt alle jaaren, van 't begin des Zomers tot in den Herfft.

by ons gevonden; en fchoon ze geen gezellig leven leide, is ze evenwel, in

eene genoegzaame menigte, enkelvoudig te vinden. Zy zou buiten kyf eene

der fchadelykften zyn, om dat ze eerft in den Herfft .«olwalTen raakt, en ge-

duurende haaren leeftyd zo beflendig en greetig vreet, dat ze met recht, ter

onderfcheidinge van andere Rupfen, de Veelvraat genoemd konne worden,

ingevalle zy alleen zodanige gewafleu gebruikte, die den Menfch noodig zyn;

maar zy lufl: alles, en is geen fpysverachtder. Het gras is haar zo aangenaam,

als vericheiden andere kruiden en planten ; ook eet zy de bladeren der Struikt

gewaden zo lief, als het geen op dorre plaatzen en aan de Heide mag groei-

en*. Vermits deze Rups dus overal haar voedze! vind;, zo heeft ze 't niet

noodig in ue hoogte te klimmen; en ze houdt zich daarom meertal in de

iaagte. Hier door is ze, niet alleen in menij^te- maar ook ligt te vinden; ik

heb-

* Naderoaal deze Rups het, ten aanzien van haar voedzel, niet naauw neemt, zo eet ze ook

het loof van de Appelboomen, van de Perfiken-en Hazelnoot llruik en; mitsgaders van Sleen-

Roozen-en zw.'.rie' Aalbeziën-Ihuiken; ja zelfs cct ze, in tyd van nood, diooge EiTiebk-

deren, Peeren - of AppcUchillen , en ook wel broodkorften enz. Wanneer ze jong zyn;

hebben ^e rog feen geelachtig - roode , maar wel zwarte hairen. Dewyl niy bekend is,

dat 'er. behalve deze, en de twee Vilthairige Rupftn van 'Sab. XXXV. <«. en XXXV. b.

in 't eerfte Deel, nog eene andere foort is, welke ik, benevens haaren Vlinder, reets

kenne,- zo zal ik ook van deze fbort, in niyne Byvoegzekn, eene afbeelding trachten té

geeven.

K L E E M A N N,
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liebbe 'er dikwerf meer dan twintig in één Herfll verzameld, en zorgvuldig Tac.

opgekweeict. Met dat alles mogt ik nochtans in een langen tyd het geluk niet^^^^*

hebben, van dezelven ter veranderinge te brengen, en 'er den Vlinder uit te

krygen; ten einde in ihat te zyn, om haarcn gintfchen levensloop te befchry-

ven; het welk my, ecrrt na herhaalde poogingen van negen jaaren, heeft

mogen gebeuren.

In de maand July vindt men dexe Rups meerendeels van die grootte, op
welke zy in de ifte Fig. afgebeeld is,- zy moet dan nog tweemaal van huid„..
verwiflTelen, en daardoor verandert ze mcrkelyk in koleur en geftalte. Haare

'''' "

grondverwe blyft wel altyd zwart- bruin; en ze behoudt ook fleets de korte

en tedere hairtjes., waarmede zy dermaate bezet is, dat haare huid naar het

Vilt gelyke; doch de oranje -geele ringen, welken de leden van elkander

fcheiden, en der Rupfe een fraai aanzien geeven, óndergaan eene merkbaare
verandering; daar benevens worden de geelachtig -roode hairen allengskens

donkerer, en eindelyk zwart. De sile Fig. vertoont eene dezer Rupfen oppig j
die grootte, welke zy in den Herfllr, na voleindigden wasdom , heeft. Omtrent
dien tyd hebben zommigen, inzonderheid die genen, waaruit een Wyfjes
Vlinder ftaat voort te komen, menigmaal de lengte van meer dan 3 duimen;
en haare ringen zyn meefbl van ecnerleie dikte. De kop is iets kleiner, dan
het eerft volgende lid, rond, zwart van koleur, en met korte hairtjes bezet.

De korte Vilchairen maaken den grond van 't gantfche lyf bruin, en zo blin-

kend als het Atlas; voorts zyn de lange hairen als dan gantfch zwart. Even
zo is 't gelegen met de inkervingen der ringen of leden; dewyl ze nu als

met een zwarten zoom omringd zyn, aan wiens beide zyden zich van onderen
twee goudbünkende dwarsllrecpen vcrtoonen,- die naar boven, omtrent den
rug, in den bruinen grond verdwyncn. De grintlche ondervlakte is, benevens
de 16 pooten, zwart, en de lange zwarte hairen liaan in drie reien; te wee-
ten ééne over 't midden van den rug, en de twee anderen op de zyden naar

beneden. In 't kruipen is deze Rups zeer langkzaam,- en wanneer ze befpeurt,

dat haar iets te na komt, rolt ze zich op ilaandcn voet, gelyk eene Slak, te

zamen; waar op ze, zomwylen geheele uuren, in die onbeweegelyke geflalre

blyfc liggen.

Byaldien men nu deze Rups ter veranderinge wil brengen, is 't noodig,
dat men haar, tot in ^amary toe, vochtig en frifch voeder, als Gras of
Heide, bezorge. Zy is naamlyk eene dier foorten, welken, fchoon ze ook
haaren vollen wasdom bereikt hebben, nochtans den gantfchen Winter onver-

anderd ovgrblyven; en als het weer niet te koud is, neemt ze nog geduurig,
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Tab. die gantfche maand door, iets van de opgemelde fpyze. Hier by dient teffetis
XLIX. ^gj opgemerkt te worden, dat men haar vooral in geen vi'arme kamer mocc

houden; dcwyl ze in zulk een geval wel dfa zou verdroegen; om dat de

koude haar meer eigen is, dan de warmte. Vermits het my, als boven aange-

duid is, geduurig mislukte, deze Rups den Winter over te houden, zo kree^

ik in gedachten, om ecne tamelyke menigte van dezelven in den kelder te

bewaaren. Dan dit bekwam haar al zo euvel, als cenc opdroogcndc warmte;

doordien ze eindclyk, uit gebrek van frifche lucht, even als haar voeder, met
fchimmel overtoogen wierden, en verlooren gingen. Het beft van allen is, dat

men ze eerft verzamelt wanneer ze volwafTen zyn, en ze dan bewaart. Op
deze wyze verfchaft haare bezorging te minder moeite; en om des te meer

hoop te hebben van ze ter veranderinge te zullen brengen, moet men 'er

veclen verzamelen; aangezien de meeden toch llerven, voor dat de tyd haarer

veranderinge gebooren is. Deze komt doorgaans eerll in April of Mai^ Wan-

neer zy zich nog vooraf infpinnen. Byaldien ze in vryheid zyn, verkiezen zy

'er eene plaats toe, welke niet hoog boven de aarde verheven is, als by

voorbeeld, een laag bofchje, een ihm, een fteen, of cok wel een weinig

verheven oever. Zulk eene plaats aangetroffen hebbende, befluiten zy zich in

een zo langkwcrpig, bruinachtig - graauw, en dan echter niet doorzichtig

'^'S' 3' fpinzel, als wy in de 3^0 Fig. afgebeeld zien. Dit fpinzel maaken zy van

tamelyk fterke , doch zeer dunne draaden, waar onder zy eenigen heurer

hairen mengen. Als de Rups vier dagen in dit Spinzel gelegen heeft, ftrookc

zy gemeenlyk haaren balg of de huid af, en verfchynt in de gedaante cener

Poppe. Dus hebbe ik ze gehad, die zich den 5 en 6 Mai infponnen, en

den 9 reets in Poppen veranderd waren.

§. 5.

Fig. 4. In de 4de Fig. vertoone ik eene dezer Poppen buiten haar Spinzel. Haare •

grondverwe is over 't algemeen dofzwart ; doch de drie ecrfle , op de vleugel-

fcheden volgende, diep ingekorven ringen zyn okergeel, en nu breeder, dan

fmaller, naar maate de Pop zich meer of minder kromme, of uicflrekke;

want haare huid of fchale is juill de hardde niet; daarenboven vin-.it men

haar zeer gevoelig, en zy is ligt in beweeging te brengen. Dfze Pop heeft aan

haar laatfte lid geen fpits of üaartpunt; maar 't zelve is rondachtig (lomp, en

met eene zwarte wollen ftof bedekt. 'Er vcrloopen omtrent drie weekcn, eer

deze Pop haar Spinzel verlaat, cf eer de Vlinder te voorfchyn komt. tn eene

den Infeftcn ingefchapen neiging leert ook deze Rups , om haar Spinzel , aan 'c

einde, daar de Kop des Vlinders zal liggen, zo dun en zwak te maaken, dat

hy 'er gemaklyk door heen breeken konne; 't geen ik eens tot myn nadeel

ondervonden hebbe. Te weeten, ik had het Spinzel, om 'er de Pop ter afbeel-

dinge uit te neemcn, geopend, ter plaatze daar de kop des Vlinders lag;

vervolgens Hak ik 'er dezelve naderhand weder in, zonder te denken, dat de
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kop noodzaaklyk liggen moeft, daar hy te vooren gelegen had. Ik maakte het Tab.

open gedeelte van 't Spinzel, met een tederen draad, weder toe; op dathy,^^ïX.

by 't uitkomen, niec bcfchudigd mogte worden. Nt dej^e myne verrichting

bleef de Vlinder zo lang achterwege, dat ik eindelyk in den zin krecge, om
ie oorzaak van zyn vertoeven te ciidcrzocken. Ik opende des iicc Spinzel, en
vond 'er een dooden V'Üuder in; wiens vleugels, om dat zegeen behoorlyke

ruimte ter uitbreidingc gehad hadden, nog gekrompen en onvolkomen waren.

