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VERHANDELING
TER BEANTWOORDING DER

VRAGE:

Bij welke verlangd wordt „ eene naaimkeurige naamlijst der

„ Hsfchen en Infecten de natuurlijke en niet flechts van elden

„ verdwaalde inwoners dezer landen zijn , of die niet "Wijd van

„ onze jlranden in zee wonen ^ met bijvoeging van derzeher ver*

f, fchillende namen , in verfchillende Nederlandfche gewesten , en

^ de gejlachts- en foortskenmerken ^ zoo veel doenlijk volgem

„ het Linneaansch ftelfel ^ doch ook met aanhaling van latere

^ flelfels zeer kort gefield, en met aanwijzing van één ofmeèf

„ der beste afbeeldingen van elk dier^

DOOR

J. A. BENNET,
Profesfor Homrarius te Leyden*

en

G. VAN OLIVIER,
te Koudekerk, bij Leyden^

Aan welke voor deze verhandeling, en voor die over dö

Nederlandfche Visfchen, in het 13de Deel izde Stuk ge-

plaatst, den 22 Mei 1824, de gouden eerprijs en de

premie van honderd vijftig guldens zijn toege-

wezen*





FOORREDE

De Hollandfche Maatfchapptj der Wctcnfchappcn te

Haarlem , bij gelegenheid der toewijzing van haren

cerprijs aan de verhandeling der Heeren bennet en

VAN OLiviER 5 in den jare 1822 zich het uitftekend

nuttig en lofwaardig doel hebbende yoorgefteld^ het

tot ftand brengen eener Fauna Belgica , of naauwkeu*

rige Naamlijst der Nederlandfche dieren^ en derzeU

ver verhoogden cerprijs uit te loven aan dengenen ,

die gemelde Maatfchapptj eene naauwkeurige Naam^
lijst zal aanbieden van die in het Kijk der Neder-

landen, als duurzame bewoners^ fhuis behoorende die^

ren , welke tot de 4e
,
5e en 6^ of laatjle klasfen ,

dat is tot die der Visfchen , Infecten en Wormen bc-

hooren , onder het verklaard verlangen , dat het be^

doelde vervolg der Fauna Belgica , in denzelfden vorm

of op gelijke wijze gefield zij ^ als de bekroonde aaii"

vang in het XI^ deel harer Natuurkundige verhan-

delingen uitgegeven^ met vrijlating tevens^ om ieder

der drie bijzondere afdeelingen afzonderlijk te behan-

delen.

De Schrijver dezes ^ die het zoowel wetenfchappehjk

eere^ als eene ware voldoening achten zoude ^ tot ecnen

zoo nuttigen arbeid iets belangrijks te mogen toebren-

gen , bepaalde zich dan door gemelde vrijlating der

keuze {daar toch de beantwoording der geheele vragc

hem thans ondoenlijk was^ , tot de bijzondere bewer^

A 2 king



4 VOORREDE,
king van derzeher fweede en zoo mocijeUjk als wijd-

loopig gedeelte ^ dat^ namelijk^ der Infeeten van Ne-

derland , 'Willende door dezen zijnen arbeid beproeven ,

in hoe verre hij het doel^ door de Maatfchappij be^

oogd^ zonde trefen mogen , waartoe hij zich heeft

voorgcjleld
-i

behalve de voldoening aan de algemeene

vorderingen der Maatfchappij ^ de volgende beyalin*

gen in acht te nemen

:

i^. Dat de Schrijver dezer Verhandeling in den

tegemvoordigen ftaat der Entomologie of Infectenken"

nis,, en het algemeen gebruik ook van het Fabrici^

aanfche Icerlielfcl^ zich verpligt gerekend heeft ^ over-

al na den Latijnfchen en Systematifchen naam van ieder

vooryferp ^ zoo kort mogelijk op te geven ^ de plaats^

'waar hetzelve in de Xlllde of Gmelinfche uitgave van

LiNN^us Systema Naturas , en daarna^ waar^ in de

Entomologiae fystematica emendata et aucta van den

beroemden fabricius te vinden is; ten einde daardoor^

naar het oogmerk der Maatfchappij ^ een ieder in

ftaat te ftellen , de beide hoofdwerken over de voorge-

ftelde voorwerpen te kunnen raadplegen en tevergelif"

ken^ hebbende hij zich^ zoo ter betrachting van

aanbevolene beknoptheid ^ als wegens het minder alge--

meen gebruik van andere ftelfels en rangfchikkingen^

gelijk die van latreille , dumeril en anderen , ver-

pligt gerekend ^ zich tot de twee eerstgemelde te bepa-

len. Blijvende hij echter bereid^ indien deze zijne

arbeid eenig gunftig onthaal mogt genieten , op het

verlangen der Maatfchappij^ ook de aanhalingen uit

die fchrijvers aan te vullen.

ü^. Dat 171gevolge het voorftel ^ en naar het voor-

beeld in de nu uitgegcvene eerfte proeve eener Fauna

Belgica zelve , alleenlijk zoodanige befchrijvingen en

af.



VOORREDE. 5

afbeeldingen zijn aangehaald ^ welke gehouden %•orden

de voorwerpen het meest duidelijk en naauwkeurig voor

te jlellen , en tevens hier te lande het meest bekend^

en bij de beoefenaars van dit gedeelte der Natuur*

kundige Gefchiedenis in algemeen gebruik zijn , waar-

toe de keuze derhalve zich als van zelve bepaald

heeft tot die van goedaert , blankaart , merian ,

FRISCH , ROESEL, REAUMUR, DE GEER, GEOFFROIJ ,

BONNET, SULZER, FUESZLI , STOLL , HERBST, SEPP ,

OLiviER, cuviER, PANZER, WOLFF e, a, m, , gelijk

ook de belangrijke verhandelingen meermalen met

nut zijn gebruikt^ welke van zoovele voortreffelijke

infectenkenncrs ^ in de beste verzamelingen van Na-

tuurkundige verhandelingen gevonde?i worden,

3^. Dat in de derde afdeeling of orde die der

donsvleugelige (^de Lepidoptcra namelijk van linnaeüs ,

de Glosiata van fabricius) , geene moeite noch ar-

beid gefpaard is^ om de voorwerpen^ hier te lande

onder zoovele onzekere en willekeurige benamingen

voorkomende , en als zoodanig bij de liefhebbers der

tfjfectenkennis bekend ^ zooveel mogelijk tot de bena-

mingen der beide leerjlelfels terug te brengen^ terwijl

diegenen^ welker Syste?natifche plaat/ing ik niet heb

durven bejiemmen , aan het einde der afdeeling of

orde afzonderlijk zijn opgegeven,

4^. Dat ik ten opzigte der vijf voorname hoofdpun-

ten , uit welke de Maatfchappij^ naar de uitgegevcne

eerfte. proeve der Fauna Belgica, de befchri/ving der

voorwerpen verlangd te zien ingerigt , in navolging

van het voorbeeld en hoofddoel van de vervaardigers

der voornaamjle Faunse , mijne beste pogingen hebbe

aangewend^ om^ zoo veel plaats en oogmerk toelie-

ten ^ alle nnj mogelijke volkumcnheid te geven ^ aan

^ 3 ^



6 VOORREDE.
de befchrijying der kenteekenef) en het algemeen uiter'

lijk voorkomen van ieder infect^ zonder echter verzuimd

te hebben^ omtrent de overige oogpunten , het verblijf

of woonplaats , het voedfel > de voortteling en de bij-

zondere cigenfcliappen , der voorwerpen namelijk , het

meest zekere en belangrijke op te geven ^ van al het"

geen ik op het gezag van de waarnemingen der beste

Entomologen^ en naar mijne eigene ondervinding^ voor

y/aar meende te mogen houden^ doch , dat ik mij voorts

ytat de meestal tot heden ofioplosbare geheimen van derzei-

ver vaste verblijven ö/woonplaatfen, van //^/^ voedfel

,

vooral echter wat de wijze hunner voortteling, en ein*

delijk derzelver bijzondere eigenfchappen betreft^ lie-

ver in verpUgte en eerbiedige navolging der grootfle

Natuurkundigen , dikwerf^ ja meestal^ hoe ongaarne

dan ook de verlangens der Maatfchappij en van mij

zelven heb moeten ofivoldaan laten ; als te zeer over^

tuigd van derzelver toejiemming^ dat het den echten^

waarheidlievenden Natuuronderzoeker ^ ook hier pltgt

en eene grootere eer zij ^ liever eene zedige volkome-

ne onwetendheid te belijden^ dan zich met veelal

^'dele en gewaagde onnuttige /lellingen te willen be-

helpen , en het algemeen als het ware openlijk en

moedwillig te beleedigen,

5*^. Dat ik mij in dit zoo uitgebreid en bijzonder

tnoeijclijk gedeelte der voorgejielde vrage geheel wil-

lende houden aan het voorfchrift en erkend verlangen

der Maatfchappij ^ om namelijk geene andere voor-

werpen der Nederlandfche Fauna op te nemen , dan

die naar hare verklaarde meening , voor aan Neder-

land waarlijk eigen ^ mogen worden gehouden^ uit

hetzelfde bcginfcl en op het voorbeeld der eerste en

beste ontwerpers en aanleggcrs van dergelijke Naam-
lijs-
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lijsten , en w^/ (om geene andere te noemen*) , yéin

dcrzeher aUereerjien voorganger en wegwi/zer^ den

grooten linnaeus, en zijne voornaamfte navolgers zei'

ye^ mij dikwerf ook bij de in foorten rijkjie gefach-

ten liever heb willen vergenoegen^ met de opgave van

foms weinige^ doch door mij zelven^ of andere ver-

trouwde Natuuronderzoekers waargenomene voorwer-

pen^ dan door de voorftelling van een groot aantal

alleenlijk naar gisfmg hier te lande beflaande infec*

ten 5 aan Nederlands Fauna eenen onzekeren , mis-

fchien zelfs eenen valfchen rijkdom en bedrieglijken

tooi te geven ^ welke zij niet behoeft^ en welker aan-

zienlijke uitgebreidheid gewisfelijk dan eens ten dui-

delifkfle blijken zal , wanneer na deze mijne in aan-

tal zoo naauw bepaalde opgave van infectenfoortcn ,

door de , zoo ik hope , fpoedige en milde bijdragen

van Nederlandfche beoefenaren der infeetenkennis ge-

wisfelijk geene minder talrijke bijvoegfels zal beko-

men , dan de Flora Belgica van den beroemdefi D^, gor-

ter 5 door den loffelijken arbeid der Heeren j. s. van

GEUNS, DE BEIJER, DE GEER, REINWARDT Cn KOPS,

bij herhaling heeft mogen erlangen^ en tot welke

uitbreiding ik op goede gronden durf verzekeren
,

dat de voornaamfte geftachten van bijzo7idere afdee-

lingen eene ruime gelegenheid zal kunnen opleveren.

Voorts verlangt de Schrijver dezer verhandeling ^

ja hij durft zelfs vertrouwen^ dat deze zijne welge-

meende 5 doch nog zeer onvolkomene pogingen , ter

beantwoording der voorgeftelde vrage alleenlijk mogen

gehouden worden , voor een overtuigend bewijs zijner

hartelijke belangftelUng , in de aanvulling van dit

tot heden gewigtig ledig , in den zeer beperkten voor-

raad van SpUinaufche Iferken of Handboeken over

A 4 de



8 VOORREDE.
de Natuurkundige Gefchiedenis van Nederland. Hij

zelf is ten volle overtuigd van al het gebrekkige en

onvolkomene van dezen zijnen arbeid ^ in 'weerwil ook

yan al den ijver , onverdroten moeite en hardnekkige

yolftandigheid aan denzelven , gedurende eenen zeer

geruimen tijd beleed , en gelijk hij getrouwelijk het

door de Maatfchappi/ openlijk aanvankelijk voorbeeld

tot de bewerking van den eerjien aanleg der Fauna

Belgica gevolgd heeft , zoo vereenigt hij zich ook

deswegen ten volle en van geheeler harte met de betui-

ging door die beide Schrijvers in het Voorberigt van

hunne onderneming gedaan , om namelijk , welk ook

het lot dezer verhandeling zijn moge , met geenen

minderen ijver en voljiandigheid te zullen voortgaan^

in de mededeeling van den uitflag zijner verdere na-

vorfchingen^ omtrent den overigen nog verholen ge^

bleven rijkdom van Nederlands ^ in dit in zoovele op-

zigten aangenaam^ leerrijk en nuttig gedeelte der

Natuurgefchiedenis.
Eindelijk voor het niet opgeven van de verfchillende

provinciale namen der voorwerpen , vertrouwt de

Schrijver op eene te gereedere verfchooning ^ daar hij

betuigt , tot het bekomen derzelve , voor als nog de

gelegenheid niet alleen gemist te hebben^ maar de-

wijl hij tevens in het vrij algemeen aangenomen gevoe-

len deelt , dat derzelver nut voor geen deel der Sys-

tematifche Natuurgefchiedenis geringer kan gehouden

worden dan voor dat^ hetwelk het onderwerp dezer

Verhandeling uitmaakt,

NAAM-



NAAMLIJST

VAN

NEDERLANDSCHE INSECTEN.

I. SCHILDVLEUGELIGE. (iCOLEOPTERJ,^

CLXXXIX. DE KEVER. (iSCAKABAEUS.-)

GsJIachtS'kenteeken, De fprieten aan het einde knods-

vormig : het knodsje uit blaadjes zamengefteld ; vier voe-

lertjes ; de kaken hoornachtig , bijna ongetand , de voor-

fchenkels doorgaans getand.

I. ScARABAEUS, Typhoeus» Linn» Spec, 9,p. 1531.

Fabric. Entomologia Systematiea emendata et auc-

ta ^ T. I. pars, i , p. 12, No. 34. De Kleine Bul-

tor , Het Stiertje. Scarah6 Typhon, Der Kleine
Stier.

Olivier, Entomologie, Tom. I5N0. 3, p. 12, pi. 16, f. 152. Pan-

2ER, Fauna Infectorum Germaniae, T. i , tab. 2.

Kenteeken, De kop zacht met een' vooruitftekendcn

hoorn : aan het borstftuk 3 hoornen , van welke de

twee zijdelingfche , langs den kop horizontaal uitgeftrekt

zijn 5 de middelde , die korter is , een weinig voor over-

A 5 ge-



lo NAAMLIJST van ^

gebogen , het rugfchildje hartvormig ; de dekfchildeti

zwartachtig geflreept; het lijf rosgraauw, zeer kort be-

haard ; de voorpooten met 3 tanden , de 4 achterfte met

3 doornen. Bij het wijfje zijn de hoornen zeer kort

,

vooraan flcchts als flompjes.

Woonplaats. Op de heide , onder koe- en fchapen-

drek , in welke hij tot zijn verblijf eene opening maakt.

Komt niet veel voor.

VoortuUng, Maakt uit fchapenmest en aarde , bolletjes,

in welke zij hare eijeren legt , en graaft die diep in den

grond.

Eigcfjfchappen, In den grond maken zij gangen ter

diepte van twee voeten. Bij zacht weder ziet men hen

reeds in Februarij.

2. S. Cylindricus, Linn. Spec. 11 , p. 1532. Fa-

BRic. S'^st ent. No. 33 p. 12. De Rolronde Tor. Sca^

rabé Cylindriqtie.

Olivier, Ent. T. 1, No. 3, p. 47, pi. 9, f. 80, a. b. c.

Kenteeken. De kop met een achterwaarts gebogen

hoorn gewapend ; het borstduk glanzig gedippeld , het

rugfchildje klein , van achteren afgerond , de dekfchil-

den grof geflipt en ruwachtig ; het lijf zwart , rolrond-

achtig ; van onderen donkerbruin ; de pooten zwart , de

voorfte aan de buitenzijde getand , de overige met 2 rijen

tanden aan dezelfde zijden.

Woonplaats. Op vcrmolfcmdc boomen.

Voorttcling. P

Ei^enfchappen. ?
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4. S. LuNAius, Linn, Spec, 10, p. 1535. Fabric. Em,
Syst, I. pars. i, p. 46. No. 150. De Kromme Hoorn-

tor , De Maan- of Cirkelvormige Kever, Scarabé Lu-

naire. Der Mond kafer.

Olivier, Ent, T. i, No. 3, p. 114, pi. 5, f. 36, «, »2öj, &.

fem, RoESEL, Natuurlijke Historie der Infecten^ 11 D^p^as,
tab. B. f. 2.

Kenteeken, De kop plat , breed , met een' hoorn

voorzien, het borstftuk bol, van voren met vier punten

iiitgefneden , aan de halszijde gezoomd; het driekantige

nigfchildje is verborgen onder het borstfchild in het mid-

den der vlakte van de dekfchilden , welke gegroefd

zijn ; hij is blinkend donderbruin van kleur.

Woonplaats, In de weiden onder de koemist.

Voorttcling, Maakt pillen van koemist , in welke zij

een ei legt, en onder den grond tusfchen de grasworte-

len graaft.

Eigenfchappen, Des nachts is hij levendiger dan bij

dag , vliegende maakt hij een brommend geluid , kruipt

langzaam met een' nedergebogen kop ; wanneer men hem

aanraakt , trekt hij zijne pooten te zamen , en legt die

over den kop en het lijf zoo digt over eikanderen , dat

zij naauwelijks zigtbaar zijn.

4. S. Lemur, Linn. Spec. 12,% P» i535« Fabric. Ent.

Syst. I , pars. i , p. 48 , No. 158. Le Scarabó

Lcmur. ^

Olivier, Em, T. i, No. 3, p, 129, pi. 21, f. 191, a, b. Pan-

ZER, Fauna ^ No. i, tab. 47.

Ken-
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Kenteeken. De kop zwart bronskleurig, het borst-

ftuk van voren met 4 tanden , de twee middelde digt bij

elkander , bronskleurig ; geen rugfchild , de dekfchildcn

geftreept, over dezelve loopt eene zwarte boogswijze (treep;

de voorpooten aan de zijden met vier tanden gewapend.

Woonplaats^ Op de weiden , in de mesthoopen.

Voortteling, ?

Eigenfchappen, P

5. S. Nasicornis , Linfj. Spec. 15, p. 1537. Fa-

BRic. ErU. Syst, i , pars, i , p. 14 , No. 38. De

Rhinoster- of Neushoorntor. Le Moine. Rhinoceros,

Der Nashornkafer.

Olivier, Ent, T. i No, 3, p. 37, pi. 3, f. 19. a, b, c, d.

RoESEL, II D, ie. St, bl. 71, tab. 6, 7, 8, 9. Panzer, Fauna ^

D. 1, tab, 3,

Kenteeken. Op den kop een opflaande achterwaarts

gebogen hoorn ; het borstlluk drietandig ingefneden , de

dekfchilden , tusfchen welke het rugfchildje zich be-

vindt 5 glad ; het lijf bruin , bij fommigen wat donker-

der 5 bij anderen wat lichter , van onderen met rosfe

haartjes bezet; de voorpooten zijwaarts met drie tand-

jes voorzien.

Woonplaats, In de looijersrun , op de fcheepstimmer-

werven, in de broeibakken en bij oude boomen.

Voortteling. Zij paren in Junij en Julij: gepaard

zijnde , houdt het mannetje zich zoo vast aan het wijfje,

dat men dezelve eerder aan ftukken trekken , dan dat zij

zich los laten zouden.

Eigcnfchappen, Vliegt zeldzaam en traag; half ver-

tre-
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treden, kruipen zij nog langen tijd voort. De mannetjes

zijn zoo geil , dat zij zich met doode wijfjes zelfs trach-

ten te paren.

6. S. NucHicoRNis, L, Sp 24, p. 1543. Fabric,

Ent, Syst, 1 , pars. i , p. 58 , No. 192. De Nek-

hoornige Tor. Der Nackenhornkafer.

Olivier, Ent, T. i, No. 3, p. ï^6, pi. 7, f. 53. Roesel, 11 D.

1 ft. bl, 17. tab. A, f. 3 en 4. Panzer, Fauna ^ No, i, tab. 53,

Kenteeken, Achter op den kop een hoorn , die een

weinig voorover gebogen is ; het borstfluk bronskleurig ,

aan de voorzijde ingedrukt , en aan beide zijden verhe-

ven ;
geen rugfchildje ; de dekfchilden zwart , onregel-

matig roestkleurig gevlekt ; het lijf van onderen , en de

pooten zwartachtig gebronst; de fchenkels der voorpoo-

tcn hebben aan de zijden vier tanden.

Woonplaats. In den koe- en paardenmest op de wei-

den, onder de vuilnishoopen : fomtijds vindt men hem

reeds vroeg in de lente en ook nog laat in den herfst.

Voorttelifig. P

Eigenfchappen. ?

7. S. Vacca , Linn. Spec. 25 , p. 1543. Fabric.

Ent. Spt. I, pars. i , p. 55? No. 179, Het koetje.

La Vache, Der Kuhkafer.

Olivier, Ent, T. i. No. 3, p. 128, pi, 8, f. 65, a, en b.

Panzer, No. i , tab. 50.

Kcntcekcn. De kop bronskleurig, met twee regte

ver-
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verhevene horentjes , korter dan de kop ; het borstftuk

van voren een weinig ingefneden , met een kort tandje

in het midden ; het rugfchildjc ontbreekt ; de dek-

fchiiden bruin, met onregelmatig verfpreide donkere (lip-

pen , het lijf van onderen en de pooten zwartachtig ge-

bronsd; de voorfchenkcls zijdwaarts, met vier tanden.

Het wijfje verfchilt daarin van het mannetje, dat zij in

plaats van twee horentjes eene verheven dwarsltreep over

den kop beeft.

Woonplaats. In den mest.

Van zijne Natimrl. Gefchiedenis is mij niets bekend.

8. S. FiMETARius , Linn, Spec, 32, p. 1545. Fa-

BRic. Ent. Syst. i, Parsl, p. 27, No. 84. Het Mest-

torretje. Der Mistkafer.

Olivier, Ent, T. i, No. 3, p. 78, pi. 18, f. 167. Roesel,

II D. ie. St. p. 173 tab. A, 11, f. 3. Panzer, iauna^
No. I, tab. i5.

Kenteelicn. De kop zwart, met 3 puntjes, het borst-

ftuk zwart , glanzig ; aan de zijden rood gezoomd , het

rugfchildje is driekantig ; de dekfchilden rood , fijn ge-

ftrecpt, het lijf van onderen en de pooten zwart.

Woonplaats. In alle fooiten van mest, inzonderheid in

dien der paarden langs de wegen en op de weiden. Hij

vertoont zich reeds in de lente , en blijft gedurende de

warmte van het zomerfaizocn.

VoorttcUng. Het wijfje maakt zich een' gang in den

mest , in welken zij hare eijeren legt. Uit de pop komt

de tor in Mei of Junij ten voorfchijn.

Uigcnfchappen. Hij is een der eerden , die in de

len-
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lente gezien woiikn. Wanneer het zeer heet is , vliegt

hij op den hellen dag.

9. S. CoNSPURCATus , Ltnn. Spec. 34. />• 1545.

Fabric. Ent. Syst. 1 , Pars. i , p. 28 , No. 87. De

Bemorste Tor. Der Schmutzkafer.

^ OuviER Ent. T. I, No. 3, p. 81, pK 24, f. 210, a et b, p! 25,

f. 2i4a a et b. Panzer, Fauna ^ No. i ,^ tab. 19.

Kenteeken, De kop zwart , als vuil bemorst, met 3

puntjes; het borstlluk glad, glanzig zwart met bleeker

randen, het rugfchildje driekantig, zwart; de dekfchildai

geftreept, geelachtig grijs, met langwerpige vierkante

zwarte vlekken ; het lijf zwart ; de pooten graauwgeel

,

de voorfte fchenkels met. drie tandjes.

Woonplaats, In den mest , vooral in de lente.

Voortteling. ?

Eigenfchappen. ?

iQk S*. SoRDiDüS^ Linn, Spec. 173, p. 1546. Fa-

bric. Ent. fyst. L, pars I. , p. 29 ,: No. 90.

Olivier, Ent. Tomé I, No. 3, p. 82, pi. 25, f. 216, a. b.

ruESSLY, Archiyes de Vhistoire des infectsi, p. 68, No. 11,

pi. 19, a. £. 3. Panzer, Fauna 9 No. i , t, 21.

Kenteehen. De kop zwariachtig bruin , met 3 kleine

puntjes , ter wederzijden met een geel vlekje ; het borst-

fluk zwartachtig met gele randen , op welke een zwart

(tipje, het rugfchildje driekantig zwart; de dekfchilden

geelachtig graauw ; het lijf van onderen zwart ; _

de pooten

bruingeel; de voorlle fchenkels zijwaajrts met 3 tandjes.

Oli-
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Olivier vermoedt dat deze mogelijk eenc verfclieiden-

heid zij van de S. conspurcatüs.

Woonplaats. In de drekhoopen.

Foortuling. P

Eigenfchappen, P

11. S. SUBTERRANEUS, Lwn. SpCC, üS , p. I546/

Fabric. Ent. fyst. I, pars I, p. 23 , No. 78.

Olivier, Ent. Tomé I, No. 3, p. 76 ^ pi. 13, f. i6a, a, b. Pan-

ZER, No» I, tab. 7.

Kenteeken. De kop met drie knobbeltjes ; het borst-

ftuk bol en glad; de dekfchilden gegroefd; het lijf

glanzig zwart, van onderen een weinig behaard; de voor-

fchenkels zijwaarts met 3 tanden.

Woonplaats. Onder den grond.

12. S. FossoR, Linn. Spec. 31 , p. 1546. Fabric.

Ent. Syst. I , Pars I , p. 23 , N^. 72. De Graver. Le

Fosfoyeur. Der Grabkafer.

Olivier j Ent. Tomé I, No. 3, p, 75, pi. 20, f. 184, a et b.

PANZER, Fauna ^ No. i, tab. 8.

Kenteeken. De kop met drie knobbeltjes, van welke

het middelde een weinig langer is en eenigermate als een

horentje zich vertoont. Het borstlluk glad, bol, van

voren een weinig ingedrukt; het rugfchildje driekantig;

de dekfchilden geftreept; verfchillende in de kleur van

rood en roodbruin; de voorfchenkels zijwaarts met 3 tanden.

Woonplaats. Onder den koedrek op de weiden.

13. S. ScYBALARius, Ltnn. Spec. 178, p. 1547.

Fabric. Ent. Syst. I, Pars I, p. 25, No. -jy.

Oli-
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Olivier, Ent. Tomé I, No. 3, p. 79, pi, 26, f. 226, a ei b.

Panzer, Fauna, No. 1, tab. xi.

Kenteeken, De kop zwart, m2t drie knobbeltjes , het

middelfte een weinig langer en fcherp; het borstftuk

glad, zwart, glanzig; het rugfchildje zwart; de dek-

fchilden gewelfd groenachtig geel, ter wederzijde van

ieder eene zwarte vlek ; het lijf van onderen zwart ^ de

pooten groenachtig geel.

Woonplaats. Op de weiden.

14. S. Terrestris, Linn. Spec» 179, p. 1547. Fa-

BRic. Ent, Syst. I, Pars I, p. 25, No. 78. De

Aardtor.

Olivier, Ent. Tomé I, No. 3> P* 7^, pl. 24, F. 209, a et b.

Kenteeken. De kop met drie knobbeltjes ; het borst-

ftuk zwart , glad ; het rugfchildje zwart , driekantig ;

de dekfchilden geftreept , en zoo als het geheele diertje

zwart.

15. S. Erraticus, Linn. Spec, 29, p. 1548. Fa-

BRic. Ent. Syst. I, Pars I, p. 27, No. 86. De

Zwerver.

Olivier, Ent, Tomé I, No. 3, p. 79, pi. 18, f. 163, a et b,

Fv^ssLY Jrehiyes, p. 63, pi. 19 a. f, a. Panzer,No. I , tab. t8.

Kenteeken. De kop met drie knobbeltjes , de twee

zijdelingfche bijna onmerkbaar ; het borstftuk glad , en

even als het rugfchildje zwart ; de dekfchilden bruin-

geel , gcftreept , het lijf zwart.

Woonplaats. In den koedrek op de weiden.
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16. S. Granariüs , Linn, Spcc. 23, p. 1548. Fa-

BRTC. Ent, Syst, 1, Pars I, p. 29, N'\ 92. Het Tar-

vvcgraantjc.

OiiviER, Ent, Tom. I, No. 3, p. 82, pi. 18, f. 172, a et b. Pan-

ZER, Fauna y No. i, tab. 23.

Kenteeken. De kop met een (lechts weinig verheven

knobbeltje ; het borstihik zeer fijn geftippeld; het riig-

fchildje driekantig ; de dekfchilden geftreept, aan het ach-

tereinde roestklcurig ; het geheele diertje zwart; de poo-

len zwart, fonitijds bruin; de voorfchenkels zijwaarts

lïict drie tanden.

Woonplaats. In den koedrek op de weiden.

17. S. Stercorariüs , Linn, Spec. 42, p. 1549.

Fabric. Ent, Spt, I., Pars I, p. 30, N*. 97. De

Mesttor. Le grand Pillitlaire^ h Fouilh merde, The

Dung B&ctle, Der Roszkafer.

Olivier, Ent. Tomé I, No. 3, p. 64, pi. 5, f. 39, a, b» c, d.

Panzer» Fauna y No. i» tab. 26.

M^ent,eekefï, Pe kop heeft de gedaante van eene fchuin-

fche ruit , op het midden van boven met een knobbeltje^

de fprieten rosachtig , het knodsje driebladerig ; het borst-

ftuk glad , bol , aan beide zijden een weinig ingedrukt

;

het rugfchildje driekantig; de dekfchilden geftreept, groen,

en fomtijds blaauwachtig ; het lijf is van boven doorgaans

zwart , fomtijds donker blaauwachtig , of ook wel groen

;

van onderen blaauw en veeltijds groen koperachtig; de

poot'?n zijn aan het einde met twee kromme fpitfe nagels

voorzien.

Woon'



NEDERLANDSCHE INSECTEN. ip

Woonplaats. Op de wegen en in de weiden, in den

paarde- en koemest.

Vocdfch Paarde- en koemest.

Voortteling, Zij maakt pillen, in welken zij hare eije-

ren legt, gravende die onder de hoopen koedrek in den

grond, na weinige dagen komt het masker uit, hetwelk

verfcheidene jaren blijft leven. De tor komt in het voor-

jaar ten voorfchijn.

Eigenfchappen, Bij flecht weder ziet men deze torren

niet. Zij vliegen doorgaans des avonds , wanneer het

helder is. Zelfs in den winter , wanneer het zacht en

niet koud is, ziet men ze te meermalen. Vliegende ma-

ken zij een Iterk gebrom.

i8. S. Vernalis, Linn. Spec. 45, p. 1549. Fa-

BRic. Ent. Syst. I, Pars I, p. 31 , N^. 98. De voor-

jaarstor. Le petit pillulaire. Der Frühlingskafer.

Olïvier, Ent, Tomé I, No. 3 , p. 66, pi. 4, f. 23, a et b. Pan-

der, Fauna ^ No. i, tab. 27.

Kenteeken. De kop als een fchuinfche ruit ; de fche-

del vooruitftekende ; de fprieten zwart ; het borstftuk

bol; het rugfchildje drieliantig; de dekfchilden glad en

eVen als het gehcele dier blaauw violet; de pooten fom-

tijds glanzig groen, maar ook wel zwartachtig.

Woonplaats. In den koe- en paardemest , voornamelijk

eveöwel in den fchapemest. Het meest komt zij in de

lente voor : vandaar den naam , niettemin wordt zij des

zomers oqk gevonden.

19. S. QuiSQUiLius , Linn. Spec. 83, p. 1551. Fa-

BRic. Ent. Syst. I, Pars I, p. 38, N^. 124. De
Vuilnistor. VOrdurier. Der Kehrigkafer.

Ba Oli-
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OuviER, Ent, Tomé I, No. 3, p, 95, pi. 18, f. 170, a et b.

FuESSLY, Jrchives, p. 69, pi. 19, f. 8. Panzer. Fauna

No. I, tab. 41.

Kcnteeken. De kop glad, zwart, zoo ook de fpric-

tcn en het borstftuk ; het rugfchildje drickantig ; de dek-

Ichilden geflreept , okergeel; het lijf van onderen en de

pooten briiiriachtig geel. Zij is de kleinlte van de tot

hiertoe bekende torren.

Woonplaats. Gedurende het geheele jaar in den mest

en vuiligheid.

«20. S. QuADRiMACULATus, Linn. Spec, 84,?. 1551.

Farrtc. Ent. Syst. I, Pars I, p. 36; N°. 115. Het

vicrvlekkig torretje.

Olivier, Ent. Tomé I, No, 3, p, 92, pi. 19, f. 174, a et b.

Kenteeken. De kop glad, zwart; de fprieten rood-

achtig ; het borstftuk glad , glanzig zwart , aan de zijden

fomtijds een weinig rood; het rugfchildje driekantig,

zwart ; de dekfchilden gellreept , zwart , met vier roode

vlekken ; het lijf van onderen zwart; de pooten ros.

Woonplaats. In den mest. '

21. S. Porcatus, Linn. Spec. 204, p. 1552. Fa*

BRic. Ent. Syst. I, Pars I, p. 38, N^. 126.

Olivier, Ent. Tomé I, No. 3, p. 96, pi. 19, f. 178, a et b.

Feussly, ArchiyeSt p. 70, pi. 19, a, f, 9, a, b, c. Panzer,

Fauna y No. i, tab. 43.

Kenteeken. De kop en het borstftuk geftipt, als fe

grijn leder; het rugfchildje driekantig, de dekfchilden diep

gegroefd, en ieder groefje gellippeld; de voorfte fchen-

kels met drie tanden.

Woon*
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Woonplaats, Onder den koemest in de weiden, in de

mesthoopen en rottende planten.

211. S. AsPER, Linn. Spec. 206, p. 1552. Fabric.

Ent, Syst. I, Pars I , p. 39, N^. 128. De ruwe Tor.

Olivier, Ent, Tomé I, No. 3, p. 94, pi. 23, f. 204, a, b.

FuESSLY, Jrchiyes, p. 70, pi, 19, a, f. 10, a et b. Panzer,

Fauna, No, 1, tab. 44,

Kenteeken, De kop glad , de fprieten geelachtig , het

knodsje driebladig ; het borstltiik bol , met vijf dwars-

ftrepen, en evenveel groefjes; het rugfchild driekantig

;

de dekfchilden gegroefd en geftippeld ; de pooten roest-

kleurig ; de voorlle fchenkels met drie tanden.

Woonplaats. In en onder rottende planten.

23. S. FuLLO , Linn. Spec, 57^ p. 1558. Facric.

Ent. Syst, I, Pars 2, p. 154, N^. i. Meloloniha

Tullo. De bonte of Duinkever. Le Foulon, Der Wal-

kerkafer.

Olivier, Ent, Tomé I, No. 3, p, 9., pi. 3, f. 28, a, b, c.

RoESEL, IV D. ifte Stuk, p. 163, cab. 30.

Kenteeken. De kop Homp , fcherp van rand , met

kleine witte fchubbetjes bedekt; het knodsje voor aan de

fprieten beftaat uit zeven blaadjes, welke achterwaarts

gebogen zijn; (bij het wijfje beftaan deze knodsjes uit 5

blaadjes en zijn veel kleiner) ; het borstltuk bruin , in

het midden met eene witte ftreep, en ter zijde met witte

vlekjes; het fchildje hartvormig met twee wütte vlekken;

de dekfchilden zijn op hunnen nu lichteren dan donkerder

roodbruinen grond , met vele onregelmatige geelachtige

witte trekken , vL'kken en (tippen getcekend ; de borst is

B 3 met

^
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iTiet lange wollige, en de zwarte buik met geelbruine ba-

ren bezet.

JFoonplaats. Op de duinen in eene aanmerkelijke hoe-

veelheid.

Voedfel. Bladeren van eiken en andere boomen.

Voortieling, Mij onbekend.

Eigenfchappcn. Vliegen bij avond ; door het ophef-

fen en ncderdrukken van de dekfchilden , zoowel als van

het geheele achterlijf, kunnen zij een knarfend geluid ma-

ken , en dit zelfs kan men aan eene doode tor door

eene drukking met den vinger voortbrengen.

24. S. Floricola , Linn, Spec, 239, p. 1559. Fa-

Biuc. Ent, Syst, ly b, p. 171, N^. 70. Melohntha

Floricola.

Herbst Arch, t. 20, f. 8, Melolontha anstriaca,

Kenteeken. De kop, het borstfchild , en het rug-

fchildje donker grijs , glad en ongevlekt , de dekfchilden

rosachtig , het achterlijf met bij elkander ftaande witte

ilippen geteekend.

Woonplaats, In de tuinen, velden en op de akkers.

Voortteling, ?

Eigenfchappen, ?

25. S. HoRTicoLA, Linn, Spec, 5c)
^ p. 1559. Fa-

BRic. Ent, Syst, I, Pars 2, p. 171 , N^. 68. Melo-

lontha Horticola, Het St. Janskevertje. Le petit hati'

neton a corctlct. Verg. geoffroy , I, T^,^ N*^. 8.

Olivier, Ent. Tomé I, No. 3, p. 62, pi. 2, f. 17. Fuessly,

Archives , p. 76, pi. 19, b, f. 23.

Ken-
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Kenteeken, De kop , het borstftuk en het rugrchildje

blaauwachtig groenglanzig , de beide eerfte geftippeld ,

het laatfte glad; de dekfchilden lichtbruin, eenigermate

geflreept ; het lijf van onderen en de pooten zwart.

Woonplaats, Op onze duinen , op hoornen (niet op

perenboomen) en op bloemen.

26. S. ViTis , Linn, Spec* 249, p. 1560. Fabric.

Ent, Sysi. I, Pars 2, p. 1Ó7, N^. 54. Melolonïua

Vüis. De Wijngaardstor.

Olivier, Ent. Tom. I, N°. 3, P. 34» pl- 2, f. 12, a, b , c.

Kcnteeken, De kop glad , met een naalivvelijks zigt-

baar dwarsch wit ftrcepjc ; het borstftuk gedippeld, eii

even als het hartvormige rugfchildje , en de dekfchilden

glanzig groen , de laatïle eenigzins geflreept ; het lijf

ovaal , groenglanzende ; de i^pooten^ bronskleurig en be-

haard.

Woonplaats, Op de wijngaarden.

Voedfel, Wijngaardbladercn.

27. S. Frischii, Linn, Spcc, 250, p. 1561. Fa-

bric. Ent, Syst,\^ Pars 2, p. 167, N^. 53. Melo-

LONTHA Frischii, De bruine Hoüitor. Der Holliindi-

fche braune Heukjifer.

Olivier, Ent, Tom. I, No. 3, p. 35, pi. 4, f. 29, a, b, c, d.

Kcnteeken, De kop en het borstftuk geftippeld , het

rugfchildje hartvormig , koperkleurig , en een weinig be-

haard ; de dekfchilden rosbruin , met een' groenen weer-

fchijn; het lijf van onderen en de pooten zwart gebronsd.

Wanneer deze tor eerst uitkomt is zij kastanjebruin op

1) 4 ^é de
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de dekfchilden , naderhand krijgt zij den groenen weêr-

Icliijn, welke inzonderheid bij de mannetjes het fterk-

Ue is.

Woonplaats. Op de wilgen en op de rozenftruiken

,

ook op de wijngaardbladeren.

a8. S. Melolontha , Linn, Spec, 6 , p. 1562. Fa-

BRic. Ent. Syst. I, Pars 2, p. 31, No. 3. Melo-

LANTHX Fu/gans, De Molenaar of Tkf^/^dy^r. Le Han-

ncton^ the Dor ^ or Hcdge chafcr. Der gemeine

Maykafer.

Olivier, Ent. Tom. I, No. 3, p. 9, pi. i, f. i, a, b, c, d.

RoESEL, II D., IC St., p, 33, t, I, f. II en 12.

Kenteeken. De kop en het borstfluk zwartachtig

,

eenigermate behaard; de fprieten rood, het knodsje be-

ftaat uit zeven blaadjes , bij de mannetjes ; (bij de wijfjes

zijn dezelve kleiner , beftaande uit zes blaadjes) ; het

rugfchildje hartvormig en zwart ; de dekfchilden roodach-

tig , met kleine grijze fchubbetjes bezet , op ieder derzel-

ve zijn in de lengte vier verhevene lijnen; op het achter-

lijf ter wederzijden van de ringen zijn luchtgaten ge-

plaatst 5 zoo als er ook nog twee achter het borstfluk ge-

vonden worden , welke door de vele haren , welke onder

het borstfluk zich bevinden, bedekt worden; het achter-

lijf is zwart , met driehoekige witte vlekjes aan iedere

zijde der ringen ; de aars eindigt in eene punt , die naar

het lijf eenigzins omgebogen is ; de pooten rood.

Er is eene verfcheidenheid van deze tor , welke het

borstfchild rood en ruig heeft , ook is het aarspunt bij

deze korter. Zie olivier Ent. Tom. I, No. 3 , pi. i ,

i^



NEDERLANDSCHE INSECTEN. 05

f. 3, a, b, c; en roesel , II D., xe St. , t. i f. 11

en 12.

Woonplaats. Op de boomen , waaraan zij door het

afknagen der bladeren veel fchade veroorzaken.

. Voedfel. Bladeren der boomen.

Foortteling, Paren in het einde van Mei , beide fekfen

vereeenigen zich van achteren zeer fterk met elkander en

blijven lang (fomtijds anderhalven dag) vast zitten ; kort na

de volbragte bevruchting legt het wijfje hare 20 ^ 30

eijeren ter diepte van eene fpan in den grond, waaruit de

zoogenaamde Engerlingen en in het vijfde jaar de kever

zelf ten voorfchijn komt.

Eigen/chappen, Om de zonnehitte te ontwijken, hou-

den zij zich bij dag aan de onderzijde der bladeren ; zijn

taai van leven , zoodat zij aan eene fpeld vast gedoken

nog II—14 dagen leven. Met het einde van Junij ver-

dwijnen zij altemaal , onzeker is het nog of zij fterven

dan of zij in den grond kruipen.

tp. S. SoLSTiTiALis 5 Linn. Spec, 61 , p. 1563. Fa-

BRic. Ent. Syst. I, Pars 2, p. 157, N^. 11. MELa-
LONTHA Solstitialis, De Junijkcver. Le petit hanneton

d'automne. Der Brachkafer.

OuviER, Ent, Tom. I, N^'. 3, p. 16, pi. 2, f. 8, a, b et. f*

II, a.

Kenteeken, De kop van voren bruinrood, naar achte-

ren zwart ; de fprieten bruin , het knodsje driebladerig ;

het borstftuk ruig, als met eene graauvvachtige wol over-

togen ; het rugfchildje driekantig en mede wollig ; de

dckfchilden vaal geelachtig bruin, op ieder drie verheve-

ne lijnen ; het lijf en de pooten roodbruin.

B 5 Woon-



26 NAAMLIJST van

Woonplaats, Van het midden van Jiilij tot half Au-

gustus op vcrfchillende füorten van boomen , van welke

hij het loof knaagt ; ook wordt hij wel op weilanden en

korenaren gevonden.

Voedfel. Blijkt uit de plaats waar zij zich ophouden.

Voortteling, Nog onbekend.

Eigenfchappen. Bij dag houdt hij zich aan de boo-

men en heggen verborgen ; na zon's ondergang komt hij

terftond ten voorfchijn; vliegt ook bij avond op het licht

toe.

Waarfchijnlijk is de S. Rüficornis , Linn, Spec, 295.

p. 15685 eene verfcheidenheid van den bovengemelden.

30. S. Farinosus, Linn. Spec, 64, p. 1564. Fa- J

BRic. Ent, Syst, I, Pars 2, p. 173, N^. -j-j, Melo-

LONTHA Farinofa, De zwartmelige Tor. rEcaillcux

violet,

Olivier, Ent, Tom. I, No. 3, p. 65, pi. 2, f. 14, b.

Kenteeken. De kop en de fprieten ros ; het borstftuk

,

het rugfchildje en de dekfchilden hemelsblaauw
, glad,

ongeflreept; het lijf van boven met zeer kleine, doffe

groenachtig geele fchubbetjes gedekt, van onderen zijn

de laatfte zeer glanzig groenachtig zilverkleurig; de poo-

ten zwart, de voorfchenkels aan de zijden met twee tanden

Woonplaats, Op boomen , planten en derzelver bloemen.

31. S. Brunnus , Linn, Spec, 72, p. 1568. Fabric.

Ent, Syst, I, Pars 2, p. 165, N^. 420. Melolontha

Brunnea, De bruine Tor. Lc fcarabu fauve aux Teux

noirs,

Ou VIER, Ent, Tom. I, No. 3, p, 43, pi. 4, f. 38.

Ken-



NEDERLANDSCHE INSECTEN. 117

Kenteeken, De kop, even als het geheele lijf, rood-

achtig bruin, fomtijds van achteren zwart, het knodsje

der ff rieten langwerpig en driebladerig; het borsiiuk we-

derzijds met eene zwarte itip ; het rugfchildje driekantig

;

de dekfchilden geflreept; de pooten lang engraauw.

Woonplaats. Op boomen , (Iruikgewas en planten.

32. S. HiRTELLus, Linn. Sp, 69, p. 1577. Fabric.

Ent, Syst. 1^ Pars 2, p. 148, N**. 81. Cetonia

Hirta, De borflelige ruwe Tor. rArlequin velu,

OlivieR, Ent» Tom. I, No. 3, p. 52, pi. 6, f. 36, a, b, et. f,

44, Cetonia Hirta»

Kenteeken, De kop zwart, van achteren met rosachtf-

ge haartjes , de fprieten zwart en zeer kort ; het borst-

(tuk zwartachtig , met eene verhevene ftreep in de lengte,

het rugfchildje driehoekig zwartachtig , de dekfchilden

zwart, met eenige onregelmatige witte en geelachtige

vlekjes; het lijf van onderen en de pooten zwart, alle

deze deelen zijn met rosachtige haartjes gedekt.

Woonplaats, Meest op bloemen.

33. S. AuRATus, Linn, Spec, 78, p. 1580. Fabric.

Ent, Syst, I, Pars 2, p. 127, N^. 8. Cetonia Ju-

rata. De gouden Tor. PEmeraudine, Der Gold-

ka fe r.

Olivier, Ent. Tom, I, No. 3, p. 12, pi. i, f. i, a—g. Ceto-

nia aurata, Roesel, Ilde D., ifte St. p, 42, pi. 11, f. Senp.

Kenteeken, De kop groen , de fprieten zwart , het

knodsje driebladerig; het borstftuk vlak gewelfd, goud-

groen , zeer fijn gedippeld ; het rugfchildje driekantig en

mede goudgroen , de dekfchilden groen , met witte ge-

golf-
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golfde dwarsflreepjes , die afgebroken en niet over de ge-

heelc breedte der dekfchilden iiitgeltrekt zijn; het lijf van

boven glanzig goudgroen, van onderen glanzig goud-

purper, met rosfe haartjes. Somtijds vindt men er on-

gevlekt , of geheel groen.

Woonplaats. Op bloemen.

34. S. NoBiLis , Linn. Spec. 81 , p. 1582. Fabric.

Ent, Syst. I, b. p. 119, N"*. 2. Trichius nobtlis»

De Edele Tor. Cetoinc noblc, Le Ferdet. Der Edel-

kafer.

Olivier, Ent, T. I, No. 6, p, 59, pi. 3, f. 10, a, b, c. Pan-

Zër 41, t. 13. RoESEL, I D. , 2de St. bl. 51, t. 3, f. 1—5.

Kenteeken, De fprieten zwart, het borstfchild groen,

met fijne geelachtige Hippen; het rugfchild hartvormig;

de dekfchilden korter dan het lijf, eenigzins ruw, groen,

met geel geftipt; het lijf glanzend kopergroen, de borst

geel behaard, de pooten rood koperkleurig. Lengte 7

^8 1.

Woonplaats, Op de bloemen van vele fchermdragende

planten , ook op de vlier en de rozen.

Voortteling, Het masker maakt in April van verrot

hout eene pil, in welke het, na verloop van 4 weken,

in eene tor verandert.

Etgenfchappen, De kleur van deze tor is zeer veran-

derl^k , zoo dat foms de anders groene kleur roodach-

tig is.

35. S. Fasciatus, Linn, Spec, 70, p. 1583. Fa-

bric. Ent, Syst. I, Pars 2, p. 119, N^. 4. Trichius

Fasciitas, Het Bloemkevertje. La llvréc d^ancre. Der
bandirte Erdküfcr.

Ou-
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Olivier, Ent, Tom. I, No. 6, p. 6i, pi. 9, f, 84.

Kcnteeken, De kop en het borstfluk zwart, de fprie-

ten bruin; het fchildje driekantig, zwart met rosachtige

haartjes bedekt , de dekfchilden bleekgeel zwart gezoomd,

ieder met drie zwarte vlekjes , een' afgebroken band

vormen; het lijf van onderen zwart, aan het einde geel,

de pooten zwart. Lengte 3J lijnen.

Woonplaats, Op rozen, distelen, fchurftkruid enz.

Voortteling, ?

Eigenfchappen, Vliegt aanhoudend en zeer ligt,

36. S. Sabulosus, Linn, Spec, 48, p. 1585. Fa-

BRic. Ent. Syst. I, Pars i, p. 86, N°. 2. Trox

fabulofus. De Zandtor. Le fcarahée perlé. Der

Sandige Erdkafer.

Olivier, Ent, Tom. I, No, 3 » P« 8, pi. i , f. i, a, b, c, Trox

Sabulosus,

Kenteeken. De kop eenigzins als fegrijn geflippeld;

de fprieten zwart, aan hun grondftuk behaard; hetborst-

ftuk ongelijk, bultig, aan de zijden een weinig behaard,

her rugfchildje tamelijk groot , van achteren rondachtig,

de dekfchilden breed , van achteren rondrimpelig met ver-

heven (lippen van ongelijke groote , en vier ftrepen in de

lengte, langs de zijden behaard ; de voorfte fchenkels zijn

platachtig, breed.