Dit bewoog my, om het Spinzel wat naauwkeiirigcr te befcliouwcn; en toen

oritdekte ik, hoe hetzelve aan 't cene cindj veel vader en flerker was, dan
aan 't andere; en dat ik 'er de Pop verkeerd ingcllokcn had. In 't vervolg

van tyd hcbbe ik diergelyk een Spinzel, ais 'er de Vlinder uitgekomen was,

meer dan eens bcfchouwd; en ik ben daardoor van de verfchillende gefteltenis

der beide einden volkcmcu overtuigd geworden.

§. 6.

Ben-effende nu den Vlinder., die, uit deze befchrecven Rups in eene Pop veran-

derd, hervoort komt, dezelve is in de 5'i-' en 6'i'-' Fig. naar 't leven afgebeeld,^'' S^

te zien. De eerfte vertoont het Wyfje, en de andere Jiet Mannetje ; doch dcwyl^"
*

ze beiden met uitgebreide vleugelen voorkomen, moete ik zeggen dat ze dezelven

in 't zitten dakvormig draagen. Het Wyfje is, ook by deze foort, altoos

grooter, en met een dikker achterlyf voorzien, dan 't Mannetje; waartegen

dit broede en vedervormige Sprieten heeft, die aan 't Wyfje dun en (pits zyn.

Ten aanzien der grondvervve, is 'er insgelyks menigmaal onder de beide ge-

flachten een zichtbaar onderfcheid. Het hier afgebeelde Wyfje heeft eene

vaal -roodachtig -bruine koleur, en 't Mannetje, fchoon mede wel roodachtig

-

bruin, is echter meer okergeel: dan het tegendeel hier van heeft ook dikwyis

by deze Vlinders plaats. Ondertuflchen is het Hoofd- kenmerk, waardoor deze

foort van anderen onderfcheiden wordt, aan beiden eenerlei; het befiaat

naamlyk, (om van de overige heldere en donkere fchakeeringen niet te mel-

den, j in twee heldere flreepcn, die dwars en eenigzins fchuins door de beide

bovenvleugels loopen. De ondervleugels zyn, benevens het gantfche lyf, ge-

me.nlyk eveneens van koleur.

De Vlinders, weiken ik in \ Eerfie Deel, in de tweede ClalTe der Nacht-

vlinders, op Tab. II. XXXV. a. XXXV. b. XXXVI. en XLI. afgebeeld onder

't oog gebragt hebbe, komen met de t^enwoordigen in veeie opzichten

overeen; maar als men ze naauwkeurig befchouwt, zal men beviiiden, dat

elk een byzonder kenteken, en gantfch andere tekeningen heeft; welken dui-

delyk genoeg te kennen geeven, dat ze wezenlyk onderfchciden foorten zyn.

Voornaamlyk zal men zien, dat ze, op hunne bovenvleugels , deels met

3/fe Deel. ijie Stuk. I i don-
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Tab.^ donkere, deels met heldere dwarsliniën getekend zyn; dat ze deels één, deels
XHK. i^QQ yffi^^Q ftippen, en ook zomwylen een donker punt op dezelvcn hebben;

hoedanig iets men aan de tegenwoordige foort in 't geheel niet belpeurt. Bo-
vendien zal men, wanneer men ook nog in 't byzonder de Rupfen en de
Poppen van beiderleie foorten befchouwt, een nog grooter onderfcheid gewaac
worden; dat wel haaft allen twyïFel moet opfchorten.

De Zwarte Rups, met den hruinen kop^ en eenc hezoomde
heldere zyde- linie j die zich op de Kruisheziën onthoudt; be-

nevens haare Verandering in een Vlinder ; bshoorende tot

de tweede Clajje der Nachtvlinders.

Tab, ï.. /^nder de verfcheiden foorten van Rupfin, die haar voedzel vinden aan

vJ'de Kruisbeziën-lliMiken, is ook de tegenwoordige zwarte Rups; en

zy wordt, in de maanden van Mai of Ji:ny^ zo v/el volwaflen, als nog
jong, enkelvoudig aan dezelven gevonden. Haare grootfte lengte is nooit

boven i^ duim; en als men ze vlytig met de bladeren van de Kruisbeziën

voert, kan men haar ligtlyk zo lang houden, tot dat ze verandert; maar of

ze zich nog met andere gewaflen voedt, kan ik niet zeggen, fchoon ik 'er

niet aan twyffele. In de eerlle jeugd is haare grondverve volftrekt fluweel- of

dof- zwart ; doch in haaren ouderdom , of wanneer ze haar laatfte Rupfen
F'£. !• kleed aan heeft, wordt ze wat meer bruinachtig- zwart. De i(^e Fig. vertoont

ons dezelve in haare volkomen grootte. De kop is blinkend helderbruin, zo

als ook de 8 (lompe buikpooten, benevens de gantfche ondervlakte des buiks.

Aan ieder zyde van onderen loopt 'er eene doorgaande witte linie, die echter,,

door de inkervingen der leden , eenigzins afgebroken wordt. De hals heeft ook

eene byzor.dere witte bezooming, en aan ieder zyde een helderbruin ftreepje.

De zes fpitze voorpooten zyn, gelyk de beide nafchuivers, mede zware. Bo-
vendien befpeurt men nog aan eenigen dier E.upfen ettelyke witte puntjes,

welken echter aan deze oncbreeken. In 't kruipen is zy tamelyk behendig; on

als ze den tyd haarer verandcringe ontwaar wordt, begeeft ze zich in de aar-

de; maakt 'er eene ruime holte in; en verbergt zich aldaar in een Spinzel

dat ze vervaardigt; het welk, dcwyl 'er de aarde aan vaft kleeft, een eiron-

Fig. 2- den bol verbeeldt; gelyk 'èr een in de 2de Fig. te zien is. Na verloop van

8 dagen verandert zy in eene diergelyke roodbruine Pop, als ik 'er een afge-

Fig, 3. beeld hebbe in de 3ti-' tig. Dezelve heeft van achteren niet alleen een kort

Staartpunt, maar ook nog een paar wratjes.

fa.



DER RUPSEN EN VLINDERS^ 251

Byaldicn deze Pop geen fchade lydc, zo komt de Vlinder, welke in haarTab. L,

verborgen zie, binnen drie of vier weeken volwaflèn geworden zynde, in den
zelfden Zomer te voorfchyn; en wel in de gedaante zo als hy in d;^ ^'^'^ Fig.^S- 4*

afgebeeld is. Doch de Rupfen, welken uit de Eieren van zulkcn Vlinder n(^
in dien Zomer gcbooren worden, blyven den gantfchen volgenden Winter
door, in haare Rupfen geftalte. Ik hebbe hier alleen het Wyfje van dezen
Vlinder, afgebeeld, onder 't oog gebragt; dewyl ik het Mannetje nog niet

deelachtig geworden ben. De oorzaak hier van is waarfchynlykdeze: ik hebbe
altoos, om my, met het voeden en opkweeken dezer Rupfe, niet te lang op
te houden, de grootllen dier foorte verzameld; zonder te denken, dat, by
eenerleie foort van Rupfen, de Mannetjes altoos uit de kleinften, en de Wyfjes
uit de grootllen voortkomen. Behalven dit hebbe ik ook verfcheiden Poppen
door onachtzaamheid verlooren; nademaal dezelven, om ze te behouden , eene
groote oplettendheid vereüciien. Wanneer men de aarde, waarin de Pop ge-
legen is, niet geduurig bevochtigt, zo verdroogt de Vimder; of hy wordt een
onvolmaakte Vogel, wiens vleugels zich, uit gebrek van de noodige vochtig-

heid, niet konnen uitbreiden; gelyk ik menigmaal, tot myn verdriet, onder-

vonden hebbe. Jndicn men daarentegen de aarde al te veel bevochtigt, daa
bcfchimmelt de Pop, en hy gaat verlooren.

s. 3.

In den eerden opflag zo« menig een denken, dat ik dezeti Vlinder reets

afgebeeld had; maar de byzondere tekeningen, welken altoos aan deze foort

eigen, en in de uitgebreide vleugelen te zien zyn, duiden het onderfcheid,

tuiichen den tegenwoordigen en den anderen, welken ik te vooren afgebeeld

liefabe, genoegzaam aan. Op de bovenvlakte der voorvleugelen vindt men de
grondverwe donker Oranjegeel, of geel -roodachtig -bruin; welke l^oleup echter

omtrent den voorllen getakten rand faelderer is, dan by de inleding, daar 'er

veele heldere en donkere, golvende dwarsliniën doorheen loopen. In 'c midden
van ieder dezer voor - of bovenvleugelen ziet men een gantfch wit punt, ne-

vens 't welke nog een paar kleine flippen Haar. De ondervleugels hebben,
zo als ook het achterlyf, over 't geheel eene bleeke, geelachtig- bruine grond-

verwe, die met eene ecnig;;ins helderer bczooming omgeeven is. Het voorlyf

heeft eene donkerer of bruiner verwe; de Sprieten zyn hairvormig; en deze

Vlinder houdt de bovenvleugelen, in 't zitten, zo digt aan 't lyf geflooten,

dat men noch van de ondervleugelen j, noch van 't achterlyf, iets zien konne.

ïi i De
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De byzonder fchoone , groene Kamillen- Rups, met
roode doornachtige fpitzen; b&hoorende tot de tweede

ClajJ'e der Nachtvlinders.

Tab. LI. rj^oen ik deze ongemeen aardige Rups het eerd te zien kreege, hield

_!_ ik dezelve, ter oorzaake van haare veelvuldig uidleokende fpitzen of
doornen, voor eene Doorn - Rups; en was 'er niet weinig over verheugd,
denkende, dat ik 'er een Dagvlinder van de Eerfle Clafle uit zou zien voort-

komen. De Kop, 't is waar, fcheen een verfchil tuflchen deze en andtre
Doorn - Rupfen aan te duiden; en dezelve v/as zo hartvormig niet, als de
Kop der gewoone Doorn -Rupfen; maar ik zag zulks alleen voor eene ver-

fig, I.
fcheidenheid aan. Wy zien dezen kop in de iite fig, van vooren, en in de

<?» j. 2'-^'-' I'ig. van t-r zyde. De Rups kan denzclven te rug, en ceniL^zins in den
hals trekken. Hy is bleek - groen van koleur , en heeft van vooren een win- -

kelhoek, die door eene wittQ linie geformeerd wordt. Edoch deze beide

Figuuren laaten ons den Kop niei alleen befchouwen; maar zy doen ons-

teffens zien, dat alle de leden van 't lyf, door diepe inkervingen, van elkan-

der gefcheiden worden ; en dat hunne grondverwe doorgaande , zo aan 't lyf

als aan de i6 pooten, fchoon groen is. 'Er loopt eene witte linie, in de

lengte, over 't midden van den rug der Rupfe; en ieder lid is met cenige

doornachtige fpitzen bezet, behalve 't gene den hals lutmaakt. Dit gedeelta

heeft een paar bruinroode verheven vlakken, welken door eene heldere linie

onderfcheiden worden; en voorts ftaat 'er ter weder. yde nog een roodbruin

punt in 't zelve. De fpitzen der overige leden of ringen zyn ook bruinrood:

dezelven ftaan paarswyze, op byzondere geelachtige hoogzels, te zamen, en
formeeren vier reien : twee derzelven loopcn van boven wederzyds langs den

witten ruggeftreep; en ter zyden van onderen zyn 'er insgelyks twee zodanige

reien te zien. Nadien 'er nu altoos een paar fpitzen op eene verhooging Haat,

zo heeft ieder lid vier verhoogingen; behalve het laatlle; waarop wel eenige

Ipitzen, doch niet in eene gclyke orde, gezien worden; ook zyn de (pitzen-

van 't achtcrlle lid grooter, dan die der voorfte leden.

$. 1,

Deze Rups was langkzaam in 't kruipen; als zy aangeraakt wierd, kromp
zy te zamen, en bleef dus zonder bewceging, een geruimen tyd liggen. Men
had dezelve in de maand ^tigufius op de Kamille gevonden; doch men
wil, dat ze zich ook op de Averone onthoudt. Toen ik haar ais koftgangfter

ont-

/
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ontvin^, at ze zo wel van de bloemen als van de bladeren; doch zulks duur- Tab. LT.

de met lang: want zy was reets gcneegzaam voKvairen; en na dat ze haare

groocde lengte bereikt had, beliep dezelve weinig meer dan i? duim. Wan-
neer haar vailcn my nu ce kennen gaf, dxt ze wel hanfl veranderen zou,

deed ik haar in een Pot, daar ik eenige aarde in gedaan had; devvyl ik niet

zel'.cr wiil, of ze ook, gelyk andere Doorn -Rupfcn, aan haar ftaartpunt han-

g'Mi, dan ia de aarde veranderen zoude. Van het eerilekvvam niets, maar het

laatlle gebeurde; want zy ivroop in de aardo, en verbjrgds zich onder her

verdroogde en verwelkte voeder. Na dat ze nu een tydlang verborgen '?;eiegeii

had, zucht ik haar d>.'n i} September weder op; en ik be'^'ond dar zy onder

hair Spinzel o.>k iets van liaar verwelkte voidjr g m-.^ngd had; waar door

het Spinzel 'er U'tzag even als ik hei in de 3^2 fi^. vcrto >ne. Na de if:Q-^'i- 3 .

kening opende ik net ,;clve, en maakte ejne afbeelding van r'c Pop, welke in

de 4 e Fig. te zien is. Haare geiïalte, en inzor.derhcid dj lange vlengclfche '" *'

den, die byna het laatlle lid van 't achterlyf bereiken, geev n duidr^Jvk te

kennen, dat 'er een Vlinder uit voortkomen moet, die een verh.wen h.lskraag

heeft; zo ah ik 'er eeni-.;en in de tweede ClafTe der Nachtvlinders van 't Eerfte

Deel, op Tab. XXllI. XXV. XLl. en XLIL onder 't oog gebrcgt hebbe;

devvyl de Poppen van die Vlinders 'er even als deze uitzagen. In den beginne

had deze Pup doorzichtige groenachtige vleugelfcheden; doch dezclven wier-

den echter nadernand donkercr: het overige lyf was roodachtig- bruin van

kolenr, en aan 't laatlle lid zat een ilaartpunt. Terwyl ik nu de geboorte van

den Vlinder afwachte, fpoorde de begeerte naar denzelven my aan, om de

Pop nog eenmaal te bezichtigen; aangezien men altoos een paar dagen te

yooren wel zien kan, of de Vlinder tydig zy; om dat de koleuren en teke-

ningen der vleugelen dan zeer duidclyk door de vleugelfcheden heen fchitteren.

Maar deze myne nieuwsgierigheid wierd voor dit maal flecht beloond; wanc

de Pop, glibberig zynde, viel uit myne hand op den grond; zy kreeg eene

wonde aan den kop, daar het fap uit f;perde, zo dat ze bedorven ware. En,
tot myn ongeluk, hebbe ik naderhand noch deze Rups, noch deze Pop,
weder magtig konnen worden; het welk my dus buiten ftaat ftelt, om de

afbeelding van den Vlinder mede te deelen.

De Gal -Wesp E, door zvelke de Gallen^ aan de onder-

vlakte der bladeren zittende .>
voortgebragt worden; bene-

vens haare verandcring.-

S- ï»

y de befchryving der Gal-TVespe.. welke ik op Tab. XXXV. eTJTAB.Uk

XXXVI. van die Deel, afgebeeld hebbe, zeide ik, pag, 1^2. dat my
li 3 ag'

B



«54 VERVOLG van de BESCHRYVING
y«.Ln. zevenerleie foorten van Galgewaflèn der Eiken bekend waren, en nu volgt de

tweede, op de eerde, waar van ik toen gewag maakte. Deze tegenwoordige
onderfcheidt zich van de andere, alleen daar door, dat de Galappel akoos aan
de onderzyde van 't blad zit; waartegen de eerlle tufTchen het blad en den
tak gevonden wordt. \'oor 't overige zyn ze elkander zo gelyk, dat, wanneer
iemand dezelven , van den Eikeboom afgevallen , te zien kreeg , hy 'er bezwaarlyk
eenig verfchil in zonde konncn ontdekken. Daarom zou menig een, uit dien

hoofde , mogen vermoeden , dat deze bciderleie gewafTen hunnen oorfprong van
eencrieie Wcspe hadden; gelyk reets zommige Schryvers over de Galappelen

gemeend hebben: doch zy zullen, zo ze de volgende faefchryving leczen, wel
haait begrypen, dat ze misleid gewecft zyn.