Woonplaats, Op zandige plaatfen , vooral op dezul-

ke, welke verheven zijn en op de zonnefchijn liggen; ook

op de wegen. — Vliegt des avonds.

cxc.
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CXC. DE KAMKEVER. (LUCJNUS.^

Geflachts-kenteekcn. Knodsaclitige fprieten , welker

uiterfte leedjcs aan de binnenzijde platgedrukt en kam-

vormig gefpleten zijn ; de nijpers of zoogenaamde kaken

lang, uitftekende en getand. Aan de onderlip twee

pluimpjes of vedertjes.

I. LucANUs, Cervus ^ Linn. Spec. i, p. 1588. Fa-

BRic. Ent. Syst. I, Pars 2 , p. 236, N^. 2. Het vlie-

gende Hert. Lc cerf volant. The Staggfly. Der
Hirschfchröter.

Olivier, Ent, Tom. I, No, i,p. 9, pi. i, f. i, a, b, c, d. Roe-

SEL, II D. ifte St. p. 37, pi. 5, f. 7 en 9. Het mannetje, f, 8.

Het wijfjei

Kenteeken. De kop is van boven plat , fijn geftippeld

,

grooter dan het borstftuk , aan de voorzijde met eenen

verheven rand, welke ook nog voor een gedeelte naar

achteren loopt ; de kaken bruin , dik , ter lengte van het

halve lijf 5 aan de binnenzijde met eenen' grooten tand ge-

wapend, en eindigende als eene tweetandige vork; het

borstftuk glad, fmal gezoomd, bijna regthoekig aan de beide

zijden, met een groefje over de lengte van het middelfte

gedeelte ; en even als de kop vaalzwart ; het rugfchildje

van achteren rondachtig ; de dekichilden bruin , glad .

langs de randen in de hoogte gebogen , de voorpooten

aan eene zijde getand, de vier anderen met doorns bezet.

Het wijfje is , tegen hetgeen bij andere torren plaats

heeft, kleiner dan het mannetje, en flechts van kaken

voorzien, welke weinig langer zijn dan het lijf.

JFoo?t'
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Woonplaats. In eikenbosfchen vindt men dezelve in

Junij en Juüj , in Gelderland^ Utrecht^ Ovcrijsfel

,

Braband en andere Provinciën.

VocdfeL Van het masker beftaat in hout. De Tor

zuigt met haren zuigfnuit het fap der hoornen en bladeren.

Voorttding. De paring gefchiedt in Mei of Junij ; het

wijfje legt hare eijeren in een in den ftam van eenen ei-

kenboom geboord gat. De daaruit voortkomende worm

of het masker , heeft verfcheidene jaren (volgens fom-

niige zes) noodig, om tot zijnen volkomen ftaat te gera-

ken. De tijd zijner verandering naderende, begeeft hij

zich uit het gat , hetwelk hem tot hiertoe tot verblijf en

te gelijk tot voedfel gediend heeft, in den grond, zoo

veel mogelijk eenen die leemachtig is zoekende, vormt

zich eenen eironden bal , in welken hij zich begeeft , en

daarin nog vier weken verblijft. Eindelijk fpringt het

vlies, in hetwelk hij befloten is, aan den kop open, en

nu tot eene pop veranderd, flroopt zij hetzelve, door

het maken van allerlei bewegingen, geheel af. De pop

blijft nog gedurende 2 of 3 maanden in deze gedaante

»

tot dat de laatfte verandering , welke gewoonlijk in he£

voorjaar gefchiedt, nadert, wanneer zij alle banden , wel-

ke haar omgeven , verbreekt , en zij als Tor of Kever

ten voorfchijn treedt.

Eigenfchappen. Gedurende den dag verfchuilen zij

zich op koele fchaduwachtige plaatfen. Na zonsonder-

gang vliegen zij, waarbij zij een brommend geluid ma-

ken. Met hunne hoorens kunnen zij geweldig knijpen

en hetgeen er tusfchen komt, fterk vasthouden, flapende

leggen zij dezelve onder den kop. Wanneer een man-

netje een wijfje gevonden hecfc , en een ander man-

netje
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netje er bijkomt, valt hij op hetzelve aan, en er ontftaat

een hevige ftrijd, waarbij zij elkander zoo (terk kun-

nen knijpen , dat er foms gaten in de dekfchilden door

ontftaan. Waarfchijnlijk derven zij kort na de paring

,

immers ziet men er vele in den herfst onder de eiken

boomen dood liggen. Swammerdam (^Bijbel der Na»

tuur^ I D. bl. 282,) verhaalt, dat hij eene dezer torren

een weinig honig aanbiedende , deze dit zeer gretig in-

zoog , en hem daarna als een klein hondje naliep.

2. L. Parallelepipedus , Linn, Spec, 6, p. 1590.

Fabric. Ent, Syst, I, Pars 2, p. 239, N*. 11. De

Balkachtige Tor. La petite Biche, Der plattleibige

Kamkafer.

Olivier, Ent, Tom. I, No. 3, p. 17, pi. 4, f. 9, a, b. Schaef-

FER, Elemcnta Eniomologica, tab. loi,

Kenieeken, De kop fmaller dan het borstduk , fijn ,

als fegrijn leder geftippeld, en twee gladde knobbeltjes;

aan den binnenkant der kaken bevindt zich een opwaarts

gebogen tand ; het borstftuk glad , fijn geftippeld , in de

lengte gegroefd en fmal gezoomd; het rugfchildje drie-

kantig , van achteren rondachtig ; de dekfchilden fijn ge-

ftippeld; de voorpooten getand, de overige met twee

dorens ; het geheele dier is als platgedrukt en zwart.

Woonplaats, Aan de ftammen van eiken en wilgen.

Men ziet haar in Junij en September des avonds te voor-

fchijn komen.

CXCI. DE VEL- OF LEERKEVER. (iDEK»

MESTES,)

Gejlachts-Kenteeken. De fprieten knodsachtig, het

knods-
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knodsje bladerig , met drie dikke lecdjcs ; de borst bol

,

bijna ongezoonid ; de kop omgebogen en onder liet borst-

ftuk fcliiiilende.

I. D. Lardariüs, Linn. Spec, ivP* i592. Fabric.

Ent. Syss. 1, Pars i, p. 227, N"". 1. Het Spek-

Torretje. Lc Dermeste du lard. The Dermcstc. Der

5peckkafer.

Olivier, Ent» Tom. II , No. 9, p.-6, pi. i , a, bw

Kentcckcn, De kop zwart, de fprieten roestkléurig,

het borstfchild zwart, met eenigc korte gele haartjes ; het

driekantigc rugichildje zwart ; de dekfchildcn , de voorllc

helft graaiiw met zwarte flippen, de achterzijde zwart

^

de graauwe kleur wordt door de haartjes veroorzaakt
\

waarmede dit deel digt bezet is, terwijl de zwarte Hip-

pen de eigenlijke grondkleiir der dekfchildcn uitmaakt.

De pooten zwart.

Woonplaats, Overal waar vette zaken zijn; op het

veld in aas , in de huizen in het Ipek en vleesch , in

kabinetten van vogelen en infectcn , in bontwerk , enz.

VoedfeL De vette en weeke deelcn van dieren. Het

masker is nog vraatzuchtiger dan de kever zelve , want

dit eet ook vederen en wollen iloifen. De tor doorknaagt

ook de fchalen der eijeren, om aan het wit en den dojer

te kunnen komen.

Voorttding, Het uit het ei gekomen masker vervelt

in 4 maanden driemaal , waarna het in eenc pop veran-

dert , en 4 weken daarna komt de tor ten voorfchijn.

Eigcnfchappcri, 7A] doorboren zelfs het hout , om
bij voedlèl te komen , dat hun aanitaat.

C 2. D.
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2. D^ Pellio, Linn. Spec. 4, p. 1593. Fabric.

Ent. Syst, I , Pars i , p. 228 , N'', 5. Het Pelskc-

vertje, het gefpikkeld Kevertje. Le Dermeste d deux

points blancs, DerPelzkafer.

OuviER, Ent, Tom. 11, No. 9, p. 11, pi. a, f. 11, a, b,

Kenteeken. Het lijf is langwerpig rond , zwart ; ach-

ter op het borstfchild zijn drie witte flippen , en op ie-

der dekfchild mede eene witte ftip.

Woonplaats. In pelterijen, in opgezette dieren enz.

VoedfeL Spek en andere eetwaren.

Voortteling. Het wijfje legt hare eijeren in wollen

ftofFen en pelterijen, uit welken het masker kort daarna

uitkomt , dit vervelt viermaal voor zijne verandering tot

eene pop , waarna de tor gemeenlijk in Maart uitkomt.

Eigenfchappen. Hebben zij met de vorige genoeg-

zaam gemeen.

3. D. DoMESTicus, Linn, Sp. 12, p. 1594. Fabric.

Ent. Syst, I, Pars II, p. 363, No. 13. Apate Lim-

batus. Het huis of kloptorretje. La Vrillettc des ta^

bles. Das Hauskaferchen.

Geoffroy, Uisioire des Insectes, qni se trouyent aux evnironi

de Paris. Tom. I, p. iii , pi. i , f. 6, s, t, u, x. Byrchus.

Kenteeken, De kop klein , de fprieten rosachtig, het

borstftuk bultig, ccnigzins rond, gelijk een halve kloot,

de dekfchilden geftrcept ; het lijf langwerpig , rolrondach-

tig, bruin, fonuijds lichter of donkerder; de pooten

zwart.

Woonplaats, In de huizen , in houten befchotten , in

allerlei huisraad, en in kisten en kasten.

Ei'
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Eigenfchappen, 7a\ maken zich bekend door hun

kloppen 5 zeer gelijkende naar het tikken van een horo-

logie.

4. D, ViOLACEUS, Limi, Spec, 13, p. 1594. Facric.

Ent. Syst, I, l^ars i, p. 230, N"". 16. Het plaauvv,

achtig Torretje. Le clairon bleu. Der violet blaue.

Schab kafer.

Geoffroy, Tom. I, p. 304. De geer, Inf, IV, tab. 5, f. 13.

Kenteeken, De kop en het borstlluk ruig , de fprieten

zwart, de dekfchilden Itaalblaauvv , met rijen ingedruk-

te flippen ; het lijf van onderen blaauvv ; de pootcn

zwart.

Woonplaats, Op bloemen , aan dorre boomltammen ,

op de bladeren der boomen', bijna geheel den zomer j

veel iri dood aas.

5. D. MuRiNus, Linn, Spec. 18, p. 1595. FadpvIC.

Ent, Syst, I, Pars 1 , p. 230, N^. 14. Het muisvaal

Torretje. Lc Dcrtneste a écusson Jaunt, Das Maufe-

kiiferchen.

Olivier, Ent, Tom. II, No. 9, p. 8, pi. i , f. 3, a.

Ken teeken. De kop zwart , de fprieten bruin , kort

en dik ; het borstfchild zwart, hier en daar rosgraauw

behaard; het rugfchildje geelachtig giaauw; de dekfchil-

den zwart 5 met eenige korte graauwe haartjes ; het lijf

langwerpig , bruin en aschgraauw gewolkt , van onderen

witachtig ; de poote/^ zwart.

Ca % Woon-



35 NAAMLIJST van

Woofiplaats, In April en Mei veel in aas , ook op

het gemeste land ; onder fteenen en in den grond bij de

wortelen der boomen.

6. D. Testaceus , Linn, Spec, 34, p. 1595. Fa-

BRic. Ent. Syst. I , Pars i , p. 233 , N^. 33.

Ketiueken, De kop bruin, de fprieten zwart, de

dekfchilden en de pooten glad ; tegelrood 5 het achterlijf

zvvartachtig.

PFoojiplaats. Onder den paardemest.

7. D. FüMATUs, Linn, Spec. 22, p. 1595. Fabric.

Ent. Syst. I, Pars i , p. 231, N^. 23. Het Rooktor-

retje. Le Dcr?neste du fumUr^ Das Rauchkever-

c h e n.

Olivier, Ent. Tom. Il, Nx), i8, p. iSs pi. 3» f» 24» a» b, c.

Ips Fumata.

Kemeeken. De kop bruin; de fprieten zwart; het

borstfchild gezoomd ; de dekfchilden met vier holle (tip-

jes ; het lijf langwerpig , donker okergeel en glanzig.

Woonplaats. Op bloemen en op de wegen onder den

paardemest.

8. D. Paniceus , Linn. Spec. 19, p. 1596. Fabric.

Ent. Syst. I , Pars 1 , p. 237 , N"*. 8. Anobium Pa^

tiicenm. Het Broodtorretje. Das Brodkaferchen.

Olivier, Ent. Tom. II, No. 9, p. 10, pi. 2, f. 9, a. Frisch.

Jnf. 2 Th. p. 36, tab. 8.

Kcn^

I
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Kerneeken, De kop klein , de oogen rood , ftaan

zeer naar voren, het borstftuk, het rugfchildje en de

dekfrhilden bruinachtig geel; het hjf langwerpig; groot

als een gierstkorrel.

Woonplaats, In verzamelingen van opgezette dieren ,

in boeken , in brood en dergelijken,

CXCI. DE HOUTTOR. C^OSTRICHUS,^

GeJIachts-kenteeken, De fprieten knodsachtig , de

knodsjes ongebladerd. Het borstfchild zonder rand , de

kop onder het borstfchild genoegzaam verborgen.

1. B. Capucinus , Lin7i. Spec. i, p. 1600. Fabric.

Ent, Syst. I, Pars a, p. 362, N*^. 7. Apate Capu-

cinus, De Kapucijner. Lc Bosiriche.' Der Capuci-

ner.

Olivier , Ent, Tom. IV , No. yy ^ p. 8 , pi. i , f. i , a , b , c,

ScHAEFFER, Elcm, Entomolog, tab. a8. J. f. w. herbst,

'Einleitung zur kenntnis der Infecten, I Th. p. 6i, tab. 12,

f. 3. Geoffroy, Tom. I, p. 302, pi. 5, f. i.

Kenteeken, De kop zwart , de fprieten klein , het

borstftuk rond , groot , zwart en ruig ; de dekfchildcn

rood, onregelmatig geftippeld. Zijne grootte is vcr-

fchiliend , van een vierde tot eenen halven duim.

Woonplaats, Aan boomftammen.

2. B. Typographus, Linn, Spec, 4. Fabric, Ent,

Syst, 1, Pars II, pag. 365, No. 3. De Letterzetter.

Der Borkenkafer.

c

}

Ou-
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Olivier, Ent, Tom. IV, No. 78, p. 7, pi. i , f. 7, a, b. Sco-

LYTUS typographus.'- IlEFviiST, I Tli., p. 62, tab. 3 D.

Kentcekcn, De kop en iict borstfcliild bijna zoo lang

als het overige gedeelte van het lijf; de fprietcn hebben

vóofaüïi een plat knopje : de dckfcliildcn zijn gegroefd en

geftippeld , van achteren als afgebeten of ongelijkmatig

getand en maar weinig langer dan het borstltuk ; de

kleiif IS gewoonlijk okergecl ,. doch gaat fomtijds m het

bruine over. Lengte 3 , breedte 2 lijnen.

Woonplaats, Voornamelijk op Pijn- en Denneboo-

rncftVmaar ook öp vvilgen.

3. B. CiiALCOGRAPiius, Luin» Spec, 5, p. 1601.

Fa'bric. Ent, Spt, I , Pars 2 , p. 365 , N<>. 5. De

Plaatfnijder. Der rothfluglichte liolzküfer.

Olivier, Ent, Tom. IV, No. 77, p. 7, pi. i, f. 8, a,b, c.

ScoLYTUS Chalcographus,

Kcntceken, Het borstftuk fomtijds zwart , fomtijds

bruin , of okerg^d en aan de zijden bruinachtig ; de

dekfchilden veifchillen, even zoo in kleur, en zijn van

achteren afgerond; de gedaante is rolrondachtig ; het ver-

fchil der kleur , inzonderheid die van de dekfchilden

fchijnt van den meer of minderen ouderdom voort te ko-

men; zijne lengte bedraagt naauwelijks déne lijn.

Woonplaats. Onder den bast van verfcheiden boomen.

4. B. MiCROGRAPHUS , Ltnn, Spec, 7, p. 1601. Fa-

BRic, Ent. Syst. I, Pars 2 , p. 366, N^. 8. Het

Schrijftorretjc. D e r R o s t f a r b i g^e H o I z k ii f e r.

Ou-
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Olivier, Ent, Tom. IV, No. 78, p. 9, pi. a, f, 12, a, b. Sco-

LYTU3 Micrographus,

Kenteekeft, Rolrond, ruig, rosachtig, de dekfchilden

fterk gcrtippcld,

Woonplaats. Aan verfcheiden boomen, inzonderheid

aan Pijnen en Dennen, die ziekelijk zijn,

CXCII. DE BOORKEVER. iPTINUS.^

GeflachtS'kenteeken, Draadvormige fprieten , van wel"

ke de laatfte geledingen grooter zijn dan de eerfle , het

borstftuk rondachtig , on gezoomd en omvat den kop.

I. P. Pertinax , Linn. Spec. 2 , p. 1604. Fabric.

Ent, Syst, I, Pars 237, N^. 5. Anobium Pertinax»

Het hardnekkig Boortorretje. La vrillcttc Savoyarde^

Der halsilarrige Bohrkiifer,

Olivier, Ent» Tom. II, No. 16, p. 6, pi. 1, f. 4, a, b. '**'

Kenteeken, De kop als in het borstfchild ingewikkeld

;

de fprieten bruin , het borstlluk gewelfd , met twee

kleine bultjes, en in het midden eene holte, aan t)eidé

zijden , van achteren een dwars , geel ftreepje ; het rog-

fchildje een weinig afgerond ; de dekfchilden met holle

ftipjes als geftreept, en, even als het borstftuk, bruin,

het lijf en de pooten zwart, de buik grijsachtig ruig.

Lengte 2J, breedte i lijn.

Woonplaats, In de huizen , in het houten huisraad
,'

vindt men hem in het voorjaar veel, ook in holle

boomen.

Eigenfchappen, Bij de minfte aanraking houden zij

zich op de hardnekkigfte wijze als dood , zoo dat zij

C 4 noch
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noch door vuur noch door water, noch door andere

kwellingen , tot eenige beweging kunnen gchragt worden.

Laat men ze liggen, zoo beginnen zij, wanneer zij zich

zeker achten , wederom te bewegen , en , hoewel lang-

zaam, voort te kruipen.

2. P. MoLLis , Linn, Spcc, 3, p. 1604. Facric.

Ent» S'ssu I, Pars i, p. 237, N". 7. Anobium

molk. Het zacht Houttorretje. La vrilktte de la fa-

rinc. Der weichc Bohrkafer.

OuviER, Ent, Tom. II, No. 16; p. 8, pi. 2, f. 8, a, b,

•:v::;u ir .

Kenteeken, De fprieten, langer dan de kop en het

borstlluk , vaalrood, het laatfle bol, glad en gezoomd;

de dekfchilden zacht , ongeftreept , graauwbruin ; het hjf

bruin; de pootcn zeer harig. Lengte 2|, breedte i lijn.

Woonplaats. In allerlei vuiligheid, en vooral ook in

gedroogde hcrbaria*

3. P. FuR, Linn, Spcc, 5, p. 1607. Fabric. Ent»

Syst. I, Pars i , p. 239, N*^. 4. De Dief. La Bru-

clic è bandes. Der rauberiTche Bohrkafer.

Olivier, Ent. Tom. II, No. 17, p. 6, pi. i, f. i, a, b, c.

Kenteeken. De fprieten bijna zoo lang als het lijf,

roodachtig ; het borstduk donkerbruin , met 4 bultjes ,

liet rugfchildje grijs ; de dekfchilden bruin , met twee

vvitachtige dwarsftrepen , welke door witachtige haartjes

gevormd worden ; het lijf van onderen en de pooten zijn

roodachtig hij heeft de grootte van eene vloo.

Woonplaats, In de huizen , in verzamelingen van In-

fcc
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fccten, gedroogde planten enz. Ook vindt men hem op

de velden.

4. P. Germanus, Linri, Spec, c , p. 1Ö17. pAnuic.

Ent, Syst, I , Pars i , p. 239 , N°. a. Het DiütfcUc

Torretje. Der D e u t fc h e B o h r k ii f e r.

Olivier, Ent, Tom. II, No. 17, p. 7, pi. i, f. 6, a, b.

Kcnteeken, De kop bruin, met grijs dons bedekt;

de fprieten zoo lang als het lijf, kastanjebruin; het borst-

ftuk bruin , met vier knobbeltjes en met graauvv dons be-

kleed , de dekfchilden gellreept , bruin en graauw bont

;

het lijf van onderen en de pooten bruin.

Woonplaats, ?

CXCIII. DE KORTWIEKKEVER. QHISTEK,^

Geflachts-kenteeken, De fprieten geknodst, hetknods-

je onverdeeld, vast , het onderfte leedje plat en neerge-

bogen ; de kop kan in het lijf getrokken worden ; de

mond als eene nijptang ; de dekfchilden korter dan het

lijf; de voorfte fchenkels getand.

I. H. Unicolor , Linn. Spcc, 3 , p. 1609. Fabric,

Ent. Syst. I , Pars a , p. 7a , N*^. 2. De eenkleurige

Kortwiekkever. rEscarbot noir. Der einfarbige

Stutzkafer.

Olivier, Ent, Tom, I, No. 8, p. 7, pi. i , f. i, a, b, c. Pan-

ZER, No. I5 tab, 98.

Kenteeken, De kop klein , in het borstftuk als inge-

zonken; het laatllc ongcftreept, met twee ingegroefde

lijnen aan de zijden, en ecnc aan den rand van voren;

het rugfchildje driekantig; de dekfchilden lang, de zijden

C 5 eeni-
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eenigermate geflreept ; het lijf zwart , kort , breed en lang-

werpig rond ; de voorpooten aan de zijden met ó of 7 tan-

den, de overige met dorens. Lengte van 1—4 breedte

van I—3 lijnen.

Woonplaats» In den grond , in het zand en in den

mest der paarden, ook in de weiden en langs de wegen.

Eigenfchappcn. Wanneer het diertje verfchrikt, trelct

het den kop geheel in het dekfchild.

2. H. BiMACüLATus 5 Linn, Spcc. 5, p. 1610. Fa-

j^Kic, Ênt. Syst. ï , Pars i
, p. 76 , N". 17. De twee-

vlakkige Kortwiekkever. PEscarbot et taches rouges.

Der zweyfleckige Stutzkafer.

Olivier, Ent, Tom. I, No, 8, p. 11, pi. 2, f. 12, a, b. Pan-

ZER, No. I, tab. 102.

Kenteeken. De kop in het borstftuk ingezonken; de

kolfjes der fprieten roestkleurig; het borstftuk zwart; de

dekfchilden korter dan het lijf, geflreept, van voren

zwart , van achteren rood ; trekkende deze kleur in eene

fchuinfche rigting naar boven, het lijf zwart, glanzende;

de voorpooten met 5 of 6 tanden langs de zijden. Leng-

te %—4 breedte i—1§ lijn.

Woonplaats. In den koemest. •

3. H. QuADRiMACULATus , Linn, Spec, 6 , p. 1610.

Fabric. Ent. Syst. I, Pars i , p. 76, N'*. i8« De

vicrvlakkige Kortwiekkever. Der vierfleckigeStutz-

kiifer.

Olivier, En-i. Tom. I, No. 8, p. 9, pi, 3, f. 18, a, b. Pan-

ZER, No. i , tab. 103.
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Kcfiteeken, De kop in het borstftuk als ingezonken;

het laatdc van voren ingefneden , het riiglchildje drie-

hoekig ; de dekfcliildcn korter dan het lijf, aan de zijden

eenigzins geftreept , op ieder derzelven twee donkerroode

vlekken , een zijdvvaarts en de andere op het midden

;

het lijf zwart en glanzende; de voorpooten met drie tan-

den. Lengte 3—4 lijnen.

Woonplaats. In koemest , op wegen en het pas ge-

nieste land.

CXCIV. DE DRAAIKEVER. (GTRINUS.:)

Gejlachts-kenteekcn. De fprieten rolrond, de kaken

lioornachtig en zeer fcherp ; vier ocgen , boven en on-

der twee.

I. G. Natator 5 Linn, Spec» i, p. 1611. Fabric.

Ent. Syst. I, Pars i, p. 202, N^. i. De zwemmende

Draaikever. Lc Tourniquet, Der ge me in e Dreh-

k a fe r,

Olivier, Ent. Tom. III, No, 41, pag. 10, pi. i , f, i, a,b,c,d,e.

RoESEL, III D. ifte Stuk , p. 17, tab. 31,

Kcfitceken. De kop klein , gedeeltelijk onder het borstftuk

bedekt; de fprieten zwart, de oogen groot , langwerpig rond,

bol , en hetgeen bij geen hardfchalige dieren tot nog toe

niet ontdekt is , netvormig. De beide paren oogen Itaan

van eikanderen verwijderd. Het borstftuk , dat van voren

fpits is , verbreedt zich naar achteren , de dekfchilden korter

dan het lijf, zijn donker zwartachtig graauw, van onde-

ren donkerbruin ; de pooten rocstkleurig , de vier achter-

fte veel langer dan de 2 voorfte. Lengte 2J , breedte

Ji lijn.

Woon-

I
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Woonplaass. In ftaande wateren.

EigGnfchappe72. Hij zweeft met eenc verbazende vlug-

heid over het water ; door de plaatfing zijner oogen kan

hij te gelijk naar boven en beneden zien ; duikt onder

water en geeft eenen onaangenamen reuk van zich,

CXCV. DE WOLF of KNOLKEVER. <iBTRRHUS,)

GeJlachtS'kentceken. De fprieten met gebladerde kolf-

jes ; dé voelertjes gelijk , eenigzins knodsaclitig ; de kaken

en lippen gefpleten.

1. B. PiLULA, Linn, Spec. 4 , p. 1613. Fabric.

Ent. Syst. I , Pars I, p. 84 , N°. 2. De Pilknolkever.

La Cystele fatinée. Der Pillen knolkafer.

Olivier, Ent. Tom. lï, No. 13, p. 5, pl. i , f, i> a, b. Pan-

ZER, No, 2, tab, 24.

Kenteeken. De kop eirond, onder het borstftuk ge-

doken; de fprieten dofzwart; het borstduk bol, driekan-

tig , en , even als de kop , met een glanzend-geelgraauw

zwartachtig dons overdekt; het rugfchildje driekantig; de

dckfchilden van dezelfde kleur, over langs met ftrepen,

welke door afwisfelende graaauwe en zwartachtige flippen

gevormd worden ; het lijf ovaal ; van onderen en de poo-

ten zwart. Lengte 4 , breedte i\ lijnen.

Woonplaats, In zandachtige plaatfen , op de weiden

,

op planten en ook in den grond.

2. B. Ater, Linn. Spec. 2, p. 1613. Fabric. -£^7^

Syst. I, Pars I, p. 85 , No. 5. De zwarte Knolkever. Lc

Byrrhc tout noir.

OuviER, iE«r._Tom. II, No. 13» P' 6. pi. 1 , f. 4> a> t.

KcU"
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Kenteeken, Geheel zwart ; het borstfchild en de dek-

fchilden glanzig en glad , met het vergrootglas bezien

,

zijn zij onregelmatig fijn gedipt. Lengte omtrent 3 1.

Woonplaats. In de weiden en velden.

Voort teling. ?

Eigenfchappen, ?

3. B. Fasciatus, Llnn. Spec. 8, p. 1613. Fabric.

Bnt. Syst. I , Pars 1 , p. 85 , N^. 4. De geftreeptc

Knolkever, La cistele è bande.

Olivier, Ent, Tom, II, No. 13, p. 6, pi. f, f. 2. Panzer,

No. 2, tab. 25.

Kenteeken. De kop en het borstftuk zwart, glanzig,

hier en daar in 't rosfe overgaande ; de dekfchilden zwart ,

glanzig, met eenen dwarfen , eenigzins gegolfden , don-

kergelen band; het lijf ovaal en zwart. Lengte 2§

,

breedte 1% lijnen.

DE BLOEMENKEVER. (^JNTHRENUSO

Geflachts-kenteeken. De fprieten met digte kolfjes , de

voelertjes ongelijk draadvormig, de kaken perkamentachtig

,

lijnvormig in tweeën gefpleten ; de lip onverdeeld,

I. A ScROPHULARiAE, Linn, Spec. i , p. 1614. Fa-

bric. Ent, Syst, r. Pars i, p. 264, N®. 3. De

fpeenkruid's Bloemkever.

Olivier, Ent, Tom. II, No. 14, p. 9, pi. i , f. 5 , a, b.

Kenteeken, De fprieten niet langer dan de kop, beide

zwart ; het borstftuk zwart , eenigzins grijs en roodach-

tig geftippeld aan den achterkant; het rugfchildjc rood-

ach-
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achiigj de dekfchilden zwart, aan de buitenzijden der-

zelve ieder met een gegolfd , dwars , grijs ftrecpje , aan

derzelver hoeken , aan de binnenzijde van boven , met

een boogswijs witacbtig llreepje, en langs den geheelen

binnenrand met een' rooden zoom verfierd; deze kleuren

worden door een zeer fijn flof gevormd, hetwelk door

de behandeling ligt afgaat, waardoor men dikwijls geheel

zwarte aantreft , het lijf van onderen roestkleurig grijs ;

de pooten zwartachtig. Lengte if , breedte i lijn.

Woonplaats, Op vele planten, als op het fpeenkruid,

(scROPiiULARiA, X.) op de vlier (sameucus, X.) op

het gemeen duizendblad (achillea millefoliüm , X.)

op de Brem (spartium scoparium, X.) op de wolfs

melk (euphorbia , X,) in de tulpen en andere planten ;

fomtijds in de lente bij duizenden op de bloefems van

lage perenboomen ; ook in de huizen.

ft. A. MuscoRUM , Linn. Spec, 2, p. 1614. Fabric.

Efit. Syst. I , Pars i , p. 2164 , N^. 4. De Kahinet-

Bloemkever. FAmourette, Der Kabinettkiifer.

£ Olivier, Ent, Tom. II, No. 14, p. 8, pi. i, f, i, a, b, c,

Kenteeken, De kop zwart, de fprieten bruin, het

borstlluk zwart, met grijs- en roodachtige vlekjes aan het

achterfte gedeelte; het rugfchildje roodachtig, de dek-

fchilden zwart ; de binnenrand roestkleurig ; overdwars

grijs ,
golfachtig geltreept ; deze teekcning is evenwel bij

alle niet ecnerlci ; even als bij den voorgaanden , worden

deze kleuren door een fijn (tof veroorzaakt, hetwelk door

wrijving ligt verdwijnt; het lijf van onderen rosachtig

grijs ; de pooten donkerbruin. Lengte \ , breedte \ liju.

IVüoU'
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Woonplaats. Op de bloemen van zeer vele planten ,

in pelterijen , opgezette dieren, bijna het geheele jaar

door.

3. A, Verbasci, Linn, Spec, 3, p. 1614. Fabric.

Ent. Syst. I, Pars i, p. 164, N^, 5. De Wolkruids-

Bloemkever. Der Wollkrautkafer.

OuviER, Ent, Tom. II, No. 14, p. 7, pU i , f. 2, a , b, c , d.

Kentecken, De kop en de fprieten zwart; het borst-

ftiik geel graauw, ros en bruin gekleurd; de dekfchil-

den donkerbruin en geelachtig gemengeld ; met 3 golf-

achtige grijze banden ; het lijf zwart , de pooten bruin.

Lengte i , breedte i lijn.

Hij wordt van fommige voor eene verfcheidenheid van

de A. scROPHULARiA gehouden.

CXCVI. DEKRENGENTOR. iSlLPHA.-)

Gejlachts-kenteeken, De fprieten met gebladerde knods-

jes; de dekfchilden gezoomd, de kop vooruitftekende , het

borstlluk platachtig en gezoomd.

I. S. Germanica, Linn, Spec, i, p. 1615. Fabric.

Ent. Syst. I, Pars i, p. 2465 N°. i. Nicrophorus

Germanicus, De zwarte Doodgraver. Le grand Der»

meste nolr. Der Deutfche Aaskjifer.

Olivier, Ent, Tom. II, No. 10, p. 7, pi. i , f. 2, a, b.

Kentecken, De kop groot , glad , met eene roskleurige

vlek ; de fprieten zwart , het kolfje geelachtig ; het borst-

fhik ongelijk gewelfd en gezoomd; het rugfchildjc drie-

kantig^ de dekfchilden korter dan het lijf, verfchillen

I.
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I geheel zwart, a zwart, met eenc roode vlek voor het

midden van ieder dekfchild , 3 zwart met 2 roode vlekken op

ieder dekfchild , en 4 zwartachtig met eene als uitgewischte

roode vlek op ieder dekfchild ; de voorpooten met een'

fterken tand en twee bewegelijke doornen gewapend.

Woonplaats, In allerlei aas , in Jimij vindt men hem

bij mcsthoopen , graaft hij ook wel een gat lijnregt in den

grond.

fi. S. Vespillo, Linn, Spec» a, p. 1616. Fabric.

Ent. Syst. I , Pars i , p. 247 , N"". 4. Nicrophorus

Fespilo. De bonte Krengtor of Doodgraver. La Fos-

soyet^r. Der Todt engraber.

Olivier, Ent, Tom. II, No. 10, p.5, pi. i , a, b, c, d, e. RoE-

SEL, IV D. p. 16, tab. I, f, 1—9,

Kenteeken, De kop 'en de fprieten zwart , de drie

laatfte leedjes roestkleurig ; het borsftuk zwart , langs de

zijranden met roestkleurige haartjes bedekt , het rugfchild-^

je driekantig en zwart ; de dekfchildcn korter dan het

lijf, zwart met roodgele gegolfde banden; het' lijf van

onderen en de pooten zwart. Lengte 9—10, breedte

4 lijnen.

Woonplaats, Op alle plaatfen, alwaar aas voorhanden

is. Men vindt ze van April af gedurende geheel den

zomer.

VoedfeL Aas.

Voortteling, Bij de paring beklimt het mannetje het

wijfje , hetwelk , bevrucht zijnde , in den grond kruipt

om hare cijcren in ecnig aas te leggen , na verloop van

14 dagen komt het masker uit, hetwelk, om te vcrpop-

pen

,
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pen, een ovale bal maakt,» in welke het de huid af*

llroopt en eene pop wordt , uit welke de tor binnen 3

weken uitkomt.

Eigcnfchappcn, Zij hebben eenen zeer fijnen reuk

,

zoodat zij de mollen, muizen, padden, enz., wel op

30 fchreden afftands ruiken kunnen ; zoodra zij op deze

wijze eenig dood dier, inzonderheid eene mol opgefpoord

hebben , komen er verfcheiden bij elkander en onderzoeken

den grond of zij er diep genoeg in kunnen graven ; vinden

zij eenen grooten Heen , welke hen daarin zoude kunnen

belemmeren , zoo flepen zij het doode dier een weinig

verder , kruipende daartoe alle onder hetzelve , om het

op hunne ruggen te dragen. Alsnu eene gefchikte

plaats gevonden hebbende , graven zij de aarde onder

het doode lijf weg, houden daarmede aan , tot het eenen

voet diep in den grond ligt, waarna zij het met aarde

bedekken. Zes van dezelve zijn in flaat, een' dooden

mol, binnen drie uren, een' voet diep in kleiachtigen

grond te begraven. Des menfchen tegenwoordigheid ver-

hindert hen in dit werk niet , maar zij gaan rustig daar-

mede voort, en hervatten, wanneer men den mol, wel-

ken zij reeds bezig zijn in te graven, wederom naar bo-

ven ligt, hun werk met denzelfden ijver, zoo als door

mij , nog dezen zomer, waargenomen iSi

3. S. LiTTORALis, Linn, Spec, 11 , p. 1620. Fabric.

Ent. Syst. I , Pars i , p. 249 , N^. 2. Het Oever-

beestje. Le Bouclier d bosses. Der Uferkafer.

OuviER, Ent, Tom. II., No. ii, p. 6, pU i , f. 8, a. b.

Kenteeken. De knodsjes der fprieten vijfbladig, het-

borstiluk rond , glad en glanzig ; het rugfchildje driehoe-

D kig;
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kig ; de dekfchilden een weinig korter dan het lijf, over

de lengte met drie verhevene ftreepjes
;, de voorfchenkcls

zijn bij het mannetje veel dikker , dan bij het wijfje.

Het geheele dier is zwart. Lengte 9 , breedte 4 lijnen.

Woonplaats, In aas. Des winters verbergt hij zich

onder fteenen of dergelijken.

4. S. Atrata. Linn, Spec, 12, p. 1620. Fabric.

E fit, Syst, I, Pars I , p. 25 i , N° 11. De zwarte

Doodgraver. Le Bouclicr noir a trots rales et corcdet

hsse. Der fchwarze Aaskafer.

Olivier, Ent, Tomé II, No, 11, p. 16, pi. i, f. 4, et pi. 4 b.

Kcnteekcn De knodsjes der fprieten zijn gebladerd

;

het borstftiik vlak, zeer fijn gedippeld; van voren cirkel-

vormig rond, en aan de zijden een weinig opwaarts ge-

bogen ; het rugfchildje klein , driekantig en geftippeld

;

de dekfchilden (trekken zich over het geheele lijf uit, en

zijn geftippeld ; hunnen rand is gootswijze gebogen; over

de lengte loopen 3 gladde, verhevene lijnen. Hij is ge-

heel zwart. Lengte 4—7, breedte 2—4 lijnen.

Jiy,oonplaats, Op de velden , op de wegen , in aller-'

lei vqil 5 en ook wel in aas.

5. S. Thoracica. Linn, Spec 13, p. 1621. Fabr.

Ent. Syst, I, Pars i, p. 250, N^. 7. De Schilddra-

ger. Le Rouclier a corcelet Jaune, Der gelbrothc

gefehildete Aaskafer.

Olivier, Ent, Tom. II, No. 11, p. 8, pi. i, f. Sf »• b»

Kenteeken, De fprieten zwart, de oogen bruin; het

borstftuk breed, van voren ingefneden., geelachtigrrood

,

in het midden zwartachtig; de dekfchilden dof zwart

,

met



NEDEllLANDSCHE INSECTEN 51

met drfe verheven lijnen , aan de zijden een' omgebogen

Èoom , als een gootje ; derzelver oppervlakte is ruw en

ongelijk. Lengte 7 , breedte 4 lijnen.

'Woonplaats. In den grond, inzonderheid onder flce-

nen, ook in aas en vuiligheid; men vindt er fomtijds wel

tö bij elkander.

6. RuGOSA. Linn. Spec, 16, p. 1622. Fabric.

Ent. Syst. i. Pars I, p. 251, N^. 10. De Rimpelige

Doodgraver. Le Bouclier raboteux ^ Ie BoucUer a

hosses. Der Runzel Kafer , der Runzlichte
A a s k a f e r

Olivier, Ent. Tom, II, No. 11, p. 17, pi. 2, f. 17,

Kenteeken. De kop geel behaard ; de Tprieten rosach-

tig, aan het einde gebladerd; het borstfchild heeft vele

kleine, bolle ftippen , donkerder dan den grond, op wel-

ken zij ftaan ; de deklchilden een weinig langer , doch

fmaller dan het lijf, met drie verhevene lijnen, tusfchen

welke vele dwarsrimpels gelegen zijn. Lengte 9 lijnen.

Woonplaats. Somtijds ziet men hem in de velden

loopen, maar gewoonlijk houden zij zich in aas op.

Voortteling. In Mei of Junij komen zij uit hunne

maskers ten voorfchijn.

Eigenfchappen. Wanneer men den kever in de hand

neemt , geeft hij een ftinkend vocht van zich.

7, S. Ferruginea. Linn. Spec. 19 , p. 1523.

Fabric. Ent. Syst. i. Pars I, p. 253, N^. 21. De
Roestkleurige Doodgraver. Le Bouclier ferrtigineux,

Rostfarbige Aaskafer.

Olivier, Ent. Tom. II, No. 11, p. 20, pi, 2, f. 13, a b.

SchHffer, Ic, Ins. t. 40, t, 7.

D 2 Ken-
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Kenteeken. Geheel roestklcurig ; de üogen zwart, de

fprieten kort, aan het einde rood geknopt ; het borst-

ftiik gedipt , en achter den kop iiitgefneden ; de dek-

fchilden gewelfd , ieder met zes , over de lengte (trek-

kende , lijnen , en tusfchen dezelve ingedrukte ftippen

;

het lijf van onderen zeer plat , en ,
gelijk de pooten

,

bruinrood. Lengte 4 lijnen.

Woonplaats. Meest in aas.

DE BASTAARDKRENGENTOR. (^NITIDÜLA.^

GcflachtS'kenteekcn. De knodsjes der fprieten digt ;

de dekfchilden gezoomd ; de kop vooruit ftekende ; het

borstftuk breed en gezoomd.

I. N. Aquatica. Linn. Spec. 1^ p. 1628. Fabric.

Ent, Syst, 1, Pars i , p. 204 , N^. i. Elophorus

Aquaticus, De Waterkrengentor, L^ Dermeste bronsd.

Der Wasfer after Aaskafer.

Olivier, Ent» Tom. III , No. 30, p. 5, pi. i, f* i, ?. b» c, d,

Elophorus /Iquaticus,

Kenteeken» De kop kopergroen ; de fprieten geelach-

tig ; het borstftuk groenachtig gebronst , met 5 groefjes ;

de dekfchilden grijsachtig bruin , met 9 rijen ingedrukte

ftippen ; het lijf van onderen zwart ; de pooten geelach-

tig bruin. Lengte van i§ tot 3J, breedte van f tot i\

lijnen.

Woonplaats, Inzonderheid in ftaande wateren, meest

aan deszelfs oppervlakte en de planten , die in hetzelve

groeijen.

DE AARDSTOFKEVER. (^OPATRUM.^

Ceflachts-Kent ctkert: De fprieten als een kralenfnoer,

die
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die naar het einde dikker wordt; de dekfcliildcn gezoomd;

de kop vooruit Itekende; het borstluik breed en gezoomd.

I. O. Sabulosum. Linn, Spec 2 , p. 1632. Fa-

BRic. Ent, Syst, I, Pars i, p. 89, N^. 3. De Zand-

graver. Le Ténébrion ^ strics demdécs. Der Sand-

graber.

Olivier, Ent, Tom, III, No. 56, p. 6 pi. i, f. 4.

Kenteeken, De kop van voren half cirkelrond , de

fprieten zwart; het borstftiik van voren boogswijze uit-

gefnedcn ; het rugfchildje zeer klein ; de dekichilden heb-

ben 5 getande Itrepen aan iedere zijde. Hij veifchilt in

kleur, fomtijds zwart ^ fjmtijds graauvv of bruin. Lengte

3, breedte i-§ lijn.

Woonplaats, Op weiden en zandige 'plaatien vindt

men dit torretje reeds in Februarij en Maart. Wanneer

hij een mensch ontwaart, tracht hij terllond in ^t\\ grund

te kruipen.

CXCVII. DE SCHILD- of SCHILDPADKEVER.
(CASSIDA X.)

Gejlachts-Kenteeken. De fprieten als een kralenfnoer,

naar het einde dikker ; de dekfchilden gerand ; de kop is

onder het platte borstlluk geheel bedekt.

Aanmerking, Bij de meeste torren in dit geflacht gaat

de fraaije kleur, die zij levende bezitten, bij hun fierven

verloren. .

I. C. ViRiDis. Linn. Spee, i, p. 1635. Fabric.

Ent, Syst, I, Pars i, p. 292, N*^. i. Het groene

Schildpadkevertje. La Cassldc verte. Der gfune
SchiJdkafcr.

r^3
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o LIVIER, Ent, Tom. VI, No. 97, p. 975, pi. a, f. 29. Roesel, II

D. iftc St. p. 139, tab. 6.

Kenteeken, De kop zwart, de fprieten groen geel;

liet borstftuk bleek geelachtig groen , zeer fijn geftippeld

;

de dekfchilden groen , met groefjes , en voorbij het borst-

ihik eenige donkere vlekjes; het lijf van onderen zwart,

de pooten geelachtig ; de geheele omtrek van den kever

is langwerpig rond. Lengte 2i , breedte 2 lijnen.

Woonplaats. Op distelen, netelen, artisjokken en

meer andere planten.

2. C. MuRiiAEA. Linn. Spec, 2, p. 1635. Fabr.

Ent. Syst. I , Pars i , p. 294 , N^. 9. Het Murray-

fche Schildpad Kevertje. La Casside Panachée.

Olivier, Ent. Tom. VI, No. 97, p. 978, pi. i , f. 7. Geoffrot,

Tom. I, p. 3Ï4 No. 5, tab. 5, f. 6.\

Kenteeken. De fprieten zwart; het borstduk rondach-

tig groen, geftippeld, of ook wel rood ongevlakt; de dek-

fchilden hebben de kleur van het borstlluk, met zwarte

vlekjes en ftipjes langs de naad en aan de zijden ; het

lijf en de pooten zwart, glanzende. Lengte 3J, breedte

2 lijnen.

Woonplaats, Inzonderheid veel op den alant.

Aanmerking. liet verfchil der kleuren van het borst-

ftuk en der dekfchilden wordt door den ouderdom van

het diertje veroorzaakt; de jongen zijn groen, bij de ou-,

deren wordt deze eerst geelachtig en daarna rood.

3. C. Nebulosa. Linn. Spec. 3, p. 1636. Fabr.

Ent. Syst. I,. Pars i, p. 293, N*^ 7. De gewolkte

of bonte Schildkever. La Casside brunc. Der Schec-

kige Schildkiilcr.

Ou-



NEDERLANDSCHE INSECTEN. 55

Olivier, Ent. Tomé VI, No, 97, p. 979, pi. 2, f. 31. GoE-

SART, Metamorphofis Naturalis ^ i p. 96, pi. 44.

Kenteeken, De fprieten zwart , aan het einde roodach-

tig ; het borstftuk rondachtig , geelachtig grijs en gellip-

peld ; de dekfchilden zijn van dezelfde ideiir , aan den

naad met eene verhevene lijn , en met zwarte ftippels en

flreepjes geteekend ; het lijf zwart, met een' rosfenrand;

de pooten roodachtig. Lengte 2—3, breedte iJ lijn.

TFoonpIaats, Op distelen, op het gras, onder het

boommos en andere planten. Hij komt niet veel voor.

4. C. NoBiLis. Linn. Spec, 4 , p. 1636. Fabric.

Em, Sysi. I , Pars i , p. 297 , N^. 24. De blaauvv-

gcflreepte Schildkever. La Casside è handcs d'or.

Der Blaiistrichige Schildkafer.

Olivier, Ent, Tom. VI, No. 97, p. 983, pi. 2 f. 24.

Kenteeken. De fprieten zwart, aan den kop geel; het

borstlluk rondachtig , geelachtig graauw ; de dekfchilden

bleek geel , met gcftippelde (Ireepjes ; op het lijf, bij den

naad bevindt zich eene blaauwe glanzende ftreep , die bij

den dood van het diertje verdwijnt. Lengte i J , breedte

ij liin.

iVoonplaats, In Junij vindt men dezen kever op dis-

telen en andere planten. Evenwel is hij niet zeer gemeen.

5. ViBEX. Linn, Spec, 5 , p. 1637. Fabric. Ën£,

Syst. I , Pars i
, p. ii^2> 9 N**. 4. Het bloedftrepig

Schildkevertje. La Casside marquée,

Olivier, Ent, Tom. Vf, No. 97, p, 977, pi. 2, f. 30.

Kenteeken. De fprieten aan hun grondfluk zwart , aan

de einden zwartachtig ; het borstftuk rondachtig, geel-

achtig gmauw, niet donkere fUppcn ; de dekfchilden' ;.;t. .,
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achtig groen , zwart geflippeld , met gele randen , en

langs den naad met een' bruinen zoom ; het lijf zwart

,

de pooten roodachtig. Lengte 2 , breedte ij lijn.

Woonplaats, Op distelen en andere planten, doch

komt niet veel voor.

6. C. Margaritacea. Linn. Spec. 51 , p. 1639.

Fabric. Ent, Syst. I, Pars 4p. 297, N°. 25, De pa-

relkleurige Schildkever. Le Casside perlée. Der Per-

lenfarbige Schildkiifer.

Oliyier, Ent» Torae VI, No. 97, p. 984, pi. 2, f. 19.

Kent t'eken,» De kop zwart ; de fprieten bruinachtig

geel ; het borstftuk rondachtig
,

geelachtig groen ; de dek-

ichildcn bleek groen, met ingedrukte ftippen , die, wan-

neer het diertje nog jong is, een' goud- en zilverkleuri-

gen weerfchijn heeft , omtrent als het parelmoer; dtzo.

kleur verdwijnt bij den dood, en gaat dan over in het

bruinachtige ; het lijf en de pooten geel. Lengte 3 , breed-

te 2 lijnen.

Woonplaats, In Junij op distelen en andere planten

,

doch is niet zeer gemeen.

CXCVIiï. HET LIEVENHEEPvKEVERTJE

,

of HET HALFKOGELSKEVERTJE.
(COCCINELLA, Z.)

GeJlachtS'Kenteeken, De fprieten met digte knodsjes;

het voorfte voelertje bijlvormig , de achterfte draadvor-

mig ; het lijf half kogelrond ; het borstftuk en de vku-

gcldckfels gerand ; liet onderlijf vlak.

Aanmerking, Ook in dit geflacht verdwijnen de le-

vendige kleuren dezer diertjes na hunnen dood.
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1. G. BiPUNCTATA. Linn. Spec, 7 , p. i647« Fadr.

Ent, Syst. I, Pars i, p. 270, N^. ai. Lievenheers-

haantje, met twee ftippen. La Coccinelle rouge d deux

pohits noirs. Der zweijpunktirte Blattlauskafer.

Olivier, Ent, Tom. VI, No. 98, p. 1002, pi. i , f. 2, a, b.