Was de menigte der Gallen, die wy, in den HerfTt van 't jaar 1750, aan

-onze Eikcboomcn ontdekten, zo groot, dat men 'er zich met recht over ver-

wonderen moeite; her getal dier Galappelen, waar van wy thans voorncemens
zyn te fpreeken, was omtrent dien tyd, in het jaar 1751, niet minder. VVan-

Tieer ik dezelven eerft ontdekte, en zag, dat ze niet, gelyk de anderen,

tufTchen den tak en 't blad ftonden , of uit een zogenaamd oog of fpruitje

gegroeid waren; maar dat ze, zonder fteel, aan de onderlte zyde der blade-

ren, en wel aan de zytakjes der middelde ribbe, hingen, achtte ik dezelve»

terftond een verder onderzoek waardig; aangezien ik gedachten had, 'er eene

byzondere foort van Wespen in te vinden. Zy waren aan de zyde, daar de

Zon haar befchynen kon, hoog-rooder van koleur, dan de voorens befchree-

ven; en het groene van de andere zyde wierd, by toeneemende rypheid,

allengskens geeler. Maar gelyk ze alle geen eenerleie koleur en grootte had-

den, doordien zommigen klein en geelachtig- groen bleeven; zo zag men 'er

ook aan 't eene blad meer, aan 't andere minder; invoege dat, als 'er aan

't eene blad zeven of acht zaten, men 'er aan 't andere wel negen of

tien befpeurde; doch aan andere bladen wederom veel minder; en in OQober
waren ze alle volwaflèn. Aan zommige takjes zaten ze zo digt en hoog op elkan-

Fi£- 1. der, dat ze een trosje Druiven vertoonden. \n de i^e Fig. zien wy een takje

met zodanig een blad. Deze Gallen hadden, in de maanden July en Augufius^
Lelt. a. de grootte van eene groene Erwt, zo als 'er hier een by Lett. a. vertoond

wordt. Binnen 14 dagen hadden zy de grootte der genen, die door de Let-

Lett. b ters b b b. aangeduid worden ,• doch in 't begin van September v/aren ze , zo
**• wel op zich zclven, als in kolcuren, zo verfchillende, als ze in deze Fig.

Lett. Cfmet de Letters cccc- getekend zyn. Ook befpeurde men aan zommigen ver-

«: C' fcbeiden ongdykheden en wra«eni terwyl de overigen glad en rond bleeven.
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$ 3-

Vermits ik nu, wegens de menigte dezer Gallen, een 'genocg^aamen voorraad Tab.LU.
tot myne onderzoeking; uill, en 'er niy weektlyks een deel kon laaten bren-
gen, zo opende ik alle dagen eenig^n derzelven, van verlcliillendc grootte en
ouderdom, in dezulken, die fiechts de grootte van Letter a. hadden was
byna niets anders dan een klein middeipuncjc waar te neemen ; en om dit te

ontdekken, wierd 'er nog een (cherp gezicht vereücht. In die van Lett. bbk
zag ik daarentegen by *t openlhyden, in 't midden niet alleen reets een klein
Wormtje, maat 'er was in de Galle ook alrcde de byzondcre omtrek der
hole, daar het inlag. Zie de 2ite Fig. Doeh het Wormtje zelve fcheen no^ Fig. i..

maar een klein korreltje, of rond wit puntje y zo als 'er de 3de /'/>. eenF/^- 5.

buiten den Galappel doet zien. Hoe meer nu de Galappel groeide en in A-ootte
toename, zo veel te groocer wierd ook, naar evenredigheid, de daarin^ woo-
nende Worm of Made. In 'c laatft van Augufïits hadden zommigen airede de
grootte van de 4^'e Fig.; ze waren toen echter nog niet volwafTen, en wier-^''''^- 4-

den zulks eerll in de maand September. De 5^2 Fig. vertoont ons zodanig F^^-. 5.

een Galappel midden door gefneeden, alwaar men, in de eene helft by Let-
ter d..^ de Made ziet; welke, binnenwaai-ts gekromd liggende, haaren geboo-'^'''- ''»

gen rug voor des aanfchouwers oog vertoont. In de andere helft ziet men
eene ledige Celle, die niet alleen kogelrond is, maar ook, gelyk van de
reets befchreeven, en op de XXXVl-.e Tab. Fig. i\i. van dit Deel afgebeel-
de foort gezegd is , eene harde en gladde fchale heeft. In de ö^e Fig. van Fig. 6,

Tab. Lil. hebbe ik zodanig eene Made afgebeeld, in die grootte welke zy
gemeenlyk, volwaflen zynde, heeft; en de,7-ei^(g. vertoont haar by vergroo-'^'^'

''•

ting.

§• ¥

Nadien zotnraige Menfchen, als boven gemeld is, van gedachten zyn, dat

de opgenoemde onderfcheiden Gallen door één en 't zelfde Infeft, veroorzaakt

worden; zo achte ik het der moeite waardig, de daarin fchuilende Inleften

eens naauwkeurig, nevens elkander, te belchouwen; om te zien, of 'er geen
onderfcheid tuflchen dezelven te befpegren zy. Laat ons dan de tegenwoordige

Made der Gal-Wespe eens vergelyken by die van Tab. XXXVl. Dit doende
zien wy wel- dra, dat ze beiden eenerleie dikte en genoegzaam eenerleie geel-

achtig - witte koleur hebben ; mitsgaders dat ze zich op eenerleie wyze , zo
binnen als buiten haare Celle, krommen; en dat, wanneer ze kruipen, de
onbekwaamheid van de eene zo groot is, als die van de andere. Maar be-

fchouwt men den Kop , zo zal men terftond aan beiden een nierkelyk onder-
fcheid befpeiiren. Aan de Made des Galappels, die tuffchen de takjes en den
fteel des blads te voorfchyn komt, hebben we a.in 't voorlie deel een bruin

Tanggehic gezien j zonder eenige andere verhooging of uitwaöing, die men
den
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TAB..LII,(jen Kop zou hebben konnen noemen. Doch aan de Made dezer Tab. LIL

Fig. 7. oncdekc men in tegendeel niets van zulk een tanggebit; dezelve heeft,

in plaats van dat, een verheven W ratje, 't welk dezelfde koleur van 't lyf

hccic; en, myns oordeels, voor een byzonder kenteken dezer Made, waar

door /jy van de anderen te ondcrfcheiden is, gehouden kan worden.

s. 5.

Na dat ik nu in de maand September de volwaflen TVÏaden in onze Galap-

pelen gevonden hud; ontdekte ik omtrent 8 dagen daarna de Pop in deztl-

ven, die echter nog geheel wit was. En toen ik, ter verdere onderzojkinge

van deze Pop, vervol.i^ens meer Galappels opende, vond ik, in plaats van de

Pop, nog de Made. Dit overtuigde my, dat zo wel de Maden als de Galap-

pels, die men ten zelfden tyde vindt, of niet allen van eenerleie foort zyn;

of dat de We!>pcn , waarvan deze Gallen voortkomen , nier ten gelyken tyde

haare Eieren in de ribben der Eikebladeren leggen. Geduurende dit onder-

zoek hcbbe ik ook waargenomen, dat, fchoon deze Galappels niet allen even

groot worden, de Made nochtans, zo wei in de kleinen als in de groeten,

tut haare volkomenheid geraakt, en mede in even zodanig ecne Wespe ver-

andert. Voorts hcbbe ik ook ten zelfden tyde zomniigen dezer Galappelen

gantfch ledig bevonden,* terwyl anderen twee Maden in één Celletje hadden.

Nademaal m.y dit echter zeer vreemd voorkwam , zo befchouwde ik ze beiden

ten naauwkeurigfte , en zag duidelyk, dat ze niet van de:^elfde foort waren.

De eene was, ten aanzien der gedaante, van de iMaden , die gemeenlyk in

deze Galappels woonen, niet onderfchciden ; doch de andere was merkelyk

kleiner en dunner; ook liep dezelve, voor en achter, fpits toe gelyk eene

Spil; waar tegen de gewoone Made gantfch dof of dood, of ook wel ten

eenenmaale uitgezoogen was.