Kenteeken, De kop zwart , met twee witte ftippen ;

de Iprieten geelachtig , met een zwart kolfje ; het borst-

ftuk zwart , wit gerand en twee gele vlekken op hetzel-

ve ; het nigfchildje zwart ; de dekfchilden rood , op ie-

der derzelve eene zwarte ftip ; het lijf van onderen

zwart. Lengte <x\ , breedte 2 lijnen.

Woonplaats. In Februarij en Maart op elzen-, wil-

gen-, pruimen- en andere boomen. Somtijds ook in de

huizen.

VoedfeL, Bladluizen , ook hunne eigene nimfen.

Foortteling, In het laatst van April of begin van Mei.

Eigenfchappen. Zeer levendig van aard , vliegen ligt.

2. C. Quinquepünctata. Linn, Spec, 11 . p. 1647.

Fabric. Ent, Syst, I, Pars i , p. 273, N°. 36. Het

Lievenheershaantje met vijf ftippen. La Concinelle rouge

il cinq points noirs. Der fünfp unktirte Blatt-

lauskafer.

Olivier, Knt, Tom. VT, No. 98, p. 10x33, pi. i, f. 3, a, b.

Kenteeken, De kop zwart, met twee geelachtige ftip-

pen; het borstftuk zwart , wederzijds met een gele vlek;

het fchildje zwart; de dekfchilden geelachtig rood, aan het

gewricht geel , digt aan het fchildje met een ronde zwarte

Vick op de beide fchilden , en voorts op ieder een derge-

lijke in derzelvcr midden , en aan ieder der zijden een

D $ die
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die kleiner is; het lijf en de pooten zwart. Lengte 2^

breedte 2 lijnen.
'

Woonplaats, In April op velerlei heestergevvasfen

,

op de weiden, op de ganzevoet (Chenopodlum L,) en

andere meer.

3. C. Septempunctata. Li7in, Spec 15, p. 1649.

Fabuic, E?h. Syst, I, Pars i , p. 274, N^. 41. Het

Lievenheershaantje met 7 ftippen. La Coccinelle rouge

(l sept points. Der Siebenpunktiefte Blatt-

1 a u s k ii f e r.

Olivier, Ent, Tom. VI, No, 98, p. 1008, pi. i, f. i, a e,

RosEL lic D. ie St. , p. 133, tab. 2.

Kenteeken, De kop zwart, van voren met twee witte

ftippen ; de fprieten bruinachtig ; het borstftuk zwart

,

met eene gele vlek aan elke zijde; het rugfchildje zwart;

de dckfchildcn rood , met 7 ftippen , van welke de bo-

vcnfte aan beide dekfcbilden gemeen is; het lijf en de

pooten zwart. Lengte sj , breedte 3 lijnen.

Woonplaats, Bij warm weder vertoont hij zich reeds

in Febriiarij of Maart op velerlei planten; ook vindt men

hem later op linde- en wilgeboomen , en overwintert veel

op het Chcnopodium urhicum L,

Aanmej'king, Hij verfchilt fomtijds , ten aanzien van

de grootte, in de levendigheid der kleuren en in de ge.

daante der vlekken.

4. C. Decempunctata. Lin77. Spec. 17, p. 1651.

Fabric. Ent. Syst, I, Pars i , p. 276, N^. 49. Het

Lievenheershaantje met 10 ftippen. Der z c h n p 11 n k-

t i r t e B 1 a 1 1 1 a u s k ii f e r..

Olivier, EiU. Tom. VI, No. 98, p. 1015, pi. 5, f. >4 5 «» ^^ c.
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Kenteeken. De kop geel 5 het borstftuk geel, met 5

of 7 zwarte ftippen ; het rugfchildje donkergeel ; de dek-

fdiikien bleekrood, naar het geelachtige trekkende; op

ieder derzelve ftaan 5 zwarte punten aldus . / . fbmtijds

Qvcnwcl ontbreken er de bovenfte en de onderfte wel

eens aan, of ook wel een uit het midden; het lijf zwart;

de pooten geelachtig. Lengte 31 , breedte 3 lijnen.

Woonplaats, Op verfcheiden planten.

5. C. OcELLATA. Linn, Spec. f23, p. 1654. Fabric.

Ent, Syst. I, Pars i, p. 280, N^*. 64. Het geoogde

Lievenheershaantje. Coccincllc ocuUe, Der fufzehn
punktirte Blattlauskafer.

OlivieRj Ent, T, VI , No. 98, p, 1024, pi. (5, f. 80,

Kenteeken. De kop zwart , met twee' witte ftippen ;

de fprieten ligtbruin ; het borstftuk zwart ; de zijden

geel , met eene zwarte ftip, digt aan den rand ; en twee

gele, omtrent vierkante, vlekjes aan den achterrand ; het

rugfchildje zwart; de dckfchildcn rood-gcel, op ieder ze-

ven zwarte punten, ftaande in een geel kringetje, en édn

digt onder het borstfchild , hetwelk aan beide de dek-

fchilden gemeen is ;. het lijf en de pooten zwart. Lengte

4§, breedte 3 lijnen.

ÏVoonplaats, In bosfchen, op weiden en in tuinen.

6. C. Quatuordecem-punctata. Linn,. Spec,

21 , p. 1653. Lievenheershaantje met 14 ftippen. Der

vierzehnp unkti rt e B 1 a 1 1 1 a u s k a f er.

SuLZER, ArcUlvcSy p. 98, pU 22, f. 5.

Kenteeken, De kop geel , met een zwart dwarsftreepje

over
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over. de lip; de fprieten geel; het borstftuk met 6 zwar-

te flippen ; de dekfchilden geel ; op ieder derzelve Itaan

zeven zwarte flippen over den naad, van het borstftuk

afgerekend; tot op de helft loopt eene zwarte llreepj

het lijf is eenigzins langwerpig , zwart ; de pooten geel.

Lengte i|, breedte if lijnen.

Woonplaats, In de tuinen veel op netelen en andere

planten ; in Mei vindt men hem op jonge berken en

wilgen.

7. C. ViGENTiDuo-puNCTATA. Linn, Spec, 26,

p. 1655. Fabric. Ent. Syst, I, Pars i, p. 281,

N". 6^. Het Lievenheershaantje met 22 flippen. Der
z^weijundzwanzig punktirte Blattlauskafer.

Kenteeken. De kop geel , aan den mond en van ach-

teren zwartachtig; het borstlhik geel, met 5 zwarte flip-

pen ; de dekfchilden geel , ieder met 1 1 zwarte flippen

^^^^^^.
; .^.geteekend; het lijf zwart; de fchenkels en de

voetblaadjes geel. Lengte i§ a 2 , breedte i— j| lijn.

PFoonplaats» Op allerlei heestergewasfen , in de tui-

nen en bij de bladluizen.

Eigenfchappen, Zonderling is het, dat deze kevers

zoowel als masker , als pop en als kever dezelfde citroen-

gele kleur behouden.

8* CoNGLOMERATA. Linn. Spec. 31, p. 1655.. Fa-

bric. Ent. Syst. I, Pars i, p. 282, N^. 1$. Het

Lievenheershaantje met ineengevloeide flippen. La Coc"

cinelle a hordure. Der Verwirrtgeflecktc
Blattlauskafer.

Oli-
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Olivier, Ent, Tom. VI, No. 98, p. 1025, pi. 3, f. 2p, a, b,

et pi. 6, f. 82. FuESSLY, Archiv, p. loo, a, b, No. iiia pU 22»

f. 14 ec 15.

Kenteeken. De grondkleur van dezen kever is geel;

een zwarte ll:ip ftaat voor op den kop ; het borstftuk

zwart , aan de zijden geel en omgebogen ; het fchildje

zwart; de dckfchilden geel, op ieder 7 • langwerpig-vier-

kante zwarte vlekken , welke meest aan elkander gehecht

zijn; het lijf ovaal , zwart; de pooten bleekgeel, gedeel-

telijk zwart. Lengte a§ , breedte i§ lijn.

Woonplaats. Reeds in April ziet men hem op de

weiden , en op de elzen ; ook vindt men hem veel in

de tuinen.

9. C. QuATUORDECiM-GUTTATA. Linn, Spec, 34

,

p. 1659. Fabric. Ent. Syst. I, Pars i , p. 284, N^.

85. Het 14 droppelige Lievenheershaantje. La Cocci-

ncllc a i^points bjancs. Der vierzehntröpfige
Blattlauskafer.

Olivier, Ent. Tomc VI, No. 98, p, 1035, pi. 2, f. 12, ai, b.

SuLZER, Archiy, p. 100, No, 24, pi. 22, f. 17.

Kenteeken. De kop vaalgeel, ongevlekt; het borst-

ftuk graauwachtig geel , met eene ligtgele vlek aan iedere

zijde ; de dekfchilden bruinachtig geel , elk met zeven

geelachtige vlekken ; het lijf van onderen geel; de borst

in het midden zwart ; de pooten geel. Lengte 2 , breed-

te ij lijn.

Woonplaats. In Mei op de weiden , in Augustus op

het Steedsch Ganzcvoet (Chenopodium urbicum X.), op

welke de bladluizen alsdan hun gewoon voedfel vinden

op de fchermen van het gemeen duizendblad (^Achilha

I
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millcfolium Z.), en op het lof van de gele wortelen

(^Daiicus carotta Zr.) Daarom wordt op deze in het

bijzonder den naam van Blatluiskever in het Hoogduitsch

toegepast.

IQ. C. QülNDECEM GUTTATA. Lintl, Spec, I27 ,

p. 1659. Fabric. Ent. Syst. I, Pars i , p. 285, No.

87. Het 15 droppeh'ge Lievenheerskevertje. La Coccinclle

h points et hordure hlanche. Der 15 tröpfige
B 1 a 1 1 1 a u s k ü f e r.

FuESLT, Jrchiv., p. loi, No, 25, pi. 22, f. 18.

Kenteeken, Geheel geel; op het borstHiik vier witte

vlekjes; het fchildje zwart, met eene witte (tip; de dek-

fchildcn wit gezoomd met 14 witte vlekjes,

c Woonplaats. Op de weiden aan verfcheiden planten.

11. C. OCTODECEM GUTTATA. LtnU» SpCC» 36, p.

1660. Fabric. Ent, Syst. I, Pars i, p. 285, N''. 89.

Het achttiendroppelige Lievenh eershaantje. Der Acht-

zehntröpfige Blattlauskafer.

Olivier, Ent, Tom. VI, N°. 98, p. 1038, pi. 6, f. 91.

Kenteeken, De kop graauw geel ; de oogen zwart

;

bet borstftuk roodachtig geel, de randen en twee flippen

geelachtig wit; de dekfchilden bruinachtig rood, op ieder

9 vlekjes ; het lijf van onderen zwart ; de pooten graauw-

geel. Lengte 2, breedte ii lijn.

Woonplaats. In boschachtige ftreken ; op eiken

boomen.

12. C. Bipustulata. Ltnn, Spec. 42 , p. 1661.

Fabric. Ent, Syst, I , Pars i , p. 2S7 , N^. 100. Het

Lievenheershaantje met twee pukkels. La Cocoinelle

tortue ^ bande rouge.

Ou-
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OuTiER, J^nt, Tom, VI, No. 98, p. 1045, pi. 7, f. 104. Fues-

SLT, Archiv.^ p. 101, pi. 22, f. 22.

Kenteeken, De kop van. voren rood ; het borstftuk

glad en zwart; de dekfchilden donkerbruin , met een kort

dwars rood llreepje op het midden over beide ge-

plaatst ; het lijf zwart , van achteren rood ; de pooten

donkerbruin. Lengte i\ , breedte i J lijn.

Woonplaats, Op verlcheiden heesters, in heggen, op

de brandnetelen en onder de boomfchors.

13, C. Sexpustulata. Linn, Spec, 4 , p. i6(53«

Fabric, Ent, Syst, I, pars i, p. 289, N**. 107. Het

zcspukkelige Lievenheershaantje. La Coccinelle sexpustU'

lés. Der fechsfleckige Blattlauskafer.

OuviBR., Ent. Tom. VI, No. 98, p. 1048, pi. 4, f. 47, a, b.

Kentecken, Geheel zwart; de kop met twee roode

ilippen; de zijden van het borstfchild bleekrood; op ie-

der der dekfchilden drie roode vlekken , van welke d^

ééne aan den hoek tegen het borstfchild , de andere op

het midden tegen den naad, en de derde (welke fomajds

ontbreekt) aan den achterrand geplaatst is ; het lijf van

onderen zwart. Lengte ruim 2 lijnen.
, u

Woonplaats, In de tuinen.
•'

14. C. Decempustulata. Linn, Spec. 45 , p.

1663. Fabric. Efit, Syst, I, Pars i, p. 289, N^.

109. Het Lievenheershaantje met 10 pukkels. La Coc-

cinelle nolre a 10 points Jaunes. Der zehnflekkige

Blattlauskafer.

OuVIER, Ent, Tom. VI, No. 98, p. 1052, pi. 4, f. 54, a, b.

Kentecken, De kop en het borstftuk geel , het laatfte

met
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met 5 ongelijk groote zwarte vlekken, welke fomtfjds in

elkander loopen ; het nigfchildje zwart ; de dekfchilJen

zwart , op ieder ftaan 5 roodachtige of gele vlekken ; het

lijf van onderen zwart j de pooten geel. Lengte 2J

,

breedte !§ lijn.

Woonplaats. Gedurende den geheelen zomer vindt

men hem op allerlei planten.

15. C. QuATuoRDECEM-PusTULATA. Linn, Spec.

46, p. 1665. Fatjric. Ent, Syst, I, Pars i, p. 290,

No. III. Het Lievenheershaantje met 14 pukkels. La
Coccinclle mire i 14 points. Der vierzehnflec-
kige Blattlauskafer.

Olivier, Efit, Tom, VI, No* 98, p. 1056, pi 4, f. 50, a, b.

' Kcnteekcn, De kop zwart ; aan de oogen een wit

ftreepje; het borstfchild zwart, de rand van voren en de

zijden geel; de dekfchilden zwart, ieder met 7 gele pun-

ten bezet; het lijf zwart; de pooten geel. Lengte ij,

breedte \\ lijn.

Woonplaats, In April vindt men hem op de weiden,

en verder in den zomer op velerlei planten ; hij houdt

zich aan de onderzijden der bladeren, zoodat hij niet ligt

in het oog valt.

CXCIX. DE BLADKEVER. HET GOUD-
HAANTJE. {CHKTSOMELA,^

Geflachts-Kentecken, De fprieten als een kralenfnoer,

naar het einde dikker; zes voelertjes, de buitenwaarts

(taande dikker ; het borstlluk Q.t de dekfchilden gerand

;

het lijf bij de meesten langwerpig rond.

I. C. GoETTiNGENSis. Llmi. Spec, 4, p. 1667.

Fa-
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Fabric. £/H. Syst, I, Pars i, p. 309, No. 8. De

Gottingfchc Bladkcver. Der Lederartige Blatt-

k ii f e r.

OuviER, Ent, Tom. V, No. 91, p. 510, pi. 5, f. 68.

Kenteeken, De kop zwart en geftippcld; het borst

fluk mede zwart , en fijner gelHppeld ; de dekrchildeii

ruw en gcllippeld; de voctblaadjes rood, het lijf van bo.

ven zwart , van onderen blaauwachtig zwart. Lengte 4

,

breedte 2^ 'ijnen.

Woonplaats* Veel op het duizendblad (^AchilUa miU

hfolium X.)

2. G. Tanaceti. Linn. Spec, 5, p. 1669. Fabric.

Ent» Syst,\^ Pars 2, p. 15, N". 10. Galleruca

Tanaceti. De Bladkever van het llijnevaren. Der Re in-

fa rn Blattkafer.

,
Olivier, Ent, Tom. V, No. 93, p. 618, pi. i, f. i, a, b, c.

RoESEL, II D. ie Stuk, p. 138, tab. 5.

Kenteeken. De fprieten zwart, zoo lang als het halve

lijf ; het borstfluk (lerk gefpikkeld en eenigzins ruw ; de

dekfchilden mede fterk gefpikkeld ; het geheele diertje is

dofzwart, gelijk ook de pooten. Lengte 2§, breedte

\\ lijn.

Woonplaats, In het gras, inzonderheid op het Reine-

varen vindt men hem in Augustus en September, en

fomtijds al eerder.

, 3. C. Graminis. Linn, Spec, 7, p. 1670. Fa-

bric. Ent' Syst. I, Pars i, p. 314, N^. 33. De

gras Bladkever. Le Grand Vertubleii, Der G r a s-

b 1 a 1 1 k ii f e r.

Olivier, Ent, Tom, V, No. 91, p. 538, pi, i, f. 3.

E AV«-
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Kcnteekefh De fprieten groen , aan het einde bruin ;

het borstfliik geftippeld; de dckfcliildcn onregelmatig ge-

(lippeld ; het geiieele diertje is blaauwachtig glanzig

groen. Lengte 4i-, breedte sj lijn. Doch hierin is bij

fommigen ecnig verfchil.

TFoonplaats, In Mei vindt menj-hem in het gras , in

zonderheid op het Dolijk (^Lolium temulentum X.)

4. Aenea. Ltnn, Spec. 8 , p. 1670. Fabric,

Ent. Syst. I, Pars I, p. 329, N^. 109. Het metaal

glanzend Goudhaantje. Der grüne Erlenblatt-

k ii f e r.

Olivier, Ent» Tomé V, No, 91, p. 556, pi. 3, f. 116, ü et b,

Kentcekcn, De Qineten kort, zwart, naar het einde rood-

achtig; het borstftuk heeft twcio, ingedrukte Hippen , en is,

even als de dckfchilden, die geftippeld zijn, groen glanzende;

het lijf van ondercn van dezelfde kleur, van achteren

rosachtig gezoomd. Lengte 3J , breedte 2 lijnen.

Woonplaats, In Julij en Augustus op de elzen.

5. C« Alni. Linn, Spcc* 9, p. 1671. Fabric.

Ent. Syst. I, Pars 2, p. 16, N^. 13. Galleruca

alm. Het Violetkleurige of Elzen Goudhaantje. La
Galert/que Violette. D^r Violet ten Erlenblatt-

kJifer.

Olivier, Ent, Tom. VI , No. 93 . p, 638 , pJ. i , f. 8.

Kenteeken, De kop van voren ingedrukt; de fprieten

zwart, aan hun grondftuk violet; het borstftuk fijn ge-

ftippeld ; het rugfchildje driekantig , zwart glanzende ; de

dckfciiildcn fijn gedippekl , en, even gel ijle het borstftuk,

glanzig groen; het lijf van boven donker violet, van on-

de
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deren zwart violet ; de pooten zwart. Lengte 3 , breed-

te 2 lijnen.

Ifognplaats, Voornamelijk op elzen, maar ook op

wilgen. Hij vertoont zich reeds in Mei , ai voorts ook

te meermalen des zomers.

6. C. Betulae. Linn, Spec, 10 , p. 1671. Fabr^

Ent* Syst. I, Pars 2, p. 17, No. 19. Galleruca

hetulae. Het Goudhaantje van de berken. La Chry*

someIe bleue du saule. Der Birkenblattkafer.

De geer, Inf, 5, 318, Np. 24, tab. 9, f. 24, a, b.

Kenteeken. Violetkleurig ; de dekfchilden met ver-

fcheiden rijen ingedrukte ftippen bezet ; de vleugels

zwartachtig doorfchijnende , en eens zoo lang als de

fchilden , onder welke zij gevouwen liggen. Lengte

2 lijnen.

Woonplaats Op de berken.

7. C. Haemoptera. Linn, Spec. 11, p. 167a.

Fabric. JS;;^, Syst, I, p, 315, N°. 37. Het Roodwiekjp,

Der Rothflugelige Blattkafer.

OuviER, Ent, Tom. V, p, 520, pi. 9, f, 80.

Kenteeken. De fprieten zwart , het eerfte lid rood

;

het borstlluk en de dekfchilden geftippeld, violet blaauw

glanzende, de laatlte van onderen, gelijk ook de voet-

blaacjss , rood; het lijf van boven zwart , of met violet

gemengd. Lengte 3, breecjte 2 lijden.

Woonplaats. Op het gras is hij gemeei) , fommige

jaren zelfs zeer menigvuldig.

8. C. C^RASi, Linn, Spec, 13, p. 1672. Fabric.

Ent, Syst, I, Pars 2, p. 22, N^. 43. Galleruca

Fa cc*
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c€ra/i. De Kerfeiibpom's Bladkever. Le Criocere aux

yciix noirs. Der K i r s c h b 1 a 1 1 k fi f e r.

•Olivier, Ent, Tomé VI, No." 94 bis, p. 752, pi, i, f. i, a, h^

Orsodacne Cerafi»

Kentceken. De kop bleek roodachtig geel , van ach-

teren zwart ; de fpricten aan hun grondttuk ros , naar

de punt zwart; het borstftuk bleek rosachtig, met zeer

kleine ftipjes ; het rugfchildje zwartachtig ; de dekfchil-

den geelachtig, fijn geltippeld; de pooten bleekgeeL

Lengte li , breedte i| lijn.

De geer en olivier ftellen de lengte van dezen ke-

ver verkeerdelijk op 2| lijn.

Woonplaats. Op elzen, wilgen, vogelkerfen {PrU"

71US padus i.) Sleedoorn (^Prunus fpinofa L:)

9. C. Cerealis, Linn. Spec. 17, p. 1674. Fabric.

Ent, Syst. I, Pars i, p. 323, N^. 76. De Koren- of

Zaadbladkever. 12Arlequin cloré. Der Saatblatt-

kafér.

• Olivier, Ent. Tomé V, No, 91, p. 545, pi. 7, f. 104.

Kenteeken. De kop blaauw- en groengoudkleurig met

twee roodkoperkleurige vlekken ; het borstftuk en de dek-

fchilden roodkoperklcurig met gouden glans , de naden der

laatfte, en drie ftrepen op ieder derzelve, van eene he-

melsblaauwe kleur; het onderlijf violet, met een' koper-

kleurigen wêerfchijn.

Woonplaats. In Mei en Junij op het gras en op het

koren , enz.

10. C. Fastüosa. Linn. Spec. 18, p. 1674. Fa-

KRic. Ent. Syst. I, Pars i, p. 324, No. 80. >De

Pronk Bladkever. ' L&. peih Vcrtublcu.

Ou-
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Olivier, Ent. Tom. V, No. 91, p. 548, pi. 2, 1. 17, 9, b,.

tvESSLY JrcJiiy. p, 105, No. 12, pi, 25, f, 6.

Kenteeken, De kop, het borstftuk en de dekfcliildcn

blaauwachtig groen , goudkleurig glanzende , geftippcld ;

dé rprieten zwart , aan hun grondftuk rosachdg ; het lijf

van onderen groen goudglanzig. Lengte 2^, breedte

Ij lijn.

. Wconplaats. Op verfcheiden gelipte planten.

11. C. ViTELLINAE. Litlü. SpCC, 23, p. 1676.

Fabric. Ent, Syst. 1, Pars 2 , p. 18, No. 22. Gal-

LERüCA Vitellinae, De Goudgele Bladkever. Der
Sahlweiden Blattkafer.

' Olivier, Ent, Tomé V, No. 91, p. 575, pi. 3, f. 56 Roe-

SCL, II D. ie Stuk, p. 13*, tab. ï.

Kenteekef2, De fprieten zwart , het eerftc lidjc bruin

;

het borstftuk fijn geftippeld ; de dêlvfchildcn zijn mede

gcftippeld, met ingezonken ftipjes, welke in rijen ftaan;

beide zijn donker groen, fomtijds in het blaauwe vallen-

de , met eene bronskleur daarover verfpreid ; het lijf is

langwerpig rond , van onderen zwart , fomtijds van ach-

teren rood ; de pooten zwart. Lengte 2 , breedte i lijn.

Woonplaats. Op wilgen , populieren en verfcheiden

waterplanten.

12. C. PoLYGONi Linn, Spec. 24, p. 1676. Fa-

bric. Ent, Syst, I, Pars i, p. 322, No. 73. De

Varkensgras Bladkever. Der Wegtrittsblatt-
kaf er.

Olivier, Ent, Tom. V, No. 91, p. 576, pi. 3, f. 36, a, b,

Kenteeken. De kop blaauw en geftippeld; de fprietcri

E 3 zwart
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zwart , aan het grondftiik ros ; het borstftuk bruingeel

fijn geltippeld; het rugfchildje en de dekfchilden donker-

bJaauvv met ftippen; het lijf van onderen donkerblaauw

;

dfe aats en pooten rood. Lengte a, breedte i lijn.

Somtijds is de kleur der dekfchilden groen* De^
houdt DE GKER voor wijfjcs. IVIaar laiciiarting heeft

groene met groene gepaard gevonden.

Woonplaats, In Mei en vervolgens op het gemeen

duizendknoop (^Polygonum aviculare X.) , op het wal-

Itroo (fialium verum L.) . op het \]ZQx\{n\id {.Verbena

cfficinalls Z.) , en op de veldzuring Rumex acetO'

faL,-)

13. C. Staphylea. Linn. Spec. 26, p. 1677. Fa-

BRic. Ènt, Syst, I, Pars i, p. 317, No. 47. De

bruinroode Bladkever. La Chryfomeie briqueUe» Der
glanzende braune Blattkafer..

Olivier, Ent^ Tom. V, No. 91, p. 554, pi. 4» f» 40*

De fprieten roodachtig; de oogen zwart, het borstftuk

breed, gerand, fijn geftippeldj, en, even als de dekfchil-

den, roodachtig bruin glanzende; de pooten roodachtig.

Lengte 3|-, breedte 2I lijnen.

Woonplaaii. In April op de wilde munt {Méntha

Sylvestris X,) , later in Junij in nog grooter aantal; voorts

ook in September , doch dan waarfchijnlijk van het

tweede broed.

14. C. PoLiTA. Linn. Spec, 27 , p. i6jj, Fa-

BRic. Ent, Syst, I, Pars i, p. 317 , N^. 49. Het ge-

polijst Goudhaantje. Le ChrysombU rouge d coreelet

d^ord. Der fpieg einde Blattkafer.

Gli-
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OpviERj Ent. Tom. V, No. 91, p. 553. Scueffer, Icon, ïns,^

tab, 65, f. 9.

Kentecken. De kop en het borstfchild glanzig groen,

zeer fijn geftipt; de twee eerfte leedjes der fpricten geel

bruin , de middcllle bronskleurig en de 5 overige zwart

;

het borstftuk, gelijk ook het ruglchildje , glanzig ge-

bronst en zeer fijn geftipt; de deklchilden kastanjebruin,

fijn geflipt en zeer glanzig; het lijf van onderen , gelijk

mede de pootcn , bronskleurig. Lengte 3§ lijnen.

Woonplaats. Op wilgen en populieren. Ik vond hem

in April in de reten van den lindcnboom , waarfchijnlijk

een van die, welke in hunne volkomene gedaante over-

winterd hebben ,
gelijk fommigen doen.

15. C. PoPULi. hinn. Spec. 30, p. 1678. FAmiic.

Ent.Syst. I, Parsi,p. 3i6,N°, 44. De populieren Blad-

kever. La grande Chrysomèle rouge d, corcdet bleue

Der grosse Pap pelnblattkafer.

Olivier, Ent. Tom. V, p, 551, pi. 7, f. iio.

Kentteken. De kop ftaalblaauw; de fpricten zwart;

aan hun grondftuk groenachtig; het borstftuk fmal, glad,

met een' opgezetten rand, ftaalkleurig en geftippeld; het

rugfchildje grocnachtig blaauw ; de dekfchilden rosacluig

rood (na den dood in het geelachtige overgaande), fom-

tijds aan de punten zwart ; het lijf van onderen donker-

blaauw glanzende. Hij is de grootfte onzer inlandfchc

in dit gedacht. Lengte 5 , breedte 3 lijnen. Men vindt

er echter ook van 3§ lijnen lang , en 2 breed.

Woonplaats. Van April tot September op de ruige

wilg (^Salix caprea Z.), en op de trillende populier

of ratelaar (^Poptdus trcmula L.')

E 4 16. Vio-
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i6. C. VioLACEA. Fabric. Ent, Syst» I a, p.

315 , No. 39; La Chr'jfomeh Violette,

OuviER, Ent, Tom. V, No. 91, p. 522, pi. 6, f. 82. Panzer,

44, h* t. 8.

Kenteekcn, De fprieten aan den kop blaauvv, aan het

einde zwart ; het borstlchild en de dekfchilden donker

bhauw , zeer fijn geltipt ; ook zijn de pooten blaauvv.

Woonplaats. Op de wilgen.

17. C. Decempunctata. Linn, Spec, 33, p.

1678. Fabric. Ent, Syst, I, p. 320, N^. 62. Het

10 Itippelige Goudhaantje. La Chrysomele rouge d

joints noirs,

Olivier, Ent, Tom. V, p. 569, pi. 3, f. 38, a, b, c. d.

Kenteekcn. De kop zwart ; de fprieten roodachtig aan

het grondftiik, aan het einde zwart; het borstlluk rood-

achtig geel, geflippeld , en twee zwarte itippen; van

achteren , gelijk ook het rugfchildje zwart; de dekfchilden

vaal rood , met flippen , die zoo geplaatst zijn , dat zij

als ftrepen vormen ; het lijf van onderen zwart ; het

achterlijf en de pooten fomtijds roodachtig. Lengte 3 ,

breedte 2 lijnen.

Woonplaats, Op de wilgen.

18. C. Oleracea. Linn, Spec. 51 , p. 1691. Fa-

bric. Ent, Syst I , Pars 2 , p. 28 , No. 74. Galle-

ruca Oleracea, liet Moeskriiid Bladkevertje. UAlti-

se bleue. Der Gemiis zblattkafer.

Olivier, Ent, Tom. VI, No. 93 bis, p. 705, pi. 4, f. 66, a, b.

Kenteekcn, Zwarte fprieten; het borstltuk met eenc

dwars-
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dv^ arsftrecp , welke een weinig ingegroefd is ; de dek-

rdiilden geftippeld , beide groenachtig blaauw , ongemeen

-glanzig; de pooten groenachtig; de achterfchenkels dik.

De lengte verfchillende , gemeenlijk i| ^ i§, en breedte Ji

'I
lijn. Bij den hovenier is hij , onder den naam van

aardvloo , mede bekend.

Woonplaats. Op allerlei moeskruiden , voor \yelken

hij zeer fchadelijk is,

19. C. Hyosciami. Linn, Spec, ^j^^ p. 1693. Fa-

BRic. Ent, Syst, I, Pars 2 , p. 29, N°. 79. Galle-

RucA hyosciami. Het Bilfenkruid's Bladkevertje. UAl-
ttse du choux. Der Bilfenkrautblattkafer.

Olivier, Ent, Tom. VI, No. 93 bis, p. 709, pi. 4, f. 75.

Kenteckcn, De fprieten zwart, aan hun grondftuk

rosachtig; het borstftuk fijn geftippeld en, even als de

dckfchilden , groenachtig gebronst , met ftrepen geftip-

peld ; fomtijds loopt er over het groen een blaauwe

gloed; de pooten bruinachtig; de achterfchenkels violet-

klcurig. Lengte i , breedte § lijn.

Woonplaats, Van April tot Junij op het bilfenkruid,

maar ook op de kool en andere keukengewasfen.

20. C. ExoLETA. Linn, Specs^^^), 1694. Fabric.

£nt, Syst, I, Pars 2, p. 33, N^, loo. Galleruca

cxolcta. Het vaalgeel Bladkevertje. UAltiso fauyc

n stries,

Olivier, Ent, Tom. VI, No. 93 bis, p. 7C0, pi. 3 , f. 57. F'JEs-

SLY, /Irchiv.^ p. 110, pi. 44, f. 7.

Kcnteeken, Het borstftuk heeft aan den achterrand

eca overdwars indrukfcl, eindigende' met een langwerpig

E 5 fleuf-
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ileufje, en is, even als de dckfchilden, vaal rood, de

laatitc zijn niet onregelmatige puntjes , als ftreepjes za-

mengevoegd, bezet; de pooten vaal ros. Lengte 2^>

breedte 2 lijnen.

Woonplaats* Op het flangekruid* (^Echium vul-

gare Z.)

21. Ci Nemorum. Linn* Spec* 62, p. 1695. Fa-

BRic, Ent. Syst. I, Pars 2, p. 34 , N''. 104. Gal-

LERUCA nemorum. De Boschbladkever. VAhisc d

handcs Jannes. Der W a 1 d b 1 a 1 1 k a fe r.

OLiViER, Ent. Tonj. VI, No. 93 bis, p. 716, pi, 5, f, 86.

Herdst, Einlcit. zur Kenntn, der Ja-fekLcn^ x, 94, tab.

II, f. 4-

De kop en het borstftuk zwart ; de fprieten aan het

grondftuk licht- , aan het einde donkerbruin ; het rug-

fchildje zwart ; de dekfchilden zwart geftippeld, in dè

lengte op ieder eene gele ftrecp , die niet tot het einde

afloopt; bij fommigen valt dezelve in het roode; het lijf

van onderen zwart ; de fchenkels en de voetblaadjes licht-

bruin. Naauwelijks is hij ee>e lijn lang en eene hal-

ve breed.

E^oonplaats. Op de kool , falade en andere tuingc-

wasfen.

22. C. RüFiPES. Linn. Spcc. 65^ p. 1695. Fabric.

Ent. Syst, I, Pars 2, p. 32, N". 94. Galleruca

rufipes. Het roodpootig Bladkevertje. UAltuc de la

Mauve.

Olivier, Ent. Tom. VI, No. psbis, p. 703, pi. 4, f. 63.

Kenteeken, De kop rosachtig; de fprieten rood aan

het begin, naar het einde zwart; het borstftuk geclacli-
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tig rood; het rugfchild roodachtig; de dekfchildeil blaaiiw

,

met lijiie ftipjes ; het lijf van onderen donkerblaauw ; de

poötcn rood. Lengte a, breedte i lijn.

Woonplaats, Op de maluwe en andere planten.

23. G. Testacea. Linn* Spec» 225 , p. 1696.

Fabric. Ent. Sysi. I, Pars 2 , p. 33, N*'. 99. Gal-

LERUCA testacea^ Het tegelrood Bladkevertje.

Olivier, \Ent, Tom. VI, No, 93 bis, p, 6g6, pi. 3, f. 49. Al-

TiGA testacea,

Kenteeken. Het geheele diertje is bruinachtig rood;

de dekfchilden met fijne puntjes ; de oogen zwart ; het

lijf ovaal en zeer bol ; de fchenkels roodachtig. Lengto

a , breedte iJ lijn.

Woonplaats, Op zeer vele planten.

DE VALKEVER. {CKTPTOCEPHALÜS. Z.)

GefachtS'kenteeken. Draadvormige fprieten, vier voe-

lertjes, het borstftuk en de dekfchilden gezoomd, het lijf

rolroiivlachtig.

I. C. Quadripunctatus , Linn, Spec, 3, p. 1700.

Fabric. Ent, Syst, I, Pars 2, p. 54, N"*. 6. De

vierftippelige Valkever. La Mdolonthe quadrille d

cvrcelet rouge. Der vierpunkctirte Fallkafer.

Olivier, Ent, Tom. Vl , No. 9Ö, fuite, p. 850, pi. i, {. i, a,

b. Clytra quadripunctata.

Kcntcckcn, De kop, de fprieten, hét borstftuk en

het rugfchildje zwart ; de dekfchilden vaal rood , zeer

fijn geftippeld, en op ieder derzelve een zwart vlekje,

het eene boven aan den buitenhoek , en het andere om-

trent op het midden; het lijf van onderen, en de poö-

tcn zwart. Lengte 4—5 breedte i| , 2—2| lijnen.

Woon-
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ïFoonplaats. In Junij op wilgen , Iiaagdoren en jonge

berken.

2. C. Tridentatus, Linn, Spec, 9, p. 1701. Fa-

BRic. Ent, Syst, I, Pars 2, p. ^^ ^ N^. 14. De
drietandige Valkever. La Melolojithe lisette. Der
preyzakkige Fallkafer.

OuviER, Ent, Tom. VI. No. 96, fuite, p. 855, pi, 2, f. 16, a,

b. Clytra trldeniata,

Kentceken, De kop groenachtig blaauw en geflippeld;

de fprieten aan hun begin vaal bruin, naar het einde

zwart ; het borstduk van achteren uitgefneden , wordt

drietandig genaamd , omdat de beide hoeken als tanden

«itfteken , doch de zoogenaamde derde tand , maakt het

zwaite rugfchildje uit , hetwelk als van het borstftuk af-

gefcheiden, geheel verkeerd voor een' derden tand is aan-

gezien 5 en gelegenheid tot den bijnaam drietandige gege-

ven heeft; de dekfchilden. rosachtig geel, geftippeld en'

doorgaans met eene zwarte flip geteckciid; het lijf van

onderen blaauwachtig groen; Lengte 3 breedte 2 lijnen;

Somtijds komen er voor van 5 lijnen lang.

Woonplaats, In Junij aan de aren van de fpelt en

rogge, ook op den hazelaar (^Corylus avellann L,y

ichaaps zuring {Kumex acetosella L, ,) doch is niet

zeer gemeen.

3. C. BiPüNCTATus,Z/«/^. i^/)^^. 23, p. 1703. Fa

FRic. Ent, Syst, I , Pars 2 , p. 59 . N^. 29. De twee.

Itippige Valkever. Le Gribouri rouge strié a points

noirs,

Olivier, Ent. Tom. VI, No. 96, p. 799, pi. i, f. 11.

Ken-
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KcnteckcTu De kop zwart ; de fprictcn bniin nan het

begin, naar het einde gelijk ook het borstftuk en het rug-

fchildje zwart; de dekfchildcn rood, geftippeld en gc-

ftrccpt 5 met eene zwarte ftip aan de boven buitenhoeken

,

en een zwart vlekje op het midden van ieder ; het lijf

van onderen en de pooten zwart. Lengte 2—3, breed-

te i| a 2 lijnen.

Woonplaats. Op den hazelaar.

4. C. CoRDiGER, Linn, Spec, 25, p. 1704. Fabric-

Ent. Syst. I, Pars 2, p. 59, N^. 32. De hartdra-

gende Valkever.

OuviER, Eni, Tom. VI. No. 96, p. 793, pi, 4, f, 57. Gribouwu

Kcntecken, De kop zwart, de fprieten aan het grond-

fliik geelachtig , naar het einde zwart ; het borstUuk

zwart , fijn geltippeld , de zijden , en een dat ter halver

lengte van hetzelve loopt, en van achteren met een vlek-

je van eene hartvormige gedaante, alle geel ; het rugfchildje

zwart, de dekfchilden roodachtig , ieder met twee zwarte

vlekjes ; het lijf van onderen zwart ; de pooten roodacli-

tig, de fchenkels zwart. Lengte 3J—4, breedte 2—2§

lijnen.

Woonplaats. Op den hazelaar , cp de wilgen enz.

5. C. Sericeus, Linn. Spec. 43, p. 1706. Fabric,

Ent. Syst. I , Pars 2 , p. 63 , N°. s^* De zijdachtige

Valkever. Le velours vert. Der blaugrune Fall-

k a fe r.

OuviER, Ent. Tom. VI., No. 96, p. 8i8, pi. i, f. 5, a. b,

Kenteeken. De kop groen, geftippeld; de fprieten'

zwart , de eerde geleding groen ; het borstltuk en de

dekfchilden geftippeld, groen, de laatften hebben een

bul-
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bultje van boven aan den buitenhoek , en een ander in

den omtrek van het rugfchildje , hetwelk blaauwachtig

groen is. Lengte 2—3, breedte i lijn.

Er is fomtijds een aanmerkelijk verfchil in de groene

en blaauvvachtige kleuren van dezen kever, men treft ze

aan die als gi*oen gebronst , en wederom anderen die ge-

heel blaauw zijn.

Woonplaats. Op de wilgen , en verfcheidenerlei ftruik-

gewasfen, in Junij en Julij.

6. C. NiTENS. Linn, Spec, 44 , p. 1706. Fa-

BRic. Ent, Syst. I, Pars 2, p. 64, N*. 57. De glins-

terende Valkever. Le Gribouri bleu a points.

Olivier, Ent. Tom. VI ,
pag. 82a, pi. 6, f. 94.

Kenteeken» De kop blaauw ; de mond van boven

geel; de ipdcten zwart; het bor^tfluk, het rugfchildje

en de dekichilden blaauw , glanzende en de laatfte geftip-

peld; het lijf van onderen donkerblaauw; de pooten geel.

Lengte 2, breedte i| lijn.

Woonplaats, Voornamelijk op den hazelaar.

7. C. BiPUSTULATus. Linn, Spec 53, p. 1707.

Fabric. Ent, Syst, I, Pajs 2 , p, 67^ N*', 74. De

tweepukkelige Valkever.

Olivier, Ent, Tom. VI, No. 96, p. 8ai ,
pi, 6, f. 92.

Kenteeken, De kop zwart , fijn geftippeld ; de fprie-

ten geel aan het begin , naar het einde zwart ; het borst-

ftuk en het rugfchildje zwart ; de dekfchllden met ftip-

jes, die als ftreepjes vormen, zwart, met een oranje-

kleurige vlek aan hun einde. Lengte 2—3 , breedte

I—ij lijnen.

Woonplaats, Op verfchcidenc boomen, ook op de

tuin-
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min* of cretifche cbryfaiit (Chryfanthc?num eorQTia*

riiim X.)

8. C. Labtatus. Linn, Spcc, 66^ p. 1709. Fa-

BRic. Ent, Syst. I, Pars 2, p. 6^9 N**. 62. De ge-

lipte Valkever. Le Gribouri noir strié,

Olivier, Ent. Tom. VI, No. 96, p. 833, pi. i, f. 113.

Kentecken, De kop zwart , voor aan denzelven twee

gele ftippen ; de fpricten aan het begin geel , naar het

einde gelijk ook het borstftuk en de dekfchilden zwart, de

laatfte met geftipte ftrepen ; het lijf van onderen zwart;

de pooten geel. Lengte i , breedte | lijn.

Woonplaats. Op de rozen.

9. C. SuLPHUREus. Litin, Spec. 98 , p, 1714.

Fabric. Ent. Syst. I , Pars 2 , p. 43 , N°l 8. Cis^

TELA fiilphurea. De zwavclgele Valkever. Le lené--

brion Jatinc. Der fchwefelgelbe Fallkafer.

Olivier, Ent. Tom, III. No. 54, p. 6, pi. i, f. 6. a cistela

fulphurea, Fuesslt. Jrchh.i p. 115, pi. 33. f. 28.

Kentecken. De fprieten aan hun begin bruin, naar

het einde donkerder ; de oogen zwart; het borstftuk en

de dekfchilden geel ; het eerfte met twee holligheden aan

de achterzijden ; de pooten ligt geel. Lengte 4 , breed-

te ji lijn.

Woonplaats. In Julij vindt men hem op het duizend-

blad , op de kervel en meer andere planten.

10. C. MuRiNUS. Linn. Spec^ 103; p, 1714. Fa-

bric. Ent. Syst. I, Pars 2 , p. 44 , N° 16. Cistela
murina. De muisvale Valkever. La Mordella d etuis

Jaunes sans firics. Der Mausefarbene FalL-

k 'i fe r.

Oli-
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Olivier, Ent, Tom. III. No. 54, p. 7, pi. i, f. 13, a. CistelA

murina,

. Kenuekcn, De kop en het borstlliik dof zwart, liet

ecrfte lid der fprieten geelachtig , voorts zwart , de dek-

fchilden geelachtig bruin; het lijf zwart, de pooten rood-

achtig. Lengte 4 , breedte iJ lijn.

Woonplaats* In holle eiken, en op verfcheiden planten.

11. C. MiNUTUS, LiJ^n, Spec, 116, p. 1716. Fa-

JBRic. Eiit^ Syst, I, Pars 2 , p. 70 , N°. 87. De klei-

ne Valkever. L e Grihouri fauve. Der kleine Fall-

kïifer.

Olivier, Ent^ Tom. VI. No. 96, p. 838, pi. 7, f. 121.

Kenteekcn. De kop bleek geel ; de fprieten zwart

,

aan het begin geelachtig ; het borstftuk rosachtig , de

dekfchilden geelachtig met (lipjes , die in (trepen zamen-

gevoegd zijn ; het lijf van onderen bruinachtig zwart ; de

pooten rosachtig geel. Lengte i , breedte | van een lijn.

Woonplaats. Op verfcheiden waterplanten.

12. C. Nymphea. Linn, Spec, 125 , p. 171 8.

Fabric. Ent. Syst. I, Pars 2, p. 21 , N°. 39. Gal-

LERUCA nymphea. De Valkever van de plompen bla-

den. La GaUruque aquatiquc. Der Seeblumen
Fallkafer.

Olivier, Ent. Tom. VI , No. 9^ p. 643, pi. 3, f. 51.

Kenteeken. De kop geelachtig, de fprieten bruin; het

borstduk roodachtig geel met drie zwarte vlekken; het

rugfchildje zwart; de dekfchilden donkerbruin, met een'

gelen rand; het lijf van onderen zwartachtig, de laatfte

geleding geelachtig; de pooten donkerbruin. Lengte

omtrent 3 , breedte \\ lijn.

Woon-
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Woonplaats, In Junij en vervolgens op de witte en

gele plompen. (^Nymphaea alha et lutea Z.)

13. C. Capreae. Linn, Spec, 126, p. 1718. Fa-

BRic, Ent. Syst. I , Pars 2 , p. 21 , N**. 44. Gal-

leruca capreae. Bokjes Valkever. La Galeruque

grisette. Der Wollweiden Fallkafer.

Olivier, Ent. Tom. VI , No. 93, p, 638, pi. i , f. 4, a, b.

Kenteeken. De kop zwart geftippeld, en een groefje

in de lengte ; de fprieten zwart , aan het begin roodach-

tig ; het borstftük graanw geel , met eenige zwarte vlek-

ken; het rugfchildje zwartachtig; de dekfchilden grijsach

tig geel en geitippeld; het lijf van onderen zwart 5 de

pooten geelachtig rood. Lengte 2J , breedte i J lijn.

Woonplaats. Zoodra de bladeren aankomen , vindt

men hem (fomtijds reeds in het begin van April) op el-

zen , op de ruige wilg QSalix caprca £.) en verfchei-

dene ftriükgewasfen.

14. C. Merdiger. Linn, Spec. 147, p. 1720.

Fabric. Ent. Syst. I , Pars 2, p. 6 , N°. 19. Crto

CERis merdigera. Het Lelie Valtorretje. L& Crioccre

rouge du Lys. Der Li Hen fallkafer.

Olivier, Ent, Tom. VI. No. ^4, p. 732, pi. i, f. 8, a. b.

Kenteeken. De kop en fprieten glanzend zwart , hcc

borstftük rood, langs de beide zijden ingedrukt; het rug-

fchildje bruin; de dekfchilden bleeker rood dan het borst-

ftük , worden na den dood licht geel ; het lijf van onde-

ren en de pooten zwart. Lengte 3|, breedte i|. lijn.

Woonplaats. Reeds in April, en gedurende den g^
F hee-
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hielen zomer, vindt racn^hem op de witte en roode le-

liën , op de leliën van dalen , hiacinten en narcisfen.

15. C. DüODECIMPUNCTATUS, LtUfl, SpCC, I48 , p.

1721. Fabric. Ent, Syst. I, Pars 2, p. d-] ^ N^. 72.

De 12 ftippelige Valkever. Le criocbre d joints mirs.

Der zwölfpunktirter Faükafer.

Olivier, Ent. Tom. VI, No. 96, p. 795, pi. 4, f. 59. Crypto-

CEPHALus, 12 punctatus.

Kenteeken, De kop , het borstfliik en de dekfchilden

bleek roodachtig geel , geftippeld , op het borstfliik met

2, de dekichilden ieder met 5 zwarte (tippen; het riig-

fc'iildje bleek rood ; het lijf van onderen roodachtig ; de

pooten rood, de voetblaadjes zwart. Lengte 2|, breedte

if lijn.

Woonplaats, Op de Aspergies.

16. C. Melanopus , Lim2, Spec, 162, p. 1722. Fa-

bric. Ent. Syst, I, Pars 2, p. 10, N°. 36. Crioce-

RIS, melanopa. De zwartpootige Valkever. Le crio-

ctrc bleu d corcclet rouge. Der Sch warzfuszige

Fallkïifer,

Olivier, Ent, Tom. VI, No. 94, p. 746, pi. 2, f. 31. Crioob-

Ris, melanopa.

Kenteeken, De kop en de fprieten zwart ; het borst-

fluk en de dijen geelachtig rood; het rugfchildje blaauw-

achtig zwart; de dekfchilden met ingegroefde (tippen, die

in rijen (taan , groenachtig blaauw en glanzende ; de voet-

blaadjes zwart. Lengte 2§, breedte i lijn.

Woonplaats, Op eiken en wilgen, ook op de Unica

d'iêica L, (de brandnetel) komt hij, hoewel zeldzaam

voor.

17. C.
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17. G. AsPARAGi, Linn. Spec. 167, p* 1723. Fa-

BRic. Ent. Syst, I, Pars 2 , p. 10, N°, 41. Crioce-

Ris , asparagi. De Aspergie Valkever. Le Criocèrc

porte croix de Fasperge. Der Spargelkafer.

Olivier, Ent, Tom. VI. No. 94, p. 744. pi, 12, f. 28. Crioce*

RIS, asparagi. Roesel, II D. ifte St., p. 137, pi. IV.

Kenteeken. De fprieten zwart; de kop en de vleugel-

dekfels groen glanzende , op ieder derzelve drie geelach-

tig witte vlekjes, welke zoodanig geplaatst zijn, dat zij

als een kruis fchijnen te vormen ; het borstfluk eenig-

zins gefpikkeld, donkerrood, het rugfchildje zwart; het

lijf van onderen zwart, eenigermate metaalkleurig , de

pooten zwart. Lengte 3 , breedte i lijn.

Woonplaats. In Julij en Augustus op de aspergieh 9

foms in menigte ; men vindt hem ook nog wel in October.

18. C. HiPvTus. Linn. Spec. 226 p. 1730 Fabric.

Ent. Syst. I, Pars 2, p. 79, No. 4. Lagria hirta.