Tab, De gedaante der Poppe van onze Galwespe is op Tcih. LIII. in de 8!^e flg.

f •''• te zien; alwaar de helft van een der grootlte Galappelen vertoond vvordr. De
^/,^ ^ Letter e wyft ons de Pop aan, zo als dezelve in 't midden van den Appel

E '.' ö"
i'g'^' i" h&asQ natuurlyke grootte; en men vindt haar in de 9 '*-" Fig by ver-

jjTooting afgebeeld. Zy is, als ik reets gezegd hebbe, in 't ecrll: wit,- maar,

eenige dagen ouder zynde, begint ze al van koleur te veranderen. De oogcn

en de Ichubben vrn 't achttriyf worden eer donker, dan de andere dcelcn;

loc dat cindelyk de gantfche Pop allengskens, wanneer de daar m zittende

Wespe tydi;; wordt, een donker aanzien verkrygt. Hiertoe echter worden drie

weeken vereifcht; en als men, na verloop van dien tyd, den Galappel opent,

vindt men 'er de Wesp, in plaats van de Pop, in. Trouwens diergelyke Pop-

|)en zya by my in dien tyd , ook buiten den Galappel , in We-r t

V€f=
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veranderd. Ik had nnamlyk , om de dagelykfche verandering des te beter Tab.

waar te neemen, een goed aantal van Poppen uit de Galappelen genomen, ^^'^

en ze niet altcmaal weggeworpen, maai een deel derzelven in een glas be-

waard; en by die gelegenheid zag ik, dat de Wespen daar in, zo wel als in

de Galappelen, tydig of volkomen wierden. Voorts hebbc ik opgemerkt, dat

deze Wespen haare oude wooning niet terilond verlaaten, zo dra ze volko-

men geworden zyn; maar 'er den gantfchen winter door in zitten blyven. In-

dien het echter al eens gebeure, dut zommigen den Galappel nog in 't zelfde

jaar van haaren ocrfprong doorbooren, en 'er uitvliegen, zullen het altoos zoda-

nigen weezen, dis vroeg ryp geworden, en door de aanhoudende warmte uit-

gelokt zyn. Ook moete ik hierby aantekenen, dat, even ais de Wespen, waar-

van ik thans fpreeke, den Winter over in haare wooning blyven, dat zo ook
de voorheen befchreeven , en hier meermaals aangehaalde foort , in haare

vooning overwintert; 't geen my eerft, na de uitgegeeven befchryving dier

Wespen, bekend geworden is. Undercuiichen hebben ze dit met veele andere

lufeéten, die insgelyks den Winter overblyven, gemeen, dat ze dien gantfchen

tyd leeven, zonder eenig voedzel te nuttigen. En fcheon het bezvvaarlyk vallc,

deze zo byzondere Eigenfchap te verklaaren , ben ik echter van gevoelen , dat

het inzonderheid veel toebrengt ter behoudenifTe onzer Wespen, dat ze in

haare naauwe en welbeflooten wooning 20 weinig uitwaafTemen. Wyders kan
de uiterlyke warmte haaf ook wel eens voor den tyd doen uitkomen. Dit is

my genoegzaam gebleeken; dewyl 'er verfcheiden, zo van deze, als van de
«erfte foort, zich, reets in OStober en November, in myne verwarmde kamer.
Uit de Gallen gebecten, en de vrye lucht gezocht hebben. Doch wanneer
men de nog toegeflooten Galappelen den Winter over op eene koele plaats

laat liggen, zullen 'er de Wespen eerft in de daar op volgende Lente, als de
Eikeboomen beginnen uit te loopen, te voorfchyn komen.

Wanneer men dan eene dezer Wespen , na dat ze vollcomen geworden zyn

,

waar van haare donkere koleur het zekerde Kenteken is, uit den Galappel

reemt, fchynt ze aanvangklyk gantfch doof en onbeweegelyk te weezen. Doch
kort daarna begint ze haare dubbeld te zamen gevouwen vleugelen, zo door

de beweeging haarer pooten, als van de andere deelen, in orde tefchikken, en

volkomen uit te breiden; wanneer zy 'er uitziet, gelyk die van de lo^e QwFig'

II de pig. De eerfle vertoont de Wesp in haare ratuurlyke grootte; en in de''"
''

andere is ze by vergrooting afgebeeld. Het voorwerp, raar 't welke ik ze af-

gebeeld hebbe, was een Wyfje. Ik had 'er het Mannecje wel konnen byvoe-

g(n; doch dewyl ze ntrgens in vcrfchillen, dan in 't acltcrlyf, r^at, gelyk

we meermaals gezegd hebben, aan de Wyfjes dikker, dan aan de Mannetjes

is, zo hebbe ik zulks overbodig geoordeeld.

%de Heel ifie Stuk. Kk S- ^'
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Tab. Byaldien wy nu deze Wcspe vergelyken by de andere, op Tah. XXXVI.
Llll. Pig, i6 en 17. afgebeeld, zo zullen we wel haart befpeuren, dac ze merke-

lyk van elkander onderfchciden, en dus van tweeërleie foort zyn. Het voorlyf

en de kop dezer tegenwoordige Wespe hebben wel veel gelykheid, met die

zeliHe deekn van de andere; maar aan 't achterlyf verfchillen ze grootlyks in

koleur. Want aan deze, die wy op lab. LIIl. zien, is zulks blinkend zwart-

bruin , daar 't aan de andere ecne uranje - geele koleur heeft. Bovendien vindt

men de tegenwoordige kleiner, dan de voorige; en ze heeft in tegendeel veel

langer vleugelen ; daar bent-vens Üaat ons van 't Wyfje in 't byzonder mede
aan te merken, dat het met geen Legangel voorzien is. Wanneer ik dit In-

feft in 't begin onderzocht, kon ik zulks volftrekt niet gelooven; derhalve

nam ik, van tyd tot tyd, meer dan vyftig Wyfjes; drukte haar achterlyf, ea
zocht, met behulp van een Vergrootglas, zeer naauwkeurig naar den Angel,
dien ik vermoedde dat 'er zekerlyk weezen moeft. Maar wat ik deed of niet,

ik kon geen Angel vinden; in tegendeel ontdekte ik ter dier plaatze, omtrent

het midden van 't achterlyf, aan de ondervlakte, een klein fpleetje, daar eenige

hairtjes rondsom ftonden. Aldus gezien hebbende, dat onze Wesp een blinkend

zv/art - bruin achterlyf heeft ; dat haare Vleugels langer zyn , dan aan de voo-

rens befchreeven Wespe; en dat bovendien aan het Wyfje de Angel ontbreekt;

zo oordeele ik, dat het onderfcheid tufTchen deze beide foorten van Wespen
duidelyk genoeg aangeweezen is. Hier by komt echter nog, dat de Sprieten,

benevens de zes poocen, aan de tegenwoordige ook langer zyn.

§•9.

MifTchien zal men my hier tegenwerpen , dat ik in myne onderzoeking bedroe-

gen ben; om dat ik dezelve niet zo veel op Wyfjes, als wel op Mannetjes ge-

daan hebbe ; doch ik ben daarin op her voorzichtigite te werk gegaan ; en ik hebbe

die beide geflachten te naauwkeurig leeren onderfchciden, om 'er in bedroegen

ïe zyn. Want, behalve dat het uiterlyk aanzien my dit onderfcheid te kennen gaf,

hebbe ik ook nog, tot meerder zekerheid, haare innerlyke geftelcenis onder-

zocht ; en zie hier den uicOag. Wanneer ik eene dezer Wespen , met een dun

achterlyf, opende, en de daar in zittende vloeibaaie ftoffe, door 't vergrootglas,

bcfchouwde, zag ik 'er louter kleine en tedere kogeltjes in, die allen eencrleie

gedaante , en ook eene foort van beweeging hadden. Maar deed ik zulks aan eene

diergelyke Wespe, met een dik achterlyf, die ik vooreen Wyfje hield, zo zag

ik
,

'in 'eene heldere vochtigheid, zeer veele gelykvormige, byzondere, geelach-

tig -bruine Lichaamtjes, weiken ik, om voldoende reden, voor Eieren had te

I-g. 12. houden. In de isd.' Fig. hebbe ik dezelven veel meer vergroot, dan de Wespe

zelve is, afgebeeld, onder 't oog gebragt. En als wy dezen vergelyken by die

Senen, welken wy in de 2i<'e Fig, van Tah. XXXVl. gezien hebben, zullen wy
ook
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ook daarin een zichtbaar onderfcheid uidchen deze beide foorten van Wespen Tab.

befpeuren. De voorigen waren peervormig; dezen hebben meer de gelhl-^'"-

te van een Ei; aan wriens einde twee byzondcre aanhangzels gezien wor-

den, die maar één wortel fchynen te hebben, doch zich, in twee gelykvor-

mige grasgelykende bladeren, verdeden ; hoedanig iets ik aan de anderen niec

ontdekt hebbe. Waartoe intudchen deze beide aanhangzels dienen, kan ik niet

bepaaldlyk zeggen. MifTchien (trekken ze, om het Ei, in de opening, welke

de Wefp, om dat haar de angel ontbreekt, met den bek in de aderen des blads

piaaken moet, des te vaft^r te doen blyven zitten. Hier by komt dan de lym,.

die de Wefp te gelyk niet het Ei uitgeeft; en die de gemaakte opening zo-

danig toefluit, dat 'er het fap niet uitloopen kor.ne; waar door de wasdom
van het Ei en des Galappels bevorderd wordt. Ook heeft de Appel zelve

mogelyk zyn oorfprong van de buicenfchale van 't Ei; aangezien ik anders

niec begrypen kan, waarom niet alle GalgewafTen rond zyn; zo dat het my
niet vreemd voorkome te onderltellen , dat de gedaante der Galle menigmaal:

tan de gedaante van 't Ei moet worden toegefchrceven.