De ruigpootiie Valkever. Le Cantharide d etuis Jéiu-

ne. Der rauhe Fallkafer.

Olivier, Ent. Tom. II, No. 94, p. 4, pi. i, f. 2, a, b, C. La-
gria hirta.

Kenteekm. De fprieten langer, dan kop en borst-

ftuk; dit laatfte langwerpig rond, met zachte haartjes

bezet ; vaal bruine dekfchilden , met gele , regt opftaande

-haartjes. Lengte 3I , breedte 2 lijnen. Verfchilt fom-

tijds in grootte.

Woonplaats. In Julij op het zeepkruid (i5'^/)o/?^/-/^ Z.),

op de hondstong iCynoglosfum X.) , op de osfentong

Anchufa Z.), op den flangenkop {Echium i.), en op

meer andere planten.

Fa CC.
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CC. DE DOORNTOR. (IIISPA,^

GcfiachtS'Kenteeken. De fprietcn rolrond , ftaan tiis-

fchen de oogcn , digt Dij eikanderen ; de voelertjes draad-

voimig; het borstftuk en de dekfchilden meestal met fte-

keltjes bezet.

I, H. Atra. Linn. Spec- i, p. 1732. Fabric.

Ent. Sysi. I, Pars 2, p. 70, N°. i. Het zwarte

Doorntorretje. La Chataigne noire. Der Schwarze
Stachelkafer.

Olivier, Ent, Tom. VI, No. 95, p. 763, pi. 1, f. 9. Herbst,

Ei» lei t ing zur Kenntnisz. der Infekten^ i. p. 99, tab. 12,

f. i, a, b.

Kenteeken. De kop ongedoornd ; het borstftuk weder-

zijds met drie , op het midden meer voorwaarts met 2

doorntjes ; op ieder dekfchild zes rijen korte , regt op-

ftaande ftekeltjes ; de pooten met een tandje gewapend ;

de voetblaadjes tweeledig, het lüterfte met een tweenage-

lig klaauwtje voorzien. Het geheele dier is zwart, i§

]ijn lang, en f van eene lijn breed.

In Augustus en September op het gras. Wanneer

men hem nabij komt , laat hij zich op den grond vallen

,

zoo dat hij niet ligt te vangen is.

2. H. MuTiCA. Linn. Spec. 4, p. 1732. Fabric.

Ent. Syst. I, Pars 2, p. 71 , N^. 4. Ongedoornd

Doorntorretje. Der unbewaffnete Stachel-

kafer.

Herbst, Op. clt. i, p, 100, tab. 12, f. 2 et C^

Kenteeken. De kop vierkantige de fprieten ver van

eikanderen; het borstftuk plat, bijna vierkant, van boven

met twee verheven lijnen over langs; de dekfchilden fmal,

lang-
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langwerpig, met verheven lijnen over de lengte en tiis-

fchen dezelve ingedrukte ftippen ; de pooten kort en be-

haard ; het gehcele diertje is dofzwart , en kleiner nog

dan een vloo.

Woonplaats, Des zomers in de huizen en in verza-

melingen van opgezette dieren.

CCL DE ZAADTOR. CBRUCHUS X.)

GeflachtS'KciUeeken» De fprieten en voelertjes draad-

vormig, en gelijk van lengte; de lip puntig.

1. B. Pisi. Linn, Spec, i , p. 1734. Fabric.

Ent, Syst. I , Pars et , p. 370 , N^, 5, Het Krwten

Zaadcorretje. Le Mylabrc a croix blanche. Der Erb-

fcnkafer.

Olïvier, Ent, Tom. IV, No. 79; p. 8, pi. i , f. 6, a, b, c, d,

Herbst, Op, clt, I, p. loi, tab. 13, f. i, a, b, c, d.

Kentecken. De kleine eenigzins nedergedrukte kop ein-

digt in eenen korten, breeden fnuit , en is, even als het

lijf, zvvartachtig bruin; het borstduk heeft de gedaante

van een half ovaal , en van achteren eene witte vlek ; de

dekfchilJen korter dan het achterlijf, geftrcept en wit ge-

ftipt; het uiterlle einde van het achterlijf grijsachtig, met

twee zwarte ftippen. Lengte 2 , breedte i lijn.

Woonplaats, In Junij en Julij op verfcheidene fcherni-

dragende planten , welker zaad hem , gelijk ook de erw-

ten, in welke het wijfje hare eljeren legt, waaruit ge-

woonlijk , in September , het torretje ten voorfchijn komt

,

doch van welken de meesten evenwel in dezelven overwinte-

ren 5 en zich niet voor het volgend voorjaar vertoonen.

2. B. ScABROSUs. Linn, Spec, 11 , p. 1735. Fa-

F 3 HiU-
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BRic. Ent. Syst. !, Pars 2, p. 377, N^. 6. Anthri-

Bus fcabrofus. De ruwe Zaadtor, UAntribe marhré.

Der rauhe Saamenk afer.

Olivier, Ent. Tom. IV, No. 80, p. 14, pi. 2, f. 20, a, b, c.

Macrocephalus fcabrofus, Herbst, Op, Ctt, l, p. losi, tab. 13,

f. 2.

Kenteeken, De fprieten, de kop en het borstftuk

zwart; de dekfchilden bruin rood, met ftrepen, en tus-

chen deze bolle ftipjes ; het achterlijf bruin; de poo-

ten zwart; graauwachtig geringd. Lengte i|, breedte

i| lijn.

Woonplaats, Op de gewone paarde kastanje (^Aesculus

Hippocastanum L,^ Is evenwel niet zeer gemeen.

3. B. Granarius. Lin?i, Spec. 5, p. 173Ö. Fabric.

Ent, Syst. I, Pars a, p. 372, N^. 15. Het Koorn-

torretje. Lc Mylabre satinó. Der Kernfamen-
fresi'er.

OuviER, Ent. Tom. IV, No. 79, p. 11, pi. i , f . 10, o, b.

Kenteeken. De fprieten rood, aan den kop bruin;

het borstftuk zwartachtig , achterwaarts, in het middeu,

met een wit vlekje; de dekfchilden korter dan het lijf,

donker bruin, met eenige witte ftippen. Lengte ij,

breedte f lijn.

Woonplaats, Van Julij tot September op verfcheidene

fchcrmdragendc planten , maar ook vooral op de tuinboo-

men (vicia faba i^.) ; in welker bloemen het wijfje ha-

re eijeren legt, eene pop wordt, en in een torretje ver-

andert, uit welken nog in den herfst of in het volgende

voorjaar het torretje voortkomt.

4, B. Srmxnarius. Linn. Spec. 6, p, 1737. Fa-

bric.
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BRic. Ent. Syst. I, Pars 2 , p. 373 5 N^. 19. Het

Zaadtorretje.,

Olivier, Ent, Tom. IV, No. 79, p. 12, pi. 2, f. 12, a, b.

Kenteeken. De fprieten aan hun begin roodachtig

,

naar het einde zwart ; het borstltuk naar voren fpitsach-

tig , en vaal zwart , even als de dekfchilden die , ge-

llreept, en korter dan het lijf zijn; de pooten zwart, de

voorde roodachtig, de achterfte ongetand. Lengte ij lijn.

Woonplaats, Op verfcheiden graanplanten.

CCII. DE SNUITKEVER. . {CURCULIO.y

GeJIachts-kenteeken, Een hoornachtige vooruitfteken-

de fnuit, met knodsachtige fprieten, en vier draadvormige

voelertjes.

1. C. Alliari^ , Linn, Spec, 4, p. 1742. Fabric.

Ent, Syst, I, Pars 2, p. 390, N*^. 27. Attelabus
,

alUariae, De Look fnwitkever. Le Becmare bleu d poll.

Der knoblauchsrusfelkafer.

Olivier, Ent, Tom, V, No. 81, p. 23, pi, 2, f. 25, Runchites ,

alliarics,

Kenteeken, De fnuit rond, glad en gekromd, eneven

als de fprieten zwart ; de kop en het borstdük blaauw

,

fijn gedipt ; de dekfchilden donkerblaauw
, gedreept , en

in iedere dreep , ingedrukte dipjes ; de pooten donker-

blaauw.

IFoonplaats, Op de dengels van de knoflook ; van

April af vindt men hem ook op de wilgen, op de nete-

len en op het gras.

2. C. Cyaneus , Linn, Spec. 5, p. 1743. Fabric.

Ent, Syst, I, Pars a, p. 391 , N^. 30. Attel^us,
cyaneus. De hcmelsblaauwc Snuitkevcr,

F 4 Oli-

\
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Olivier, Ent, Tom. yi , No. 8i , 4, p. 32, pi. 3, f» 46. Attë-

LABUS, APioN , cyaneum, Fuessly, Archiv, p, 118, pi. 24,

f. 5. c.

Kenteeken, De fprieten zwart , de fnuit rondachtig,

een weinig gebogen; de kop zwart, eenigzins bronskleu-

rig ; het borstftuk rolrondachtig , zwart , fijn gcftipt ; de

dekfchilden langwerpig, donker violet, met een' blaau-

wen weêrfchijn en ftrepen , die digt geftippeld zijn; het

lijf van onderen en de pooten 2;wart, Lengte 4 , breed-

te 2 lijnen.

3. C. Chloris. Fabric. Ent, . Syst. Suppl.

,

p, 166.

Olivier, Ent, Tom. V, No. 83, p. 149, pi. 27, f. 407, Pan-

Z'iR, 18 h. , tab, 8,

Kenteeken. De fprieten zwart , gelijk ook de kop

,

die tevens eenigzins bronskleurig is ; het borstfchild en de

dekfchilden donker glanzig groen ; het eerfte fijn geftipt,

de laatfte geftreept ; het lijf van oiideren, gelijk ook de

pooten , zwart bronskleurig.

Woonplaats. Op de boombladeren. Het masker op

de koolftronken.

4. C. Campanulae. Linn, Spec, 7, p. 1743. Fa-

bric. Ent. Syst, I, Pars a, p. 406, N°. 53. De
klokjes Snuitkever. Der glockenblumenrussel-
kjifer.

Olivier, Ent. Tom. V, No. 83, 3, p. in, pi. 23, f. 324,

CüRCULio CioNüs CampanuU.

Kenteeken. De fnuit zwart , rolrond , de fprieten

bruin , het borstftuk bolrond en even als de geftreepte

flüui-
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ftompe dckfchilden zwart, met grijsachtige haartjes bezet,

hetwelk dezelve leikleurig doet voorkomen. Lengte om*

trent i lijn.

Woonplaats» In Augustus op de klokjesbloemen en

oijevaarsbek.

5. C. Cerasi, Linn. Spec. 12, p. 1744. Fabric.

Ent. Syst. I, Pars 2 , p. 440, N°. 190. De kerfen-

booms Snuitkever. Le Charanson noir d corcclet armé»

Der Kirschblattrusfelkafer.

Olivier, Ent, Tom. V, No. 83, 4, p. 229, pU 22, f. 309, CüR-

CÜLIS RHYCHOENUS, CCTasi»

Kenteeken. De fprieten zwart, het eerfte lid roestkleu-

rig ; het borstftuk bol , wederzijds naar voren met een'

bult en eenen doorn gewapend, de dekfchilden geftreept,

met ingedrukte (tippen , de fchenkels gedoomd j het lijf

lang en zwart. Lengte 2 breedte i lijns.

Woonplaats, Op de kerfenboomen.

6. C. Frumentarius , Linn. Spec, 15, p. 174^-

Fabric. Ent. Syst, I , Pars 2 , p. 392 , N^. 35. At-

TALABUS frumentarius. De roode Kalander. Der Rei-

ter. Der Kornafterrusfelkafer.

Olivier, Ent, Tom. V. No, 81, 4, p. 33. pi. 3, f. 47. Attela-

Büs, APioN, frumentarium, Panzer i, tab, 14. Attelabus

frumentarius,

Kenteeken, De fnuit rolrond een weinig benedenwaarts

gebogen IHjf en onbewegelijk ; de kop kort en rond ; de oogen

zwart ; hat borstftuk rondachtig en even als de geftreepte

dekfchilden roodachtig bruin of zeer licht kastanje kleu-

rig ; de pooten fijn behaard. Lengte van i

—

i- breedte,

i lijn.

F 5 Woon-
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Woonplaats. Op korenzolders , in het iiitgeftort of

aan hoopen liggende graan, inzonderheid tarwe.

7. C. Granarius, Linn, Spec^ 16 p. 1745. Fabric.

Ent. Syst, I, Pars 2, pag. 414 , No. 88. De zwarte Ka-

lander. Le Charamon brundubkd. Der Schwarzer

Kornwurm.

Olivier, Ent. Tom. V, No. 83, i , p. 95, pi. 16, f. 196. a. b.

CuRCULio Calandra granaria, Panzer 10, tab. 11.

Kenteeken. De fniiit rond, een weinig gebogen ; het

borstfluk bijna zoo lang als de dekfchilden , roestkleurig

bruin, fterk geftippeld en ruw van voorkomen; de dek-

fchilden geflreept en gedipt; de pooten een weinig lich-

ter dan het lijf. Lengte i , breedte J lijn.

Woonplaats^ Gelijk de vorige.

8. C. Paraplecticus, Linn. Spec. 34, p. 1750.

Fabric. Ent. Syst. I, Pars 2, p. 414, N°. 91. Het

verlammend Snuitkevertje. Le Charanson d suture

noire. Der Liih mende Rusfelkafer.

Olivier, Ent. Tom. V. No. 83, 6, p, 242, plX2ij f. 299. Cür-

cuLio, Lixus, paraplecticus. Panzer 10. tab. 15.

Kenteeken. De fnuit rond , dun ; de fprieten bruin

;

het borstftuk en de dekfchilden zwart met geelachtig grijs

gemengeld , het eerflc met drie donkerder (trepen , de

laatfte flaauw geftreept , eindigende in eene lange fcherpe

punt; de pooten dun. Lengte bijna of fomtijdsiets meer

dan een' halven duim.

Woonplaats. Op het watertorkruid (J'hellandrium aqua-

iicum L.~) op de waterfcheerling (cicuta virofa L.)

watereppc (sium L.^ en andere mècr.

^ . Voort'
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Foortteling. De kever komt in het laatst van Julij

uit het masker voort.

, Eigcnfchappen, Van aard traag en kruipt langzaam.

9. C. Bacchus. Linn, Spec, 38, p. 1752. Fabric.

Ent. Syst, I, Pars a, p. 387, N°. 15. Attela-

^us Bacchus. Het Wijngaardkevertje. Le Bec mare d

4tuis rouges. Der Weinrebenrusfelkafer.

Olivier, Ent, Tom. V, No, 81 3, p. 20. pi. 2, f. 27, a, b, (*

Attelabus rynchites Bacchus. Panzer IX, tab. 5, Attela-

8US Bacchus,

Kenteeken, . De kop purperrood; de fnuit groenachtig^

naar voren koperkleurig; de punt en fprieten zwart, het

borstrtuk van voren, gelijk ook de dekfchilden, koper-

kleurig, beide van achteren en aan de zijden groen ; het

lijf zwartachtig; de pooten roodachtig, in het groene

fpelende. Lengte van 2 tot 3 lijnen.

Woonplaats, Voornamelijk aan den wljnftok , maar

ook op den hazelaar.

10. C. PopuLi. Linn. Spee, 40, p. 1752. Fabric.

Ent, Syst, I, Pars 2, p. 388, N°. 17. Attelabus

PopuIL De Populier Snuitkever. Le Becmarc doré.

Der zitterpapplenru sfelkiifer.

Olivier, Ent. Tom. V, No. 83 2, p. 105, pi. 32, f. 492. Cür-

cuLio Orchestcs PopuU. Panzer IX , taü. 7. Attelabus

Populi.

Kenteeken, De fnuit omtrent zoo lang als het borst-

ftuk; het laatfte, zoowel als de geftreepte dekfchilden,

zwart; het rugfchildje wit; de fprieten en pooten geel.

Woonplaats, Op de popuheren , berken , wilgen , ha-

zeUlruiken, enz.

11. C. RuMicis. Linn.. Spcc, 60, p. 1754. Fa-
'

BRIC.
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BRic. Em. Syst. I, Pars 2, p. 413, N*. 86. De
Snuitkever van de Paardezuring.

Olivier, Ent, Tom. V. No. 834, p. 126, pi. 27, f. 391. Cua%
Cüuo RHyNCHAENUs Rumich,

Kemeekcn, De kop rond, en, even als de fnuit,

zwart; het borstfiuk rolrondachtig , en veel fmaller, dan

de grijsachtige dekfchilden , met twee digt bij elkander

ftaande, foms in elkander loopende, ftrepen ; de dekfchil-

den geftippeld , geftreept , grijsachtig , met zwarte vlek-

jes ; het lijf van onderen zwart. Lengte omtrent 3

lijnen.

Woonplaats Op de paardenzuring.

Voortteling, Het wormpje maakt, aan de onderzijde

der bladeren, een netswijs nestje, waarin het zijne ge-

daanteverwisfeling ondergaat ^ en als kevertje voortkomt.

12. C. QuERCUs. Linn, Spec* 25, p, 1760. Fa-

BRic. Ènt. Syst. I, Pars 2, p. 412, N"^. 79, Het

Snuitkevertje der Eiken. Rynchenc du Chênc, Der
Eichenrusfelkafer.

Olivier, Ent, Tom. V, Mo. 834, p. 133, pi. 33, f. 506. Cur-

CULIO RHUNCHAENUS qUSrCUS,

Kenteeken. De fnuit dun, bruin; de fprieten geel;

het borstftuk zwart, geftippeld, langs de zijden geelach-

tig, en over het midden eene ftreep van dezelfde kleur

,

die fomtijds als uitgewischt zich vertoont ; de dekfchilden

rosachtig , met drie geelachtige ftrepen ; het lijf van

onderen bruin; de pooten roodachtig. Lengte i lijn.

Somtijds is de grondkleur der dekfciiilden donkerbruin,

en de ftrepen op dezelve wit.

IVoofiplaats, Aan de onderzijde tusfchen de ribben

der
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der eiken bladeren , welke daardoor zich als gevlekt ver-

toonen.

13. C. ALNii Linn» Spec, 42, p. 1760. Fabric.

Ent. Syst. I, Pars 2, p. 445, N«». 216. Het Snuit-

kevertje. der Elzen. Le Charanson sauteur d tachcs

tioires. Der E r 1 e n r u s f e 1 k a f e r.

\- ' OuVIER, Ent, Tom. V, No. 832, p. 99, pi. 32, f. 482. Cüïi-

CULIO, ORCHESTES AlnU

Kenteeken. Kop en fnuit zwart , de fprieten donker-

graauw , het borstfchild roodachtig bruin , de dekfchilden

roodachtig, ieder met een ronde zwarte vlek op hun

midden ; het lijf van onderen zwart , aan het achterlijf

geel gerand ; de pooten zwart. Lengte i J lijn*

Woonplaats. Op de Elzenboomen.

Voedfel. Het merg van den bast, de bladeren en de

jonge uitfpruitfels , welke hij vernielt.

Voortteling. Het masker bewoont alleen de bladeren»

op welke het zich verandert , komende de kever er te-

gen het einde van Junij uit voort.

14. C. Salicis , Linn. Spec. 43, p. 1761. Fabric.

Ent. Syst. I, Pars 2, p. 447, N^. 222. De wilgen

Snuitkever. Le Charanson sauteur du saule. Der
weiden Rusfelkafer.

Olivier. Ent. Tom. V. No. 83, p. 104, pi. 32, f, 490. CuRCü-

Lio , ORCHESTES sülicis, Panzer ,X, tab. 15.

Kenteeken. De fnuit , de fprieten en het borstftuk

zwart , het rugfchildje witachtig ; de dekfchilden zwart

,

geftreept, over de breedte met twee gegolfde banden ,

met een bruin geele vlek over den naad ; het lijf van on-

de^
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deren zwart , de pootcn vaal graaiiw. Lengte omtrent

1 lijn.

Woonplaats, In den bloefem der wilgen , van welke

hij de bloemknopjes in het voorjaar vernielt.

15. C. PoMORüM. Linn, Spec. 46, p. 1764. Fabric.

Ent. Syst, I, Pars a, p. 444, N*^. 209. De appelbloe-

fcm Snuitkever. Der Apfelblütenkafer.

Olivier, Ent, Tom. V. No. 83, p. 224, pi. 3, f. 27, a. b, CuR-

cuLio RiiYNCHAENUs pomorum,

Kentecken. De fnuit zwart ; het borstfchild kort,

roestkleurig bruin, over de lengte geftreept, van achteren

een' rosacbtig grijzen band , de voorpooten langer dan de

overige, met een' grooter tand voorzien, en roestkleurig

bruin. Lengte iets meer dan, a lijnen.

TVoonplaats, In den appel bloefem, dikwijls treft men

het masker aan in den nog gefloten bloemknop.

Voortteling. Komt fpoedig tot volkomenheid , veran-

dert nog in den bloefem alvorens dezelve afvalt ; wanneer

de kever zich een' opening ter uitgang boort , het-

welk aan de doorboorde, verdorde bladeren waargenomen

wordt.

Eigenfchappen. De verwoesting , welke menigmalen

aan den appelbloefem gefchiedt, wordt door het masker van

dezen kever aangerigt , zijn aanwezen kan men van bui'

ten aan de bloemknoppen, wanneer die "geel of roodach-

tig geel worden en vcrdroogen, befpeuren..

16. C. NucuM, Linn. Spec, 59, p. 1767. Fabric.

Efit, Syst, I, Pars 2, p. 440, N". 192. Het nooten

Snuic-

lJ
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Snuitkcvertje. Le Charamon Trompette, Der Ha-

felnuszriisselkïifer.

Olïvier, Ent. Tom. V. No. 83, 4, p. 215, pi. 5, f. 47, a. et b.

CURCULIO RHYNCHARUS" «//£://;». PaNZER X, tab. 21. ROESEL ,

F. D. ft. p. tab. 5. 6.

Kentceken^ De fnuit zoo lang als het lijf, bij fommi-

'gcn korter, glanzig bruin; het borstlluk en de dekfchil-

den graaiiwachtig bruin , fomtijds rosachtig geel , de laat-

(len geftreept, de fchenkels fterk getand, de pooten zwart.

Lengte 3 lijnen.

Woonplaats, Op de hazelftruiken.

Voortteling, De paring gefchiedt in Augustus , het wijfje

boort een, gaatje in de hazelnoot, legt er haar eitje in,

terwijl het masker zich met de noot voedt, bereidt het

zich ter verandering; boort zich dan een gaatje in de

noot , en valt op den grond , alwaar het in eene holte

gedurende den winter verblijft en in Junij pop wordt , uit

welke de kever in Augustus ten voorfchijn komt.

Eigenfchappen, Loopt bij uitftek fnel,

17. C. ScROPHULARiAE. Linti, Spec, 61 , p, 1767.

Fabric. Ent, Syst, I, Pars 2, p. 434, N°. 167. Het

Snuitkevertje van het Helmkruid. La Charanson a la-

zange de la fcrofulaire. Der Braunwurzrusfel-
kafer.

Olïvier, Ent, Tom. V, No. 833, p. 106, pi. 23, f, 314, CuR-

c\JLio, cionus fcrophulariae,

Kenteeken. De fnuit zwart , gebogen ; de fprieten ge-

leed; het borstlluk fmaller, dan de dekfchilden; het eer-

Ite zwart, doch met geelachtig witte haartjes overtogen

;

de
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de laatrte zijn zwariachtig , ieder met vijf zwarte ftre-

pen over de lengte , die wit geftippeld zijn , en op der-

zclver naad twee ronde zwarte vlekken , en achter deze

twee witte ; de pooten zwart, met grijs gemengd. Leng-

te 2 Lijnen.

Woonplaats» Dikwijls op het helm- en wolle-kruid ; ook

op wilgen vindt men deze kevers in Mei, en fomtijds

reeds vroeger.

Foortteling, Het masker vormt zich des nachts een

huisje , waarvan het zamenweeffel zoo digt is , dat het

eerder een lederachtig vlies gelijkt, dan dat het uit fijne

draadjes zoude zamenffefteld zijn; de ftaat van nimf duurt

flechts 5—8 dagen , wanneer de kever , door eene ge-

maakte opening , uit zijn verblijf treedt*

Eigcnfchappen. Wanneer men de plant, op welke zij

zich bevinden , beweegt , trekken zij den fnuit en de poo-

ten onder het lijf , en laten zich op den grond vallen

;

blijvende lang als dood liggen ; zij kruipen langzaam.

i8. C. Fraxini, Linn. Spec, 2,56^ p. 1768. Fa-

BRic. EfjL Syst, I, Pars 2, p. 443, N^. 206. De es-

fchen Snuitkever. Der Es fc henrus felkafer.

Olivier, Ent, Tom. V. No. 83, 3, p. iio, pi. 23, f. 315. Cio-

Nus fraxini»

Kenteeken, De fnuit rolrond , bruii , aan de punt

f zwart ; de kop grijs bruin , van boven zvvartachtig , het

borstftuk bruinachtig, fmaller dan de dekfchilden, die

licht grijs , verheven gcftreept en bruin en grijs geftippeld

zijn ; over den naad loopt eene zwarte vlek ; de pooten

bruin. Lengte iJ lijn.

Woonplaats» Op de bladeren der esfcheboomen.

Voort^
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Voortteling, Het masker maakt zich een langwerpig

rond geel bruin huisje, om in eene pop te veranderen,

uit welke de kever door eene ronde opening voortkomt.

19. VioLACEUS. Linn, Sptc, 63 , p. 1768. Fa-

BRic. Ent, Syst, I, p. 440, No. 191. De Violette

Snuitkever Der Violette Rusfelkafer.

Olivier, Ent» Tomé V, No, 834, p. 227, pi. 22, f. 308, Ryn-

CHANüs Fiolaceus» Panzer, X, tab. 20,

Kenteeken, De fnuit rond , zwart ; het borstftuk

donker violet, zeer fijn geftippeld, beiderzijds in eene

punt uitloopende ; het rugfchildje zwartacbtig; dè dek-

fcbilden donker violet , met verfcheidene rijen ingedrukte

ftippen ; het lijf en de pooten zwart. Lengte omtrent

2 lijnen.

Woonplaats, Op de pijnboomen, op den wijngaard

en hagedoorn.

20. C. ToRTRix. Linn, Spec, 6^ ^ p. 1769. Fabric.

Ent, Syst, I, pan 2, p. 444, No. 211. De Bladroi-

ler Snuitkever. Ze Charanson fauve. Der Blattrol-

1 en de Rusfelkafer.

Oltvier, Ent, Tomé V, No. 83 4, p. 220. Curculio rhyn-
CHAENus Tortrix, Panzer, X, torn. 14.

Kenteeken, De fnuit lang, naauwelijks gebogen ; de

kop rond ; het borstftuk fijn geftippeld , en , even als de

dekfchilden , die met ftipjes geftreept zijn
, gelijk ook de

pooten , geel. Lengte 3 lijnen.

Woo?iplaats, Op den ratelaar-populier. (Populus tre-

\inula X.)

Eigenfchappen. Het masker rolt de bladeren op , om
zich in te nestelen.

G 21.
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ai. C. PvRt. Linn, Spec, 7a, p. 1775. Fabric.

Ënt, Syst, I, Pars 2, p. 487, N^\ 390. De Snuitkc-

vcr der Pcrcboomcrr. Le Charamon d écailles vertes

ei pattes faiives, D er B i rn b a u m ru s f e 1 k ii f e r.

Olivikr. Ent. Tom. V, No. ^3 8, p. 412, pi. 3 , f. 30 C. et

pi. 26, f. 383. Panzer X, toni. 4.

Kenteckeru De fiiiiit kort, gootvormig uitgehold; het

borstihik digt geftippeld, Imaller dan de dckfchilden, die

met ftipjes over langs geftreept , eigenlijk zwart , doch

door (ie fchubbctjes, met welke zij gedekt zijn, als groen

en blaauw, metaalglanzig zich vertoonen ; de pootcn

bruin-roodf, fomtijds zwartachtig. Lengte 4 lijnen.

Woonplaats, Inzonderheid op de pereboomcn , doch

ook op die der appelen en pruimen , gelijk ook op den

liagedoorn. (Cratacgtis oxyacantha Z.)

Eigenfchappen. Deze kever is zeer veranderlijk van

kleur, hebbende dan eenen groenachtigen , dan eenen

roodachtigen wcêrfchijn, naarmate de fchubbetjes van

het borstftuk en de dekfchilden door wrijving afvallen.

22. C. Argentatus. Linti. Spec, 73, p. 1776.

Fabric. EtH. Syst, I , Pars 2 , p. 489 , No. 398. Het

zilverachtig Snuitkevertje. Le Charajison argefité au d

écailles vertes. Der S il berg run e Rusfelkafer.

Olivier, EnuW.i No. 83 8 , p. 416, pi. 5 , f. 56, a, b.

Kenteeken, De fnuit zeer kort; het borstftuk afge-

rond en fmaller dan de dekfchilden; deze hebben negen

ftrepcn , welke met ingedrukte ftipjes bezet zijn ; de poë-

ten vaal geel. Lengte ii lijn.

IFoonplaais. Ilecds in Mei en vervolgens op vcrfcheiden

boo-
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boomen en planten, als op de paardc-kastanjc- , elzen-

en eikenltruiken , op den hazelaar en de netelen.

23. C. ViRiDis Linn, S-pec. 76, p. 1782, Fabric.

Ent, Syst, I b. , p. 454 N^. 254. liet gruen Olijfan-

tjc. Le Charamon vert. Der g r ü n e A f t e r r u s-

Telkafer.

Olivier, Ent, T. V, I337, pi. 2, f, 18 Sulzer, Kennz. etc,

P» 19» t' 3» f' 24' ScHaFFER, li^lem. Ins, , t. 108. Rhinoma*

eer, Id. Icon, Ins,^ t. 53, f. 6, et t. 76, f. i, 2, 3.

Kenteeken. De fpricten donker groen ; de fniüt kort

,

dik, van boven plat, met eene weinig verhevene ftreep

op het midden; het bijna rolronde borstfchiki, en de

geltreepte , eenigzins puntig iiitloopende dekichilden

donkergi'oen ; de randen, gelijk ook het lijf van onde-

ren
, geel ; fomtijds is de kleur der dekichilden bruin.

Lengte 4—5 lijnen,

IVoonplaais, Op de brandnetels, distelen , wilgen ,

elzen en op fommige ooftboomen.

24. C. Nebulosus. LtJin, Spec» 84 , p, 1787.

Fabric. Ent, Syst, I, pars 2, p. 457, No. 265. Het

gewolkt Snuitkevertje. Le Charanson d trompt sillonnd,

Frisch, Infecien in Teutschland.^XL Theils 32. 3e platte tab. 23,

f. 5. Geoffroi, Histoirn des Insectes qui se trouvent aux
environs de Paris, i p, 278, tab. 4, f Ö«

Kenteeketu De fnuit langs de zijden bruin , van bo-

ven wit ; het borstftuk in deszelfs midden gebult, zwart

geflipt, als fegrijn; de dekichilden licht graauw, ge-

itreept, met ingedrukte (tippen; bij het wijfje loopen

nog twee bruine fchuinfche dwarsftrepeu over dezelve;

de pooten grijs. Lengte 5 lijnen.

G 2 IFoori-'
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Jl'ooTi;[^hats. In de lente n^enigvuldig op de weiden ,

langs de wegen en de zandafgravingen.

25. C. Fritillum. Fabric. Ent, Syst. ft/ppL

p. 171-

Panzi-r, 18, h, t, 19.

Kenteeken. De kop grijs, liet borstfchild rolrondach-

tig, grijs, met eene ftreep , die in het midden verbreed

en donker bruin is ; de dekfcbiklen grijs , met bruine ge-

ftipte ftrepen ; het lijf grijsachtig.

DE BASTAARD SNUITKEVER. (^JT-

TELABUS,-)

Gcjïacht s 'Kenteeken. De kop achterwaarts verdund

en neergebogen ; de fprieten als een kralenfnoer, naar het

einde dikker.

I. A. CoRYLi. Linn. Spec, i , p. 1808. Fabric.

Ent, Syst, I, pars 2, p. 384, N" i. liet Hazelaars

bastaard Snuitkevertje. La têtc êcorchóe. Der H a-

f e 1 f t auden af t erk üf er.

Olivier, Ent. Tom. V, No. 84 2, p. 12, pi. i, f. 14, a, b,

Attelabus Apoderus Coryli. Panzer IX , tab, 8.

Kenteeken, De kop , de fprieten en het rugfchildjc

zwart ; het borstftuk en de dekfchilden rood , de laatllc

met rtrepen , beftaande uit ingedrukte (tippen ; het lijf

van onderen , gelijk ook de pooten , zwart ; de fchen-

kels rood. Lengte 3J lijn.

Somtijds is het borstituk en de fchenkels zwart, of

ook wel zwart en rood , waardoor fommigen te onregt

er nog eene andere foort van gemaakt hebben, namelijk

de A. AVELLANAE. JAnn, Spcc, 2. Fabric. Syst,

Ekn-
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Eleiitherat II, p. 417, welke fleclits cene verfcheiden-

licid van de Corylus is.

Woonplaats. In JiiUj op de hazelaren, ook wel op

het elzenhout.

Voortteliïjg, Dit infect legt zijne eijereri in de opge-

rolde bladeren van den hazelaar, die het aan beide zijden

fluit, en daar in verandert.

2. A. CuRCULiONOiDES. Lifin. Spec. 3 , p. 1809.

Fabric. Ent. Syst. I ,
pars 2 , p. 386 , N"*. 12. De

roodvleugelige bastaard Snuitkever. Ze Becmare laquc.

Der rothfluglichte Afterrusfelkafer.

Olivier, Znt, Tom, V, No. 81, p. 5, pi, i, f. a, b, Pan-

ZER IX, tab. 9.

Kenteeken. De fnuit kort , 2wart ; de kop rondachtig

;

het borstftuk en de dekfchilden rood, de laatfte ge-

ftreept, met ingedrukte (lippen; het rugfcliildje, het lijf

en de pooten zwart. Lengte 3 lijnen.

Woonplaats. Op eiken; ook vindt men hem op wil-

gen , hazelaren en anderen.

Eigcnfchappen. Valt , bij de minde beweging der

bladeren, op den grond, trekt zijne pooten onder het

lijf, en blijft alzoo als dood liggen.

3. A. Betulae. Linn. Spec, , 7, p. 1810, Fa-

r.RTc. Ent. Syst. I, pars 2, p. 392, N°. 37. De

Berkenbasterd Snuitkever. La Charanson d téie écoi-

chee noir. Der Birken afterrusfelkafer.

Olivier, Lnt. Tom. V, N. 81, p. 21, pi. 2, f. 29, a, b. Rhyn-

CHiTE Beiulae, Panzer IX, tab, 15.

Kenteeken. De fnuit lang, rolrondachtig, koperkleu-

rig; het borstduk kogclvormig rond. De dekCchildcn

C 3 i:V-
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geltrecpt , met ingedrukte (lippen , het eene en de andere

vaalzwart; de pootcn zwart; de dijen dik, en tot fprin-

gen gefchikt. Lengte iJ- lijn.

Men wil eene verfciieidenhcid van dezelve waargeno-

men hebben , van welke het lijf violet is , met zwarte

fprieten en voetblaadjes, doch is mij nimmer voor-

gekomen.

lVoo7iplaats, Op de berken , welkers bladeren hij ruw

en kronkelig maakt , fonitijds ook op den wilg , en op

den wijngaard.

VoortuUiig. Hij rolt de bladeren der berken op, om

er zijne eijeren in te leggen.

4. A. FoRMiCARius, Linn, Spcp. 8, p. 181 1.

Fabric. Ent» Syst, I, pars i , p. 207, N^\ 5. Cle-

rus formicariiis* De Mierachtige basterd Snuitkever.

Lc Clairon fourmi. Der Ameifenafterrus-
f e 1 k a f e r.

ÓLiviER, Ent. Tom. IV, No. 76, p. 12, pi. i, f. 13. Clerus»

formUarius, Panzer IV, tab. 8.

Kcnteeken. De kop behaard , zwart gedippeld ; de

fprieten zwart ; het borstlhik rood , behaard , hartvor-

mig; de dekichilden van voren rood, voorts zwart, met 2

gegolfde witte dwarsilrepen ; het lijf van onderen rood;

de pootth zwart. Lengte 4 lijnen. Verfchilt dikwijls

in grootte.

Woonplaats. Op oude boomen , en verfcheiden foorten

van planten en llruiken ; van Mei af op het veld ; inzonder-

heid bij heeten zonnenlchijh , en voorts het geheele jaar

door. vSomtijds vliegt hij ook in de htiizen.

Foorttclirig, lïct masker vindt men aan rottende

boomdammcn.
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Eigenfchappcn. Aast op de maskers van andere in-

iecten , die hij tiisfchen den bast van boomllammen zovkt.

Loopt fnel , en bijt fcherp.

5. A. Apiarius. Linn, Spcc» 10, p. i8ia. Fa*

BRicius. Ent, Syst. I, pars i, p. 208, N*^. 14,

Clerus Apiartus, De Bijenvreter. Lc Clairon api-

vore. Der Bi enen wolf.

Olivier, JS«7. Tom. IV., No, 76, p. 7, pi. I, f. 4. Pan2Er IV,

tab. 13. Trichodes Apiarius,

^- Kenteekcn, De kop en het borstftuk donker blaauw;

• met zwarte haartjes bezet; de dekfchilden 'rood, met 3

blaauwe , ecnigermate gegolfde , banden ; het lijf on-

der de dekfchilden en de pooten blaauw. Lengte 6

lijnen.

Woonplaats, Van Mei af en vervolgens op de bloc*

men van den hagedoorn, van het fehurftkruid , van de

Centaurea en andere bloemen in de tuinen. Ook veel op

: plaatfen , daar bijen gehouden worden.

Voortteling, Het masker is tamelijk groot, roodach^

tig , met zes hoornachtige pooten ; tot derzclver verande-

ring hebben zij een jaar tijds noodig.

Eigenfchappcn, In fommige jaren doen zij den bijen-

Hokken veel nadeel. Als masker trachten zij zich in

derzelver cellen te nestelen.

6. A. BuPRESTOiDES. Linn, Spcc, 13, p. 1812.

Fabric. Ent, Syst, I, pars 2, p. 358, N'* i. Spon-

DYLus buprestoides. Het Torachtige bastaard Snuitke-

vertje. Der Prathtkaferachtige Afterrusfel-

k a fe r.

G 4 Oli-
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OuviER, Ent. Tom. IV, No. 71, p. 4, pi. i, f. i b. Pawzbr
JX, tab. 19.

Kcnteeken. De kaken bijna zoo lang als den kop ,

fteken gelijk eene tang vooruit; de fprieten omtrent zoo

lang als liet borstihik , hetwelk bolrond is ; over de dek-

fchilden loopen , in de lengte , twee verhevene evenwij-

ge lijnen ; het geheele dier is zwart , en g\ lijn lang.

Woonplaats, In Mei en vervolgens in de bosfchen

aan boomHammen.

Eigenfchappen. Wanneer men hem aanraakt, opent

hij de kaken , om zich daarmede te verweren ; bijt he-

vig in alles , wat hem voorkomt.

CCIV. DE BOKTOR. (CERAMBTX.-)

Geflachts-Kenteeken, De fprieten lang en borflelach-

^\cf • vier voelertjes ; het borstihik of gedoomd of ge-

rimpeld ; de dekfchilden overal even breed.

1. C. MoscHATus. Linn, Spec. 34, p. 1824.

Fabric. Ent. Syst, I, pars 2, p. 251, N^. i. Het

Rozebokje. Le Caprtcorne vert d odeur de Rosé,

Der B ifam b o ck k a 1 er.

OviviER, jE«f, Tom. IV, No. 67, p, 23, pi. 2, f. 7, a, b, c.

Kenteekcn, De fprieten omtrent zoo lang als het lijf;

het borstihik wederzijds met een' doren, en over de op-

pervlakte met pukkeltjes bezet; de dekfchilden als fe-

grijn, over de lengte met twee eenigzins verhevene

ihepen; de kleur van het geheele infect is groen. Lengte

van de grootfte 17 lijnen.

Woonplaats, Op wilgen en andere boomen; zeldzaam

op vruciitboomen.

Voori^
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Voortteling. Bij de paring zit het mannetje op den

rug van het wijfje; de fprieten zijn- daarbij achterwaards
gekeerd.

Eigenfchappcn. Zoo lang dit infect leeft, heeft het

emen rozenreuk , die bij het wijfje het fterkfte is , doch

met den dood verdwijnt. (Diiury T. i , pref, p, 9)
verhaalt, op het getuigenis van een' ervaren chirurgijn,

dat het gelijke geneeskrachten als de Spaanfche vlie-

gen bezit.

2. C. Aedilis. Linn, Spec, 37 , p. 1825. Fa-

BRic. Ent, Syst I , pars 2 , p. 270 , N°. 16. La-

mia aedilis. De Timmermans Doktor. Le Charpcnr-

tier. Der Hausbockkafer.

Olivier, Ent, Tom. IV, No. 67, p. 80, pi. 9, f, 59, a, b, c,d.

Kenteeken, De fprieten zeer lang, gewoonlijk 4^5
maal langer dan het lijf, fomtijds langer, doch de lang-

fte hebben nimmer meer dan elf geledingen; het borst-

ftuk Itekelig, wederzijds met een' doorn gewapend, op

de oppervlakte met 4 gele (lippen , op een' rood asch-

graauwen grond ; de dekfchilded gewolkt grijs , met twee

gegolfde dvvarsftrepen.

Woonplaats, In Junij en Julij , en voorts den gehee-

len zomer op pijn- en denneboomen; fomtijds komt hij

in de huizen.

Voortteling, Bij de paring zit het mannetje op het

wijfje , wanneer de fprieten achterwaarts gekeerd zijn.

Eigcnfchappen, Even als meer andere 1 oorten , maakt

hij een knorrend geluid.

j' C. Cerdo. Linn, Spec, 39 , p. 1826. Fabric.

Ent, Syst, I, pars, 2 p. 255, N^. ia.. De Schoen-

G 5 lap-
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lappcr. Lc pctit Caprkor?JC noir. Der kleine
ganz fchwarze Bockkiifer..

Olivier, Ent, Tom. IV, |No* 67, p. 13, pi 10, f. 65. Pan-

ZER VIII, tab. a.

Kenteeken. Het borstlhik ruw; de dekfchilden als fc-

grijnleder gedipt, van eikanderen afwijkende; de gc-

hecle tor is blaaiiwachtig zwart of mosfelkleurig. Leng-

te 11 lijnen.

Woonplaats. Op eiken en dennen , is reeds in April

aan de boomllammen geheel ontwikkeld; het meest ziet

men hem in Junij en Julij.

4» Textor. Linn, Spec, 41, p. 1831. Fabric.

Ent. Syst. I, pars a, p, 268, N^. 8. Lamia Textor.

De Wever Boktor. Le Capricornc noiré Chagrin.

Der Weberbockkafer.

OLIVIER, Ent. Tom. IV, No. 67, p. 105, pi. 6, f. 39, a, b,

c, d, e. Panzer VIII; tab. i.

Kenteeken. De fprieten zijn bij het mannetje veel lan-

ger dan bij het wijfje; de kop dofzwart en als fegrijn;

het borstPciik rondachtig zwart , wederzijds met ceneii

fcherpen doorn gewapend , en voor aan den rand met ge-

le korte haartjes gezoomd; de dekfchilden zw^art gewelfd,

fcgrijnachtig, bij fommigen eenigzins grijs gewolkt; het

lijf van onderen en de pooten zwart. Lengte omtrent

I duim.

Woonplaats, In Julij aan vermolmde boomen, in oude

gebouwen en in bosfchen, fomtijds ook aan muren en

heggen in de tuinen, ook op den grond.

5. C. ScALARis. Linn, Spcc, 55^ p. 1837. Vat
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Biuc. Ent, Syst. I, pars 2, p. 307^ N^. 2. Saper-

DA , fcalarisn De gehakkelde Boktor. Le Capricorne

d bande dentelée. Der Treppen Sc h nek ken-

k a f e r.

Olivier, Ent, Tom. IV , No. 68, p. 8, pi. 1, f* 7, a. b. Pan-

ZER VIII, tab. 3,

Kefiteeken. Op den kop eene zwarte driekantige vlek,

doch op het bijna cylindrisch borstfluk cene vierkante

van dezelfde kleur ; het rugfchildje geelachtig ; de dck-

fchilden zwartachtig bruin, langs derzelver naad met

groenachtig gdQ getande ftrepen; het lijf van onderen en

de pooten geelachtig grijs. Lengte 7| lijn ; verfchilt fom-

tijds in kleur en teekening.

Woonplaats. Op populieren , ook wel op wilden.

6. C. Cardui. Linn, Spec. 2, p. 1838. Fabric.

Ent, Syst. I, pars 2, p. 314, N^. 32. Saperda

Nigricornis, De Distel Boktor. Der Distelschnac-

k e n k ïi f e r.

Olivier, Ent, Tomé IV, No. 68, p, 9, pi. i» f. 5. Saperda

Cardui, Panzer VIII, tab, 6.

Kenteeken, De kop met geelachtig dons bedekt, het

borstftuk bruin geel , gezoomd en eene gele ftreep over

langs in het midden ; het rugfchildje geel ; de , in eene

(lompe punt uitloopende, dekfchilden geelachtig en als

fcgrijn geflipt; de pooten graauw. Lengte 6—8 lijnen.

Bij fommigen valt de gele kleur meer in het oranje.

Woonplaats, In Mei en Julij op distelen en brand-

netelen.

7. C. PopuLNEUS. Linn, Spec, 57, p. 1838.

Fabric. Ent, Syst. I, pars 2, p. 315 , N^. 37. Sa-

per-
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PERDA Popitlnea. De Populier Boktor. La Lepturc a

Corcelet cylindriquc et tachcs jannes. Der Papelsch-

neckenkafer.

Olivier, Ent' Tom, IV, No. 68, p. i6, pi. i, f. b, c. Pan-

ZER VIII, fab. 7.

Kentecken. De kop met geelachtig dons bedekt; het

borstftuk bruin, met drie gele ftrepen; de dekfchüden

zwartachtig bruin , op ieder 4 of 5 gele (tippen ; de poo-

ten grijsachtig. Lengte 5 7 lijnen.

Woonplaats, In Mei en Junij op de populieren en op

de wilgen.

8. C. LiNEARis. Linn, Spec, 58, p. 1839. Ga-

brio. Ej7t. Syst, I5 pars 2, p. 309, N*'. 12. Sa-

PERDA Linearis, De gelijkbreede Boktor. Der gleich-

breite Schneckenkafer.

OuviER, Ent, Tom. IV, No. 68, p. 24, pi. 2, f. 13. Panzer

VIII, tab. 14. RoESEL lle D. ae Stuk, p. 122, tab. 3.

Kenteeken, De kop en het borstfluk geftippeld en

eenigzins behaard ; de dekfchilden fegrijnachtig, aan het

einde als fchuins afgefneden ; de pooten geelachtig ; het ge-

heele infect is bijna roh'ond en zwart. Lengte 4 lijnen.

Woonplaats, In Junij en Julij inzonderheid op den

hazelaar.

Voortteling, Het wijfje legt hare eijeren ftukswijze,

hecht dezelve aan de toppen van een knopje van het dén-

of tweejarig takje van den hazelaar , of wel aan een' , uit

uit den wortel voortgekomen , fcheut ; het ontluikend

masker boort , door een bladknop , tot in het merg

,

waarmcje het zich voedt. De (laat van nimf duurt drie

;1 v:er



NEDERLANDSCÏIE INSECTEN. 109

i vier weken, na verloop van welke de tor ten voor-

fchijn komt.

9. C. Cylindricus. Linn. Spec. ^g^ p. 1839,

Fabric. ü)/?/. Syst. I, pars a, p. 310, N^. 14,

Saperda CyUndrica. De Cylindrifche Boktor. Der
Walzenformige Schneckenkafer.

OuviER, Ent, Tom. IV, No, 68, p. 23, pi. 2, f. 18. Panzer

VIII, tab. 4.

Kentetken. De kop en het borstftiik fegrijnachtig , het

laatde heeft over de lengte eene witte ftreep ; de dekfchü-

den zijn fijn onregelmatig gellippeld en met graauwach-

tige ftrepcn over langs geteekend; het geheele infect is

Iciachtig zwart; de beide voorpooten geel. Lengte 3 è

4 lijnen.

Woonplaats. Op de takken van peren- en pruimech

boomen.

10. C. OcuLATUS i/;?;;. Spec. 60, p. 1841. Fabrïc,

Ent. Syst. I, Pars 2 , p. 308, N°. 8. Saperda

Oculata. De geoogde Boktor. Der augigter

5 c hn ec k e n k a f er.

Olivier, Ent. Tom. IV, No. 68, 'p. 20, pU i, f. 4. Panzer

VlU, tab. 18.

Kenteeken. De kop zwart ; het borstfluk roodachtig

geel , met twee zwarte glanzige Hippen ; het rugfchildje

rosachtig; de dekfchilden graauwachtig blaauw, met zwart

gedipt ; het lijf rolrondachtig ; de pooten kort en geel-

achtig. Lengte 8 lijnen.

Woonplaats. In Junij en Julij op ooftboomen , op de

bramen (Kubus fruücofus X.) , en meer andere ftnüken,

ook wel eens op de elzen.

II»
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11. C. ViOLACKUs. IJnn, Spcc, 70. p. 1R48. Fa-

niiic. Ejit, Syst. I, pars 2, p. 318, N**. 9. Calli-

DiiJM Violacciim, De violette Boktar. Der violet-

blaiic L istküfer.

Olivier, Enu Tom. TV, No. 70, i\ lö, pi. i, f. 2. Panzeb.

Vin , tab. 4.

Kcnteeken, De kop donkerblaauvv ; het borstfchikl

rondachtig , ccnigzins beliaard , en , even als de dckfchil-

den , violet en als fegrijn geflipt ; de pooten donkcrblaauvv-

achtig. Lengte 6| lijn.

Woonplaats. In de tuinen en in bosfchen,

Eigcnfchappen, Loopt zeer fnel.

12. C. Arcuatus Llnn. Spec, 279, p. 1853. Fa-

BRic. Ent. Syst. T, pars 2, p. 333, N°. 64. Calli-

DiüM Arcuatum. Groote onrust Boktor, La Lepttire

aux croissans dores. Der Bogenwidderkrifer.

Olivier, Ent, Tomé IV, No. 70, p. 35, pi. a, f, r6. b.

Panzer VIII, tab, 14,

Kenteeken. De kop zwart , van voren geel ; het zwar-

te borstftuk met twee gele llrepen ; de dekfchilden zwart

,

van voren met gele flippen, en achterwaarts met drie gc^

Ie boogswijze ftrepen; het lijf van onderen zwait, met

gele dwarsftrepen ; de pooten roodachtig. Lengte 6

lijnen.

Woonplaats, In Junij en Jiilij op de weiden , in de

tuinen en op verfcheidene boomen , doch zeldzaam.

VoortteUng, Het masker komt gemeenlijk in Junij uit.

Eigcnfchappen. Doordien hij gedurig van plaats ver-

andert , heeft men hem onrust genaamd.

13. C. Arietis. 'Linn, Spec, 280, p. 1853. Fa-

BRIC.
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BR IC. Rjit. Syst I, pars s, p. 333, N^. ^5. N^.

65. Callidium aricti^. De kleine onrust Boktoi.

La Lepture d trois bandes dords. Der Schaafbock
W i dd e rkii f cr.

Olivier, Ent, Tom. IV, No. 70, p. 36, pi. 2, f. 20, Panzer

Vill , tah. 15.

Kcntcckcn. De kop zwart ; het borstftuk donker

bruin , van voren en van achteren met een' gelen zoom;

de dekfchildcn zwart , met drie gele banden ; de pooten

bruinrood. Lengte 4I 6 lijnen.

Woonplaais Gewoonlijk in Junij op wilgen en op ver-

fclieidcn fcliermdragende planten en veldbloemen. Is even-

wel niet zeer gemeen.

EigeiifchappcTK Hij verandert gedurig van plaats, en

zit nergens lang flÜ, van daar den naam onrust.

CCV. DE BASTAARDBOKTOR. {LEPTUKA.)

Geflachts-Kef2teekeTh De fprieten borstelachtig; vier

draadvormige voelertjes; de dckfchilden naar het eind

fpits toeloopende ; het borstfchild langwerpig rond.

I. L. Aquatica. Linn. Spec, i , p. 1866. Fa-

BBic. Ent, Syst. I, pars 2, p. 115, N*^. i. Dona-

ciA Crasftpes. Het water bastaard Boktorretje. Lc

Stencore do ré,

Olivier, Ent, Tom. IV. No. 175, p. 4, pi. i, f. i, a, b, c«

Panzer VU, tab, i.

Kenteeken, De kop groenachtig goudkleurig , met een

flaauw groefje over langs; het borstfluk gebronsd, van

voren wederzijds bultig , gevoord en fijn geftippeld ; de

dckfchilden bol , aan het einde afgerond en met kleine

,

in-
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ingedrukte (lipjes , welke flrepen vormen , geteekend ; de

kleur is zeer verlchillend, blaauvv, rood , groen goudglan-

zig , dikwijls met twee purpere goudltrepen over de leng-

te der dekfchilden ; de pootcn rood , de achterlte dijen

met een' tand gewapend. Lengte 5 lijnen.

Woonplaats. Op waterplanten , als plompen , aan het

liet , aan de biezen en watereppen.

. Vooi'tteling, Men meent, dat de nimf zich, als een

bruin bolletje , aan de wortels van waterplanten hecht.

Eigenfchappen. Door middel der haartjes , met welke

het lijf van onderen bewasfen is, kan dit infcct zich aan

de oppervlakte des waters houden , en zich fnel bewegen.

2. L. Melanura. Linn. Spec. 2 , p. 1068. Fa-

BRic, Ejit. Syst. I, pars 2, p. 340, N^. 5. De

zwart gedipte bastaard Boktor. Der Schwarzafte-

rige Afterbockkafer.

Olivier Ent. Tom. IV ^ No. 73, p. 6, pi. i, f. 6. Panzer

IX. 10.

Kcnteeken. De kop en borstlluk zwart , bij fommige

met gele wol gedekt ; het rugfchildje zwart ; de dek-

fchilden puntig uitloopende , rosachtig , langs den naad

en aan de tippen zwart gedipt, als fegrijn; de pooten

zwart. Lengte gewoonlijk 5 lijnen.

De kleur der dekfchilden verfchilt bij fommige, zijnde

wel eens donkerder of lichter rood , of roodgeel.

Woonplaats In Junij en Julij op velerlei veldbloemen

,

op de bramen en fchermdragende planten.

CCVL DE BASTAARDKEVER. {NECT--

DALIS.^

GeJlachtS'Ke72teeken. Borstelachtige of draadvormige

fprie-
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fpricten ; vier draadvorm ige voelertjes ; de dekfchilden

korter dan de vleugelen ; de Haart enkel.

1. N. Major. Linn. Spec. i , p. 1878. Fabric,

Ent. Syst. I, pars 2, p. 356, N"^. i. Molorchus

ahbreviata. De groote Bastaardkever. Der grosfe

Fliegenkjifer.

Olivier, Ent. Tom, IV, No, 74, p. 5, pi. i, f. i, a, b. Pan»

ZER IX, tab. 20.

Kenteeeken, De kop zwart, van voren met een inge^

drukt flreepje ; het borstftuk zwartachtig, ecnigzins be»

haard, in het midden gevoord; het rugfchildje geelachtig

ros; de dekfchilden rood, aan het einde afgerond; de,

met eenige geelachtige ribben bezette , vleugels liggen

bloot; de pooten geelachtig ros. Lengte i duim.

Woonplaats. In Julij [op oude wilgen en verfcheiden

fchermdragende planten.

2. N. Minor. Linn. Spec, 2, p. 1878. Fabric.

Ent. Syst. I, pars 2, p. 357, N^. 3. Molorchus

dimidlata. Het kleine Bastaardbokje. NecydaU capri"

corne. Der kleinere Holzbock.

Olivier., £«?. Tom. IV, No. 74, p. 6, pi. i, f. a, a, b. Pan«:

ZER IX, tab, ai.

Kenteeken. De kop en het borstftuk zwart; het rug»

fchildje , even als de dekfchilden, kaneelkleurig, de laat-

ften geflipt , en met een wit fchuinsch flreepje aan het acji-

tereinde; het lijf van onderen zwartachtig; de dijen

bruinachtig, aan het einde peervormig geknopt; de poo-

ten geelachtig. Zengte 4^ lijn.

Woonplaats, In Mei aan de dunne takjes der boo-

H men

,
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men, ook op bloemen, fomtijJs aan de muren en hei-

ningen in de tuinen.

3. N. ViRiDissiMA Liniu Spec^ 13? P» 1879. Fa-

.BUic. Ent, Syst, I ,
pars 2 , p. 350, N^. 2. Het

groene Bastaardbokje. Der grun glanzende Flie-

g e n k ;ï f e r.

OiJViER, Enr» Tom. IIT, No. 50, p. 13, pi. 2, f. 15, a, b, c.

Aedemera viridisftma,

Kaneekcn, De fprieten langer dan de helft van het

lijf donker bruin ; het borstlluk rolrond ; de dekfchilden

als fijn fegrijn , groen koperglanzig ; de pooten roodach-

tig. Lengte omtrent 3 lijnen.

'Woonplaats, In de tuinen op velerlei keukengewas-

en , op bloemen , ook wel in de weiden.

CCVIL DE LICHT- of GLIMWORM.

Gcjlachts-Kenteeken, Draadvomige fprieten; vier voe-

lertjes ; buigzame dekfchilden; het borstlluk plat, half-

rond, de kop van onderen bedekkende en omvattende; de

zijden van het achterlijf geplooid , en met tepeltj.es be^.

zet. De wijfjes der mecstcn zijn ongevleugeld, en ge-

lijken eerder de maskers van dit gefiachi.

I. L. NocTiLucA. Linn, Spec, i , p. 1882. Fa-

BRic. Ent, Syst. I, pars 2 , p. 98 . N"^. i. DeGHm-

worm. Le Fer luisant, D e r N achtlich e L e uc ht-

k ii f e r.

Olivier, Ent. Tom. II, N°. 28, p. 12, pi. i, f. 2. Panzer

VII , pi. 7. Mas et femina,

Kenteeken, Het mannetje is een ware tor. De kop

kkin, rondachtig , zwart; het borstlluk van voren als

een'
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een' halven cirkel ; liet nigfchildje bruin, glad ; de dek-

fchilden bruin , fcgrijnachtig , en op ieder dcrzelve eene

verhevene llreep over de lengte; de pooten geelachtig.

Lengte 5-| lijn..

Het wijfje, dat noch vleugelen noch dekfchilden heeft,

gelijkt een zespootig masker , van hetwelk het lijf van

boven plat , van onderen gewelfd is , en uit elf ringen

beftaat , van welke de eerfle het borstftuk uitmaakt ; het

geheele infcct is bruin geel; de pooten bruinachtig en

kort. Lengte 9 lijnen.

Woonplaats, In Junij vindt men den kever op het

gras, onder heggen en ftruiken, op vochtige plaatfen.

Voortteling, Het wijfje legt hare eijeren in Junij in

het gras en in de aarde; het masker is doorgaans een

duim lang , en heeft zes pooten ; de nimf is aan het

masker volkomen gelijk , doch flechts een weinig korter.

Eigenfchappen. Het mannetje , wijfje en masker ge-

ven des avonds een hel der licht , door twee blaauwacb-

tig phosphorescerende flippen aan het einde van hun lijf.

De wijfjes lichten nogtans veel fterker , dan de mannetjes

en de maskers; bij een naderend onweder is het op h t

llcrkfte. De kever zwemt 24 uren op het water , eer

hij zinkt , en licht ook nog, hoewel zwakker, op den bodem

onder hetzelve ; het licht kunnen zij , naar willekeur,

voortbrengen en terughouden. Bij dag verbergen zij

zich in \wl gras.

a. L. Splendidüla. Linn, Spec, 3, p. 1883.

Fabric. Enu Syst, I, pars 2, p. 9^^ N^. 2. De

glanzige Glimworm. Der glanzende Leucht-
kafer.

H a Ou-
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OuviER, Ent. Tom. II, No. 28, p. ii, pi. i , f. i, a, b, c, d»

Panzer VII , tab. 8.

Kcnteeken, De kop bleek geel; het borstftuk zwart,

van voren met een' gelen rand ; de dekfchilden donker

bruin , eenigermate geftippeld en met twee of drie ver-

hevene ilrepen geteekend ; de pooten geel.

Het wijfje ,
grooter dan het mannetje , is bruin ; de

randen der ringen geel.

Woonplaats» In boschachtige en vochtige plaatfen , en

onder heggen.

Eigtnfchappen. Het wijfje licht, des avonds , zeer

hel , door de drie laatlle ringen van het lijf.

CCVIII. DE BASTAARD LICHTKEVER.
(CJNTHJRIS.^

GeJlachtS'Kenteeken, Borftelige fprieten"; het borst-

fliik bij de meesten) gerand, en korter dan den kop; de

dekfchilden buigzaam ; de zijden van het achterlijf plooi-

achtig getepeld.

I. C. FuscA. Linn, Spec, 2, p. 1890. Fabric.

Ent, Syst, I, pars i, p. 213, N*. i. De bastaard

bruine Lichtkever. D^e r braune Warzenkafer.

Olivier, Ent, Tom. III, No. 46, p. 8, pi. i,h i, a, b, c.

ScHAEFFER EUmenta EntomoL , tab. 123,

Kenteeken, De kop nedergedrukt, bijna rond, van

boven plat, van voren rood, van achteren leikleurig; het

borstfchild rood , met eene zwarte vlek op het midden

;

de dekfchilden buigzaam leikleurig; de voorpooten

bruin , de achterfte zwartachtig. Lengte 5 lijnen.

Woonplaats. Van Mei tot Augustus op de wei-

den , in de tuinen op velerlei bloemen, planten en ftruik-

gewasfen.

^ Foor-
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VoortttUng. De paring gefchiedt in Jiinij, vvaaibij

h€t mannetje het wijfje op den rug Iclimt. Het masl^er

is doorgaans i duim lang , zwart , met 6 pooten ., leeft

in eenen vochtigen grond. De nimf is omtrent 6 lijnen

lang , bloedrood ; het lijf bellaat uit ringen , en eindigt

in 2 fpitfe punten.

Eigenjchappen. Roofzuchtig ; zoodat zij , door el-

kander , ja, zoo men wil, zelfs het mannetje door het

wijfje na de paring verflonden worden. Zij vliegen zeer

vlug , inzonderheid bij heeten zonnefchijn,

2. C. Abdominalis. Farric. Ent, SuppL y

p. Ö7.

Olivier, Ent, Tomé III, No, 50, p. 14, pi. 2, f. 17, a,

b , c , d.

Kcnteeken, Geheel donker graauwachtig groen; de

fprieten zwart; het borstftuk, dat in het midden bol is„

heeft aan de beide zijden eene hoUigheid ; de dekfchilden

zijn aan de buitenzijden fcherp gerand , terwijl aan der-

zelver binnenzijden het begin van een' der^elijken rand

gevonden wordt; de omgeflagen kanten van het achterlijf

zijn rood ; de dijen van de achterpooten dik. Lengte

omtrent aj lijn. De groene kleur en de lengte van dit

infect verfchillen fomtijds grootelijks.

• Woonplaats, Op vele planten.

3. C. Obscura. Linn, Spec, 5, p. 1892. Fabric.

Ent, Syst, I, pars i , p. 214, N^. 6. De donkere

bastaard Lichtkever. Der d u n k 1 e Warzen-
k ii f e r.

Olivier, Ent, T. II, No, 26 , p. 8, Pi. 2, f. 10, n, b, c^ 'A.

II 3 7u'«-
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Kenteeken, Geheel zwart , alleen is het borstlhik

rooJachtig gezoomd; Ibmtijds is ook de rand van hetzel-

ve bleekbruin; de pooten rood, ook wel eens geel.

Woonplaats, 'In Mei- en Junij menigvuldig. op bloe-

men , boomen en itruiken ; inzonderheid op (chernidra-

gende planten.

4. C. Testacea. Linn, Spec, 15, p. 1893. Fa-

BRic. Ent, Syst, I, pars 220, N°. 33. De bruinroo-

de bastaard Lichtkever. Téléphore testacé ouv Cicin-

dele nolre ^ etuis Jannes. Ge off. Der Gelb-

braiingefchildeteWurzenkafer. Herbst ,

Einkit, I, f. 145, tab. 20, f. 5.

OLiviER, Ent. Tom. Il, No. 26, p. ,12, pi. 3, f. 19, a, b.

Sciiai'FER, Ic, Ins,, t. 52, f. 8.

Kenteeken, De fprieten rosachtig geel; de kop zwart;

het borstfchild zwart , met gele randen ; de dekfchilden

rosachtig g^^\ ; het lijf van onderen zwart ; de pooten

bleekgeel. Lengte 2! d 3 lijnen.

fFoonplaats, In Junij en Julij op velerlei planten.

5. C. Melanüra, Linn, Spec 27, p. 1897. Fa-

BRic. Ent, Syst, I, pars i, p. 2 [9, N°. 26. De

zwart gelHptc bastaard Lichtkever, Le Clcindèle d etuis

tachés de noir, Dcrrothgelbe Afterleuchtk afer

mit an der fpitze Schwarze flügeldecken.

Olivier, Ent, Tom. IT, No. 26, p. 8, pi. 3, f. 21. Telephorus

Melanurus, Panzer IV, tab. 6.

Kenteeken, liet eerfte lid der fprieten ros , de ove-

rige zwart ; het borstftuk rondachtig , en even als- het

rugfchildje en de dekfchilden rosachtig, de laatfie aan de

tip-
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tippen zwart ; de pooten gcal^iclitig ; de voetblaacjjcs

zwart. Lengte omtrent 4 lijnen.

Woonplaats, Op dq meeste planten.

6, C. Navalis. Lim?, Spec 26 , p. 1900, Fa-

BRic. Ent^ Syst. I, pars 2, p. 92, N . 5. Lymexi-

LON navalis. De Scheeps bastaard Lichtkevcr. D e r

S c h i f f s w e r f t s k ii f e r.

Olivier, Ent, Tom. II, No. 25, p. 5, pi. t, f. 4, a, b. Pan-

ZER VII , i, 5.

Kcnteeken, De kop en fprieten zwart ; het borstftuk

rondachtig, geelachtig rood; het rugfchildje en de dek-

fchilden geel, de laatiten langs de buitenzijden en aan de

tippen zwart; het lijf van onderen, gelijk ook de pooten,

bleekgeel. Lengte 5—6 lijnen.

Woonplaats. Op eiken boomftammen, inzonderheid

op zoodanige , welke op de fcheepstimm erwerven , in

voorraad , bewaard worden.

Voorttellng, Het wijfje legt in Jiilij hare cijercn in

diepe fpleten van den ftam der eikenboomen. Het uit-

gekomen masker boort zich eenen weg in denzelven

,

verandert aldaar tot nimf , uit welke de kever in de maand

Julij daaraanvolgende ten voorichijn komt.

Eigenfchappcn, Het masker van dezen kever veroor-

zaakt aan de eiken (lammen , welke inzonderheid op

fcheepstimmcrwervcn in voorraad gehouden worden , menig-

maal veel fchade ; borende zich eerst min of meer diep in den

Ham , en vervolgens , gedurende den winter , in eenc

rcgte lijn den loop der vezelen vervolgende , om bij de

aannadering zijner gedaantewisfeling als nimf zijnen loop

in eencn bijna regtcn hoek, dwars door den liani naar

H 4 den
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den buitenkant te ri^tm , en alzoo den kever gelegenheid

te geven , om er uit te kruipen.

CCIX. DE SPRINGKEVER. QELATEK,^

GeJIachts-Kenteekeri, Draadvormige fprieten; de voe-

lertjes bijlvormig ; aan de borst eene dolkvormige punt

,

die uit eene lleuf aan het achterh'jf ontfpringt.

i^ E. BiPUSTULATUs. Linn, Spec. 9 , p. 1904,

Fabric. Ent, Syst. I, pars 2, p. 235; N°. 88. De
tweebladige Springkever. Le Toupin noir d tachts

rouges. Der zweiblatterige Springkafer.

Olivier, Ent, Tom. 11, No. 31, p. 49, pi. a, f. 13, a, b,

Panzer VI 11, tab. 10,

Kentecken. Geheel zwart; de dekfchilden geftreept,

op ieder derzelve van voren eene roode vlek ; de fprie-

ten en pooten bruin. Lengte 4 lijnen.

Woonplaats* Onder den bast der boomflammen en

in rotte tronken, ook op het gras; komt zeldzaam voor.

Q. E. Brunneus, Linn, Spec. 16, p. 1904. Fa-

bric. Ent Syst. I, pars 2, p. 228, N^. 53. De
bruine Springkever. Der braune Springkafer

CuviER, Eni, Tom. 11, No. 31, p. 43, pi. 3, f. 30, Fuesslj,

Archiycs dt VHistoire des Infectes ^ p. 147, pi. 27, f. 6.

Ktnteeken. De kop zwart ; het borstftuk roodachtig

bruin , met eene zwarte vlek op het midden en zwart

gerand; het rugfchildje mede zwart; de dekfchilden ge-

llreept , en even als de pooten roestkleurig bruin. Leng-

te 4 lijnen.

Woonplaats. In de tuinen op verfcheiden planten

;

komt weinig voor.
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3. E. Aterrimus. Linn. Spec, 17 , p. 1905. Fa-

BRic. Ent. Syst. I, pars 2, p. 221, N°, 24.. De don-

kerzwarte duikende Waterkever. Le Taupin en deuil.

Der Dunkelfchwarze Springkafer.
Olivier, Ent, Tom. 11, no. 31, p. 28, pi. 4, f. 53.

Kenteeken. Geheel zwart , met weinig glans ; de kop

en het borstftuk fterk geflipt, op het laatfte een ftreepje

in het midden over de lengte ; de dekfchilpen geftipt en

geflreept. Lengte ruim 6 lijnen.

Woonplaats. In Mei in de tuinen en op de weiden.

4. E. Sanguineus. Linn, Spec. 21, p. 1906.

Fakric. Ent. Syst^ I, pars 2, p. 228, N^. $$. De

bloedroode Springkever. Le Taupin d etuis rouges.

Der Blutrothe Springkafer.

Olivier, Ent. 11, No. 31» P» 40, pi. i, f, 7, maf. et. pi. 5, f.

48. femina. Panzer VllI, tab, 13.

Kenteeken. De fprieten kamvormig getand; de kop,

het borstftuk, het lijf van onderen en de pooten glad,

zwart en glanzig ; de dekfchilden geflreept, bij fommigen

licht, bij anderen bloedrood. Lengte 5 6 lijnen.

Woonplaats. In Mei op wilgen- en ooftboomen, op

fchermdragende- en eenige andere planten.

5- E. Murinus. Linn. Spec. 28 , p. 1908. Fa.

ERic. Ent. Syst. I, pars 2, p. 221, N°. 26. De Muis-

vale Springkever. Le Taupin hrun nehuleux. Der
Maufefahle Springkafer.

Olivier, Ent, Tom. 11, No. 31, p. 25, pi. 2, f. 9, a, b. Schëf-

lER, ie. inf. t. 4, f. 6.

Kcntcekcn. De fprieten bruin, eenigzins zaagvormig;
^

II 5 lï«^t
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het geheele lijf donkerbruin, met zeer korte grijze haar-

tjes gedekt , op het bgvcnlle gedeelte van het borstlchild

.(laan twee knobbeltjes, digt bij ell^ander; de dekfchilden

met weinig zigtbarc gedipte (trepcn geteekend; de poo-

ten zwart; de voeten rocstkleurig. Lengte 5 lijnen.

Woonplaats. In April op de weiden , in Mei en Junij

in de tuinen op fchermdragcnde planten ; onder het wolle-

kruid overwintert hij fomtijds.

6. E. Pectinicornis. IJnn, Spcc, 32, p. 1909.

Fabric. Ent. Syst I, pars 2 , p. 223, N°. 33. De

Kamhoornige Springkever. Le Taupin brun cuivrcux.

Der K^mnhornigte Springkafer.

Olivier, Ent, Tom. II, No. 31, p. 23, pi. i, f. 4, maf. et.

pi. 6, f. 4, C. femina, Panzer. Vlll, tab. i.

Kenteeken. De fprieten bij het mannetje zwart, kam-

vormig, bij het wijfje alleen zaagswijze getand; het borst-

Huk geltippeld , met een groetje over langs , en even als

het rugfchildje en de dekfchilden koperkleurig groen , de

laatfte zaagswijze geftreept ; de pooten zwartachtig.

Lengte gewoonlijk 5, fomtijds 7 lijnen.

Woonplaats. In het gras op de weiden , in de tuinen

en houtrijke plaatfen, ook op vermolfemde wilgen.

Eigenfchappen. Kruipende fteekt hij zijne fprieteii

voor- en nederwaarts naar den grond gerigt ; rustende legt

hij die achtcraarts langs de zijden van het lijf.

7. E. Niger. Linn. Spcc. 33, p. 1910. Fabric,

Ent. Syst. I, Pars 2, p 221, N"*. 25. De zwarte

Springkever. Der Schwarze S p ringkfifer.

Olivier, Ent, Tom. II, No. 31, p. ;28, pi. 6, f. 66. Panzer

Vlll, tab. 16.

Kenteeken. De fprieten zaagvormig, en even als het

glad-
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gladde borstlhik , het rugfchildje , de geftreepte dekfchil-

ucii en de pooten glanzig zwart ; de voetblaadjes rood.

Woonplaats, Op de weilanden en in de tuinen een

der meest gemeenen.

8. E. HoLOSERicEus. Fabric. N**. 27 5 p. 222.

De zijdeachtige duikende Waterkever. LöTaupn soyeux^.

OU gris de souris,

Olivier, Ent, Toni. II, No, 31, p, 27, pi, 3, f. 33. en Sch§f-

FER', Ie, Ins., t. 4, f. 7,

Kcnteekcn, De fprieten , de kop en het borstfchild

zwart , de beide laatfte met zijdeachtige aschgraauwe haar-

tjes bezet; de dekfchilden flaauw geftreept, met muisvaal

zijdeachtig dons bedekt, en met eenige donkere (trepen

getcekend ; het lijf van onderen zwart ; de pooten bruin.

Lengte 4—5| lijnen.

Woonplaats, In de velden.

Eigenfchappen, De mannetjes zijn kleiner, en meer

behaard dan de wijfjes.

9. E. NiGRicoRNis. De zwarthoornige Spring-

kever.

Heeüst, Naturfyst, aller hekannten in und auslandischen InfeC'

ten, Th. X, f. 66, No. 72, tab. 63, f. 10.

Kenteeken, Zss[2iXV^ de kop grijs behaard ; de fprieten

zwart; het borstfchild tamelijk lang, zwart, met grijs

behaarde randen; de dekfchilden geftreept en geflipt , grijs

gezoomd; het lijf van onderen zwart. Lengte omtrent

4 lijnen.

Woonplaats, Op wilgen- en ooftboomen.

CCX. DE ZANDKEVER. {CICINDELA,)

GeJlachtS'Kcntcekcn, Borftelige fprieten ; zes draad-

vor-
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vonnige voclertjes, de achterfte behaard; de kaken voor-

uitllekende en getand; de oogen uitpuilende; het borstftuk

rondachtig en gerand.

I. C. Campestris. Linn, Spec, i , p. 1920. Fa-

BRic. Ent. Syst, I , Pars i , p. 170, N . 9. De
groene Zandkever, Le velours ven d douze points

blancs. D e r F e 1 d f a n d k a f e r.

OuviER, Ent. Tom. II, No. 33 p. 11, 5pl. i, f. 3, a, b,

c. Panzer 1 V , tab. 3.

Kenteeken. De fprieten aan hun grondftuk roodkoper-

achtig, naar het einde groenachtig; de kop, liet borst-

ftuk en de dekfchilden lichtgroen , de laatfte glad , op

ieder 5 witte (lippen ; de pooten koperkleurig ; de voer-

blaadjes groen. Lengte 6\ lijn.

Het getal , en de gedaante der flippen , is onzeker

;

fomtijds vindt men er met ééne zwarte Hip.

Woonplaats, Reeds in Maart ziet men dezen kever

in tuinen , in het hout en op zandige gronden.

Eigenfch, Loopt zeer fnel.

a. C. Germanica. Linn» Spec. 4. p. 1920. Fa-

BRic. Ent. Syst. I, Pars i. p. 174. N^. 21. De

Duitfchc zandkever. Le Bupreste vort d six points

hlanches. Der D e u t f c he S a n d k a f e r.

Olivier, Eni, Tom. Il, No. 33, p. 21, pi. 1, f. 9. a. b. Pan-

zer IV. tah. 5.

Kenteeken. De fprieten rood ; het jborstftuk , de

kop en de dekfchilden groen, of wel groenachtig blaauvv,

de laatlle aan het midden, van den buitenrand ieder met

eenc witte Hip ; en aan den achtcrrand met een wit vlek-

je
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je in de gedaante van eene halve maan ; de dijen groen ^

de pooten en voetblaadjes rood. Lengte 4J lijn.

Verfchilt dikwijls zoo in kleur der dekfchilden , als

derzelver ftippen.

Woonplaats* In zandige heuvelachtige vochtige gron-

den.

3. C* SijLVATiCA. Linn. Spec» 8. p, 1922. Fa-

BRic. Ent, Syst. I. Pars i, p. 171. N® u. De
Bosch zandkever. Le Cicindèlc des forets. Der Wald-
sandkafer.

1

Olivier, Ent. Tom. Il, No. 33. p. 15, pi. I, f. 5. Pander,

IV. tab, 5

Kenteeken, De geheele kever is donker bruin , op

ieder dekfchild met twee witte dwarslirepen en eene wit-

te ilip; de fprieten en pooten zwart. Lengte 6 lijnen.

Woonplaats, In dennebosfchen , op zandige plaatfen

en langs de wegen.

CCXL DE PRACHTKEVER. (^BUPRESTIS,)

Gejlachts - Kenteeken, De fprieten draadvormig

,

zaagswijze getand en zoo lang als de borst; vier draad-

vormige voelertjes, van welke de laatlle leedjes ftomp

afgeknot zijn ; de kop ten halven onder het borstftuk in-

getrokken.

I. B. Chrijsostigima. Linn, Spec, 7. p. 193 !•

Fabric. Ent, Syst. I, Pars 2. p. 199. N° 57. De
goudvlekkige Prachtkever. Le Richard d fosfettes. Der
goldflekkige Pracht kafer.

Olivier, Ent, Tom. II. No. 32, p. 46, pi. 6, f. 54. Panzer.

VU. tab 18.

Kenteeken. De fprieten zaagswijze getand, de kop

van
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van voren groen glanzig; liet borstftuk, het rngrchilc'je

en de dckfchildcn bruin kopcrldcurig ,
' de laadte vau

achteren langs den rand zaagswijzc getand, en op dezel-

ve 3 goudkleurige ingedrukte ftippen ; de pooten ros-

bruin. Lengte 5 lijnen.

Vcrfchilt in grootte, en getal van ftippen.

2. B. RusTiCA. Linn, Spec, 8, p. 1932. Fabrtc.

Ent, Syst, I , pars 2 , p. 205 , N^. 81. De Landelijke

Prachtkever. Lc Richard doré a stries. Der Land-

liche Prachtkafer.

Olivier, Ent. Tom. 11, No* 32, p. 67^ pi. 3, f. 22. Panzer

Vil 5 tab. 19.

Kenteeken. De fprieten geelachtig, gebronsd, zaagvormig;

de kop en het borstftuk geftippeld , blaauwachtig en violet

;

het borstfchildje rondachtig ; de dekfchilden aan het ein-

de als afgeknot ; geftreept groen en blaauwachtig ge-

bronsd ; de fchenkels paars ; de pooten groen. Lengte

6J lijn.

Verlchilt in grootte en kleuren.

Woonplaats, In Mei vindt men hem reeds in de bbs-

fchen 5 inzonderheid op eikenboomen.

Eigenfchappen. Zeer vlug en vliegt zeer ligt, inzon-

derheid bij zeer warm weder.

3. B. Salicis. Linn, Spec, 85 , p. 1935. Fabric.

Ent, Syst, I, pars a, p. 215 , N^. 125. De Wilgen

Prachtkever. Lc Richard rubis» Der Weiden
Prachtkafer.

Olivier, Ent, Tom. 11, No. 32, p. 79, pi. 2, f* 13, a, b. Pan-

zer VU, ub. 12.
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Kentteken, De fprieten donkerblaauwaclitig ; de kop

en het borstlluk groen , of ook wel blaauwachtig; het

laatltc met twee donkerblaauwe vlekken ; het rugfchildje

driehoekig; de dekichildeu geilippeld, van voren groen

goudkleurig, van achteren roodkoperachtig; de pooten

groen. Lengte 3 lijnen.

Woonplaats, Op wilgen en rozen.

4. B. viRiDis. Linn, Spec. 25. ^p. 1937. Fa-

BRic. Ent. Sijst, I5 Pars 2. 213. N° 114. De groe-

ne Prachtkever. Le Kichard verd jillongé. Der
grünc Pracht kjifer.

Oliviër, Ent. Tom. 11, No 32. p, 83, pi. 11, f. 127. a, b. Pan-

ZER. Vil. tab, II.

Kenteeke?ï. De fprieten zaagvormig, gebronsd; het

borstlluk zijdwaarts naar beneden gebogen, fijn geftip-

peld; het rugfchildje fcherp, driehoekig; de dekfchilden

fegrijnachtig , aan het achtereinde flaauwelijk zaagswijze

getand. De gzheele kever is groen gebronsd , of wel

groen; fomtijds met een' purperrooden glans. Lengte 3

tot 4| lijn.

Woonplaats, Op den hagedoren, op berken en ver-

"fcheiden foorten van Kanunculcs^

DE WATERKEVER. (ilITDROPHILUS.^

Gejïachts-Kenteeken, De fprieten knodsachtig, het

knodsje doorboord; vier draadvormige voelertjes; de ach-

terpooten met kroeshaartjes bezet; tot zwemmen ge-

fchikt 5 en genoegzaam ongewapend*

!• H. PiCEUS. Linn. Spec, 1 , p. 1941. Fabric.

Ent. Syst. I, Pars i , p. 182, N"*. i. De groote zwar-

te
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te Waterkever. Le grand Hydrophile. Der Pech-
fchwarze Sc hvvinimkii fer.

Olivier, Ent, Tom. !1I, No. 39, p. 9, pi. 1, f. 2 a, b, c, d.

• Herbst, Einlciu zur Kenntn» der Infekten, 1, 165, pi,

25, f. I.

Kenteeken. De fprieten donkerbruin, het borstftuk

glad , aan den acliterrand aan beiden zijden ingedrukt,

het rugfchildje groot en driehoekig, de dekfchilden

,

eenigzins geflrecpt , en tusfchen de ftreepjes gedippeld

;

het borstftuk achterwaarts puntig verlengd , in de ge-

daante van eene els.

De geheele kever is zwart , de pooten bruin ; de

mannetjes hebben aan de voorpooten kleine holle plaat-

jes. Lengte 19 lijnen.

Woonplaats, In flaande wateren.

Voortteling. De paring gefcdiedt aan de oppervlakte

van het water , het mannetje zet zich daartoe op het

wijfle, klemmende zich met de plaatjes der voorpooten

aan de dekfchilden van hetzelve vast. In dezen ftaat

zwemmen zij immer voort , zinkende bij afwisfeling

naar den grond , en weder ftijgende naar de oppervlakte

om lucht te fcheppen. Het wijfje maakt een op het

water drijvend nestje om hare eijeren in te leggen , be-

ftaande uit een door haar vervaardigd bruin zijdeachtig

fpinfel van gedaante als een' kogel, van welken een (tuk

is afgefneden. — Het masker is donkerbruin, menigmaal

s>|- duim lang, verandert in Julij op het land in eene

nimf, uit welke de kever omftrceks het midden van

Augustus ten voorfchijn komt.

Eigenfchappen, Zij vliegen bij avond , en komen

dan op het licht af.

2.
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2. IL Caraboides. Linn^ Spcc. 2 , p» 1^4^

Fabric. £;?^. iS'jj/. I, Pars i, p* 183, N°. 4*

De kleine zwarte Waterkever. L'Hydrophile noir picoté

Der Laufkaferachtige Schwimmkafer.

OuviERj, Ent» Tom. III, No. 39, p. 11 j pi. 2, f, 8» Paneer.

IV, tab. 10. RosEL Ile D. ie St. , p, 167, tab. 4.

Keuteckerh Geheel zwart ^ glanzig; de fpricten en dö

pooten bruinachtig rood; de dekfchilden zijn naauwelijks

zigtbaar geflippeld; het borstduk is verheven, en eindigt

in eene korte punt. Lengte 8 lijnen.

Woonplaats. In (laande watereu vindt men hem vaa

Mei tot in den herfst.

Voortteling, Het masker is \\ duim lang, verveld

vier malen; acht dagen na de laatile vervelling begeeft

het zich aan land , en verandert in eene daartoe gemaakte

holte in eene nimf, uit welke tien dagen daarna de ke-

ver , die aanvankelijk wit is, ten voorfchijh komt*

Eigenfchappen, In vergelijking met den voorgaanden,

zwemt hij flechts langzaam*

3. H. LuRlDUS. Linn, Spec. 5, p. 1^43.. Fa-

ÊRic. Ent, Syst. I, Pars i, p. 186, N°. 19. De

bruine Waterkever. VHydrophilc hrun» Der b r a u-

neSchwimmkafer.

Olivier, Ent, Tom. II, No. 39, p. 13, pi. 'i, f. 3, a, b, c, f*

Panzer IV, tab. 3.

Kentecken^ De fprieten licht geel ; de kop groen eii

geel gemengd; het borstltuk geelachtig grijs geitipt, met

eene zwarte vlak op het midden; de dckfchilden met ge-

flipte ftrepen, geelachtig grijs ; de pooten geelbruin..

Lengte a lijnen*

ï WvQH*
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Woonplaats. In ftaandc wateren, kruipt dikwijls op

conferven en andere waterplanten.

Bigehfchappen^ 21wenit niet zoo fnel als andere foor-

ten in dit geflacht.

4. H. MiNUTus. Linn, Spec, ii , p. 1943. Fa-

BRic. Ent, Syst. I, Pars i, p. i8ó, N®. 20, Het

klein Waterkevertje. Der kleine Schwimmkafer.

Olivier, Ent, Tom, II. No. 39, p. 15, pi. 2, f. 13, a. b.

Kenteeken, De fprieten bruin ; de kop zwart ; het

borstftuk geel , in het midden zwart ; de dekfchilden

glad , donkergraauwachtig , de pooten donkergeel. Lengte

I lijn.

tVoonplaats. In ftaajid^ wateren , in het zoogenaamde

eendenkroost.

Eigenfchappen, Zwemt zeer fnel. Goeze verhaalt,

dat hij des avonds een bijzonder geluid maakt, hetwelk

men van zulk een klein diertje naauwelijks zonde kunnen

verwachten.

CCXII. DE DUIKENDE WATERKEVER.
(DTTISCÜS,)

Qeflacht.S'Kenteeken. De fprieten borftelig, zesdraad-

vormige voelertjes ; de achterpooten kroesachtig behaard,

ongewapend en tot zwemmen gefchikt.

I. D. Marginalis. Linn, Spec. 7, p. 1944. Mas.

p. Semistriatus. Linn, Spec, 8, p. I945» Fem. Fa-

BRic. Ent. Syst, I, Pars i, p. 187, N^ 3. Dt,

geel gerande duikende Waterkever. Lc Velours vert d,

diOuze pointi blancs. Der F e 1 d fa nd k a f e r. Der

gefJiumde Laufkafer.

Ou-
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OinriÊR. Ênt, Toin. 11, No. 40, p. lo, pi. 1, f. t, a, b, c, d.

e et fig. 6 a. Panzer, IV, tab. j. Mas t, 4 Fem. Roesel ii

D. I St,, bl. 145, tab. I, f. 9, 10, II.

Kenteeken. De fprieten okergeel; voor aan den kop

eene gele dwarsftreep ; het borstftuk en de dekfchilden

glad, zwartachtig groen, foms wat lichter of wat don-

kerder, met eencn gelen rand; de pooten okergeel, de

voorfte met plaatjes , die ook wel kniefchijven genoemd

worden.

Het wijfje heeft op ieder van de dekfchilden tien groef-

jes , en geene plaatjes of kniefchijven aan de voor-

pooten.

Woonplaats, In diepe flaande wateren, reeds in April,

doch meest in Augustus.

VoorttcUng. Bij de paring zit het mannetje op den

rug van het wijfje, houdende zich met de plaatjes vast;

het masker verlaat het water , om in den grond tot eene

nimf te veranderen ; in dezen ftaat blijft hetzelve om-

trent drie weken, wanneer de kever ten voorfchijn komt.

Eigenfchappen, Zwemmen zeer fnel; zijn zeer gul-*

gig , zoo dat zij elkander eten.

2. D. CiRCÖMCiNCTUS.

A. Ahrens, in den ncuen Schriften der Naturforfchenden ge»

fellfchaft zu Halle, VI heft, feite 67.

Kenteeken* In gedaante en grootje komt hij in vele

opzigten met den Dytisc» marginalis overeen ; alleen

vertoont hij zich minder gedrongen en meer uitgellrekc

dan deze. De fprieten zijn geel; vooraan den kop

bevindt zich eene kleine, roodachtig, roestkleurige vlek;

het borstftuk en de dekfchilden zijn zwart, bijna zonder

eenig inmengfci van groen , en met zeer fmalle randen van

I 2 eens
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cenè als afgewischte gele kleur gezoomd, behalve der-

zelver middelde gedeelten , welke rocstkleurig rood zijn

;

de dekfchildcn zijn glad , met 3 geftreepte lijnen , tus-

fchen ieder van welken nog cenc enkele, zeer fijn ge-

ftreepte lijn gevonden wordt ; de pooten zijn geel , alle

zonder plaatjes of zoogenaamde kniefchijvcn. Lengte i

duim 3 lijnen.

Het wijfje komt, in alles, met het mannetje overeen.

Woonplaats. In diepe, llaande wateren , in de lente

en in den zomer.

3. D. PuNCTULATUS. Ltjin. Spec, 2, p. 1945. Fa*

Baic. Ent. Syst. I, Pars i, p. 188 , N". 4. De

geflipte duikende Waterkcver.

RoESEL, 11, D. I St., bl. 153, tab. xi.

Kenteeken. De gedaante en groote heeft met den D.

iviARGiNALis veel overeenkomst , alleenlijk is de kop klei-

ner en het lijf naar achteren fpitfer toeloopende; ook de

Hippen op de dekfchilden zijn verfchillende , daar zij bij

dezen in drie rijen over derzelver lengte verdeeld zijn;

het borstfluk is alleen zijdwaarts geel gezoomd ; de

dekfchilden en het lijf donkergroen , het laatfte van on-

deren, en voorts ook de iprietcn en pooten okcrgeel.

Woonplaats. Gedurende den zomer in floten , vhetcn

en vloeijende wateren; in vijvers en moerasfen flechts

zeldzaam.

Voortteling. Als de even voorgaande.

4. D. CiNEREUs. Linn. Spec. 11 ^ p. 1946. Fa-

BRic. Ent. Syst. I, Pars i , p. 190, N^. 15. De

graauwachiige duikende Waterkevcr. Der Aschgraue

T a u c h k ü f e r.
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Olivier^ Ent. Tom. UI, No. 40, p. 17, pi. 4, f. 32, a, b, fem.

Panzer IV, tab. II, fem.

_Kcnteekcn, De fprieten gedachtig; de kop zwart ,

van voren geel; het borstftuk zwart, met eene gele bree-

de dwarsltreep ; de dekfchilden donker bruin , met zeer

fijne gele (lipjes , en een' geelachtigen rand ; de pooten

geel , zwart behaard. Lengte 5 lijnen.

IFoonpIaats» In ftaande wateren; niet zeer gemeen.

5. D. Sulcotus, Linn, Spec, 13, p. 1947. Fabric.

Ent. Syst. I, Pars i. p. 189. N° 8. De geribde

duikende Waterkever. Le Ditique cl Corcelet è bandes.

Der gefurchte Tauchkafer.

OuviER, Ent, Tom. UI, No. 40, p. 16, pi. 4, f. 31. a. b. M»
et. F. PANZER IV. tab. 9. et. 10. M. et. F. roesel. II. D. 1*

St. tab. lil. f. 6. 7. 8.

Kenteeken. De fprieten bruinachtig , de kop van vo-

ren geelachtig, van achteren zwart, het borstftuk en de

gladde dekfchilden, brumachtig zwartgraauw, geel ge-

zoomd ; het eerfte met eene geele ftreep overdwars ; de

pooten bruin, de voorfte met plaaqes. Lengte 7 lijnen.

Bij het wijtje zijn de dekfchilden overlangs, met vijf

groefjes en fijne haartjes bezet.

^-Woonplaats, Van de' lente tot d^n herfst in ftaande

wateren en moerasfen.

Voorttding, De paring gefchiedt in het warmfte van

den zomer. Uit de eijeren komen de maskers in 14 da-

gen voort ; votwasfen , kruipen zij aan land , om in dea

grond te verpoppen; nadat dit gefchiedt is komt de ke-

ver na verloop van 3 weken te voorfchijn.

6. D. ERYTHROCEPHALUS. Linn, Spcc. 14.

X 3 P- 1947»
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p, 1947. Fabric. Ent, Syst. I,Pars 1 , p. 194, N^. 35,

De roodkoppige duikende Waterkever. Le Dytique d

tBtc rouge. Der Rothköpfigte Tauch-
kafer,

PANZER IV, teb. 3.

Kenteeken, De fprieten aan het begin roodachtig,

mar het einde graauw; de kop rood; het borstftuk en

de dekfchilden graauw bruin, de laatfte met een' roo-

den zoom, eenigermate gegroefd; de pooten rood. Leng-

te 2 lijnen.

" Woonplaats, In ftaande wateren.

7. D. Macülatus. Linn, Spec, 15, p. 1948.

Fabric, Ent, Syst, I, Pars i, p. 194, N". 34.

De gevlekte duikende Waterkever.

, Olivier, Ent, Tomé 111, No. 40, p. 27, pi. 2, f. 16.

Kenteeken, De fprieten en de kop van voren bruin ^

en het borstftuk bleek, roestkleurig ; het rugfchildje

klein , donkergrijsaehtig ; de dekfchilden overlangs met

witachtige en zwarte ft'epen, aan de buitenzijde grijsach-

tig gerand; de pooten ros. Lengte 4 lijnen.

8. D. Fenestratus. Linn, Spec, 37 , p. 1949.

Fabric. Ent, Syst I , Pars i , p. 192 , No. 23- De

gevensterde duikende Waterkever. Le Dytique yit'^é,

Olivier, Ent, Tom. 111, No. 40, p. 23, pi. 3, f. 27, a, b.

Kenteeken, De fprieten roestkleurig; de kop en het

borstfchild zwart; het laatfte roestkleurig gezoomd; de

dekfchilden mede zwart, met twee doorfchijnende glas-

achtige ftippen ; het lijf van onderen roestkleurig. Leng-

te 5 lijnen*
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IFoonplaats» In de zoete ftaaude wateren.

9. D. Transver SALis. Linn, Spec, 40, p. 1949*

Fabric. £«/. Syst, I, pars i , p. 192 , N^. 26; De

bruine duikende Waterkever met eene gele dwarslteeep

Der braune Wasferkafer mit der gelbe

Q u e e rft r e i fe.

Olivier, Ent. Tom. 111, No. 40, p, 24, pi. 3, f. 22. Panzbr

IV, ta^. 6.

Kenteeken. De fprieten , de kop van voren en de

pooten roestkleurig; het borstftuk glad, van voren geel,

van achteren bruin ; de dekichilden gkd , bruin van

voren, met eene gele dwarsftreep en eenen rand van

kleur. Lengle 4 lijnen.

Woonplaats» In ftaande wateren en putten.

10. D. OvATUS. Linn. Spec. 18 , p. 1950. Fa-

BBic. Ent. Syst, I ,
pars 2 , p. 196 , N^. 45, Etó

eironde duikende Waterkever. Lc Dytiqué sphérique*

Olivier, £»ƒ, Tom. UI, No. 40, p. 33, pi. 3, f* 28, a, 9.

Kenteeken, De fprieten bleekgeel ; de oogen zwart

,

kop en borstfchild roestkleurig ; de dekfchilden bruin

.

zeer fijn geftipt - de pooten en het lijf van onderen roest-

kleurig. Lengte 2 lijnen.

Woonplaats. In de zoete ftaande wateren.

11. D. Impreesus. Linn, Spec. 53, p. 1951. Fa-

bric. Ent. Syst. I , Pars i , p. 199 , N^. $7. De ge-

voorde duikende Waterkever. Der Wasferkafer
mit den in ftreiffen liegende hohlpuncten.

Olivier, Ent, Tom. lil, No, 40, p. 34, pi, 4, f. 40, a, b«

Panzer IV , tah» 7,

I 4 Ket%
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Kenteeken, De fprieten geelachtig ros ; !de kop bruin

ros; het borstftuk geel ros; de dckiciüldcn geelachtig

bruin , met verfchciden reijen ingedrukte zwarte ftippea

4e pooten roodachtig bruin. Lengte ruim i lijn.

Woonplaats^ In flaande wateren.

Eigenfchappen. Zijne fchaal is zoo hard , dat men

moeite heeft, om die met eene fpeld te doorboren.

CCXIII. DE LOOPKEVER. {CAKABUS.)

Gejlachts^Kenteeken, Draadvormige fprieten ; zes

voelertjes , het laatrte lidje ftomp , ongewapend ; het

borstftuk hartvormig, ftomp van punt, eu even gelijk de

dekfchilden gezoomd.

1. C. CoRiACEus, Linn,, Spec. i , p. 1960. Fa-

BRic. Ent, Syst, I, pars i, p. 125, No. 3. De Le-

derachtige Loopkever. Le Euprcste noir chagriné^

Der Schwarzechagrinirte Laufkafer.

Olivier, Ent, Tom. 111. No. 35 , p. 18,' pi. i, f. i, a, b

Panzer III, tab. I.

Kenteeken, De fprieten bijna zoo lang , als de helft

van het lijf; het borstfluk hartvormig; het rugfchildje

driehoekig, breeder dan lang; de dekfchilden bol, met

ongeregeld verfpreide verhevene ftippen; de geheele kfr*

ver is vaalzwart. Lengte i6 lijnen.

Woonplaats, In het voorjaar en in den herfst in de

bosfchen ; in oude boomftammen, in tuinen aan de

muren.

Eigenfchappen, Wanneer men hem aan de fpekf

fteekt , laat hij een dun vocht loopen , dat branding op

de huid verwekt.

2. C. Granulatus. Linn, Spec, a, p. 1960,

Ta-
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BRic. Ent, Syst, ï, pars i, p. 130, N°. 28. De ge-

korrelde Loopkever- Der Körnerichte Laufkafer.

Olivier, Ent, Tom. 111, No 35, p, 34, pi. a, f. 13 et 20. a,

b, Panzer lil, tab. 6.

Kenteeken, De fprieten zwartachtig bruin ; de kop

bronsachtig; het borstftuk hartvormig , en even gelijk de

dekfchilden glanzend kopergroen , over langs met drie

reijen verhevene donkergroene Hippen , van elkander ge-

fcheiden door drie roodachtige lijnen; de pooten zwart*

Lengte 8—10 lijnen.