Ik hebbe hierboven in de 5^0 §. gewag gemaakt, van zekere Made, welke

ik in veele Galappelen nevens de eigenlyke Made derzelven gevonden hebbe,

en tefFens daar by gezegd, dat de echte Made, in zodanig een geval, altoos

gantfch dof, uitgezoogen, of wel dood was. Dewyl ik nu van onze echte

Gal-Wespe niets meer te zeggen hebbe, zal ik 'er hier nog iets byvoegen

van deze vreemde Made; welke niec alleen in de Gallen, aan de onderzyde

der bladeren groeiende, maar ook in de genen, die tudchen den fteel des

blads en den tak voortkomen, gevonden wordt. Van deze laacfte foort zegt

de Heer De Reaumur in zyne Mem. pour fervir a /' Hijl. des Infe£l. Tom.

UI. pag. 452. ,Dat hy veelcn derzelven in glazen gehad heeft, en dat ze,

,in de maand September^ van de daarin zittende Wespen doorboord wierden.

, Dezen hadden vier vleugelen , die , evenredig met de ligging des lyfs (taande

,

jZich over 'c zelve heen kruiften, en dat in lengte overcroffen. Haar lyf en

,borftftuk waren fchoon groen, en voorzien met een goudglans, gelyk de
jSpaanfche Vliegen gemeenlyk hebben. De pooten waren geelachtig; de

,fprieten kort en zwart, en deze laatfte koJeur had ook de kop. Doch het

, merkwaardigfte aan dezeiven was een ftaarc, zo lang als de kop, het borft-

,ftuk, en 't lyf te gader; hebbende zeer veel overeenkomft met een dikken

, zwarten draad, welke aan 't einde iets om hoog geboogen is. Zomtyds fcheen

, die ftaart uit twee of drie draaden te beftaan , en hy bellond ook wezenlyk
,uit drie onderfcheiden (lukken; welker twee buicenilen de Scheede waren
,van het middelde ftuk, dat aan 't einde zeer fpits toeliep, en eene foort

>van boor uitmaakte.. Ten zelfden tyde vond hy ook in anderen dezer Gal-

appelen, die nog niec doorboord waren, een Worm, welken hy befchrvfr,

Kk 2 'ea
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r^3 en die dezelfde is, dien ik op Tab. XXXVI. afgebeeld hebbe. Eindelyk on^
^^"= dekte hy ook, in de maand February^ 'm een der Galappelen eene Wespe,

die der Gal -Wespe gelyk wasj waarvan hy verder het volgende zegt. ,Deze

, groene goudblinkende Wefp is zodanig eene die zich als "Made genecrc van
,de Made der Gal -Wespe; om welke de harde en houtachtige Galle gewas-
,fen is; en waarin zy zich echter niet veilig bevindt voor den aanval eener

, andere Made. De Natuur heeft, 't is waar, den Maden der Gahvespe eene

,zeer valle wooning gegeeven, om haar voor alle Ichade van de buitenlucht

,te behoeden; en hier omtrent (laat wel aan te merken, dat de Infeden,

, welken den Winter over in de Gallen moeten blyven, zodanige Gallen heb-

,ben, die houtachtig, of gedeeltelyk hout zyn. Maar die eigenfte Natuur heeft,

,de Wespen, waarin deze Maden veranderen, vruchtbaarec gemaakt, dan 'er tot

, voortplanting van haar gefiacht 'creifcht wordt; en een deel der Maden, die

,uit de Eieren dezer Wespen voortkomen, bellemd tot voedzel der Maden van

,eenc andere foort van Wespen. Dezen nu heeft zy ten dien einde niet een

,lang werktuig, bekwaam ter doorbooringe , voorzien; waar mede zy de nog
,jon.i,e Galappelen doorflceken, en ^er een Ei inleggen konnen: uit het welke

, de Worm ontilaat, die zyn voed/;eI hebben moet van den genen, om wiens

, wille de Galle in de eerfte plaatze gegroeid is.,.

Dat nu die alles, wat ik hier uit de Memoiren van den Heer De Rp-Atmnm

aangehaald, en waarvan ik reets pa^. 193. §. 16. gewag gemaakt hebbe, zo-

danig toega, weete ik thans insgelyks by eigen ondervinding. 'Er is naamlyk

eene foort van kleiner Wespen, dan onze Gal -Wespen; die hoog -groen van

koleur, en welker Wyfjes met een langen Leg -Angel voorzien zyn; waar

mede zy een Ei weeten te brengen, tot in 't binnenfle der Galappelen, al-

waar derzelver Maden liggen. Uit dit Ei ontftaat vervolgens eene Made, die

zich geneert van de Made der Gal -Wespe; nademaal zy dezelve niet eens-

klaps verteert, maar allengskens uitzuigt; invoege dat de Made, die haar tot

voedzel verllrekken moet, ook nog een tydlang haar oidenlyk voedzel konne

nuttigen. Het gaat hier mede, als met eene Rups, die door eene Sluipwefp

met Eieren belegd is; dezelve kan, zo lang zy v.m haare vreemde gaQen niet

al te veel van Icvensfappen ontbloot wordt , leeven en haar voedzel gebruiken.

Even zo ook onze Made; maar wanneer de Baflerd-Made volwaflen is, en

nog in de Galle gevonden wordt, zal men 'er weinig van de Made der Gal-

wcspe meer in befpeuren.

Lelt. /f. 2ulk eene Bafterd- Made wordt zelden grooter , dan zy op Tab. LUI. by
*"

^'n de Letters A en B. afgebeeld is; en die ik in de Ftg. Letter C. by vergroo-
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ting vertoone. Het dunne en fpicze einde, 'c welk in deze Fig. om hoogTi^R.

ftaat, is het achterlyf, en aan 't onderfte (lompe deel zie de kleine Kop. Aan ^'"-

het middellyf ontdekt men in 2 reien vyf paar wratjes, welken de Made
echter dermaate kan intrekken, dat 'er niets van te zien zy. Ook komt het

my, dewyl deze Made veel gezwinder, dan de Made der Galwcspe, in 'c

kruipen is, niet onwaarCcliynlyk voor, dat die wratjes haar tot pootcn dienen.

Zy is eenigzins geelachtig • graauw van koieiir; doch wanneer ze zich, voor

haare verandering in eene Pop, van den drek ont]edi.;t, wordt ze niet alleen

geeler, maar ook iets kleiner, gelyk de Fig. A. uitwyli. Zo dra zy in eene

Pop veranderd is, heeft ze de gclykheid van de Fig. Lcaer 0.\ welke duiJelyk- ^-'". ©«

heidshalve by Letter E, vergroot te zien is; zynde van eene bruinachtig-''"^'

oranjegeele koleur. Na dat ik veelen dezer Poppen te zunengcbragt, en 'er binnen

drie weeken de Wespen uit had zien voortkomen, vond ik beiderlei geflacht

onder dezelven ; waarom ik 'er ook een Wyfje en een Mannetje van afgebeeld
f^^n^ y,

hebbe. Letter F. vertoont het eerde, en Lecter G. het lantfte; ze iVaan beiden/,; g,

in haare natuurlyke grootte ; doch by Letter H. is het Wyfje veel vergroot Lat. H,

te zien. Dit laatfte hebbe ik in die geftake gelleld, in welke het voorkomt,

wanneer 't bezig is, om, met behulp van zynen langen Legangel, een Ei in

den jongen Galappel te brengen. ^QZ(i lange Legangel heeft, van vooren,

aan de ondervlakte van 't achterlyf zyne inleding; waaraan hy anders, buiten

dat gebruik, zeer digt geflooten is, derwyze, dat hy nog tamelyk verre ach-

leruitfteeke ; doch het Mannerje by Letter G. is 'er niet mede voorzien. Beide

hebben ze eene zeer fchoone groene en goudblinkende grondverwe; de oogen
zyn rood -bruin, de zes pooten geelachtig, en de fprieten waren vooraan

dikker, dan aan den wortel, en daarby kolfachtig.