Woonplaats, In de bosfchen , onder den bast van ou-

de boomen; ook op v^^eiden en akkers,

3. C. HoRTENSis. Linn, Spec. 3, p. 1961. Fa-

BRic. Ent, Syst. I, Pars i, p. 127 No. 13. De

goudfmid Loopkever. Der Gartenlaufkafer.

Olivier, Ent, Tom. lil, No. 35, p. 27, pi. 4, f. $3, a»

- Panzer 111, tab. 2.

Kenteeken, De fprieten zwart aan hun grondftuk,

zwartachtig aan hun einde; de kop zwart; het borstfhik

donker bronskleurig , violet gezoomd ; de dekfchilden

bronsachtig , met 3 reijen ingedrukte koperkleurige (lip

pen; de zijrandcn donker violet; de pooten zwart.

Hij verfchilt in kleur en teekening, en ook in grootte.

Volgens PANZER zijn de carabus Concolor van Fabric.

Ent, Syst, I, p. 127, N^. 14, en volgens schranck

de carabus Gemmatus Fabric. Ent, Syst, I, p. 127,

r^p. 1 2 , verfcheidenheden van dezen.

Woonplaats, Reeds vroeg in de lente in de bosfchen

^n tuinen.

4. C. Lencophthalmos_, Linn, Spec, 4. p. 1962. Fa-

I 5 BlUC.



13*^ NAAMLIJST van

Biuc. Ent. Syst. I, pars i, p. 132, N*^. 36. De
witoogige Loopkever. Derweiszaugige Laufka-
fer.

Olivier, Enu Tom. Til, No 35. p. 48, pi. i, f. 4.

Kcmeeken. De fprieten aan den wortel zwart, naar

voren bruingeel ; de oogen wit ; het borstftuk hartvor-

mig 5 van voren en achteren eenigzins als eene halve-

maan uitgcfneden , overlangs met eene ftreep ; de dek^

fchildcn gedrccpt ; de pooten even gelijk het geheele in'

fect zwart. Lengte 7 lijnen.

Woonpaats, Op vochtige plaatfen onder fteenen in

vuilnis, in de bosfchen onder het afgevallen loof en aan

rottende boomen.

5. C. Clathratus^ Linn. Spec. 5, p. 1962. Fa-

Ric. Ent. Syst I, pars i, p, 131 , N^. 29. De ge-

traliede Loopkever. Der gegitterde Laufka.
fer.

Olivier. Ent. Tom. UI, No. 35 p. 35, pi. 5, f. 59 et pi. 11.

f. 59. b. Panzer 111, tab. i.

Kenteekert. De fprieten en de kop zwart, het borst-

ftuk hartvormig, bronskleurig fijn gegroefd, de deklchil-

den bronskleurig met fcherp gerugde ribbetjes, tusfchen

welken zich langwerpige goudglanzige putjes bevinden

;

de pooten zwart. Lengte 7 lijnen.

Woonplaats. In bosfchen , onder (leenen enz.

6. C. AURATüs. Linn. Spec. 7, p. 1963. Fa-

BRic. Ent. Syst. I, Pars i , p. 129 N*» 22. De

gulden Loopkever. Lc Bupreste doré et sillonné d

Urges bandes^H ^i goldnc Laufkafer.

Ou»
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^.ÓLIVIER, Etit» Tom. lil, No. 35, p. 3». pi. 5, f. 51» »• ^« «< "
pi. II. f. 51. d. PANZER. lil. tab. 4.

Kenteeken. De fprieten aan hun grondftuk roodach

tig , naar het einde zwartachtig , de kop groen ; het

borstlluk goudgroen , eenigzins hartvormig , aan den

voorkant met een ingedrukt ftreepje , de dekfchilden goud-

groen, met een' koperkleurigen zoom, op ieder drie

breede groeven , de pooten roodachtig. Lengte io§ h'jn.

fVoonplaats, Den geheelen zomer op akkers , weiden

en in tuinen , ook wel in de bosfchen.

Eigenfchappen. In gefladige beweging, zoekt bij in-

fecten en wormen , knaagt aan afgevallen ooft , heeft een

kwaden reuk , maar is voor de tuinderei nuttig.

7. C. viOLACEUS. Linn Spec, 8. p. 1963. Fabric.

Rnt. Syst. I, Pars i. p. 125. N^ 5. De koperfmid

Loopkevcr. Der violet gerande te Laufka-
fer.

Olivier, Ent, Tom. lil, No. aS» P» ip» pl» 4> f' 39 # Fabric.

lil, tab. 4.

Kenteeken, Sprieten en kop zwart ; het hartvormige

borstihik en de dekfchilden zwart met een' violetten rand

;

het lijf van onderen en de pooten zwart. Lengte ia

lijnen.

Woonplaats. In bosfchen, in fombere met mos be-

groeide plaatfen , en onder fleenen.

8. C. CEPHALOTES. Linn, Spec, 9. p. 1964.

Fabric. Ent, Syst, I , Pars i , p. 143 , N^. 85. De

Smid Loopkever. Der groszkopfige Schlupf-

k af er.

Olivier, Ent, Tom. 111, No. 36, p, 8, pi. 1, f» 9. ScariteS

CEPHALOTES. PANZER 111, cab. I. SCARITES CEPHALOTRI.

Kcri"
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Kcnteeken. De fprieten zwart aan hun grondluk^

mar het einde bruinachtig en glad ; het borsttluk hart-

vormig , gegroefd ; de dekfchilden glad , onder het ver-

grootglas met Hippen geftreept ; de voorpooten aan de

binnenzijde met 2 fcherpe dorens gewapend. Lengte om-

tient is>—14 lijnen.

Woonplaats, In dompige plaatfen en veeltijds onder

llcenen.

9. C. Inquisitor. Li?in, Spec, 11, p. 1965.

Fabric. Bnf- S^st, I, Pars i, p. 149, N^. 109. De
Ruplcnjager. Le Bupreste quarró couleur de bronz&

antique. DerRaupenjager.

OuviER, Ent. Tom. 111, No. 35 p. 40, pi. i , f. 3. Panzek
Hl, tab. 8.

Kenteeken. De fprieten en pooten zwart ; de kop

,

het gerande borstftuk en de dekfchilden glanzend koper-

bruin 5 met eenen donkergroenen weêrfchijn , en glanzend

groen gezoomd, de laatften met drie reijen kleine koper-

kleurige ingedrukte (lippen. Lengte 7—9 lijnen.

Woonplaats. In de lente en in den zomer voorname-

lijk op verborgene plaatfen en onder de aarde, onder het

mos , in holle boomen , en ook in de tuinen ; in Junij

«n Julij op de fteenvruchtenboomen , tot aan de toppen

der takken.

• Eigcnfchappen. Vervolgt de rupfen en derzelver mas-

kers, gelijk ook die van andere infecten, inzonderheid die

'

der kapellen.

,10. C. ScoPHANTA. Linn. Spec. 12, p. 1966. Fa-

BRXC, lS.nt. S^st. I, Pars i, p. 149 , N°. io8. De

lier-
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fierlijkc Loopkever. Lc BuprcsU quarré couleur cTor^

Der Puppenrauber.

Olivier, Ent^ Tom. III. No. 35, p. 42» pi. 3, f. 8I. PanzeH

111, tab. 7.

Kenieeken, De fprieten en de kop zwart; het borst-

ftuk violet blaauw, goiidgroen gezoomd; de dekfchilden

glanzig goudgroen , met vele ingedrukte koper- of violet

kleurige ftippen ; de pooteu zwart. Lengte lo lijnen

tot i\ duim.

Woonplaats, In Junij en Julij in de bosfchen en in

de tuinen op allerlei bloemen, in het voorjaar onder ftee»

nen op den grond.

Eigenfchappen. Ruikt levende als jlichtleder, is een

der fterkfte verflinders van infecten.

II. C. RuFicoRNis.. Linn, Spec. ^J ^ p. 1970.

Fabric. Ent. Syst* I, Pars i, p. 134, N^. 42. De

roodgehorende Loopkever. Le Bupreste noir veloiité»

De Laufkafer mit braunrothe fuhlhur-

nern.

Olivier, Ënt, Tom. 111, No. 35, p, 56, pi. 8, f. 91. Pan-

2ER lil, ta^. I.

Kcnteeken, De fprieten en pooten rood; het borst-

fchild hartvormig , fijn gegroefd , zwartachtig ; de dek-

fchilden bruin , met eenen koper- of goudglanzigen weêr-

fchijn. Lengte 5 lijnen.

Woonplaats, In boschachtige ftreken , onder fteenen en

het afgevallen loof; van Junij tot September op de met

garst bezaaide landen, en ook in het ftraatvuil.

Eigcnfchappcn^ Des avonds vliegt hij op het licht

aan*

12. C.
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12. C. Crepitans. Linn, Spec. i8, p. 1971. Fa-

Baic, Etit, Syst, I, Pars i, p. 136. N°- 53. De

Veefrer. Le Bombardicr , Ie Carabe pétard. Der
Bombardierkafer.

OuviER, Ent, Tom. UI, No. 35, p. 64, pi. 4, £ 35. Panzer

III, tab. 22.

Kcnteeken. De fprieten donker rood; de kop roest-

kleurig; de oogen zwart; het borstftuk hartvormig,

roestkleurig; de dekfchilden geftreept, blaauwachtig

zwart ; de pooten roodachtig geel. Lengte s| lijn.

Woonplaats In boschachtige plaatfen , onder lleenen,

ook in tuinen , gedurende den zomer , tot in September

des avonds en des morgens.

Eigenfchappen, Merkwaardig is de wijze, op wellce

hij zich tegen zijne vervolgers , inzonderheid tegen den

Carabus Sycophanta en inquifitor verdedigt. Wanneer

hij zijnen vervolger niet langer ontwijken kan , legt hij

zich als dood voor hem neder ; en wanneer deze dan

met geopende nijpers op hem wil aanvallen, fchiet hij met

een verwonderlijk iterk geluid uit het achterlijf eenen

blaauwen damp , door welken zijn' vervolger bedremmeld

wordt, en de vervolgde tijd verkrijgt, om zich op de

vlugt te begeven; kunnende de kever zulk een* fchot

wel twintigmalen achter eikanderen herhalen. Van nabij

heeft deze damp eenen onaangenamen zuurachtigen reuk.

Laat men dezelve door den kever tegen eenen fpiegel

iiitfchieten , vertoont zich aan denzeiven eenen wafem;

terwijl hij, tegen de hand uitgeblazen wordende, de

plaats, waar hij tegen aankomt, cenigzins vochtig maakt.

In
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In eeiie regte lijn ftrekt zich deze uitgefchoten damp

ruim I duim verre uit.

13. C. Cyanocephalus. Linn, Spec. 21 , p. 1972.

Fabric. Ent. Syst. I. Pars i , p. 159, N^. 154. De

blaauwkoppige Loopkever. Le Bupreste bleu d corcclct

rouge. Der blaukopfigtt Laufkafer.

Olivirr, Ent. Tom. UI, No. 35, p. 9a, pi. s, f. 24, a, b,

c. Panzer 111, tab. 5.

Kenteeken. De fprieten ros aan hun grondftuk, naar

het einde bleekgeel; de kop blaauw; het borstftuk hart-

vormig, geelachtig rood; de dekfchilden groenachtig

blaauw; bij fommigen donkergroenachtig; over langs ge-

ftreept ; de pooten bleekrood. Lengte 3 lijnen-

Woonplaats. In de bosfchen, niet zelden onder den

bast der boomen, en onder fteenen in de velden.

14. C. Melanocephalus. Linn, Spec. 22, p. 1^73.

Fabric. Ent. Syst. I, Pars 2, p. 159, N^. 153. De
zwartkoppige Loopkever. Le Carabe tête noir^ Le

Bupreste noir d corcelet rouge Der Schwarzkop-
figte Laufkafer.

Olivier, Ent. Tom. 111, No. 35, p. 91, pi. 2, f. 14, a, b. Pam-

zuR 111. tab. 16.

Kenteekon. De fprieten, het gladde, bijna vierkante,

borstftuk en de pooten geelachtig rood ; de kop en de

dekfchilden zwartachtig. Lengte 3—4 lijnen.

Bij fommigen is het borstftuk in het midden zwart ; al-

leenlijk met geelroode randen; terwijl bij anderen de dek-

fchilden bruin zijn.

Woonplaan. Reeds in April in de bosfchen onder de

fchdrs
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Ichors der boomen , het afgevallen rottende loof en ort*

der (leenen. Somtijds in de koemest.

Eigenfchappen. Vliegt foms in de huizen.

15. C. VAPORARIORUM. Linn. Spcc, 23. p. 1973*

Fabric. Ent, Syst, I; Pars i. p. 164. N^ 175.

De ftookkasten Loopkever. Der Gewiichsehaus-
laufkafer.
Olivier. Ent, Tom» lil, No. 35, p. 106, pi. 5, f, 57, a, b.

PANZBR 111, tab. 7.

Kenteeken» De fprieten rood aan hun grondftuk;

zwart naar het einde; de kop zwart; het borstftuk rond-

achtig, rood; de dekfchilden geftreept, van voren rood,

naar achteren zwart, rood gezoomd; de pooten bleek

rood. Lengte 3 lijnen*

Woonplaats, In de lente onder het mos, het afge^

vallen loof en onder fteenen. In llookkasten en warme

broeibakken.

i6» C. Germanüs. Linm Spec. 26 , p. 1974. Fa*-

BRic. Ent, Syst. I, pars i, p. 162, N^. 167. De

Duitfche Loopkever Der Deutfche Laufkafer.

Panzer 111, tab. 4.

Kcnteeken, De kop, pooten en dekfchilden bruinach-»

tig rood , de laatften aan de punten violet; het borstftuk

afgerond, violet fegrijnachtig , doch aan de onderzijde

zwart , de fchenen der voorpooten gedoomd. Lengte

32 lijn-

Woonplaats. In Junij onderfteenen en onder op het

veld ftaande garven, fomtijds ook op bloemen en in de

bosfchcn.

17. C. VuLGARis. Linn, Spec. 27, p. 1974»

Fabric*
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Fabric. Ent. Syst. I, Pars i , p. 154 , N^. ia8. Da
gemeene Loopkever. Der gewöhnliche Laufkafer.

i»

Olivier, Ent, Tom. 111, No. 35 bis, p. 75, pi. 4, f. 36. Pan*

zcR III, tab. I.

Kenteeken. De -fprietcn en de pooten vaalzwarf; het

borstltiik van voren rond , en even gelijk de geftreepte

dekfchilden paarsch bruin. Lengte 4 lijnen.

Woonplaats. In tuinen , weiden en akkers , ondei

ftecnen, in de bosfchen, onder de fchors der boomen.

18. C. CuPREus. Linn. Spec. 29, p. 1975. Fa-

bric. Ent. Syst I pars i , p. 153 , N^. 126. De

koperkleurige Loopkever. Le Catahe cuivreux, Lc

Bupreste cuivreux. Geoffr.

Olivier, Ent. Tom. lil, No. 35 p. 73, pi. 3, f. 25.

Kenteeken. De fprieten zwart; het grondftuk bruin;

het borstftuk in het midden over langs gegroefd , van

achteren met twee ingedrukte ftippen; de dekfchilden ie-

der met acht groefjes; de kever is geheel groenaolilig ko-

perkleurig en glanzig , van onderen zwart. Lengte 3

tot 5 lijnen.

• Woonplaats. In de tuinen en op de velden.

19. C. PiCEus. Linn. Spec. 30, p. 1975. Fa*

BRic. Ent. Syst, I, pars i, p. 135, N^. 46. De

pikzwarte Loopkever. Der Pechfarbige Lauf-

kafer.

Olivier, Ent. Tom. IIL, No. 35, p. 58 , pi. 11, f. 123.

Kenteeken, Gelieel zwart; het borstftuk hartvormig;

de fprietcn geftrcept , fomtijds vindt men op ieder der-

zelve twee ingedrukte ftippen. Lengte 5 l^nen.

Woonplaats. In' de bosfchen

,

K 20.
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20. C. Sexpunctatüs. -Linn. Spcc, 35 , p. 1977.

Fahric. Ent. Syst. I, pars i , p. 157, N". 145. De
Loopkevcr met 6 ftippen. Le Bupreste d etuis cutvreiix.

Der Sechspunktige Laufkjifer.

pLiviER, Ent, Tom. lil, No. 35, p. 84, pi. 5, f. 50. Goe-

DAERT 2, p, 126, tab. 31. Panzer III, tab. II.

Kcnteeken, De fprieten zwart ; de kop en liet hart-

vormige borstfchild groen , fomtijds ook wel glanzig ko-

pergroen ; .de dekfchilden koperrood, geftreept, op ieder

zes ingedrukte ftippen, in eene regte lijn, over dezelve

vcrfpreidt; langs de buitenrand is mede eene rij van 6

ftippen ; de pootcn vaalzwart. Lengte 4 lijnen.

Woonplaats, Op de de duinen, aan het gras en an-

dere plaatfen.

CCXIV. DE SLUIPKEVER. (JENEBRIO.^

GeJIachtS'Kenteeken» Snoervormige fprieten; het lü-

tcrfte leedje rondachtig ; het borstfluk platachtig bol en

gerand; de kop uitftekende; de dekfchilden eenigzins

ilijf.

I, T. MoLiTOR. Linn. Spec. 2, p. 1995. Fabric.

Ent. Syst. I, pars i, p. iii , N*". 6. De Meeltor.

Le Tenebrion de la farine. Der gemeine Mehl*

kafer.

Olivier, Ent. Totn. III. No. 57, p. 12, pi. i. f. 12, a, b, c.

Panzer II ^ tab. 12.

Kenteeken. De fprieten kastanjebruin; het borst-

fchild vierkantig en gezoomd; de dekfchilden langwerpig

en geftrecpt ; de geheele kever ook de pootcn zwart

,

de voetblaadjes geelachtig. Lengte 2J lijnen.

De
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De kever eerst uit de pop komende is lichtbruin , en

behoudt die kleur dood zijnde; van daar de vele verfcheir

denheden , die er in de kleur voorkomen.

Woonplaats, In rottend hout, onder de fchors der

eiken , in de huizen op vuile plaatfen , in korenmolens ,

bakkerijen enz.

Vooriteling, Het uit de eijeren voortgekomen mas-

ker blijft in dien ftand gedurende één jaar, verandert

alsdan in eene nimf, uit v^elke de kever na 14 dagen

ten voorfchijn komt.

2. T. CuLiNARis. Linn. Spec, 5 , p. 1996. Fa-

BRic. Ent. Syst. I, pars i , p. 113 5 Na. 16. De

Keukentor. Der Kuchengast.

Olivier Ent. Tom. III. No. 57, p. 12, pi. i, f. 13. Panzer II,

tab. I.

Kenteeken. De kop oneffen , het borstftuk geftipt, van

voren eenigzins ingedrukt , het rugfchildje klein , van

achteren rondachtig; de dekfchilden met geftipte ilrepen;

de geheele kever roodbruin of roestkleurig. Lengte

5 lijnen.

Woonplaats. In keukens , kelders ,
provifiekamers ,

onder de fchors van doode boomen, in korenfchel-

ven enz.

DE SCHADUWKEVER. iPIMELU.^

GeJlachtS'Kcnteeken, Draadvormige fprieten, vier

voelertjes ; het borstlluk platachtig bol en gerand , de

kop vooruitflekende ; de dekfchilden eenigzins ilijf. De

meeste ongevleugeld.

K a U
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I. P. MoRTiSAGA. Linn. Spec. 3 , p. 2001. Fa-

BRic. Ent. Syst. I , pars i , p. 107 , No. 3. Blaps

iNTORTiSAGA, Dc ftiiikendc Scliaduwkever. Le Icne-

brion llsse ^ prolongement. Der Todtcnprophct.

Olivier, Ent. Tom, III, No. 60, p. 5, pi. i, f. 2. C, Blaps

MORTISAGA, PANZER 11 , tab. 3.

Kentecken. De fprieten vaal zwart , de vier uiterde

leedjcs geelachtig bruin ; het borstfluk platachtig , van

voren rond lütgefneden ; het rugfchildje breeder dan lang;

dc dekfchilden glad , zeer bol , van achteren in eene

punt uitloopende ; de pooten even gelijk de geheele kever

dof zwart. Lengte 9— 1 3 lijnen.

Woonplaats, In de huizen , in kelders , in keu-

kens , enz.

Eigenfchappen, Walgelijk van reuk , kruipt langzaam

en als bij ftooten.

DE BLAARTREKKENDE KEVER (*). ^LTTTA,)

Gejlachts-Kentcckcn. De fprieten draadvormig ; vier

voclertjes ongelijk van lengte , de achterfte geknodst ; het

borstfluk bijna rond ; de kop neergedrukt bultig ; de

dekfchilden zacht en buigzaam.

I. L. Vesicatorius. Linn, Spec, i , p. 2013.

Fabric. Ent, Syst, I, pars 2, p. 83, No. i. Lytta,

De Spaanfchevlieg. La Cantharide des houtiques. Der
blafenziehende May wurmkafer.

OÈI-

(*).Ik heb gemeend deze Nederlandfche benaming, in navolging

van DUMERiLs Analijtifclic Zoölogie, pag. 2154, mogen te over-

nemen; in de Franfche uitgave noemt die Sclirijvcr dezelve ve&i-

CANS,
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' Olivier, Ënt» Tom. I, No. 46, p. 46, pi. i, f r.

Kenteeken, De fprieten zwart; de kop breed; het

kleine borstftuk , dat fmallcr is, heeft van boven en aan

de zijden bultjes ; de oogen groot , langwerpig en zwart

;

de dekfchilden , het lijf en de pooten goudgroen glanzende.

JVoomplaats. In JuniJ en Julij op de esfchen, ligus-

ter, vlier en fyringen.

Voortteling, Bij de paring zet het mannetje zich op den

rug van het wijfje, hetwelk hare eijercn als eenen groo-

ten klomp in den grond legt , uit welke , na verloop van

14 dagen de maskers voortkomen ; verder is de wijze van

voortteling, zoo veel ik wete, niet bekend.

Eigcnfchappcn, Leven in menigte bij clkanderen,

zijn zeer gulzig , hebben eenen onaangenamen walgelijken

reuk, en vHcgen langzaam. In de geneeskunst worden,

zij als een blaartrekkend middel gebruikt.

CCXV. DE MEII^EVEll. (il/£ZO£.)

Gejlachts-Kenteeken. Snoervormige fprieten ; het

borstlluk rondachtig; de dekfchilden zacht en buigzaam
;

de kop neerwaarts gebogen en bultig.

I. M. Proscarabaeus. Linn, Spec, 1 , p. 2017.

Fabric. Enl, Syst, i, pars 2, p. 517, No. i. De

bastaard Meikever. Le Proscarabó, Scarabó onctueux.

Der blaue Graskjifer.

Olivier, Ent. Tom. III. No. 45, p. 5, pi. i,f. i, a, b, c, d,

e. Panzer XI, tab. 12,

Kenteeken. De kop breeder dan het borstlluk , bei-

de fegrijnachtig ; de dekfchilden korter dan het lijf, le

K 3 der-
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derachtig als Icgrijn ; de gehcele kever ftaalblaauw ; de

pooten zwart. Lengte van 7 tot 14 lijnen.

fVoonplaats, Op het vrije veld , aan zandige zon-?

öchtige plaatfen ; op weiden en braakland , reeds in het

Ijegin van Mei.

Voortteling, De paring gefchiedt in Mei; alvorens

daartoe te komen , ftreelt het mannetje het wijfje

,

ilrengelt zich met zijne fprieten aan de hare. Bij de

paring hangen zij eenige uren aan elkander. Om hare

eijeren te leggen, kruipt zij omtrent één duim diep in

den grond , de maskers komen na 4 weken uit; volvvas-

fen en verfcheidene malen van huid gewisleld hebbende,

kruipen zij bij de aannadering des winters in den grond

om in eene nimf te veranderen , uit welke de kever in

Mei des volgenden jaars te voorfchijn komt.

Eigerifchappen. Bij iedere aanraking laat hij uit de

borst , alwaar de pooten ingeleed zijn , een (linkend

olieachtig vocht vloeijen. De uitwerpfels gelijken naar

die der muizen.

a. Meloc brevicollis. Helwigi.

Panzer. Fase, 10, t. 15.

KenfeekcTi. Blaauwachtig zwart ; het lijf en de dek-

fcbilden een weinig bleeker en dof fijn geflipt , de laatfle

eenigzins gerimpeld.

Woonplaats, Op weiden en zandachtige plaatfen,

CCXVI. DE AARDVLOOKEVER. {MOR^
DELLA.-)

GeJlachtS'Kenieckefi. De fprieten of fnoer of kam-

vormig ; vier voelertjes , de voorlic ^eknodst , de ach-

ter-
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terfle draadvorinig ; de kop (v/annecr het vervaard is)

onder den hals gebogen ; de dekfchilden , naar de tippen

nederwaarts omgekromd ; voor ieder der dijen een breed

plaatje onder aan het achterlijf^

I. M. AcüLEATA» Linn. Spcc. 2 , p. 2023. Fa-

BRic. Ent, Syst, I, pars 2, p. 113, No. i. De fteke-

lige Aardvlookever. Der geftachelte Erdfloh-

ka fer.

OuviER. Ent, Tom. IIII, No. 64, p. 4, pi. i, f. i, a, b, c,

SuLZER, Kennz. der In fee ten, p. 16, pi. 7, f. 46 et a *.

Kenteeken, De kop klein , het borstfluk bol , glad

rondachtig ; de dekfchilden zwart, met ingedrukte (tip-

p jn ; het achterlijf eindigt in eenen ftekcl ; de pooten

zwart. Lengte 2 lijnen.

Woonplaats, In het voorjaar op verfcheiden foorten

van hanevoet en fchernidragende planten, in de tuinen

aan de opkomende teedere moesplantjes.

Eigenfchappen. Zij fpringen gelijk de vlooijen.

I. M. HuMERARis. Linn, Spcc, 3, p. 2024. Fa-

BRic. Ent, Syst, I, pars 2, p. 114, No. 7. De
geelzijdige Aardvlookever. Der gelbfchulterige Erd-

flohkiifer.

Olivier, Ent. Tomc III, No. 64, p. 8, pi, i, f. 7, a b. Pan-

ZER VII, tab. 3.

Kenteeken. De fprieten zwart , aan het einde bruin

;

de kop en het borstftuk glinsterend zwart ; de dekfchil-

den glad , zwart en zeer glinsterende , met eene gele

vlek aan de zijde van derzelver grondlluk; de pooten

geel. Lengte omtrent eene lijn.

K 4 Woon--
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Wo onpfaats. In Augustus op fchermdragende planten

;

komt weinig voor.

3. M. Flava. Linn» Spec, 6, p. 2024. Fabric.

Ent. Syst, I, pars 2, p. 115, No. 13. De gele Aard-

vlookcver. Der gelbe Erdflohkiifer.

Panzer VII , tab. 14.

Kenteeken De fprieten aan derzelver grondftuk geel ,

naar het einde bruin ; het borstftuk en de dekfchilden

geel, de laatfte aan het einde zwart; de pooten geel.

Lengte i lijn.

Woonplaats. In het voorjaar en den zomer op de

bloemen van verfcheiden planten , en op de vvilg^

,

boomen.

CCXVII. DE ROOFKEVER. (^STJPHTLINUS.^

G ejlachtS'Kenteeken, Snoervormige fprieten; vier

VQ eiertjes ; halve dekfchilden ; bedekte vleugels ; een on-

verdeelde Haart, die twee langwerpige blaadjes doet voor

den dag komen.

I. S. HüiTus. Linn. Spec. i , p. 2025. Fabric.

Eiüt. Syst. I, pars 2 , p. 519 , No. 2. De ruige Roof-

kever. Lc Staphylin bourdon. Der rauhe Raub-
k l feT.

Olivier, Ent. Tom. ÏII, No. 42, p, 7, pi. i, f. 6. Panzer XI,

tal). 16.

Kenteeken. De fprieten zv/art ; de kop groot , geel

;

de vooruitgaande kaken liaan boogswijze over elkander

;

het borstHuk geel, van achteren zwart gerand; voor de

dek-
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dckfchilden een' violetten band ; de rug donker graauw,

van voren zwart, het achterfle gedeelte vaü het lijf geel

,

de pooten ruig en zwart. Lengte 9 lijnen.

Woonplaats. Reeds in April , op zandigen bodem

,

ook in mist , menfchendrek en in aas , aan fommige

plaatfen menigvuldig, aan andere zeldzamer.

2. S. MuRiNus. Linn. Spec, 2, p. 2026. Fabric.

Ent. Syst. I, pars 2, [p. 520, No. 4. De muisvale

Roofkever. Le Sta'phylin velouté Der mausefar-

bigt e Raub-kjif er.

Olivier, Ent, Tom. 111, No. 42, p. 15, pi. 6, f. 51, a,Jb. Pan-

ZER XI, tab. 16.

Kenteeken. De fprieten graauw; de kop platachtig;

het borstfluk van voren hol ingefneden , van achteren

gerond ; de dekfchilden breeder ; de kleur van alle deze

declen is graauw geel , met zwarte (tippen ; het

achterlijf zwart gewolkt , de pooten geel. Lengte 5—

8

lijnen.

Woonplaats. In April bij aas en allerlei drekftof.

Eigenfchappen. Loopt zeer Ihel , bijt van zich ;

wanneer men hem eene vlieg voorhoudt ,
grijpt hij die

en eet haar.

3. S. Maxillosus. Linn. Spec. 3 , p. 2026. Fa-

BRic. Ent. Syst. I, pars 2, p. 521, No. 9. De

grootc nijperige Roofkever. Der groszkieferichte

Raubkafer.

Olïvjer, Ent. Tom. III, No. 42, p. 9, pi. i, f. 5> a, b. Pan-

ZER XI. tab. 2.
,

Kcntccken. De fprieten zwart; de kop groot, en

K < even
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even gelijk het borstftuk gliiiftcrend zwart; de dd^fchil-

den zwart met eene graauwe zwart gelHppelde dwars-

Itreep ; het achterlijf zwart met witte vlekjes ; de pootcn

zwart.

fFoonpIaats. In April bij drekhoopen , in aas , inzon-

derheid in boschachtige plaatfen.

4. S. Erythropterüs. Linn. Spec, 4 , p. 2027.

Fabric. Ent, Syst. I , pars 2 , p. 522 , No. 14. De

roodvleugelige Roofkever. Le Staphylin it etuis cou-

leur de rouille. Der Raubkafer mit den ro-

then flugel decken.

Olivier, Ent^ Tom. UI, No. 42, p. 12, pi. 2, f. 14. Panzer

XI, tab. 4.

Kenteeken, De fprieten rosgeel, aan het einde zwart;

de kop en het borstftuk zwart als fijn fegrijn leder ; de

dekfchilden en de pooten geelachtig rood ; het achterlijf

zwart met glanzige witachtige graauwe vlekjes aan beide

zijden der ringen. Lengte 8 lijnen.

Woonplaats. In de lente onder fteenen , in den zomer

bij dorre hoopen van koemist, bij aas en onder rottige

paddeftoelen.

Eigenfchappen. Wanneer men ze in glazen houdt,

en infectcn voorwerpt , vallen zij er gretig op aan , om

(Jie te eten.

5. S. Flavipes. Linn, Spec, 22 , p. 2037. Fabric.
.

Ent^ Syst, I, pars 2 , p. 529, No. 39. De geelpooti-

ge Roofkever. Der gelbfusfige Raubkafer.

Kentecken, Geheel zwart; de fprieten, de dekfchil-

den en -de pootcn rocstklcurig.

Wüinplaats, cp de zwammen.
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6. S. Laminatus creutseri, J. l. gravenhorst.

Mofiogr Colcopteaorum microptcrorum^ p. 86, fp. 81.

Panzer XI, No. 20.

Kenteeken, Glanzig zwart ; kop en borstfchild donker

groenachtig ; op het laatfte van onderen met vier nevens

eikanderen ftaande ftippen. Lengte 3I 1.

Woonplaats^ Bij mesthoopen en aas.

CCXVIII. DE OOPvWORM. iFORFICULJ.^

GeJIachts-Kenteeken. Borstelige fprieten , ongelijk

groote draadvormige voelertjes ; halve dekfchilden; de

vleugels gedekt ; de ftaart tangvormig.

I. F. AuRicuLARiA. Ijinn, Spec. i , p. 2038. Fa-

BRic. Entn Syst, II, p. i, N*. i. De gewone groo-

te Oorworm. Le perce oreille. Der gemeine Zan-

gen kafer.

SuLZER. Abgekurzte Gefch. der Infecten. S. 70, jab.

7, f. 17. Mas,

14. Kennz. dèr Infecten. S. 88, tab. 7, f. 50.

Femina.

HfiRBST, Einleit. znr kenntn. der Infecten I. S. 190 •.

tab. 31, f, I, a, vliegende, f. i, b, loopende,

Kenteeken, De fprieten en de kop bruinrood ; het borst-

ftuk plat , zwart , met opltaande bleekgeele randen ; de

dekfchilden lichtgraauw ; aan de punt wit ; het achterlijf

roodbruin ; de ftaarttang is aan den wortel het dikfte

,

aan het einde als een haak gebogen , aan de binnenzijde

bij de mannetjes fijn gekerfd. Lengte 5 tot 7 lijnen.

ÏVoonpïaats, In holligheden, in de bloemkelken; in

de Hengels der planten, in holle boomcn, in oude muren,

op den grond gader Itecncn.

Voort'
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Voorttcling In Mei of Junij , het wijfje logt hare eije-

ren in den grond, in reten van oude boomen, onder (ke-

nen enz. De ouden dragen veel zorg voor hare cijeren,

zoodat wanneer men die verftrooit, het wijfje die weder

hij elkander brengt, ook de jongen houden zich eenige

tijd bij de moeder zonder dezelve te verlaten.

Eigenfchappen. Loopen zeer fnel, vliegen meest bij

avond of nacht. Zijn zeer vraatzuchtig, zoodat zij bij

honger elkander eten.

II. HALFSCHiLDiGE. (^lletniptera,')

CCXIX. DE KAKKERLAK. {BLATTA.^

GeJIachts-Kenteeken. De kop neergebogen; de fpricten

borftelachtig ; de voelertjes draadvormig , ongelijk van

lengte ; de dekfchilden en de vleugels plat , eenigzins

Icderachtig; het borstftuk platachtig, kringrond en ge-

zoomd ; de pooten tot loopen gefchikt ; boven den ftaart

(bij de meesten) twee hoorntjes.

Aanmerking, De Blatta oriëntalt s. L. Hoezeer

thans als eene inlandfche foort in dit geflacht kunnende

aangemerkt worden, is evenwel eerst federt het jaar 1749

hier te lande ingebragt , en kan overzulks , volgens het be-

paalde bij de vraag der Maatfchappij , hier niet mede in de

rij der inlandfche foorten van kakkerlakken geteld wor-

den.

I. B. Germanica. Linn, Spec, 9, p. 2044. Fa-

BRic. Ent, Syst, II, p. 10, No. 22. De Duitfche

Kakkerlak. DieDeutfcheSchabe.

Feussly, Archives, p. 171, tab. 49, f. 10. Panzer Xl, tab. 17.

Kcntccken, De fprieten langer dan het lijf, hetwelk

licht-
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lichtgeel is, op het borstftuk twee evenwijdige zwarte

Itrepcn , welke na den dood genoegzaam onzigtbaar

worden ; de pooten bruinachtig ; de beide geflachtcn ge-

vleugeld. Lengte 2| lijn.

Woonplaats. Op den wilden Pijnboom (pinus Syl-

vestris L.') in Gelderland en elders.

2. B. Maculata. Llnn. Spec, 25 , p. 2045. Fa-

BRic. Ent. Syst. II, p. 11, No. cl6. De gevlekte Kak-

kerlak. Die gefleckte Schabe.

Panzer XI, tab. 14. — ScHREBER, im Naturforfcher. B. XV,

p. 89, tab. 3, f. 17 en i8*

Kenteeken. De fprieten bijna zoo lang als het lijf;

het borstfchild zwartachtig bruin , van voren en langs

de zijden wit geelachtig en rond ; de dekfchilden zoo

lang als het lijf , wit geelachtig van voren , naar achte-

ren, gelijk ook de pooten, donkerbruin.

Woonplaats. In denne bosfchen , en op de heide.

CCXX. DE KREKEL. {GKTLLUS.^

Gejlachts - Kejtteeken. De kop omgebogen ; de kaken

met draadvormige voclertjes voordien ; de fprieten of

bordel of draadvormig ; vier dakvormige en opgerolde

vleugelen , de onderfte gevouwen ; de achterpooten tot

fpringen gefchikt; aan alle de pooten twee nagels.

I. G. SuBULATus. Linn, Spec. 8, p. 2058. Fa-

BRic. Ent. Syst. II, p, 26, No. 3. Acridium Subii-

lat urn. De Elsvormige Krekel. Le Criquet a corcelet-

allongé. Die f p i t z f 1 ü g 1 i c h t e G r y 1 1 e.

SuLZER. Htsi. iiis, p. 82, tab. 8. f. 7, enz. — Herbst. Op.

city l, p. 203, tab. 34, B, f, a, b, c.

Ken-
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Kenteeken, De fprieten omtrent zoo lang als het vier-

de deel van het lijf; het doorgaans graauwe borsrftiik

ftrekt zich uit tot over het acliterlijF en loopt fpits toe ;

de zvvartachtige dekfchilden klein , ovaal , kunnen de

vleugelen niet geheel bedekken ; evenwel worden deze

door het lange borstftuk, onder hetwelke zij als een waai-

jer toegevouwen zijn , genoegzaam gedekt. Lengte 18

lijnen, fomtijds iets meer.

Woonplaats, In de lente en den zomer , voorname-

l.jk op zandige weiden , ook in boschachtige plaatfen.

Eigcnfchappcn, Springt vaardig en ver , vliegt b^j

korte afflanden.

2. G. GpvYLlotalpa. Linn, Spec. 10 , p. 2059.

Fabric. Eni, Syst» II, p. aS, No. i. Acheta Gryl-

lotalpa. De Molkrekel , de Veenmol. Le Taupe gril-

Ion, La CourtilUere, Die M a u 1 vp' u r f s g r i 1 1 e.

Panzer XI, tab, 5. Roesel U, D. 2e St. . p. 353, tab. 14

en 15.

Kcnteekcn, De kop klein; het borstfluk lang, dik en

gerond , glad , naar achteren verbreed ; de bovenvleugels

geelachtig , met zwarte aderen doorweven , kort , ilechts

tot de helft van het lijf reikende ; de ondervleugels als

een driehoek , met ongelijke zijden ; in den ftaat van

rust zijn zij als een waaijer zamengevouwen , fpits uit-

loopende en als twee bundels over het achterlijf uitge-

ftrekt en heen hangende ; de voorpooten zijn zonder-

ling gevormd ; het voetblad is breed , als met vingers en

(lompe punten voorzien, en alzoo veel gelijkende naar de

voorpooten van den mol ; de fcheenbeenen der achterpooten

zijn aan de buitenzijde met 4 doornen gewapend. Lengte

18 lijnen.

Wo -
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Woonplaats, In den grond , in de tuinen en de wci«

den ; inzonderheid vindt men hem in Julij. .

Foorttellng, De paring gefchiedt in Juni] en Julij.

Het wijfje graaft een hol van bijna 2 duimen in den

grond om hare eijeren in te leggen , en fterft omtrent

cene maand daarna , wanneer ook de jonge uitkomen

;

deze vervellen vijf malen , voordat zij vleugelen bekomen

en als geheel gevormd aangemerkt kunnen worden.

Eigenfchappen. Zij beminnen drooge inzonderheid

veengronden, maken met hunne platte breede voorpooten

gangen in den grond , om de wortelen der gewasfen te

kunnen afknaauwen. De mannetjes maken in Junij en

Julij 's morgens en 's avonds met de vleugelen een krie-

kend geluid , zij huppelen eerder dan dat zij fpringen.

3. G. DoMESTicus. Linn. Spec* ia, p. 2060. Fa-

BRIC. Enf. Syst, II , p. 29 5 No. 3. ACHETA DOMES-

TiCA. De Huiskrekel, Le grUlon domestique. D i e

H a u s g r i II e.

Panzer XI. AciiETA DOMESTiCA, tab. 5, Mas ^ tab. 7. Femin.

RoESEL 11 D, 2e St. p. 336, tab. 12.

Kenteeeken. De kop groot en rond; de fprieten zeer

dun en langer dan het lijf; het borstftuk glad, rolrond-

achtig , aan de zijden plat , donkerbruin , met eene lich-

tere eenigzins kruisvormige figuur; de bovenvleugcls lang-

werpig rond , bruin , met eene gele ftreep over langs , leg-

gen horizontaal over den rug; de geelachtige ondervleu-

gels eindigen in eene lange hoomachtige fcherpe punt

;

aan het achterlijf zijn op beide geflachten twee lange

fijn behaarde zeer buigzame ftaartdraadjes , tusfchen deze

is bij het wijfje de lange , regtc , hoornachtige legbuis

SC-
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geplaatst; de achterpooten zijn lang, de dijen dik, breed,

en de fcheenen eenigzins gekromd. Lengte 8 lijnen.

Woonplaats, Bij voorkeur in de huizen, vooral in

de keukens bij de haardfreden , fornuizen , ovens en in

de muren der fchoorfteenen.

FoortuUng. Bij de paring bdvlimt het wijfje het

mannetje , buigt hare lange legbuis opwaarts , waarop

hij zich door middel van een met een haaltje voorzien

plaatje , hetwelk uit eene fpleet aan het einde van zijn

lijf voorkomt , aan het wijfje vasthecht , brengende met

een blaasvormig deel , uit dezelfde fpleet mede voortko-

mende, eenen droppel helder vocht in eene opening wel-

ke bij het wijfje onder de legbuis aanwezig is , waar-

door de eijeren bevrucht worden. Deze worden door

de legbuis het zij in den grond, of in de reten der mu-

ren gelegd, uit welke de jongen na lo a 12 dagen voort-

komen.

Elgenfchappen. Bij dag houden zij zich fchuil, zoe-

kende des avonds of nachts hunne behoefte. Koude kun-

nen zij niet verdragen, en het is der opmerking waardig

dat een krekel, offchoon hij aan eene warme plaats

zich ophoudt , evenwel altijd koud is , wanneer men hem

aanraakt. De mannetjes maken met hunne bovenvleuge-

gelen tegen elkander te wrijven, in de huizen een on-

aangenaam geluid.

4. G. Camprestris. Limi» Spec, 13, p. 2o6i'

Fabric. Ent, Syst. Il, p. 31 , No. 11. Acheta Cam-'

pestris. De Veldkrelcel. Le Grillon des Champs. D i e

F e Idg r i 1 Ie.

Panzer XI, tab. d.^Jcheta Campestris ^ Mas, tab. 9, f. Roesel,

11 D, 2e St. p. 344, tab. 13.

Ken-
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Kentecken. De kop groot, rond gewelfd; de fprieten

lang en zeer buigzaam , het borstftuk gewelfd , aan de

zijJen plat ; de bovenvleiigcls liggen hüri?:ontaal eenigzins

over elkander gcflagcn op het lijf, zijnde aan de gewricb'-

ten okergeel gevlekt; de ondervleugels doorfchijnende

bruin ; het achterlijf met twee van elkander afltaande

draadvormige ftaarten , tusfchen welke de legbuis bij het

wijfje geplaatst is ; de achterpooten dik ; de dijen br lin

rood, de fchenen met doornen bezet. Lengte ii lijnen.

JVoonplaats, Op de weiden en velden reeds in het

begin der lente.

Voorttding, De paring gefchiedt in Julij of Augustus

op even dezelfde wijze , als bij de huisgrillen ; acht da-

gen daarna legt het wijfje hare eijeren , borende met hare

legbuis voor ieder ei eene holte in den grond ; fomtijds

legt zij ook wel 5—6 eitjes in één hol , kruipende de

jongen , 14 dagen daarna, uit dezelve.

Eigenfchappen. Met hunne achterpooten maicen zij

holHghcden in den grond, welke altijd eene horizontale

rigting hebben, en aan de middagzon blootgefteld zijn ,

daar zij de warmte zeer beminnen. Zij loopen fnel, en

kunnen ook fpringen.

• 5. G. ViRiDissiMUS. Linn. Spec. 31 , p. 2067.

Fabric. Ent. Syst. II , p. 41 , N^. 32. De groote

groene Sabclfprinkhaan. La Sauterdle a coutelas. Die

grosfe grüne Singheuschrecke.

pANZER XI, tab. 18, LocusTA viridisfima. Maf. tab. 19. Fem.

RoESEL. lle. D. ae Stuk, p. saS, tab. 10 en 11.

Kenteeken. De fprieten langer dan het lijf; de kruin

van den kop bultachtig; het borstftuk gerand; de

L dek-
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dekfchildcn en de vleugels eens zoo lang als het lijf;

de ondcrvlciigels breeder dan de hovende, dooifcliijnen-

de, met vele dikke aderen overlangs en zeer vele dun-

nere overdwars , en als een vvaaijer zamengevouwen. De al-

genieene kleur is groen , doorgaans met eene bruinachtige

ftreep overlangs van het lijf; de pooten geelachtig groen

de achterde tot fpringen gefchikt. Lengte 22 lijnen.

IVoanplaats. Op boomen in de bosfchen, vindt men

dezelve bij enkele reeds half Junij. De mannetjes hou-

den zich bij voorkeur op in de heggen langs de tuinen

,

en tusfchen de lindebladeren. In het algemeen treft men

dezelve aan op allerlei boomen en ftruiken , gelijk ook

óp tarwe- en haverakkers.

Voorttellng. De paring gefchiedt in de bosfchen in

Julij en Augustus , op de wijze der beide voorgaanden.

Het wijfje legt hare eijeren met de Icgbuis in den grond

,

in welken zij den geheelen winter verblijven, komende de

jongen eerst in Mei des volgenden jaars daaruit voort.

Eigenfchappen. Springen op groote afftanden; ftil

zittende rigten zij hunne fprieten in de hoogte; zijn taai

van leven. Frisch (*) nam er al het ingewand uit, en

desniettegenftaande kropen zij nog, 24 uren daarna,

voort.

6. G. Verrucivorus. Llnn, Spec, 33 , p. 2067.

Fabric. Ent. Syss, II , p. 42 , Nq. 33. Locusta

verruciyora. De bonte Sabelfprinkhaan. La Sauterellc

rouge d yerrt/es. Die warzenfresfende Heusch-
r e c k e.

pAN-

(> Bcfc^ireibung von allerley infecten in Teutsch-
land, Xll Thei), f. 6.
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Janzrr XI, tab. 20. LocusTA verruciva. Maf. tab. 21 Tem.

RoESEL Ile D. 2e Stuk, p. 313, tab, 8.

Kenteeken. De fprieten bruin, zoo lang als het lijf;

de kop groot ; het borstftuk plat , naar achteren gerond

,

aan de zijden afliellende; de dekfchilden een weinig lan-

ger dan het lijf 5 de ondervleugels groenachtig en onge-

vlekt. Dè kleur is donker grasgiroen; de dekfchilden heb-

ben overlangs eene bruine ftreep; de fchenen roodachtig

bruin en gedoomd. Lengte omtrent ij duim.

Woonplaats, In het gras op de weiden en velden , in

de tuinen, ook wel op het afgemaaide korenland.

Voortteling, Als bij de voorgaande foorten.

Eigenfchappen. In kop en pootei^ hebben zij veel

kracht , fpringen tamelijk ver , doch vliegen niet op groo-

ten aflland. De mannetjes maken , in Julij en Augustus

gedurende den ganfchen dag , een knarfend , trillend ge-

luid. Na den dood tot bederving overgaande , geven zij

eenen Herken flank van zich.

7. C. Varius. Linn. Spec, 109 , p. 2068. Fa-

BRic. Ent, Syst. II , p. 42 , No. 35. Locusta Varia,

GoBDAERT. Metam, 11, p. 165, p. 40. Sülzer, Gefch, p. 83,

tab. 8, f. 9. Panzer XI, tab. i.

Kentecken, De oogen en het voorfte gedeelte van den

kop licht zeegroen, tusfchen de fprieten donkerder en

fpits; van daar loopt er over het borstftuk eene gele

ftreep , het laatfte van achteren wit , met groen gezoomd

;

de dekfchilden groen, lichter geaderd; het lijf van boven

licht geelachtig groen, van onderen witachtig; de pooten

doorfchijnende.

Woonplaats. In Augustus aan de ftammen van vele

boomen.
L 2 Ei-
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Eigerfchnppen, Dood zijnde , verliest dit diertje zij-

ne fraaije kleuren, en wordt bruin.

8. G. Caerulescens. Linn» Spec» 44, p. 2077,

Fabric. Ent» Syst, II, p. 59, No. 50. De blaauvve

Sprinkhaan. Le Criquet d ailes bleues et noires. Die

b laugeflugelte Schnarrheuschrecke,

PANZE& XI. tab. II, RoESEL 1 le D. ae Stuk, p, 393, tab,

21 , f. 4.

Kentceken, De fprieten en de kop donkerbruin; het

borstftuk in het midden overlangs, met eenen fcherpen

rug 5 en even als het lijf en de dijen roestkleurig bruin

;

de dekfchilden fmal, graauwachtig , met bruine dvvars-

banden; de vleugels groenblaauw, met eenen donker-

bruinachtigen band; de toppen grijs; de fchenen groen-

achtig geel en gedoomd. Lengte 11 lijnen.

Het wijfje heeft het groenblaauwe aan de vleuge-

len niet.

Woonplaats. Menigvuldig van Augustus tot October,

inzonderheid op de duinen , zandige gronden en zonrijkc

heuvels.

Eigen/chappen. Zij maken een aanhoudend , zacht

,

fisfend geluid.

9. G. Stridulus. Lsnn, Spec. 47 , p. 2078,

Fabric. Ent. Syst, II, p. 56, N°. 37. De ratelende

Sprinkhaan. Le Criquet ^ ailes rouges. Die r o t h

und fchwarz geflügelte Heuschrecke.

Panzer XI, tab. 12. Roesel Ile D. ae Stnk, p. 390, tab. 21,

^. i> a, 3.

Kentceken. De fprieten zoo lang als de kop en het

borstduk ; het laatfte eenigerniate gekield; de dekfchil-

den
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étn brum^ zwart gevlekt; de vleugels rood, aan de lip-

pen zwart gezoomd; het lijf donkerbruin en zwartachtig,

foms wat lichter of donkerder. Lengte 14 lijnen.

fVoonpIaats, In Julij tot in September in het alge-

meen op drooge en heuvelachtige plaatfen , en in bos-

fchen.

VoorttcUng. De eijeren , die het wijfje in den grond

gelegd heeft , verblijven aldaar tot de volgende lente

,

wanneer de jongen er uit voortkomen.

Elgenfchappen, Vliegen fnel , en maken , al vliegen-

de, eqn geruisch , hetwelk naar dat van eenen ratel

zweemt.

10. G. ViRiDULüS. Llnn. Spec, 54 , p. 2080

.

Fabric. Ent. Syst, II, p. 61. No. 59. De groenach-

tige Sprinkhaan. Die grünliche Heus c h reek e.,

Frjsch, Inf, IX, t. I, f. 7.

Kenteeken, De fprieten bruin, zoo lang als den kop en het

borstftuk; deze beide donkergrasgroen , bij fommigen zijn

de zijden van beide alleen groen ; de rug graauw en zwart

gevlekt ; de dekfchilden aan de buitenzijde wit gezoomd.

Lengte 9 lijnen.

Woonplaats. Op weiden , en in drooge , onvruchtba-

re (treken.

Elgenfchappen. Het geruisch , dat zij maken , wordt

den geheelen zomer gehoord.

11. G. RuFus. Linn. Spec. 56, p. 2081. Fa-

bric. Ent. Syst. II, p. 62, No. 63. De rosfe Sprink-

haan. Crlquet brun a antennes a houton» Die grau-

f I ü g 1 i c h t e li e u 3 c h r e c k c.

L 'A Sciiar-
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SciiaFFER. Icon Infector^ tab. 136, f. 4 et 5. AcRiDiuM

QUARTüM»

Kentecken, De fprieten aan het einde met een langwerpig

rond puntig , zwart knopje , hetwelk aan den punt witachtig

is'^ de kop en het borstftuk graauw , aan beide zijden

met eene zwarte llreep ; de dekfchilden graauw , bij fom-

mige met eenen rooden gloed ; het lijf ros of bruin-

graauw, van onderen geelachtig groen; aan de zijden

eene zwarte vlek, en aan den ftaart eene roode ftreep.

Lengte 9 lijnen.

Woonplaats. Zomers op drooge, zandige plaatfen en

op de weiden.

12. G. Grossus. Linn. Spec, 58, p. 2081. Fa-

BRic, Ent, Syst. II, p. 61, No. 60. De bonte Sprink-

haan. Lc Criquet enfanglante. Die dickleibichte

G r y II e.

Panzer XI, tab, 7. Frisch, Inf, IX, Th. p. 5, tab. x. f, 4.

Kenteeken, De fprieten groenachtig , naar het einde

bruin 5 de kop groenachtig geel ; het borstftuk bruin

,

wederzijds geel gezoomd, met eenen zeer ftompen hoek;

de dekfchilden vaal groen , aan de buitenzijden met gele

randen ; de vleugels gedeeltelijk geel , gedeeltelijk graauw-

achtig wit ; de pooten groen ; de dijen rood. Lengte

13—14 lijnen.

Bij het wijfje is het lijf langer dan de vleugelen ; bij

het mannetje heeft het tegendeel plaats. Na den dood

veranderen de kleuren menigmaal.

Woonplaats, Zomers op zandige gronden , uitgedroog-

de akkers , dorre heiden , en ook wel op weiden.

Eigcnfchappen. Levendig van aard ; fpringcn en vlie-

gen
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gen te gelijk , omtrent twee voeten l)oven den grond

;

vliegen niet ver; de mannetjes maken , door het ftrijken

der achterpooten langs de bovenvleugelen , een zacht maar

aanhoudend geluid,

CCXXII. DE LANTAARNDRAGER. >

GcjlachtS'Kenteeken. Het voorfte gedeelte van den

kop verlengd en hol; aan de fprieten, die onder de

oogen geplaatst zijn, twee leedjes, van welke het buiten-

fte kogelvormig en grooter is; de mond met eenen om-

gebogenen , van onderen langs het lijf löopende , vijfledi-

gen fnutt ; Tpringpooten.

1. F. EuROPAEA. Linn. Spec, 9 , p. 2091. Pa-

BRic. EtJt, Syst. IV, p. 6, No. 19. De Eüropffche

Lantaarndrager. Der kleine Europaifche La-

ternent rager.

pANZER XIX, tab, 16. SuLZER, AbgckuTZte Gefch, det Infecl,

p. 8^, tab. 9, f. 5y a.

Kenteeken, De kop als een kegel verlengd , van bo-

ven en van onderen met verheven lijnen geteekend ; de

vleugels groen , netvormig . verfchillen alleen in de groot-

te ; het lijf bleekgroen; de pooten zeer lang; de fchenen

der achterite gedoomd. Lengte 5 lijnen.

Woonplaats, Op het wollekruid.

Eigenfehappen. Zg fpringen weg, v(ranneer men hen

vatten wil. Of de verlenging van den kop in het don-

ker licht van zich geeft , fchijnt nog niet uitgemaakt.

CCXXilL DE CICADE. iCïCADA.^

GeJlachtS'Kentceken. De fnuit omgebogen ; de fprie-

L 4 ten
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ten borftelig; vier vliesachtige, fchuins afloopende vleu-

gelen ; bij de meesten fpringpooten.

I. C. Genistae. Linn, Spec. 56, p, C093. Fa-

BRIC. Ent. Syst. IV, p. 16, N°. 31. Membracis

Ge/, stae. De Bremcicade. Lc demi DiabU, Die
Genlter cicade.

Geoffroi, Hist. des Itif. , l 424, No, 19.

Kenteeken. De kop klein, en even gelijk het naai

achteren uitgerekte fpits eindigende borstftuk , donkerbruin

;

het achterlijf zwart , met witte ringen ; de vleugels geel.

Woonplaats. Op de brem.

a. C. CoRNUTA. Lif7n. Spec. 6, p. 2094. Fa-

BRic. Ent, Syst. IV, p. 14, No. 22. Membracis

Cornuta. De gehoornde Cicade. Le petit Diable,

Die gehornte Cicade,

Panzer XIX, tab. 19. Membracis Cornuta. Sulzer, Kennz

der Jnfecten, p. 95, tab. 10, f. 63,

Kenteeken. De kop nederwaarts gebogen; het borst-

ftuk breed, aan de zijden met twee fpits uitloopende

hoorntjes, op deszelfs midden eene foort van kam, zich

verlengende in eene digte en gedraaide punt, tot aan het

einde van het acliterlijf ; de dekfchilden bruin geaderd en

doorfchijnend; de pooten geel. Lengte 4! lijn.

Woonplaats. In Julij op wilgen , distelen , op het ko-

ren en op de weiden.

Eigenjchappen. Doet groote fprongem

3. C. AuRiTA. IJnn. Spec. 7,p. 2095. Fakric.

Ent, SysL IV, p. 11 $ N*^. 15. Membracis aurita.

De
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De geoorde Cicade. L& grand Diahh. Die geöht'

te Cicade.

Panzbr XIX, tab, 18. SuLZER, ahgek, Gefch, der Inf, , p. 89,

tab. 9, f. a. Stoll, Cicaden, p. 30, t. 4, f. 22.

Kenteekcn. De kop van voren als een vliezig rond-

fchild, met drie uitpuilingen; aan de beide zijden van

het borstftuk een vliezig horentje, in de gedaante van een

oor; de bovenvleugels bruinachtig gevlekt, de onderfte

zwartachtig; de fchenen der achterpooten vliesachtig ver-

breed, en de buitenzijde met doorntjes en haartjes be-

zet ; de algemeene kleur is aschgraauw of groenachtig

geel. Lengte 6 lijnen.

Woonplaats. In Julij en Augustus op eiken- en ha-

zelftruiken; ook in de tuinen. Is zeldzaam.

4, C. Spumaria. Linn. Spec, 24 , p. 2102. Fa-

BRic. Ent. Syst. IV, p. 51 , N©. 18. Cercopis Spu-

maria» De Schuimcicade. Le CigaU hedaude^ Cigale

de Vécumc du gramen. Die Schaumcicade.

Panzbr XIX, tab. 8. Cercopis. Roesel, Ile D. 2e Stuk , p.

400, tab. 23.

Kenteeken, De kop breeder, dan lang, vooraan, digt

bij de oogen, twee korte, dunne fprieten; het borstftuk

vijfhoekig; de bovenvleugels lederachtig , met vele ade-

ren , de ondervleugels zeer dun , vliesachtig doorfchij-

nend , en in den ftaat van rust , zamengevouwen , en

zijdvvaarts afhangende; de achterpooten langer dan de

vier voorften; de fchenen met twee doorntjes. Lengte

4 lijnen.

Woonplaats, Bijna Op alle boomen en planten , inzon-

heid evenwel op wilgen en rozen reeds in het begin van

iica zomer , het meest evenwel in September.

L 5 Voort'
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Voortteling, Paren in September en October ; zij legt

hare eijeren in de fpleten van de fchors der boomen

,

waarin zij overwinteren , om in het volgende voorjaar uit

te komen. De oude fterven alle voor den winter.

Eigenfchappen. Het witte fchuim, hetwelk men in

Junij en Julij aan de takken van meest alle foorten van

boomen ontwaart, wordt, door de maskers van dit

en meer andere foorten van kleine cicaden voortgcbragt.

Het is het fap der boomen , hetwelk hen eerst tot voed-

lel verftrekte, en nu tot bedekking dient. In dit fchuim

leeft het infect , en komt er niet uit, voor dat het vleu-

gelen verkregen heeft. Om hetzelve te bereiden, zet het

zich aan een takje of bladfteel , waarin het met zijne zuig-

buis boort, om zich vol fap te zuigen; dit volbragt heb-

bende, draait en beweegt het zich met het achterlijf

naar alle zijden en op en nederwaarts, tot dat uit den

aars een klein waterbelletje ten voorfchijn komt, hetwelk zrj

onder het lijf plaatst , herhalende zulks zoo menigmalen

,

als zij nog van dit vocht in hét lijf heeft, en hetzelve

met dit fdiüfm geheel bedekt, en van eene zoo kleverige

zelfftandigheid is, dat het niet ligt verdroogt. Doorgaans

woont er flechts een diertje in elk fchuimhoopje, fomtijds

evenwel ook 3,4 en 5. Zij kunnen niet alleen zeer

vaardig kruipen , maar ook zeer fnel en ver fpringen. Merk-

waardig is het , dat ^qzq, cicaden menigmaal des avonds

in groote zwermen zamentrekken , en een licht, dat zij

ontwaren, volgen of daar op aantrekken, zoodat zij te-

gen de glazenvenders , aan welker bmnenztjde een liclit

geplaatst is, als regendroppels tegen de glazen flaan.

5. C. Nervosa. Linfi, Spec. 25 , p. 2105. Fa-

BRic. Ent. Sjsi. IV, p. 42, N^. 64. De geaderde

Cr-



NEDEllLANDSCHE INSECTEN. 171

Cicade. La Cigalc d aiks trans^arents. Die ge-

libte Raubcicade.

Panzer XIX', tab. 6, Flata Nervofa^ De geer, luf, 111, p.

182, No. 4, tab. 12. f. 1 et 2.

Kenteeken, De kop geelachtig , van boven met twee

zwarte ftippen ; het borstftuk geelachtig, en zoo kort,

dat het eerder een fchubbetje gelijkt , hetwelk achter den

kop geplaatst is ; het rugfchildje is groot , donkerbrwin

,

met drie verhevene ftrepen ; de dekfchilden geelachtig

graauw, doorfchijnend , met geftipte aderen en eenige

langwerpige bruine vlekjes , welke inzonderheid aan de

achterranden in eene dwarfche rij geplaatst zijn; de poo-

ten geelachtig bruin. Lengte 3 lijnen.

Woonplaats. Op verfcheiden planten en bloemen, op

de weiden en grasrijke plaatfen.

Eigcnfchappen. Zeer levendig , en doen wijde

fprongen.

6. Flavicollis. Linn, Spec. 33 , p. 2106. Fa-

BRic. Ent, Syst. IV, p. 124, No. 170. De Geelhals.

Stoll, Cicaden, p. 97, tab. 25, f. 142 en B.

Kentceken. De kop geel , op denzelven twee bruine

vlalvjes ; de oogen geelachtig bruin ; het borstftuk van

voren geel , van achteren zwart en geel gerand ; de dek-

fchilden bruin, aan de tippen ftroogeel; de vleugels grijs

doorfchijnende; het achterlijf van boven vaal zwart, van

onderen bruingeel.

Woonplaats. In de tuinen op vele planten.

7. Flava. Linn. Spec. 34, p. 2106. De gele

Cicade. D i e g a n z gelbe C icade.

GRONoviiys, Zoopkytaclam^ No, 68f.

Ken*,
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Kcntcekcn. Geheel en al geel.

8. C. RosAE. Linn. Spec, 50, p. 21 15. Fabrtc»

Ent. Syst. IV, p. 45, No. 77. De Rozebooms Ci-

cade. La Cigalc des Charmillcs. Die Rofencicade.

Reaumur, Inf, V, tab, ao. f. 10—14. Frisch, Befckreib» Inf,
XI, p. 15, No. 15, tab. 3.

Kenteeken. Geelachtig, of wel lichtgroen doorfchij-

nende vleugels , met eene lichtgroene fchaduw ; aan de

punten bruin geftreept.

Woonplaats. Op de rozenboomen, inzonderheid de

witte, de linden, enz.; van het laatfte van Junij ziet

men ze den geheelen zomer door.

Foortteling. In het laatfte van April vindt men de

maskers als kleine, zwavelgele ftipjes op de rozenblade-

ren ; na de laatfte vervelling komen de vleugels ten

voorfchijn.

Eigenfchappen, Zij fpringen en vliegen zeer fnel , en

zyn daarom moeijelijk te vangen.

CCXXIV. DE WATERWANTS. ^NO^

TONECTA.^

GeJlachtS'Kenteeken. Een neergebogen fnuit ; de

fprieten korter, dan het borstftuk; vier kruiswijze zaam-

gevouwen, vooraan lederachtige vleugels; de achterpoo-

ten behaard en tot zwemmen gefchikt.

I. N. Glauca. Linn, Spec. 1 , p. 2118. Fabric.

Ent. Syst.lW ^^. 57 ^N^. i. De glinsterende of graauwe

Waterwants. La grande Punaise a avirons. D i e

graue Wasferwanze.

Panzer XIX, tab. 20. Roezel, Ille D. ie Stuk, p. 149, tab.

37. S'füLL, Cicaden^ p. 54, tab. 12, IX en X.
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Kenteeken, De kop rondachtig ; de fnuit vouwt zich

tusfchen de voorite pooteii , de zeer kleine fprieten aan de

zijden van den kop ; het borstftuk breed , van voren

geel , van achteren zwart ; het rugfchildje groot , fluweel-

achtig zwart; de dekfchilden bruin en geel gemengd; de

pooten geelachtig. Lengte ruim 6 lijnen.

Woonplaats. In ftaande wateren worden zij in de len-

te gevonden.

Voortteling. Paren in April of Mei ; het wijfje legt

hare eijeren zoo in het water als aan de waterplanten

;

na 14 dagen komen de jongen uit , die eerst na de vier-

de vervelling vleugelen verkrijgen. De ouden fterven nog

voor Augustus.

Eigenfchappcn. Roofzuchtig, loeren zij in het water,

op den rug liggende , op hare prooi; de door haar geftoken

infecten fterven terftond na den fteek; ook bij het vangen

veroorzaakt dezelve een zeer pijnlijk gevoel in den vinger

of hand, die daardoor beleedigd wordt. Zij zwemmen

zeer fnel, waartoe zij alleen de achterpooten gebruiken.

Zij zijn den visfchen zeer fchadelijk.

2. N. MiNUTisiiMA. Linn, Spec. 3, p. 21 19. Fa

BRic. Ent. Syst. IV, p. 59, No. 6. De zeer kleine

Waterwants. La petite punaifc a avirons, D i e

kleinfte Wasferwanze.

Panzer XIX, wb. 20

Kenteeken. De kop en de oogen bruin, het overige

van het lijf aschgraauw, hare gedaante is als de even

voorgaande foort. Lengte | van eene lijn.

Woonplaats. In ftaande, zoete wateren in de water-

linzen, of e^ndckroos. (Lemna Minor Z.)

El'
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Eigenfchappen, Zwemt op den rug.

3. N. Striata. Llnn, Spec. 2 , p. 2120, Fabric.

Ent, Syst, IV, p. 60, No. 2. Sigara Striata, De

geftreepte Waterwants. La Corife, Die geftreifte

Was f er wan ze.

PANZER XIX, tab. 23. RoESEL IIIc D. ae Stuk, p. 159, tab 29.

Stoll, Cicad., p, 65. tab. 15, f, 13 en B.

Kenteeken, De kop breed , maar kort en geel ; het

borstftuk glanzig zwart, met vele bleekgele golfachtige

dwarsftrecpjcs; de dekfchilden buigbaar, bruinachtig geel

,

met helderder lijnen , die op den rug in ecnen hoek za-

menloopen ; de pooten geel. Lengte 3—5^ lijn.

Woonplaats. In beken en (taande wateren.

Eigenfchappen, Zwemt fnel , doch niet op den rug

,

gelijk de beide vorige foorten. Bij de minfte beweging

begeeft zij zich van de oppervlakte van het water naar

den grond, komende evenwel fpoedig weder boven. Zij

ftinken als de bedweegluizen.

CCXXV. DE WATERSCORPIOEN.
(iNEPJ.-)

OejlachtS'Kenteeken. De fnuit neergebogen ; de fprie-

ten kort; vier kruifelings zaamgevouwen , en van voren

lederachtige vleugels; nijpervormige voorpooten ; de vier

overige tot gaan gefchikt.

I. N, CiNEREA. Linn, Spec, 5, p. 21 21. Fa-

bric. Ent, Syst, IV, p. 64 , No. 7. De graauwe of

gewone Waterfcorpioen. Le Sc orpion aquatiquc a

corps ovale. Der graue Wasfercorpion.
Panzer XIX, tab.? Roesfl III i D. ae Stuk, p. ia8, tab. 22,

f. 6, 7, 8. SToLt, Cicad.f p. 15, tab. ji , f. 2 en f. a.

Ken-
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Kenteeken, De kop klein ; het borstftiik bultig en

breed ; het rugfchild groot , driehoekig , bruin ; de dek-

fchilden breed , graauw bruin ; achter aan het lijf eene

lange luchtbuis , welke zich openende fplijt , en alleen bij

de wijfjes gevonden wordt ; de voorfte pooten , als twee

langs den kop uitftckendc (lompen, buigen en vouwen

zich als een knipmes zamen, en eindigen van voren in

een' haak. Lengte 8§ lijn.

Woonplaats. In moerasfen en (laande wateren , inzon-

derl^eid in die , waarin veel eendenkroos is.

Voortteling* De paring, die in het laatst van Mei

gefchiedt , duurt menigmaal wel 48 uren. Kort daarna

legt het wijfje hare eijeren in het water, uit welke na

verloop van 12—14 dagen , de jongen in dezelfde ge-

daante der ouden ten voorfchijn komen.

Elgenfchappen. Traag , zwemmen , of veel meer

kruipen zeer langzaam over den grond onder water, ko-

mende, om lucht te fcheppen, naar de oppervlakte,

vliegen zeldzaam , en meest bij avond , om zich van het

eene water naar het andere te begeven.

2. N. LiNEARis. Linn, Spec, 7 , p. 2122. Fa-

BRic. Ent. Syst. IV, p. 64, No. 2. Ranatra Li-

nearis. De fmalle Waterfcorpioen. Le Scorpion aqiia^

tique d corps allongé. Der Schmale Wasfer-

Icorpion.

Panzer XIX, tab.? Roesel Ille D. ie Sïuk, p. 132, tab, 23,

f. I n. Stoll, Cicaden, p. 53, tal), 12, f. 7 en B.

Kenteeken. De kop klein; de oogen groot en uitpui-

lende; het borstftuk lang, rolrondachtig , in het midden

een weinig dunner ; de dckfchilden lang , fmal , geelach-
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tig bruin; de vleugels blaauwachtig wit; het lijf heeft vijf

ringen, aan den laatften bevindt zich eene lange luchtpijp,

de twee voorfte pooten, tot vangen of grijpen gefchikt,

beftaan uit drie geledingen en eenen nagel of klaauw , van

welke de twee voorfte , even als een knipmes , in eikan-

deren fluiten. Lengte 15 lijnen, behalve de luchtbuis,

die bijna dezelfde lengte heeft."

Woonplaats. Op den grond van ftaande wateren.

Voorttding. Zij paren in Mei, veertien dagen nadat

liet wijfje hare eitjes op den grond van het water gelegd

heeft , komen de jongen daar uit voort. •

Eigenfchappen, Wanneer men dit dier uit het water

neemt, ligt het onbewegelijk, ook zelfs dan, wanneer

men het de pooten affnijdt , doch zoodra men het weder

in het water zQt^ zwemt het oogenblikkelijk weg.

3. N. CiMicoiDES. Linn, Spec. 6, p. 2122. Fa-

BRic. E fit, Syst. IV 5 p. 66, N©. i. Naucoris C/-

micoides. De wantsaclitige Waterfcorpioen, Le

Naucore,

Panzer XIX, tab.? Roesel, 111e D. ie Stuk, p, 155, tab. 28,

S^OLL, CicadeTt, p. 53, tab. 12, f. 8 en B.

Kentceken. De kop breed , plat , met eene foort van

fiiuit benedenwaarts gebogen ; het borstftuk breed , bruin

,

met 4 of 5 overlangfche ftrepen ; het rugfchildje driehoe-

kig, bruin, met eenen geelachtigen rand; de dekfchilden

breed en buigzaam, liggen kruifelings over elkander; het

lijf bruin , aan de zijden met groen en bruin gemengd

,

en zaagswijze ingefneden; de pooten donkergeel. Leng-

te 6 lijnen.

Woonplaats, In ftaande wateren , meest op den

grond.

Foort'
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Eigcnfchappen, Zwemmen fnel; ook Yliegen en (le-

ken zij Iterk met hunnen fpitfen fnuit.

CCXXVI. DE WEEGLUIS. (CIMEX.^

GeJlachtS'Kènteeken. De fnuit neergebogen ; de fprie-

ten langer dan het borstftuk; vier kruifelings zaamgevou-

vven vleugels , de bovenfte vooraan lederachtig ; de rug

plat; het borstiluk gezoomd ; de pooten tot loopen ge-

fchikt.

1. C. Lectulariüs* Linn* 'Spec, i , p. 0123*

Fabric. Ent, Syst. IV, p. 67, No. i. Acanthia

Lectularis. De Weegluis, de Wandluis. La Punaise

des Hts. DieBettwanze,.

Stoll. Cim.y tab. ïp, f. 131. SulzeR, Gcfch. , tab. ïó, f. (?g,

WoLFF, Abbitdungen der Wanten^ m'it Befchrtibungen \\&

heft, p. 127, tab. 13, f. 121 , a, b.

Kenteeken. Het borstftuk breeder dan de kleine kop,

doch finaller dan het lijf, hetwelk uit acht ringen be-

flaat, eirond en zeer vlak en dun is; de fnuit in ftaac

van rust, ligt omgebogen onder de borst.

Woonplaats, In muren, houten befchotten, bedftc-

den , enz.

Voortteling, In Maart , Mei , Julij en September

legt zij telkens omtrent 50 witte, langwerpig ronde,

aan het eene einde een weinig gebogene , eijeren , van

welke er flechts 40 uitkomen.

Eigenfchappen. Zij komen alleen des nachts ten voor-

fchijn , loopen zeer fnel , kunnen lang , zoo men wil

,

6—7 jaren zonder voedfel leven; hare (leek veroorzaakt

eene kleine zwelling en hevig jeuken, waardoor zij voor

den mensch zeer lastig zijn.

M A,
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a, C. Ater. Lin?}, Spec, 123, p. 2124. Fabrtc.

E?2t, Syst. p. 68 , N**. 4. Acanthia atra^ De zwarte

Weegluis. Das weisfe Comma.

WoLFF, 2 heft., f. 43, p. 43, tab. 5, f. 40, a, b.

Kcnteeken, De kop breed, met ingedrukte llrepen en

vele ftippen ; het borstftuk bijna vierkant , en even gelijk

het fchildje en de dekfchilden glanzig zwart en gedipt,

het vliezige deel der laatilen bruinachtig; de vleugels wit,

en zeer kort; het lijf zwart; de pooten geel. Lengte

omtrent 2 lijnen.

Woonplaats, Aan zonnige en zandige plaatfen.

"

3. C. CoRTiCALis. Linn, Spec, 17 , p. 2125. Fa-

BRic. Erit, Syst, IV, p. 72, N^ 21. Acanthia Cor-

ticalis. De Boomfchors Weegluis. Die R i n d e n-

w a n z e.

WoLFP, 3 heft., r. 87, tab. 9, f. 81, a, b.

Kcnteeken, De vooruitftekende zwarte , ruwe kop heeft

aan beide zijden eenen fcherpen tand ; het borstfluk rondach-

tig, in het midden met twee regte en zijdwaarts twee kromme

ftrepen; het zwartachtige fchildje heeft aan de beide hoe-

ken een bultje; de dekfchilden, welke de vleugelen ter

helfte bedekken, bruin, zijdwaarts geelachtig, met drie

roodachtige aderen; het vliezige deel bruin, netswijze

geaderd; het lijf zwart, langs de zijden met eenen, dak-

vormig over elkander liggenden , ingefnedeji rand verbreed

;

de pooten bruin.

Woonplaats, Onder de fchors van oude boomftam-

men.

4. C. Cardui. Linn, Spec. ai, p. 2127. Fabric.

Em,
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£nt» Syst, IV , p. 77 , N®. 42. Acanthia Cardui.

De Distelvveegluis. La petite Punaifc platte du Char-'

don. Die Distelwanze.

Panzer XIX, tab. 24. Wolfp, 2 tes, heft., f. 45, tab, 5, f. 43,

a, b,

Kenteeken. De kop graauw en bruin , van voren driepun-

tig; de fprieten aan het einde graauw ; het borstftuk hartvor.

mig, graauwgeel, met zwarte vlekjes; de dekfchilden

lederachtig , van kleur gelijk aan het borstduk; het ach-

terlijf glanzig zwart; de pooten geelachtig. Lengte

iJ lijn.

Woonplaats^ Van Mei tot in Augustus in de knoppen

der distelen.

5. C. Sylvestris. Linn, Spec, ii, p. 2127. Fa-

BRic. Ent. Syst. IV, p. 765 N*'. 37. De Boschwecg*

luis. Acanthia fylvestris. Die Waldwanze.

WoLFF, 3 heft., f, 90, fab. 9, f. 84, a, b. Panzer XIX, tab, ai.

Kentecken^ De vooruitdekende flompe, glanzig zwarte

kop heeft aan de punt twee groefjes ; het borstftuk en

het fchildje glanzig zwart; de dekfchilden van voren geel-

achtig, voor aan den buitenrand en digt aan de punt

roestkleurig , de punt zelve is zwart, en heeft in het mid-

den groote, witte en zwarte vlekken; de vleugels hebben

een' blaauwen, groenen en rooden weêrfchijn; het lijf glan-

zig zwart; de pooten roestkleurig.

Woonplaats, Des zomers op vele fchermdragende

planten; in den herfst op eikenboomen en op de hop.

6. C. ScARABAECoiDES. Ltnn, Spec, 4 , p. 2130.

Fabric. Ent. Syst, IV , p. 89 , N^. 37. De Torach-

M 2 tl-
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tige Weegluis. La Punaife cuirasfé. Die Küferar-

-cige VV'^^antze..

WoLFF, I heft., f. 4, tab. i, f. 4, a, b. Panzer XIX, tab. 33,

Ket2tecken. De kop (lomp, met holle (lipjes • bet

borstftuk gewelfd , digt geflipt ; het rugfchildje (lomp

,

"gewelfd, korter en fmaller dan het achterlijf, en even

gelijk de dekfchilden geflipt; het vliezige gedeelte wit,

het overige even gelijk den kop; het borstfluk , rugfchild

,

achterlijf en pooten koperglanzig ; de kleur verfchilt foms

Van goud, koperglanzig en zwart.

Woonplaats, Op de bloemen en bladeren van den

veldhanenvoet {^Raiiunc acris Z.) en fintjanskruid (//j-

feric perforatum,)

7. C. BispiNUS. Panzeri. De tweeflekelige Weeg-
luis. Die Doppelstachelichte Wanze.
Panzer XIX, tab. £3. Wolfp, i heft., f, 8. tab. i, f. 8.

Kenteeken, De kop zwart, met roestkleurige vlekken

,

van voren twee achterwaarts loopende groefjes en vele

flippen ; het bruingele borstfluk aan beide zijden met

ecnen zeer fpitfen, zwarten, eenigzins krommen, fcher-

pen flekel gewapend , en met vele flippen in hetzelve in-

gedrukt; het fpitsuitloopende fchildje bruingeel, in het

midden met eene zwarte vlek en ecne menigte flippen ;

de dekfchilden bruingeel roestkleurig gezoomd en met

vele ingedrukte flippen ; het achterlijf roestkleurig, met eenen

zwart gevlekten rand; de pooten lichtgeel eenigzins behaard.

PFoofiplaats. Op de bloemen van vele planten.

<S. C. Maurus. Linn, Spec. 5, p. 2130. Fabric.

Ent. Syst. IV . p. 87 , N". 30. De Moorfche Wee;-

luis.
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luis. La Punaifc tortuc brune. Die Schildwanze
mit zween weiszen punkte.

Wolf, 4 heft., f, 134, tab. 13, f. 129, a, b, c, d,

Kenteeken. De kop bijna driehoekig , en even gelijk

de overige deelen van het infect bruingeel ; het borstduk

met ronde hoeken, van voren ingedrukt, van achteren

gewelfd; het fchildje zoo jang als het lijf; de dekfchil-

den met vele ingedrukte (tippen bezet ; derze'ver vliezig

gedeelte is bruinachtig ; de vleugels zijn vvitachtig ; het

lijf zwart van boven , van onderen roestkleurig ; de poo-
tcn bruingeel.

Woonplaats, Van Mei tot in Julij op velerlei

planten.

9. C. BiDENS. Linn, Spec, 23, p. 213^. Fabric.

Ent. Syst, IV, p. 93, N*-\ 54. De Tweetandige Weeg-

luis. La Punaifc a pointes 'aigucs. Die zwcijzali-

nigte Wanze.

Panzer XIX, tab. 12. WoLFF, o, c, ites heft., tab. i, f. 7.

Kenteeken. De kop (lomp , koperglanzig , met vele

ingedrukte Hippen en twee ftrcpen overlangs; de fpricteii

ros ; het borstftuk graauw geftipt , en beiderzijds met

eeuen regten fcherpen doorn ; het rugfchildje zoo lang i^\s

het halve lijf , graauw , aan het achtereinde wit ; de dek-

fchilden bruingraauw , fterk geftipt ; de vleugels bruin-

achtig ; het h'jf roestkleurig bruin , aan de bovenzijde

zwart, met eenen bruinen roodgevlckten rand; de pooten

rood, de voor He aan de dijen en aan de fchenen met

eenen kleinen , zwarten tand gewapend, Lengte 5

lijnen. . .

M q Woon-
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fVoonpïaats. Op verfcheiden foorten van planten.

Eigenfchappen. Roofzuchtig , maken zij zich de

maskers van de fchild- en bladkevers ten buit.

10. C. RuFiPES. Linn. Spec, 24, p. 2135. Fa-

BRic. Ent. Syst. IV, p. 93, N<^. s^* De roodpooti-

ge Weegluis. Die rothfusfigte Wanze.

WoLFF, I heft., f. 9, tab, i, f. 9.

Kenteeken, De bruine, als koperglanzende kop digt

gertipt , aan de punt twee groefjes ; de oogen zwart; het

borstftuk , van dezelfde kleur, is voorwaarts neergebo-

gen , verbreedt zich zijdwaarts , en is aan de beide ach-

terhoeken met eene kleine , fcherpe punt voorzien ; het

fchildjc eenigzins verheven van kleur gelijk het borstltuk,

en met eene roode punt ; de vleugels bruin ; het lijf

zwart 5 langs de zijden met roestkleurige vlekjes , de

pooten rood, met bruine flippen. Lengte 6| lijn.

Woonplaats* In den zomer op vele planten, in-

zonderheid op de distelen en de wilgenftammen in de

boslchen.

Eigenfchappen. Zij knagen niet flechts aan planten ,

maar zuigen ook de rupfen uit.

II. C. NiGRicoRNis. Lhm, Spec, 191 , p. 2136.

Fabric. Ent, Syst, IV, p. 94 , N^. S9' De bruingele

Boschweegluis. Die wanze mit fch warzen
ƒ ü il 1 h ö r n e r n.

WoLFP, 4 heft., f. 137, tab. 14, f. 132, a, b, c, d. Stoll.

Citn, p, lao, tab, 29, f. 210.

Kenteeken. De kop gellipt , met twee overlangs loo-

pen-
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pende Itrccpjes ; de fprictcn zwart ; het borstlluk Homp

,

gedoomd, ingedrukt, gedipt en met vier overlangs loo-

pende itreepjcs ; het fchildje geflipt, aan de punt inge-

drukt; de deklchüden gedipt, en met alle de genoemde

deelen graauwgeel; het vliezige gedeelte der laatfte glan-

zend geelachtig, eene bruine ftreep aan de punt en aan

den binnenhoek eene zwarte vlek; de vleugels aschgraauw

;

het lijf zwartachtig ; de uitflekende rand graauwgeel, van

achteren met vier punten ; de pooten graauwgeel. Leng-

te § duim.

Woonplaats, In Mei en Junij op de bosch-Andoorn

(Siachys fylvatica L,)

12. C. Marginatus. Li/?n, Spec. 28 , p. 2137.

Fabric. £f2i, Syst, IV, p. 126, N^. i. Coreus

MARGINATUS. De gczoomdc Weegluis. La Futiai/h

d oreilles. Die S a u m vv a n z e.

Stoll, Ci«, tab. 5, f. 37. WokFF, o, c, itcs heft., f. 20,

tab, 3, f. ao.

Kcnteekcn, De donkerbruine kop in het midden over-

langs met een groefje; de fprieten in het midden ros;

het borstduk (lomp ,
gedoomd , bruin , met vele ingedrukte

Hippen; het fchlklje lichter bruin; de dekfchilden graauw-

achtig bruin; de vleugels witachtig; de pooten rosachtig

geel. Lengte 6 lijnen.

Woonplaats In de bosfchen , inzonderheid aan den

vuilboom (rhamnus franguia X.) , op het gewoon

forbenkruid , op de dille en in de tuinen op velerlei

planten.

Eigcnfchappen, Heeft eenen fierken , onaangcflamen

appelrcuk.

M 4 13.
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13. C. , QüADRATus. Limu Spec. 198, p. 2137.

Fabric. Ent. Syst. fiippL p. 541, N^. iio—«iii. Ly^
gaeus quadratus. De Weegluis , met het vierkante ach-

terlijf. Das üeutfche Viereck.

Stoll, Cim^ tab. 5, f. 36, Fem, Wolff, 2 heft., f. 70, tab. 7,
f. Ö7, a, Mas. b, Fem. Panzer XIX, tab. 11.

Kenteeken. De gedipte kop graauvvgeel ; het borst-

(luk, dat van voren fmal is, van dezelfde kleur, en aan

den rand geel gezoomd; het fchildje en de dekfchilden

mede graauvvgeel; het vliezige gedeelte geelachtig geitreept,

de vleugels doorfchijnend ; het lijf geelachtig , met bruine

(lippen , bij het mannetje van achteren ftomp , bij het

wijtje zestandig ; de pooten geelachtig. Lengte 4
lijnen.

Woonplaats. Op de weiden , en in de tuinen op ver-

i'cheiden planten.

14. C. Haemorrhoidalis. Linn, Spec. 35, p.

ai39. Fabric. Ent. Syst- IV. p. 98, N^. -^6. Het

Roodgatje. La Punaife verte a points du corcelet rou-

ge. Die Rothafterige Wanze,

Wolff, i hef/., f, 10, tab. i, f. 10. a. b. Sulzsr Kennz.,
tab. II, f. 72.

Kenteeken. De fpits toeloopende kop groenachtig geel

,

met vele ingedrukte zwarte (tippen; het voorwaarts af-

bellende borstftuk heeft met den kop dezelfde kleur, en

is even zoo gedipt , van voren met twee roestkleurige

vlekjes, en van achteren beiderzijds met eene bloedroode

(lompe punt, die aan het einde zwart is; het geelachtig

groene fchildje omtrent zoo lang uls het halve achterlijf;

de
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de dekfcliildcn hebben de kleur van het borstfluk , de

binnenrand bloedrood, het vliezige gedeelte geelachtig;

het lijf zwart , ter zijde en van achteren rood , en in het

midden met roode dwarstltrepen ; de pooten geel. Leng-

te 7 lijnen.

Woonplaats» In Augustus op de elzen en andere

ftruikgewaslèn , boomen en heggen.

15. C. Griseus. Linn. Spec. 43, p. 2153. Fa-

BRic. Ent, Syst, IV, p. 116, Ne. 140. De graauwe

Weegluis. Die graue Wanze.

WoLFF 2, heft., f. 59, tab, 6, f. 56. Panzer XIX, tab. 19.

Kenteeken^ De graauwe kop is met vele ingedrukte

(lippen bezet ; het borstfluk graauw , metaalglanzig, digt

gedipt; het fchildje en de dekfchilden graauw, het eerde

met eene geelachtige punt, en het vliezige gedeelte der

laatde witachtig, met bruin gedipt; de vleugels door-

fchijnende; het lijf bruin, met een' geelachtigen rand,

met zes zwarte vlekken; de pooten lichtgeel. Lengte

4 lijnen.

Woonplaats, In Julij en Augustus op berken, wilgen

en aan heggen , ja bijna op alle boomen.

Eigcjifchappen, De geer verhaalt, dat ieder wijfje

20—40 jongen bij zich heeft, dat deze bij en om haar

blijven en van den eenen tak op den anderen volgen.

Volgens biodeer (Schvedifche AbhandL XXVI. 43)
befchut het wijfje hare jongen tegen het mannetje, die,

dezelve vindende, haar verjaagt.

16. C. Baccarum. Linn» Spec. 45, p. 2152.

Fabric. Ent. Syst. IV, p. 117, N». 144. De Bezien-

M 5 Weeg-
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Weegluis. La Ptinaifö brune ^ antenna et bords pa^

nachés. DieBeerwanze.

pANZEii XIX, tab. ao. Wolff , o» c, ates heft., f. 60, tab. 6,

f. 57.

Kenteeken, De kop roodbruin, met zwarte (lippen;

het borstlluk van voren neergebogen, van achteren met

ftompe hoeken , geelachtig bruin ; het rugfchildje met eene

gele punt ; de dekfchilden van dezelfde kleur als het borst-

lluk, aan de onderzijde rood; de pooten geel; de voet-

blaadjes bruin. Lengte 5 lijnen.

Woonplaats^ Li Augustus en verder op beziëndragende

Ilruiken en planten.

Eigenfchappen. Stinken uitermaten, doch alleen wan-

neer men dezelve aanraakt, wanneer de flank hun, zoo

als aan meer anderen , als een afwerend middel dient.

17, C. JuNiPERiNUS. Linn, Spec, 48, p. 2153.

Fabric. Ent. Syst. IV, p. 109, N». 113. De Jene-

verbesfen Weegluis. La Punaife verte. Die wach-
holder Wan ze.

Panzer XIX, tab. 16. Wolff, o, c. ates heft., f. 54, tab. 6,

f. 51.

Kenteeken. De kop klein , van voren ingekerfd ; de

vierledige groene fnuit met eene zwarte punt , half zoo

lang als het lijf ; het borstlluk groen , met vele inge-

drukte flippen, en aan den buitenrand geel gezoomd; het

rugfchildje groen, met eene gele punt; de groen geflipte

dekfchilden langs de buiten zijranden geel gezoomd; de

pooten groen. Lengte 6 lijnen.

Woonplaats. Voornamelijk op de geneverboom; veel

in
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in Augustus; des winters verbergen zij zich onder de

boomfchors.

18. C. pRASiNus. Linn, Spec. 49 , p. 2154. Fa-

BRic. Ent, Syst. IV, p. 109, No. m. De grasgroe-

ne Weegluis. La Punaifc toute verte. Die grüne
Kohlwanze.

WoLFF, 2 heft., f. 49, ttb. 6, f. 49. Stoll, Cim, p. 74, tab. 19,

fc 127.

Kenteeken, De kop groen, met twee overlangfche

groefjes ; het groene borstftuk fmal , roodachtig gezoomd ;

het rugfchildje en de dekfchilden groen; het vliezige ge-

deelte witachtig, aan den binnenhoek met eene donkere

vlek; de vleugels wit; het lijf zwart, met eenen groe-

nen 5 bruingevlekten rand ; de pooten groen. Lengte 5§

lijnen.

Woonplaats. In de bosfchen en tuinen op verfcheiden

planten.

19. C. DissiMiLis. Linn. Spec. 317 , p. 2154.

Fabric. Ent. Syst. IV, p. 109, N^. 112. De groene

Weegluis met het roestkleurig achterlijf. Die grüne

kolhwanze mit dem rostfarbigen unterleibe.

WoLFF, ae heft., f. 53, tab 6, f. 50, a, b. Panzer XIX,

tab. 15.

Kenteeken. De kop groen, met twee overlangfche

groefjes; het borstftuk van voren met twee kleine, roest-

kleurige ftreepjes; het fchildje groen, met eene roode

punt; de dekfchilden groen, met roode aderen; het vlie-

zige gedeelte bruinachtig ; de vleugels witachtig ; het lijf

zwart

,
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zwart 5 aan den rand roodachtig gevlekt ; de pooten groen.

Lengte ruim 5 lijnen.

Mogelijk is deze flechts eene verfcheidenlieid van de

voorgaande , naar welke zij zeer gelijkt.

Woonplaats. Men vindt ze bij de voorgaande

foort.

20. C. Caeruleus. Linn, Spec, 50, p. 2154.

Faüric. Ent. Syst IV, p. 123, N°. 166. De blaau-

vve Weegluis. La Punaifc verte blcuatre, D i e

blaueWanze.

Stoll, Cm. tab. 31, f. 223. Vl^'oiPF, i heft, f. 18, tab. 2, f.

18, a, b. Panzer XIX, tab. 14,

Kenteeken, Op den (lompen , blaauwen kop twee

lichter evenwijdig loopende ftrepen en vele dergelijke (lip-

pen, zwarte oogen; het borstduk, het fchildje en de

dekfchildcn glanzend blaauw , bij fommigen ook wel

groenachtig en gedipt; het vliezige deel der laatden bruin;

de vleugels witachtig; het lijf blaauw, gelijk ook cc

pooten , die aan het einde roodachtig zijn. Lengte 3

lijnen.

Woonplaats, Op de weiden , op bloeijcnde plan-

ten en grashalmen, fomtijds ook op (truikgcwasfen en

heggen.

21. C, MoRio. Linn, Spec. 51 , p. 2154. Fa-

BRic. Ent, SysL IV, p. 124, N^. 171. De Moorach-

tige Weegluis. Die Mohremwanze.

WoLFF, 2 heft, f. 6y, tab. 7, f. 64, a, b. Stoll, Cim. p. 126,

tab. 32, f. 223.

Kenteeken, De kop aan de punt en het borstduk van

Vi>-
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voren itcrk uitgcfneden ; zij is geheel zwart ; het vliezi-

gedeelte der dekfchildcn eu de vleugels wit ; de voctblaad-

jes roodbruin , en 2§ lijn lang.

Woonplaats, In de tuinen op verfeheiden moeskrui-

den en andere planten , dikwijls ook onder (tccnen , al-

waar zij zich met wormen voedt.

22. C. Oleraceus. Linn, Spec. 53, p. 2155.

Fabric. Ent. Syst. IV, p. 121, N^. 162. De
Moeskruid Weegluis. La Pnnaife verte d raies et tac^

hes rouges ou blanches. Die Gemüswanze.

Panzer XIX, tab. 12. Wolff, o. c. ites heft 116, tab.

16, a^ b.

Kenteeken, De kop van voren uitgerand en gezoomd;

de fnuit vierledig , zwart , half zoo lang als het lijf; het

borstftuk blaauw , overlangs in het midden met eene

roodezwart gedipte ftreep , en dergelijke zoomen langs de

buitenranden ; he trugfchüdjc blaauwachtig groen , aan de

punt rood ; de dekfchilden blaauw , met zwart geflipt

,

aan hunne einden rood gevlekt , en aan de buitenranden

rood gezoomd ; de pooten zwartachtig graauw ; de vier

achterfte ieder met eene roode vlek. Lengte 4 lijnen.

Woonplaats, Op alle keukengewasfen , welke zij dik-

wijls zoodanig uitzuigen , dat deze daarvan derven.

23. C, BicuTTATUs. Linn. Spec, 54, p. 2156.

Fabric. Ent, Syst. IV, p. 122, No. 164. De twee

pukkelige Weegluis. Die z weijget r o p f te Wan ze.

Panzer XIX, tab' 13.

Kenteeken, De kop vooruitdekende h het borstRuk en

de
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de dekfchilden zwart, de laatften van achteren geelachtig

bruin 5 op ieder derzelve een klein, wit ftipje, en even

als het borstltuk wit gezoomd; de pooten zwart. Leng-

te 3 lijnen.

Woonplaats. In de tuinen op velerlei planten.

24. C. BicoLOR. Linn, Spec. ^5^ P» 2156. Fa-

BRic. Ent. Syst. IV, p. 121, N^. 161. De tweekleu-

rige Weegluis. La Punaise mire d quatre tachcs blan"

ches. Die z weyfarbig e Wanze.

Panzer XIX, tab. II. Wolffs heft, f. 63, tab, 7* f. 60, a, b.

Stoll, C/iw. , tab. 32, f. 224.

Kenteeken. De kop vooruitflekende ; het borstfluk

zwart, de zijranden wit gezoomd; de dekfchilden zwart,

op ieder derzelve twee onregelmatige vlekken, en aan hun

einde bruinachtig ; de vleugels wit ,• de pooten zwart

,

aan de geledingen een weinig wit. Lengte omtrent 3

lijnen.

Woonplaats. Van het begin van Maart tot in het

laatst van September op den grond aan fteenen , boom-

ftammen en bloeijende gewasfen, ook op de weiden on-

der aan de grashalmen.

25. C. Ornatus. Linn. Spec. 56, p. 2156, Fa-

BRic. Ent. Syst. IV. , p. 118 , N°. 150. De fierlijke

Weegluis. La Punaise rouge du Choux» Die. G e-

fchmükte Wanze.

Stoll, Cim,^ p. , tab. 2, f. 11. Wolff, i heft., f. 15,

tab. 2, f. 15. Panzer XIX, lab. 21. Sulzer, Kennz, tab. 11,

f. 73.

Kenteeken, De kop zwart, gedipt en rood gezoomd;

het



NEDERLANDSCIÏE INSECTEN. 191

het borstftuk rood met vier zwarte ftrepen ; het fchild-

je rood , van achteren zwart , aan de zijden , van voren

en op het midden zwart gevlekt; de dekfchilden rood,

met vcrfcheiden zwarte vlekken regelmatig geteekend

;

de vleugels en de pooten zwart, de dijen van boven

geel, de fcheenen met eenen roestklemigen ring. Lengte

42 lijn.

ÏVoonplaats In Augustus in de tuinen, op verfchei-

den blpeijcnde gewasien , op distelen enz. ook aan boom-

Hammen, doch is niot zeer gemeen.

Foortteling. Zij legt hare eijeren met het onderde

gedeelte op de bladeren van de kool, als vastgelijmd,

het bovenfte gedeelte, dat bruin is, heeft in het midden

een fmal grijs kringetje , in het midden , van hetwelk een

grijs (tipje , dat als een klepje zich opent , wanneer het

infect er uitkomt.

26, C. AcuiMiNATUs. Linn, Spec, 5^^ p. 2157-

"Fabric. Ent. Syst. IV, p. 126, No. 179. De fpitfe

Weegluis. La Punaife d tcte allongèe. Die Zuge-

f p i t f t e W a n z e.

WoLFf, I heft, f. 19, tab. 2, f. 19. Panzer ÏIX, tab. 17. "^

Kenteeken, De kop geelachtig, in het tnidden m^t

eene lichtgele llreep , welke tusfchen twee bruine ge-

geplaatst is; het fchildje hetwelk omtrent half zoo lang

is als het achterlijf, graauwgeel , in het midden met

eenen bruinen band overlangs doorfneden ; de dekfchil-

den graauwgeel , fijn geflipt ; het vliezige gedeelte even

gelijk de vleugels wit; de pooten geelachtig.

Woonplaats. In Augustus in de tuinen op verfchei-

dcn
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den bloemen , inzonderheid op het forbenkruid (Sarjgui^

forba officinalis. L,^ i^n ook op de aren van de gerst.

27. C. Crassicornis. Linn, Spec, 92, p. 2168.

Fabric. Ent. s^y^Z. IV, p. 168, N^. 114. De dik-

hoornige Weegluis. Die dickhornige Würg-
wanze.

WoLFF, 4 heft, f. 155, tab. 14, f. 140, a, b.

Kenteeken, Op den kop twee kleine bijoogjes {pem-

mata , Socelli) het borstiluk zwart geftipt en overlangs

met eene llreep ; het fchildje geflipt en even gelijk de

beide vorige deelen graauw ofwel lichtgeel; de dekfchil-

den wit , doorfchijnend met graauwgele aderen , het vlie-

zige deel witachtig , doorfchijnend en geftreept ; het lijf

van boven zwart , eraauwgeel , aan den rand met donke-

re vlekken , van onderen graauwgeel ; de pooten harig ,

graauwgeel met zwarte ftippen. Lengte 3 lijnen.