13-

Dat de tegenwoordige Wespen dezelfden zyn, welken de Heer De Rraumur
ook in de bovengemelde Galappelen gevonden heeft, daar aan tvvytFele ik in

geenen deele. En fchoon hy de inleding des Angels, waar van ik het eerft

gewag gemaakt hebbe , niet befchryve , hebbe ik echter , 't gene hy van deze

Wcspe zegt, hier boven zo wydloopig aangehaald, om in alle gevallen een

bewys te hebben, tegen dezulken, die my miflchitn eener dwaalinge mogten
befchuldigen. Ik doe dit te meer, daar ik de Wefp, welke de Heer Frisc»
voor 't Mannetje onzer Galwespe houdt, voor eene andere opgeeve. Want na

dat.hy 't Wyfje van onze Galwespe gemeld heeft, zegt hy, in zyne Befchry-

Ving van allerleie Infeden, II. Deel. pag. ai.; Deze Wyfjes vindt men veel-

vuldiger, dan het Mannetje; dat eenigiins anders van gefïalte^ en aan "'t

ïyf blinkend groen is. Doch deze blinkend groene Wefp is geen waare Gal-

wefp; het welk niet alleen uit myne befchryving blykt, maar ook beveiligd

wordt, door het geen 'er de Heer De Rfaumur van zegt, Byaldien iemand

her «chter nog met den Heer Frisch houden, en beweeren wilde, da: 'er

Kk 3 ooi'
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Tab, ook blinkend groctie Wespen konden zyn, die echte Galwespen waren; zo
L'il. ^y2e ik dezulken, toe de Verhandeling van den Heer De Reaumur over de

Galwespen; die \eele foorcen van dezelven onderzocht, maar 'er gcene blin-

kend groenen onder gevonden heeft.

§. H-

Die zelfde groote Natuurkenner deelt wyders ook zyne gedachten over deit

oorlprong der Galappelen mede; en 't geen hy deswegen zegt, behaagt my
zo virel, dat ik mynen Lsezeren geen ondienft hoope te doen, met zyne voor-

flellmg alhier te laaten volgen. Na dat hy aangetoond heeft, dat de vorm,
het weefzel, en 't weezen, waaruit de Galappels befhian, juift niet eigenlyk

afhangen van de deelen, waaraan ze groeien, zegt hy verder: „zo volgt dan

,, daaruit, dat de meeften hunne byzondere gefteltenis hebben van de InfeftenJ

„ die gelegenheid tot hunne voortkomd geeven ; en dat de meede Gallen , van

„verfcheiden foorten, hunnen oorfprong hebben van verfchillende Vliegen of

„ Wespen. Mogelyk zouden wy genoegzaam doorgronden , hoe 't weezen kan , dac

„verfchillende Wespen deze veranderingen konnen voortbrengen, byaldien wy
„willen, hoe de geringde Galle, by voorbeeld, eene ronde den St. Jansbeziën

„gelykende Galle, geformeerd vvierd. 'Er wordt naamlyk eene ader of vezel

„ gewond , en in derzelver wonde een Ei gelegd. De wonde van zodanig een

„deel, tot het welke de voedzelfappen een fterken toevloed hebben, fluit zich

„wel dra weder toe; haare lippen beginnen te zwellen, krimpen tot elkan-

i,der, en daarmede is 't Ei ingedooten. Hier op groeit 'er, binnen weinig

5,dagen, eene zo grpote Galle om dat Ei, als het noodig heeft, en hetzelve

^5 zit 'er midden in. Een vreemd lichaam in 'c vleeich der Planten komende,

j, kan, gelyk in 't vleefch der Dieren , eene zwelling veroorzaaken. Een doorn,

„een houtfplint^r, in ons vleefch gedrukt zynde, brengt wel haaft eene zwel-

„iing te wegen. Doch hier uit ontihat eene verrotting of bederving, die in

., onzen Galappel niet gebeurt, of ten minde niet fchynt te gebeuren; veel

„meer fchynt alles in dcnzelven gezond te weezen; ook ziet men niet, dat 'er

„eenig fap rondsom hem uitvloeit. Maar een doorn zuivert de wonde niet,

„die 'hy gemaakt heeft, noch beneemt haar het fap dat 'er invlosit. Wy zul-

„len in ons vierde Deel gelegenheid hebben, om van eene gantfch byzondere

„foort van Gallen te fpreeken, welken in 't vleefch der grootde Dieren , in 't

„vleefch van Oflcn en Koeien, ontdaan, en door zekere Vliegen veroorzaakt

„worden. De Vlieg, naamlyk, doordeekt de huid van een Os of Koe, om
„een Ei onder dezelve in 't vleefch te leggen; waar uit een Worm gebooren

„wordt, die vervolgens in de Vleefch - Galle v/oont. Deze of gene Ós, deze

„of gene Koe kan menigmaal 20 of 30 groote Gallen hebben, zonder dat zy

,,'er eenige merkbaare fchade door lyde. De V/orm, in deze wonde woonen-

„de, laat niet toe, dat 'er zich eenige Etter of bedorven vocht, in vergadert;

„en zo lang als hy 'er in huisved, geneert hy zich van de vochten, die de

won-
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,, wonde geeven mogte, of werkelyk geeft. Men onderzoeke de hole vanTAii.

„eene der St. Jansbezië gelykciiJo, of van eenigc andere Galle, zo naauw-^'*'-
„keurig als men wille, het zy ten tyde als 'er het Ei nog in is, of als 'er

„de Worm reets- in gevonden wordt; men zal 'er nooit ecnig fap in vinden.
„En het is geen wonder, dat de Worm al het fap, hetwelk in de hole
„vloeit, of dat door denzelven derwaarts getrokken wordt, opzuigt; nog min-
„der wonder is 't, dat ook het Ei zelve die lappen inzuigt en tot zich trekt»

„wanneer men nagaat, het gene ik boven gezegd hebbe; dat het Ei in deze
„hole aangroeit; en dat deszelfs buigzaamc Ichaale, welke ik te vooren by
„de huid of het vlies, dat het Kind in des moeders lichaam omringt, verge-

„leeken hebbe, veel eer aan te merken is, als eene foort van Moederkoek

„ ( Placenta ,) die eene verbindtenis heeft met de binnen zyde der hole. Deze
„fchaale is voorzien van opdurpende vaatjes,- welken, als zo veele wortelen,

„het fap, 't welk van ter zyden in de hole der Galle dringt, tot zich trekken

„ en opvangen konnen. En de Galle is zo veel als de Baarmoeder van den in

„'t Ei zittenden Worm. Zo- lang als nu dit Infeft in 't Ei zit, kan zulks te

„wegen brengen, dat het fap menigvuldiger naar de Galle, dan naar de andere

„deelen der Plante, vloeit. Dus konnen de den St. Jansbeziën gelykende Gallen

„haaren oorfprong hebben van de voornoemde oorzaak, aan welke ik ook de

„ formeering der blaasachtige Gallen , waar in zich de Boomluizen onthouden »

„toefchryve; ten bewyze waar van ik getracht hebbe aan te toonen, dat ze

„des te meer aangroeien, hoe zy meer uitgezoogen worden. Byaldien men wil dac

„ een deel des booms fpoediger zal aangroeien dan de overige deelen , heeft men
„alleen zorg te draagen, dat het voedzelfap meer naar dat deel toevloeie; of
„dat de plaats, werwaarts het vloeien moet, en daar het, zo dra als het 'er

„komt, opgenomen worde, eenigermaate nederhangend zy. Miflchien helpt de
„tegenwoordigheid van 't Ei ook, op eene andere wyze, dezen wasdom be-

„ vorderen; want men weet, hoeveel de warmte tot den wasdom kan tocbren-

„gen. Immers is 't zeer waarfchynlyk , dat dit Ei, waarin eene tedere onvol-

„waflen vrucht zie, die zich ontwikkelt, en waarin de fappen zich fnel bev/ee-

„gen, warmer is, dan een ander even groot gedeeli^ dvr Plante. Wy weeten

„toch, dat in ieder Dier de graad der warmte grooter is, dan in de Planten.

„ i 'us konnen wy ons , in 't midden der Galle , genoegzaam een klein vuur

„verbeelden; waardoor alle derzelver vezelen een zekeren trap van warmte
„deelachtig worden, die haaren wasdom bevorderen kan. Byaldien deze oor-

„zaaken zo voldoende niet mogten weezen, als ze my wel toefchynen, zal

,, het my geenzins mishaagen, dat men 'er nog eene andere, die zeer vernuftig

„uitgedacht is, byvoege; aan welke Malpighius de formeeringen den wasdom
„der Gallen toeichryft. Hy is van gevoelen, dat de Wespe niet alleen de

„plaats, waarin zy haar Ei vertrouwen wil, kwetft, maar dat ze ook te gelyk

„in die wonde een zeker fap laat vloeien, dat 'er eene mcrkclyke gelling in

„ veroorzaaken kan; en dat de oorfprong en wasdom der Galle een gevolg

„van deze gelling is: ook brengt hy eenige voorbeelden by, weiken zeer ter
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Tab, „beveftiginge van dit gevoelen konnen dienen. Wanneer hy den Boorangel der
^11^- „Galwespen afgefneeden had, vloeide 'er eene vochtigheid uit,* de lleeken der

„Byen en Wespen nu veroorzaaken op 'r oogenbJik een gezv/el, dat alleen

„voortkomt van de vochtigheid, die in 't vlecich geftort is. Zou derhalve de
„vochtigheid, die de Galwespen, door den Angel, in de bladeren, en in de
„fchorire uitgeeven, niet op gelyke vvyze een gezwel konnen veroorzaaken?

„Doch zo waarichynlyk als deze vergelyking is, zo veele zwaarighedcn zyn

„ 'er ook nog daaromtrent op te lofTen. Welk een onderfcheid is 'er niet

„tufTchen de Gezwellen, die byna in een oogenblik onder de huid opkomen,
„en tuOchen den wasdom der Gallen? welke wel fpoedig, maar in geen
„oogenblik gelchiedt. De Gallen, die het fpoedjgde groeien, hebben toch

„ eenige dagen noodig ; en 'er zyn anderen , die dikwyls verfcheidcn weeken
„behoeven. Hoe zou nu een zo gtring dropje van vocht, 't welk de Wespe
3, uitgeeft, een dropje, dat veel kleiner is, dan 't gene de Bye of eeni,e

„andere Wespe geeven kan, en dat nog daarenboven door het fap, waarmede
„het zich vermengt, geduurig verdeeld wordt, in ftaat zyn, om een gezwel

„te veroorzaaken, dat zo langen tyd groeien moet? DaarenJjoven hoe onder-

„fcheiden mocft niet het fap van verfchillende Wespen zyn? Het fap van

„zommigen zou eene geding moeten veroorzaaken, die eene zwam-
5,achtige Galle deed groeien; dat van anderen zou eene gefling te wegen
„brengen, die eene halt' houten Galle veroorzaakte; en wederom dat van an-

j, deren zou aan een blad van zodanig een boom eene Galle doen groeien,

„die harder was dan 't gemeene hout zelve. Het Vitriool -fap, 't welk de

„Heer Malpighius zo menigvuldig in de Gallen voortbrengende Eiken meent

„ie vinden, en dat hy met het fap der Wespe laat geilen, zou miflchien

„weinig toebrengen ter verklaaringe , of ten bewyze van de menigvuldigheid

„der GalgewafTeti , fchoon de Chy mirten al toeftonden, dat het 'er werkelyk

„ware. En eindelyk konnen wy zeggen, dat de Gallen, waarin de Bladluizen

„zich onthouden, haaren oorfprong geenzins aan zodanig eene gefting, en aan

„geen fip, dat in zulk eene wonde geftort is, verfchuldigd zyn, gelyk ik

„elders breedvoeriger bq^eezen hebbe*. Bovendien is 't zeer natuurlyk , om de

„formeering van alle Gallen, van de formeering der genen, die de Bladluizen

„ons leercn kennen, af te leiden. Wy hebben geen lappen, die de Wespe
„van zich geeft, noodig om eene Galle te doen groeien. Het is hekend,

„dat de rand eener fneede, in de fchorïïè van een boom, meer opzwelt dan

„liet overige. Op zodanige plaatzen befpeuren wy een fterker wasdom; zon-

„der dat de Byi of het Mes eenige vochtigheid of andere llofFe nalaat, waar

„door eene gelling veroorzaakt zou hebben konnen worden. Het fap vloeit

^, menigvuldiger naar de plaats, daar het den minften tegenlland vindt; en

„maakt,

* Zie zyne Membres 'p6ur fervf'r d PHifloire des Inf Tom. III Mem. IX. pag. 103. alv'aar

de Heer De Rcaumur antuoiu, di de blaazcn der Olmboomen , en van andere Gewalicn.

wtlkea hy Gallen noem:, uoor d« üUuluüen

,

-met het aanftcekcn en uuiuigcn der biaUe-

zeo, veroorzaakt worden.
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„maakt, dat de deelcn aldaar, meer dan de anderen, aangroeien. De fappcn,TAD,
„welken de werktuiglykc lichaamtjes vullen, wotvien daar in gedrukt of voort- '"'"•

„geduwd, en moeten naar de plaatzen vloeien, daar 7,y minder tcgcnftand

„ontmoeten, en daar ze, om 20 te fprecken, lucht krygen. De lippen dor
„W'onde, in welke het Ei gelegd is, konnen zich bygevolg op eene dierge-

„lyke wyze verheffen, opzwellen, en 't begin eener Galle maaken; waarin

„ het Ei geheel of ten deele beflooten is , enz. „

§" 15-

Doch wy ziillen het hier by laaten, en alleenlyk nog zeggen, dat de ge-

negen Leezer, by aldien hy van deze byzondere en in alles niet onnutte ge-

waden , meer of een omftandiger verflag wenfchte te hebben , zyne begeerte ten

hoogden voldoen kan , wanneer hy de moeite gelieft te ncemen, van dft

Memoiré van den Heer üe Reaumur zelven in te zien; en miflchien zal ik

'er in 'c vervolg ook nog meer bericht van konnen geeven. OndertufTchen

moete ik, voor hec fluiten van deze befchryving, nog kortlyk gewag maaken
van eene nieuwe uitvinding om de Infeéten te bewaaren; volgens eene onder-

richting, die ik aan een veclgeeërden 13egundi_;j;er te danken hebbe. De mede-
deeling hier van heeft my te meerder vergenoegen gebaard, om dat ik 'er

uit befpeurde, dat 'er ook onder zodanige Heeren, wier Hoofdwerk in den
Handel bedaat, zulken gevonden worden, die alie myne bezigheden met de
Infedlen zo verachtelyk niet aanmerken, als zommige anderen. Men heeft my
naamlyk gemeld, dat de Heer Evers in Hamburg, een aanzienlyk Koopman
op Italië aldaar, niet alleen veel vermaaks fchept in myne Werken van de
Infedlen en van de Vorfchen , maar ook , (èdert eenige jaaren , een Cabinet van

byna allerhande Natuurlyke zaaken verzameld, en het reets in eenige Anikelen

zeer verre gebragt heeft. Zyne goede orde, nettigheid, onvermoeide en onge-

loovelyke vlyt, om zyne Infeften te bewaaren, Urekken ieder ter verwonde-

ringe; en hy heeft inzonderheid de buitengemeene moeite aangewend, om
voor ieder duk zyner Inleftcn, Kevers, Vlinders, Vliegen enz. een byzonder

langkwerpig vierkant kasje van zuiver hout te laaten maaken. Alle deze kasjes

heeft hy groen gefchildcrd, met roode lyden; ze zyn van onderen en van

boven, met een zuiver glas gedekt; op dat men ieder Infeft van beide zyden

befchouwen konne. De glazen paden net in het kasje, zyn 'er met eene zui-

vere kleevcnde doffe in vadgemaakt; en die doffe heeft hy weder, zo als de

lyd, rood gefchilderd. Deze manier is zindclyk, en waarfchynlyk de bede,

om de Infetften voor 't bederf en voor de aandeeking van andere Infeften,

die menigmaal eene gantfche Verzameling vernielen, te beveiligen; en fchoon

ze kodbaar en moeilyk zy, kan ze echter den Liefhebberen dienen, om te

behouden 't gene zy, eens bedorven zynde, mo2;elyk, in weerwil van aUe

aangewende moeite, niet weder zouden konnen deelachtig worden.

•^de Deel ifie Stuk, LI NA-



NABERICHT.
Wy zullen hier mede ons Eerde Stuk van het Derde Deel befluiten,

gclyk wy de beide voorige Deelen, om de Banden niet te dik te

maaken, gedaan hebben. Het volgende Sruk van dit Deel, dat we met de

Kreeften , Garnaalen , Schorpioenen , en andere Infedlen beginnen , en met

eene groote menigte van Polypen fluiten zullen, zal onzen Leezeren, zo wy
vertrouwen, niet minder welgevallen, dan 't gene hun tot nog toe onder 'c

oog gebragt, en befchreeven is.
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