Woonplaats, In Mei, Jnnij en Julij op velerlei planten.

28. LvGiEUS striatellus. Fabric. Ent, Syst, IV,

p. 173, N^. 133. MiRIS STRIATELLUS. WOLFF.

WoLFF, 4 heft., f. 153, t. 15, f. 150.

Kenteeken, De twee eerflc leden der fprieten vaalgeel, de

twee andere zwart, over het midden van den geelachtigen

kop loopt een zwart ftreepje , de oogen zwart ; het glanzende

rosgele borstfchild heeft aan de zijden van den kop vier over-

dwars nevens elkander ftaande brm'ne ftippen; het gele

fchildje is van voren met twee zwarte vlekken geteekend;

over de bruin roestkleurige dekfchilden loopen 7 bruine

ftrcpen; het vliezige deel is witachtig bruin gewolkt,

• de
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de bruinachtige vleugels fpelen in de kleuren van den

regenboog; het lijf van boven roodbruin, van onderen

geel roestkleurig ; de dijen zijn roodachtig ; de fcheenen

lichtgeel. Lengte 3 lijnen.

Woonplaats, In Junij en Julij op de eiken.

29. C. Leucocephalus. Linn* Spec. 60, p. 2169.

Fabiiic. Ent, Syst. IV, p. 175, N^. 140. Lygaeus

LEUCOCEPHALUS. Dc witkoppige Weegluis. Lu Punai*

fc fauteufe. Die vveiszkoptigte VVurgwanze.

WOLFF, ft heft, f. 76, tab. 8, f. 73, a, b. Panzer XIX,

tab. 12.

Kenteeken, De kop geelrood, glanzig , fpits uitloo-

pcnde , met twee grocfjes ; het borstftuk , het fchildje

en de dekfchilden zwartglanzig en llerk geftippeld, het

vliezige deel der laatfte bruin ; het zwarte lijf van

achteren met eene roode punt , de pooten roodgeel.

Lengte omtrent 3 lijnen.

Woonplaats, Inzonderheid op de groote Brandnete-

len. (JJrtica dioica Z.)

30. C. IIyoscyami. Linn, Spec, 76, p. 2159.

Fabric. Ent, Syst, IV, p. 149, N^. 149. Lyga-

eus hyoscyami. De Bilzenkruids Weegluis. La Pu-

natfe rouge d croix de Chcvalier, Die Bilfen krant s-

wanze.

WoLFF, I heft, f. 27 1 tab, 3, f. 27."

Kenteeken, De kop zwart , op het midden eene el-

liptifche roode vlek; het borstftuk rood geftipt, de rand

van voren , en twee hartvormige vlekken zwart ; het

N fchild'
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fchildje en de dekfchilden rood , op de laatfle eenc

figuur in de gedaante van eene V, en twee rondachtige

vlekken , alle zwart ; het vliezige deel bruin met wit

gezoomd; het lijf rood, voor en achter zwart; de poo
ten harig en bruin. Lengte ruim 4 lijnen.

Woonplaats. In Julij op het bilfenkruid , op de ma-

delieven en andere planten.

Voortteling, Zij legt roode langwerpig ronde eijeren,

de jongen zijn zeer onaanzienlijk en ongevormd.

Eigenfchappen. Zij hebben eenen Thijmachtigen reuk.

31. C. Equestris. Linn. Spec. 77, p. 2172.

Fabric. Ent, Syst. IV , p. 147 , N». 43. Lygaeus

EQUESTRIS. De Ridderlijke Weegluis. La Punaife

rouge d bandes noires et taches bianches. Die R i t-

terwanze.

iVoLFF, 1 heft, f. 24, tab. 5, f. 23.

Kenteeken, De zwarte kop heeft in het midden eene

-roode vlek ; het borstlluk van voren zwart , naar achte-

ren rood ; het fchildje zwart ; de dekfchilden rood , in

het midden met eene zwarte (Ireep , liet vliezige gedeelte

zwart met wit gezoomd en in het midden eene witte

vlek ; de vleugels doorfchijnend ; het lijf rood met vijf

zwarte punten ; de pooten zwart. Lengte 6 lijnen.

Woonplaats. In Junij op zonnige plaatfen, op ver-

fcheiden planten.

Eigenfchappen, Men wil, dat zij de bedweegluizen

vervolgen en verflinden.

32, C. Apterus. Linn, Spec. 78 , p. 2172. Fa-

bric. Ent. Syst. IV , p. 161 , N^. 90. LygaEus

AP-
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APTERUS. De ongcvleugelde Weegluis. La Pimaifö

rouge des Jardins, Die u n g c f 1 ü g e 1 1 c VV a n z e,

SüLZER., Abgek. Gefch. der In f., p. 97, tab. X, f. 14,

Stoll, Cim, 2, tab. 15, f. 103, Wolff, 3 heft, f. 108, tab.

XI, f. loa.

Kcnteckcn, Kop en pooten zwart ; het borstftiik

rood , met twee zwarte dwarsltrepen ; de dcklchilden

rood met twee zwarte flippen ; het lijf zwart , de rin-

gen en de randen rood gezoomd ; de pooten zwart.

Lengte 4 lijnen.

Zeldzaam komt A^7.q. wants gevleugeld voor, doch

in dat geval zijn de vleugels bruinachtig , en derzelver

vliesachtige gedeelte zv/art.

Woonplaats. Aan de Hammen van Olme- en Linde-

boomen.

Voorttding. De paartijd valt in het laatst van Maart

of begin van April.

Eigenfchappen. Fraai van leven , kunnende de flreng-

Ile koude en brandcndfte zonneftralen doorltaan. Sterk

gekwetst , blijven zij nog lang voortleven. Zij houden

zich troepswijze te zamen.

33. C. Saltatorius. Linn, Spec, 93, p. 2175.

Fabric. Ent. Syst, IV , p. 176, N^. 147. Lygaeus

SALTATORIUS. De fpringende Weegluis. Die h ü p-

fende VVürgwanze.

Wolff, 2 heft, f. 77, tab, 8, f. 74, a, b.

Kenteeken. In den breeden zwarten aan de punt

roestkleurigen kop , (taan groote eironde zeer uitpuilende

zwarte oogcn j het zwarte borstftuk , dat goudglanzi^

,

N 2 aan
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aan den achterrand diep nitgcfncdcn , en van voren met

een groefje; het fchildje bruinglanzig , met een dwars

grocfje; de zwarte goiidglanzige dckfchildcn zijn hier en

daar roestkleurig gevlekt , derzelvcr vliezig gedeelte

geelachtig niet bruine aderen en vlekken; de vleugels

melkwit ; het lijf glanzig zwart; de pooten geelachtig»

Lengte omtrent 3 lijnen.

Woonplaats, Aan de waterkanten.

Eigenfchappen. Zij fpringt gelijk cene cicade , doch

niet zoo hoog.

34. C. Laevigatus. Linn. Spec, 10 1 , p. 2109.

Fabric. Ent. Syst. IV, p. 184, N^. 2. Miris lae-

vigatus. De gladde Weegluis. La Punaife blancha*

tre aux yet/x noirs, DcrGlattrücken.

WoLFF, I heft, f. 36, tab, 4, f. 36» a, b.

Kenteeken De kop (lomp ,
groen en glanzig ; het

borstftuk gewelfd , glad ,
groenachtig en glanzig , aan

beide zijden met eene zwarte vlek ; het fchildje geelachtig-

groen , gelijk ook de dekfehilden , die overlangs met eene

groote donkere vlek , die naar voren fpits toeloopt

,

verfierd zijn, derzelver vliezig gedeelte is bruin ge-

wolkt ; het groene achterlijf heeft aan beide zijden eene

rij ingedrukte (tippen; de pooten geel, met bruine (lip-

pen. Lengte omtrent 5 lijnen.

Woonplaats. Op de weiden aan de grashalmen.

35. C. ViRENS. Linn. Spec. 102 , p. 2190. Fa-

bric. Ent. Syst. IV, p. 185, N^. 6. Miris virens.

De groenachtige Weegluis. Die grünlichte fchmal-

wanze.

Wolf F,
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WoLFF, a heft, f. 78, tab* 8, f. 75, a, b,

Kenteeken, De kop Idcin; het borstftuk glanzig; het

ichildje, de dekfcliitden en het hjf alle groen; op het

borstftuk twee glanzige knopjes; op het fchlkij^ twee

donkere ftreepjes ; het vliezige gedeelte der dekfchilden

gelijk ook de vleugels wit; de pooten rood, de voet-

blaadjes en het emde der fprieten ros. Lengte 5

lijnen.

Woonplaats. Op de meeste fchermdragende planten.

36. C. Striatüs. Linn. Spec. 105, p. 2190.

Fabric. Ent. Syst. IV, p. 186, N". 14. Miris

STRiATUS. De geftrcepte Weegluis. La Punaifc raijóa

de Jatine et de noïr. Die geftreifte VVanze,

WoLFF, I heft, f. 37, tab. 4, f. 37> a> b.

Kenteeken. De kop fpits , en even gelijk het borst-

Ihik zwart en glanzig, op het midden eene geelroode

vlek ; het zwarte fchildje heeft twee gele llrjepen ; de

dekfchilden geel , overlangs bruin geftreept , en aan de

punten eene roode vlek; het vliezige gedeelte bruinach-

tig; de vleugels doorzigtig; het lijf zwart; de randen

der ringen zeer fijn geel gezoomd; de pooten rood; de

voctblaadjes bruin.

Woonplaats. Van Junij tot Augustus op de bladeren

der Olmen en ook in de weilanden op de Brandnetels.

Eigenfchappen. Loopt en vliegt fnel.

37. C. Lacüstrïs. Linn. Spec. 117, p. 2192.

Fabric. Ent, Syst. IV, p. 187, N"^. i. Gerris

LACUSTRis. De Watermug. La Punaife nayack. Die

Wüsferraucke, Kothwanze.
N 3 SiJL-
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SuLZER, Kennz. der In f., f. 29, tab. XI, f. 78. Herbst,

o. c. I, f. 261, tab. 32, B. f. 5.

Kenteeken, De kop kort en dik de; fprieten zeer

kort en gelijk de pooten bruin, de voorde köft, de mid-

delfte en achterrte zeer lang en dun ; het lijf lang en

fnial, van boven fluweel- van onderen vaalzwart.

Woonplaats. Aan de oppervlakte van llaande wate-

ren ; 's winters in den modder onder het ijs , uit welke

zij reeds vroeg in de lente ten voorfchijn komen.

Voortteling. De paring gefchiedt in het voorjaar

,

aan de oppervlakte van het water en duurt lang: de

jongen komen in Julij uit de eitjes voort.

Eigenfchappen. Bewegen zich zeer fnel , glijden als

met ftooten over het water , waartoe zij zich van de mid-

del en achterpooten als riemen bedienen , en zich öp deze

zoo regtilandig weten te houden , dat het lijf nimmer

het water raakt. Roofzuchtig , eten zij alles wat hun

voorkomt. Soms vallen er 2 of 3 eene mug aan , en

trachten eikanderen dezen buit te betwisten.

38. C. HoRTORUM. Linn. Spec, 537 , p. 2194.

De Tuinweegluis. La Piinatfe verte aux yeux brun*

Die Gartenfchmalwanze.

WoLFF, 4 heft, f. 156, tab. 16, f. 154, a, b. MfRïs hortorüm.

Kenteeken. De vooruitflekende kop groen, aan de

zijden bruin en in het midden eene flreep van dezelfde

kleur, van onderen zwart; het tweede leedje der fprie-

ten van onderen wit ; het borstftuk groen met 4 over-

langs loopende bruine (Irepen; het fchildjc groen, bruin

gerand eu twee flrepen van dezelfde kleur ; de dekfchil-

den
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den geheel groen, met bruine aderen; het vliezige dee|

kkin , roestkleurig ; de vleugels hebben de kleuren vaii

den regenboog; het lijf van boven zwartgroen gezoomd^

^
van onderen geheel groen ; de pooten harig ; de dijen

groen; de fcheenen vaalgeel. Lengte bijna J duim.

Woonplaats. In het voorjaar en in den herfst op

velerlei bloemen,

39. C. Personatus Linn. Spec, 64, p. 2196.

Fabuic. Ent. Syst, IV, p« 194, N^. 2. Reduvius

personatus. De vlieggclijkende Weegluis. La Punai^

fe mouche. Die verlarvte Fliegenwanze.
9, tab.

VVOLFF, 2 heft, f. 7 8, f. 76. Stoll, Clm, p. 27, tab. 5,

f. 38.

Kenteeken. De kop vooruitftekende , glanzigzwart ;

heeft twee kleine roode bijoogjes {Stenwiata s. ocel/i) ;

het borstftuk en het fchildje glanzigzwart ; de dekfchil-

den donkerbruin; de vleugels roetkleurig; het lijf en de

pooten zwart. Lengte 7 lijnen.

Woonplaats. In Julij in de tuinen en in de huizen

in allerlei vuil , zand , Hof en vochtige plaatfen.

Voorttdiug. Het uit de langwerpige bruine eijeren

voortgekomen masker, bhjft den winter in eenen ftaat

van verflijving over , en wordt in het voorjaar een vol-

komen infect.

Eigenfchappen. Zij vervolgt de bedweegluis , die zij

nevens nog anderen infecten verüindt; en maakt een

knorrend geluid.

CCXXVn. BLADLUIS. QJPHIS,^

GeJlachtS'Kenteekcn. De fnuit neergebogen, deszelfs'

N 4 fche-
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fchede heeft vijf geledingen en is met een borstelhaar

bezet; de fprieten borstelachtig, langer dan het borstftuk

;

regtopftaande vJeiigels, of wel in 't geheel geene ; de

pooten tot loopen gefchikt; aan het achterlijf dikwijls

twee hoorntjes.

I, A. RiBis. Ltnn, Spec, i , p. 2201. Fabric.

Ent. Syst. IV, p. au, N^. 7. De Aalbesfen Blad-

luis. Die Johannisbeerblattlaus.

Reaumur, Infect III. tab. 22, f, 7 10,

Kenteeken. De kop klein, in evenredigheid van het

lijf, dat genoegzaam eirond , geel , of bruingroen van kleur

is ; de fprieten zeer lang ; in de plaats van een" mond

bevindt zich aldaar een' fnuit, met welken zij het fap uit

de bladeren zuigen , en die achterwaarts onder het hjf

gedragen wordt ; de pooten gedoomd. Van grootte als

eene vloo.

Woonplaats. Inzonderheid op de onderzijde van de

bladeren der aalbesfenboomen.

Voortteling. Levendbarend , in den zomer; eijerleg-

gende in den herfst. (*).

Eigenfchappen. Door derzelver fteek , veroorzaken zij

aan de bladeren, op welken zij zich onthouden, eene

knoestachtige zamenkrimping van eene roede en bruine

kleur,

2. A.

(') Men zie over de levendb arende en eyerleggende voortteling

dezer infecten de zeer naauwkenrige waarnemingen van den Meere

CH. BONNET, in zljnc oeuvres d^ Hist. Nat, &,, T, I, p, i—113

pi. I et II. et les deux fuites» en T. III, p. 309 319,
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2. A. Ulmi. Linn, Spec, a , p. aao2. Fabric.

Ent. Syst. IV, p- 217, N^. 37. De Olmen Bladluis.

Le Puferon de Porme, Die Ulmenblattlaus.

Reaumur, Inf, III, tab. 25, f. 4 7. Geoffroi, i/üf. ^zJrtf-

gée des Infutes y No. i, p. 494, pi. 10, f. 3,

Kenteeken, De kop breed ; de fprieten lang ; het lijf

langwerpig , bruin en dun , met wit dons bedekt ; de

vleugels hebben het derde deel van de lengte van het

lij F; de horentjes aan het achterlijf kon. Lengte

% lijn.

Woonplaats, Op de bladeren van den gewonen Ol-

men of IJpenboom.

Voortteling. Zij (leken in de bladeren om er hare

eijeren in te leggen j het vocht, hetwelk door die (leek uit

de vaatjes vloeit, wordt tot holle bolletjes gevormd, welke

door een kort Iteeltje aan de bladeren gehecht , de jo;ige

bladluizen bevatten , welke na verloop van ecnigen tijd uit

dezelve ten voorfchijn komen; deze zijn alsda.i gro^n,

doch worden opgroeijende bruin.

Ik heb van de twee eerfte foorten van dit geflacht

eene befchrijving gegeven, overeenkom (lig met die, welke

ik bij de andere infecten gevolgd heb , dan daar deze

wijze bij de overige foorten gevolgd wordende, tot eene

uitvoerigheid zoude leiden, welke bij fommige, uit

hoofde van het minder belang, hetwelk dit di^rgeflacht

,

volgens derzelver meening, zoude fchijnen te hebben,

overtollig zoude kunnen geacht worden ; gelijk ook om
aan het verlangen der Maatfchappij , dat de kortheid bij

de antwoorden zooveel mogelijk betracht worde , te

voldoen, zal ik mij vergenoegen de volgende inlandfche

foorten naar linn^us en fabricius alleenlijk op te gc-

N 5 ven;
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ven; hierin tevens mij ten voorbeelde (lellende, den in

het vak der Natiiurgelchiedenis zoo beroemde o. f. mul-

ler in zijne Zoologia Danica Prodromus en Fauna
Fridrichsdaliana, Nietcmin biedt de fchrijvcr van dit

antwoord aan, indien lietzelve bij de Maatfchappij zoude

mogen verlangd worden, ook de bcfchrijving , woon-

plaats , voortteling en eigenfchappen , dezer alhier als in-

landfche opgegevene infecten, voor zoo veel die aan hem

lakend zijn , op haar te kennen gevend verlangen , aan

dezelve in te leveren.

3. A. Pruni. Linn. Spcc, 37 , p. 2202. Fabric.

En£. Syst. IV, p. 213, N^. 14. De Pruimboom Blad-

1 nis. Le Pugeron du Prunier. Die Pflaumen Blad-

laus.

De geer, Inf, III, p. 49, No. 5, tab. 2, fig. i, feqq, Reau-
MUR, luf, III, tab. 23, f. 9 et lo. Herbst, Kurze einleit zur

kenntnisz der Infecten^ i B., f. 266, tab. XL, f. i, a, b.

4. A. Sambuci. Linn, Spec, 4 , p. 2202. Fabric.

Ent. Syst. IV , p. 211, N». 4. De Vlierboom Blad-

luis. Lc Pugcron du Sureau. Die Hollunder Blatt-

laus.

Bonnet, Oeuvres dTHst. Nat., 1 p. 1—113, tab. ,1 , f. t.

Reaumur, Inf. III, tab. 8, f. 5 15.

5. A. RosAE. Linn. Spec. 9, p. 2204. Fabric.

Eht. Syst. IV, p. 216, No. 30; De Bladluis van de

Rozeboomen. Le Puceron du Rofier. Die Rofen-

blattlaus.

Sulzer, Kennz. der Inf,, tab. 12, f. 79, a, b, C, d. Reau«

wuR 111, taD. 21, f. 1 4.
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6. A, TiLiAE. Lf/ifh ^pec. ii,p. 2204. Fabric,.

Ent. Syst, IV, p. 218 , N^. 39. De Bladliüs derLin-

deboomcn. Le Puceron du TilleuL Der Linden-
blattlaus.

Reaumur, luf, III, tab, 23, f. i 8.

7. A. Brassicae. Linn, Spec, 12, p. 2205. Fa-

BRic. Ent. Syst. IV, p. 218, No^ 41. De Bladliiis

van de kool. Die Kohlblattlaus.

, Frisch. Befchreih, von allerlei Infecten XI, f, 10, tab. 15.

8. A. Betulae. Ltnn. Spec. 21 , p. 2206. Fa-

BRic. Ent. Syst. IV , p. 215 , N». 25. De Berken

Bladluis Ze Puceron du Bouleati. Die Birkenblatt-

iaus.

ReaumüR, Inf, III, p. 286, tab. 22, f. 2. PüfERofi du Bou-

leau et du fanle,

9. A. Alni. Linn* Spec. 54 , p. 2206. Fabric.

Ent. Syst. IV, p. 215, N». 26. De Elzenbladluis.

Le Puceron de Paunc. Die Erlenblattlaus.

De geer, Inf, III, p. 47, No. 4, tab. 3 , f. 15 17.

10. A. Fagi. Linn. Spec. 23 , p. 2207. Fabric.

Ent. Syst. IV, p. 215, No. 24. De Bladluis van den

Beiikenboom. Le Pugeron du Hêtre. Die Blattlaus

van den Buchbaum.

Reait;;zur, Inf, III, tab. 26, f. I.

11. A. Salicis. Linn. Spec. 26, p. 2207. Fa-

»Ric, Ent* Syst.lM^ p. 219 , N». 43. De Bladlois

der
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cJcr Wilgen. Lc Puccron du fauk. Die Weid e n-

bla ttlaus.

Reaumur Itl, p. 28Ö, tab, 22, f. 2. Pu^ERON du Boulean et

éu faule. Herbst, o. c., 1 B., f. 267, tab. 40, f. 3, a, b.

12. A. PoPULi. Linn, Spec, 27 , p. 2207. Fa-

BRic. Ent. Sysu IV, p. 215, Nf>. 27. De Bladiuis

Vim den Ratelaar. Die Zitte rp appel nblatt-

i a u s.'

i^, A. Mali. Linn, Spec, 58 , p. 2208. Fabrjc.

Eut, Syst, IV, p. 216, N". 29. De Bladiuis der Ap-

pelboomcn. Lc Pugcron du Pommicr. Die Ap f el-

ba um bl a ttlaus.

De geer, Inf, III, p. 53, No, C, tab. 3, F. 20.

• 14.' A. Bursaria, Llnn^ Spec. 29, p. 2208. Fa-

Biiic. E?it, Syst, IV 5 p. 212, No. 9. De Bladiuis

é<^r zwarte Populieren. Le Pugcron du Peupllcr noir.

Pie Beutelblat t la u s.

Bonnet, o. c. I, p. i, pi. i, f. 3. Swammerdam, B'ihl, Nat,,

tab. 45, f. 22 25.

IS» A. Persicae. Linn, Spec, 60 , p. 2209. De

Bladiuis der Perzikenboomen. Die Pferfichlaus.

' SüLZER, Gefvk. <ier Inf,, p. 105, tab. XI, f. 3. Herbst, o. c.

I B. , f. 267, tab. 90, f. 2, a, b.

16. A. Fabae. Linn, Spec. 67^ p. 2210. De

Boünenbladluis. Die Bohnenblattlaus.

CCXXVIII. DE BLADZUIGER. {CHEKMES,^

QcJlachls-KcntccUn, De fnuit aan de borst vast

,

met
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met drie neergebogen barstelhaartjes; de fprictcn cljlindcr-

vormig en langer dan het borstftuk ; 4 dakvormige ne-

derwaarts gebogene vleugels^ het borstltuk bultig;

fpringpooten.

De Schrijver dezer verhandeling, maakt omtrent dit

geflacht dezelfde aanmerlving, welke hij wegens het vo-

rige gemaakt heeft, en zal hetzelve mitsdien even gelijk

het vorige behandelen, tevens de aanbieding aldaar ge-

daan , alhier herhalende.

I. C. Ulmi. Llnn. S
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Dr obbr, Inf^ III, p* 141, No. a. tab. 9, f. i, ^^ 2,

Keutcekefi, De fprieten beltaau uit 5 knopjes , het

laatde met twee borftelhaartjes bezet; het lijf donker-

groen, met twee donkerder vlekken en ftrepen; de vleu-

gels bruinachtig gevlekt.

Eigenfchappcn. Zij rollen de bladeren der peereboo-

men in de lengte op, aan derzelver achterzijde maken zij

fchurftachtige knobbeltjes, die aan de bovenzijde zich als

een oranjekleurig vlekje voordoen.

3. C. Persicae. Linn. Spec. 18, p. 2212. Fa-

BRic. Ent, Syst, IV, p. 222, N". 8. De Perziken-

boombladzuiger. Le Kermes oblong du Pêcher,

Reaumur, Inf, IV, tab. i, f. i 11. Geoffroi. Hist, ahre-

géc des Infectes ly p. 506, pi. 10, f. 4, o. p. q, r. s.

4. C. Urticae. Linn. Spec. 8 , p. 2212. Fabric.

Ent, Syst, IV , p. 222 , N®. 10. De Bladzuiger van

de Brandnetelen. Le Faux Pu^eron de V ortie. Der
N es fe 1 b 1 a tt fa u g er.

De geer, Inf, III, p. 134, No. i, tab 9, f. 17-—19, Herbst.

o. c. B. I , f. 270. tab, XLI , f. 2. a. b.

5. C. Alni. Linn, Spec, 10, p. 2212. Fabric.

Ent, Syst, IV , p. 223 , N^. 12. De Bladzuiger van

den Elzcnboom. La Pfylle de V aune, Le Faux

Puceron cotonncux de P aune. Der Erlenblatü-
f a u g e r.

SuLZER, Kennz, d, Inf, ^ tab, I2, f. 80, et e. f. g. SCHAEFFBR

Elem^nta Entoin^ tab. 39.

6, C. QuERCus. Linn, Spec, 11 , p. 2212. De

Blad-
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Bladzuiger der Eikenboomcn. Der Eichcnfati-

ger.

7. C. Fagi. Linn, Spec, 12, p. 2213. Fabric.

IV. 5 p, 222. No. 6. De Bladzuiger der Bcukeboo-

nien. Lc ]?uccrQn du Hêtre, Der Buc hen-

fa uger.

Reaumur Inf, III , tab. 26 , f. i 5.

8. C. Salicis. Linn, Spec, 14, p. 2213. Fa-

bric. Ent, S'^st, IV , p. 223 , N*'. 14, De Bladziii-

ger der Wilgen. Der Weidenfauger.

9. C. Fraxini. Linn, Spec» 15, p. 2213. Fa-

bric. Ent, Syst, IV, p. 223, N». 15. De Bladziü-

ger der Esfcheboomen. La Pfyllc du Frónc, Der
E s fc h e n f a u g e r.

CCXXIX. DE SCHILDLUIS. (COCCUS.^

GeJlachtS'Kenteeken, De fnuit, deszelfs fchede met

de daaraan zich bevindende borstel aan de borst vast;

de fprieten draadvormig; het achterlijf borflehg; bij

de mannetjes twee overeindftaande vleugels; de wijfjes

bngevleugeld.

De Schrijver maakt hier dezelfde aanmerking als bij de

twee vorige geflachten.

I. C. QuERCUs. Linn, Spec, 5, p. 2.216. Fa-

bric. Ent. Syst, IV , p. 235, N». 5. De Schildluis

van de Eikenboomön. Le Kermes reniformc du chène.

Die Eichenfchildlaus.

Reaumur. Inf, IV, tab. 6, f, i.

2. C.
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Q. C. Ulmi. Linn. Spec. 9, p. 2217. Fabric.

Ent, Syst, IV, p. 225 , N». 10. De Schildluis van

de Olmcboomen. Le Kermes de /' ormc. Die 01-

menfchildlaus.

De geer Inf, VI, p. 436, No. i, tab. a8, f. 7. Sulzer, Ahge-

kiirzte gejch, der Inf, f. 112, tab. XI , f. 10, u. 11.

3. C. CoRYLi. Linn, Spec, 10, p. 2217. Fa-

bric. Ent. Syst. IV, p. 225, N». 11. De Schildluis

van den Hazelaar. Le Kermes du Coudrier, D i e

Hafelblattfchildlaus.

Reaumur, Inf, IV, tab. 3, f. 4—10,

4. C. TiLiAE. Linn, Spec. 11 , p. 2217. Fabric.

Ent. Syst. IV, p. 226, N<*. 14. De Schildluis der

Lindeboomen. Le Kermes du Tilleul. Die Linden-

f c hi 1 dl a us.

Reaumur, Inf, IV, tab. 3, f. i 3,

5. C. Fragari/e. Linn. Spec. p. 24 , 2219. De

Schildluis der Aardbefien. Die Erdbeeren-
f c h i 1 d 1 a u s.

6. C. Persicae. Linn. Spec. 31 5 p. 2220. Fa-

bric. Ent. Syst. Snppl.^ p. 545, N<^. 5. De

Schildluis van de Perzikenboomen. Le Kermes oblong

du pechcr. D i e P f e r f ie h fc h i 1 dia us.

Reaumur, Inf^ IV, tab. a, f. i 5.

CCXXX. DE BLAZENPOOT. (THKIPS.^

GejlachtS'Kenteeken. De fnuit in den mond als ver-

borgen ; de fpricten draadvormig , zoo lang als het

borst'

/
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borstfluk ; het lijf fmal ; het achterlijf kan naar boven

omgebogen worden ; vier vleugels , die regt , langwer-

pig, fmal, eenigzins kruisvormig zijn, en op den rug

over elkander liggen.

I. T. Physapus. Linn.Spec, n , p. 20.11, Fa-

BRic. Ent, Syst, IV, p. 228 , N®. i. De zwarte

Blazenpoot. Le Thrips noir des fleurs. Derfchwar-
2 e Blafenfusz.

SchSffer, Elem, Ent, tab, 128. Herbst. o. c. B. i, s. 277,

tab. 43, f. a, a. b.

Kenteeken, Het lijf zwart ; de dekfchilden blaauw-

achtig. Lengte omtrent eene lijn.

Woonplaats, In het voorjaar en geheel den zomer

op de linden , op de gele lleutelbloemen , boonen , en

andere bloemen meer.

Eigenfchappen, Kruipen tusfchen de bloembladeren,

dringen tot in den kelk , alwaar zij zich waarfchijnlijk

met het honigfap voeden. Loopen en fpringen fnel,

omtrent i lijn lang.

a. T. JüNiPERiNA. Linn, Spee, 4, p. 2223. Fa-

BRic. Ent^ Syst, IV, p. 228, N<». 2. De puntige

Blazenpoot. Le Thrips d pointe , Thrips du Gene*

vrier. Der Wachh o l der blafenfusz.

OtOFFROY, Hist, ahreg, des Inf, I. p. 348, pi. 7, f. ö.

Kenteeken, Het lijf graauwachtig bruin , in eene

punt uitloopende ; de dekfchilden en vleugels witachtig

;

de pooten zwart. Lengte 1 lijn.

Eigenfchappen, Zeer levendig , fpringen vlug en loo-

pen fnel.

O 3. T.
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3. T. Urtica. Linrj, Spec* 7, p. 2223. Fabric.

Ent. Syst, IV , p 1^29 , N». 4. De Blazenpoot der

Brandnetelen. Der Nesfelblafenfiisz.

SCHRANCK, BcUr. zur Naturgef'ch., p. 31, tab. i. f. 25, u. qj6.

Kenteekcn. Het lijf geel ; de dekfchilden en vleugels

wit.

Woonplaats. Aan de onderzijde der bladeren van de

dorre netelen , hazelaren , wijngaard enz. houdt zich ,

door middel van de blaasjes der pooten , zoo vast , dat

men dezelve niet dan met moeite daarvan kan afnemen.

Nog geene lijn lang.

Eigenfchappen. Zijn doorgaans flil ; wanneer men ze

aanraakt, verwijderen zij zich langzaam.

4. T. Fasciata. Linn. Spec. 5 , p. 2223. Fa-

bric. Ent. Syst. IV, p. 229, N». 5. De gebandeer-

de Blazenpoot. Le Thrips d bandes. Der Bandir-

t e Blafenf ufz.

SuLZER, Kennz. der Inf, , tab. 7, f. 48, b.

Kenteeken, De fprietep digt aan den kop met eenen

witten rmg; het lijf bruin ; de dekfchilden met drie

witte en zwarte banden. Lengte omtrent een halve lijn.

Woonplaats. In vcrfcheiden foorten van bloemen;

in. DONSVLEUGELiGE. (Lcptdoptera.^

CCXXXL DAGKAPEL. (^?AP1L10.^

GeJlachtS'Kenteeken. De fprieten naar het eind dik-

ker en dikwijls knodsachtig geknopt ; overeindftaande en

bovenwaarts naar elkander toeflaande vleugels (over dag

vliegende).

I. Pa-
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I. Papilio. Eques. Achivi. Machaon. Linfj,

Spcc, 33, p. 2238. Fabric. Ent. Syst. III, pars i,

p. 30, N». 87. De Koninginne Pagie. Le grand Pa-

pllon d queue du fenouiL Der Schwalbenswanz,

RosEL, Natuurlijke Historie def Infectcn» Ie Deel, ie Huk,

bl. 69, tab. I. SuLZER, Keunzeichen der Infecten^ tab. 13,

Panzer XVII, tab. 33. Sepp, Nederl, Inf.^ ie D. , ae ft,,

3e verhaiid. bl. 13, tab. 3.

Kenteeken. De bovenzijde der viervleugelen geel , met

een' zwarten zoom , door welke de gele grondkleur

,

zoowel met onregelmatige, als halvemaansvormige vlek-

ken , doorfchijnt ; naast deze is op de ondervleugeleii

eene rei van blaauwe vlekken , en aan derzelver onder-

binnenhoek eene ronde roode vlek ; over de gele.'grond-

kleur zijn verfcheiden zwarte aderen verfpreid ; het lijf

van boven zwart, aan de zijden geel, van onderen grijs.

Woonplaats. Meest het open veld , in den omtrek

van kleine beekjes ; in vochtige plaatfen treft men haar

zittend aan ; vertoont zich reeds in het voorjaar , en blijft

tot in den herfst.

Foortteling. Het wijfje legt hare eijeren op planten ,

aan welke het binnen 4 weken uitkomende rupsje zijn

voedfel vindt , na eene maand volwasfen zijnde , onder-

gaat de rups hare verandering in eene pop, uit welke

14 dagen daarna de kapel ten voorfchijn komt , welke

nu door haren fnuit haar voedfel uit de bloemen

zuigt.

2. P. E. A. PoDALiRius. Linn.^Spec, 36, p.

2241. Fabric. Ent. Syst. III, pars i , p. 24 , No. 71.

De Konings Pagie. Le Flajnbé. Der Segel-

vogel.
o a B.0-
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RcsEL, Ij D. ie ft, bl. 76, tab. 2. Panzer XVII, tab. 24.

Kentceken. De kleur van de bovenzijde der vier

vleugelen licht zwavelgeel; van den rand der voorde

loopen ovcrlangs zds zwarte , korte en langere (Ircpen

;

de achtervleugels zw^art gerand, met vier halvemaans-

vormiga blaauwe vlekken , aan derzelvcr binnenrand een

oranjekleurige vlek en eene blaauwe met eenen zwanen

rand omringd ; de punten der zwarte (laartvleugels

eindigen in een geel knopje. Op de onderzijde der

achtervleugelen eene kaneelkleurige ftreep. >

Woonplaats, In het vrije veld op het ruikend zorg^

gras {Holcus odoratus LS) Op de zonnegierst. Li-

THOSPERMUM ojjictnalc L, en andere meer , ook in Au-

gustus in de bosfchen.

Voortteling. Zij legt hare eijeren aan de onderzijde

der bladeren van de roode kool , de daaruit voortkomende

rupfen verpoppen zich eene maand na hare geboorte

,

en de kapel komt 14 dagen daarna uit.

Eigenfchappen. Traag en niet hoog van vlugt, maar

vliegt lang achter elkander.

3. Pap. Parnassi. Apollo. Linn. Spec, 50

,

p. 2256. Fabric. Ent. Syst, III, pars i , p. 181,

No. 560. Papilio Parnasfii Apollo, De Apollo-

kapel. Le Papillon des Alpes, Der rotlie Augen-
fpiegel.

RosEL III, ie ft., bl. 228, tab. 45. Panzer XVII, tab. 15."

Kentecken. De vleugels geelachtig wit, met zwarte

vlekken ; de achtervleugels met vier roode oogen met

€en' witten kern en zwarten rand j het lijf geelachtig

graauw behaèrd.

Woon*
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, Woonplaats, Vliegt alleenlijk, gedurende den zomer, zet

zich op het knollig huislook (Sedum Telephium L,) enz.

- Voortteling, De uit de eitjes dezer kapel voortko-

mende rups , zoekt bij hare naderende verandering eene

overdekte fchuilplaats , rolt zich in een blad om eene

pop te worden , welke ten laatlle eene fraaije blaauwo

kleur verkrijgt, uit welke de kapel na 23—a8 dagen

voorkomt.

Eigcnfchappen, Vliegt langzaam.

4. P. Parn. crataegi. Linn, Spec, 72 , p. i2257.

Fabric. Ent, Syst, III > pars i , p. 182 , No. 563.

Het Duitfche Witje. Le Papilion blanc a nervures

tioires. D e r Bau m weisf ling.

RosEL, IC D., IC ft., bl. 81, tab. 3. Panzer XVII, tab. 22.

SEPi', o. c. III5 D,, IOC Verband,, bl. 37, tab. 10.

Kcnteeken, De vleugels geelachtig wit , met vele

zwarte aderen doorregen ; de oogen bruin ; het lijf van

boven zwartaclitig graauvv , van onderen witachtig , en

alom met haar bezet.

Woonplaats, Op de bloemen , inzonderheid op de

bloeijende boekweit , en in moerasfige plaatfen.

Foortteling. Omtrent 8 of 14 dagen na de paring

legt het wijfje in Julij hare eijeren op de bladeren der

ooftboomen uit welke de rupfen in Augustus voortko-

ipen. Deze blijven in dien ftaat den winter over, wik-

kelende zich in een blad , dat bevorens door hen met

een zeker weefiel befponnen is , met hetwelk zij hetzel-

ve tevens aan eenen tak van den boom vastmaken , om

het vallen te voorkomen , en brengen dan alzoo den

winter zonder eenig voedfel door. In de volgende lente

O ; ver-'
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verandert zjj in eene pop, uit welke de kapel na 14 d«-

gen voorikomt,

Eigenfchappen. Sterk van reuk , zoodat zij het on»

derfcheid der gedachten op eenen verren aflland fchijnen

te kunnen ruiken.

5. P. Danai. Candidi, BRASSiCiïi. Ltnn, Spec^

75, p. ^^S9' Fabric, Ent, Syst. III, pars i, p,

186 , N*. 574. Het gemeen witje, Le grand PapiU

Ion hlanc du chou,. Der grosfe kohlweiz-
ling.

CoEDAAR^r ?, p. 39, t, XI. Blankaart, t. 4. Sepp. o. c. IV,

I Verhand., bl. ij tab. i. Rosel ID., ie ft,, bl. 92,

t. 4.

Kenteaken, Graauwgeelachtige witte vleugels, de pun-

ten van de voorde zwart , de achterfte met een zwart

vlekje aan den voorrand, van onderen zijn deze graauw-

geel. Op de bovenzijde der voorvleugelen van het wijf-

je twee zwarte vlekken. Het lijf aan de bovenzijde

graauw met haartjes bedekt, aan de onderzijde graauw»

achtig wit en behaard.

Woanplaats. Op velerlei bloemen en planten, gedu»

rende geheel den zomer.

Voortteling, Heeft tweemaal in 't jaar plaats, in Mei

of begin van Junij en in Augustus; zij legt hare eije-

ren aan de onderzijde der bladeren , uit welke de rupfen

na drie weken haren volkomen v^a'sdom verkrijgen»

Die van de zomerteelt, veranderen uit 't laatst van Junij

of begin van Julij in popjes ; die van de teelt van Au-

gustus ondergaan deze verandering eerst m het najaar,

en overwinteren als popjes. Uit de eerde komt

de kapel in Julij, uit de laatfte in de lente voort.
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Eigenfchappen. Volgens fommige trekken deze kapcl-

kn in groote fcharen in verfcheidene plaatfen te zamen

op. Derzelver ruplen rigten veel verwoesting aan , bij

de moeskruiden in 't gemeen, maar inzonderheid, aan

de kool.

6. P. D. C. Rapa. Linn, Spec, 76 , p. 2260.

FAnuic. EfU. Syst, III, pars i , p. 186, N^. 575.

Het kleine gcltreepte witje. Le pctit Papillon blano

du chou. Der kleine K o h 1 w e is s f li ng,

Sepp. o. c. I, 2C ft., bl. I, tab. i. Rosël, ie D., ie fl:., bl. 91,

tab. 5.

Kenteeken, De bovenzijde der vleugelen wit, de

voorite aan de punten zwart; de achtervleugels aan de

onderzijde geel. Het wijfje heeft op de bovenzijde der

voorvleugelen vier zwarte vlekjes. Het lijf aan de bo-

venzijde donkergraauw, van onderen witachtig en alom

behaard.

Woonplaats, Op velerlei bloemen en aan de oevers

varl vlietende en ftaande wateren.

Voortteling, Gefchiedt tweemaal in het jaar, de ^er-

fte vroeg in het voorjaar, uit welker eijeren tegen den

zomer rupfcn , poppenen kapellen voortkomen, uit de

eijeren dezer laatfte komen de rupfen in het najaar voort,

die dan ook nog poppen worden, doch in dien (laat den

winter over blijven, en eerst in het volgende voorjaar

als kapellen verfchijnen.

Eigenfchappen. Hebben zij met vele dezer klasfe

gemeen , dat Zij aan de oevers der watertn hunnen dorst

lesfchen,

O 4 6.V.
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7. P. D. C. Napi. Linn, Spec, 77, p. 2260.

Fabric. Ent, Syst. 111, pars i, p. 187, N». 576.

Het groen geaderd witje. Lc Papilion blanc yeiné d&

vert. Der grungeaderte Kohlweisfling.

Sepp I, ae ft., bl. 17, tab. 4. E. J. C. Esper, die Schmetter»

l'higf, I Th. f, 57, tab. 3 9 f- 3»

Kenteeken. Bij de mannetjes is de grondkleur van de

bovenzijde der vleugelen wit , trekkende naar het groene

,

met vele fijne zwarte aderen doortogen , de voorvleugels

zwart gepunt en op ieder derzelve , gelijk mede op de

achtervleugelen , een zwart vlekje , de onderzijde is meer

geelachtig, met groene aderen doorweven. Bij de wijf-

jes is de grondkleur geelachtig groen, de punten der

voorvleugelen zwart, en op ieder derzelve 3 zwarte

vlekjes , terwijl op die van achteren zich Hechts één be-

vindt, de onderzijde der voorvleugelen is geel en wit,

met 2 zwarte vlekjes, die van achteren geheel en al

geel.

IVoonplaats. Bij voorkeur boschachtige plaatfen, doch

ook het open veld en in de tuinen, in het vroege voor-

jaar , en in Julij en Augustus.

Voortteling, Zij legt hare eijeren verfpreid, aan de

onderzijde der bladeren , vooral van de kool , uit welke

de rupfen , na omtrent 3 weken , voortkomen en na ver-

loop van nog andere 3 weken volwasfen zijnde , veran-

deren zij in poppen , uit welke de kapel binnen 14 da-

gen ten voorfchijn komt.

De voortteling gefchiedt, gelijk bij de voorgaande,

tweemaal in het jaar.

8. S.
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8. P. D. C. SiNAPis. Linn, Spec, 79, p. 2261.

Fabric. Ent, Syst, III, pars i , p. 187, N®. 577.

De bruingellipte Danauskapel. Lc Papillon tout blanc.

Der Sennfweisfling.

EsPER, o. c. I, Th. i, 59, tab. 3, f. 4. PANZER XVII, tab. 21.

Kenteeken, De bovenzijde der vleugelen graauwach-

tigwit, de voorite aan de tippen zwart, de onderzijde

graauw en geelachtig groen. De wijfjes misfen de zwar-

te tippen der voorvleugelen.

Woonplaats, Van de lente tot in den herfst in het

flaghout.

9. P. D. C. Daplidice. Linn, Spec. 81, p.

«263. Fabrjlc. Ent. Syst. III, pars i , p. 191, N**.

191. Het groen gevlekte Witje. Der grunge-
f 1 ek t e Weis fl in g.

Cramer, Pap, 15, tab. 151. f, C. D. Esper o. c. i, p. 62, t.

3, f. 5'

Kenteeken. De grondkleur der vleugelen wit, de

voorde aan de tippen bruin gevlekt, de achterfle groen

en geelachtig geadert.

Woonplaats. In den zomer en in den herfst op de

weiden en braaklanden.

10. P. D. C. Cardamines. Linn. Spec. 85, p.

S264. Fabric. Ent. Syst. III, pars i, p. 193, N».

600. Het Pieterfeliebeestje. Uaurore. Der Aurora-

vogel.

RüSEL, ie D., ie ft., bl. 104, tab. 8. Panzer XVII, tab. 22.

Kenteeken. De bultende helft der voorvleugelen, bij

O 5 de

?
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de mannetjes, oranjekleurig, bij de wijfjes geheel wit,

gelijk mede de achtervleugcls bij beide ; aan de bovenzij-

de wit en van onderen met geelgroene vlekken als ge-

marmerd.

, Woonplaats. In Mei en vervolgens den geheelen zo-

mer, in het open veld, op hooiland, in tuinen en bos-

fchen.

VooottcUng, Uit de eijeren dezer kapel ziet men de

rupfen in Junij en Julij voortkomen , welke fpoedig ver-

poppen, komende de kapellen eerst in Mei daaruit-

voort.

Eigenfchappen. Vliegt z^cer fnel, op fommige plaat-

fen is het aantal der mannetjes, op andere dat der wijf-

jes grooter.

II. P. D. C. Pal^êno. Linn. Spec. g^ ^ p. 2270.

Fabric. Ent, Syst. III, pars i, p. 207, N». 648^

De Zilverllip. Der Silberpunkt. Der
Schwefelgelbe Heuvogel.

PanzeR XVÏI, tab. 16. E$per, o. c. 1 Th. s, 68, tab. 4,

f. 2.

Kenteeken. De kop en de fprieten rood, de vleu-

gels wit, de voorlle met een zwart vlekje aan den voor-

rand, langs den buitenrand donkerbruin , met een'

fmallen rooden zoom , en eenige witte vlekjes op eene

rij flaande ; de achtervleugels hebben een' fmallen rooden

zoom en op derzelver midden , alwaar zij eene ^wart-

graauwe kleur hebben , eene oranjekleurige vlek. De on-

derzijde der vleugelen geel, de voorde met een zwart

vlekje aan den voorrand, op de achtcrfte een zilverkleu-

rige roodgezoomde vlek , welke laatfle echter bij allen

niot altijd aanwezig is.
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Woonplaats, In Junij en Julij aan velerlei bloemen

p de weiden. Somtijds ziet men er nog in Au-

LlStUS.

12. P. D. C» Hyale, Linn, Spec, 100. p. 270.

ABRiG. Ent. Syst. III, pars i , p. 207, N». 649.

)Q Oranjekapel. Lc Souci. Der Pomeranzenvo-
el.

RosEL III, D. ie ft, bl. 234, tab. 46, f. 5, (5. PanzerXVII,
tab. 15.

Kenteeken, De kop, fprieten en pooten rozenkleurig;

i vleugels oranjegeel , in het midden der voorfte , digt

m de voorzijde, een zwarte vlek, aan de punt en langs

:e zijden een' breeden bruinen rand, met lichtgele vlek-

jes , deze rand , gelijk ook die der achtervleugelen , is

fmal roozenrood gezoomd, de laatfie aan de bovenzijde

met eene roodgele , aan de onderzijde met anderhalve zil-

verkleurige (lip geteekend.

Woonplaats, Reeds in Mei en vervolgens in Julij en

Augustus op de voorjaars Ganzerick. (Potentilla ver*

na X.) op de Rupsklaver (Medicago lupulina X.)

enz.

Foorttelingn Het wijfje legt hare eijeren in Mei, uit

welke de rupfen 14 dagen daarna voortkomen, dezefpoe-

dig verpoppende kapel komt in het laatft van Junij

of begin van Julij uit dezelve voort.

Etgenfchappen. Vliegt fnel en wild, blijft niet lang

zitten op de bloemen, waarom zij moeijelijk te ^van-

gen is,

ï3, P. D, C. Rhamni, Zinn, Spec* 106, p.

22.72.
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2272. Fabric. Ent. Syst, III, pars i, p. 211,

No. 661. De Citroenkapel. Le Citron, Papilion de la

canicule.

Sepp, IV D., 37e verh., bl. 125, tab. 37. Rosel, III D. , ie ft.>

bl. 233, tab. 46, f. I. 2. 3. Panzer XVII, tab. 23.

Kcnteekcn. De vleugels hoekig , citroengeel , op de

voorde een rood vlekje , hetwelk op de achterfte een

weinig grooter is; het lijf geel met zwarte banden.

Woonplaats, In April op de voorjaars Ganzerick

(^Potej2tilla verna Z.) op de keukenfchcl (^Ancmont pul-

fatilla Z.) op de lleutelbloem. (Primula veris L,') en

later op het Look zonder look (Erysimum Alliaria X.)

Voortteling. Zij legt hare eijeren in het laatst van

April, de daaruitvoortkomendc rups verpopt zich in

Junij , uit welke de kapel in Julij ten voorfchijn treedt.

Deze legt weder hare eijeren , van welke de voortgeko-

mene rupfen zich in September verpoppen, en in dien

ftaat den winter overblijven.

Eigenfchappen. Vliegt zeer fnel en blijft niet lang op

eene plaats.

14. P. D. Festivus. Hyperanthus. Li77n, Spec,

127, p. 2284. Fahric. Ent, Syst, III, pars i. p.

\l6 , N^. 677. PaPILIO SATYRl HYPERANTHUS. Het

Koevinkje. Le Tristan. Der Grasfchmetter-
ling.

Sepp, i D., ie ft., 4e verhand. , bl, 25, tab. 4. Esper, o. c.

I. s. 78, tab, 5, f. I,

Kenteeken, De vleugels ongekarteld, donker of

zwartachtig bruin op de voorite drie op de achterfte vijf

zwarte met een' geelachtigen cirkel omtrokkeiie oogjes ;

de
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de rand van alle de vleugelen is fmal wit gezoomd ; de

grondkleiir van derzelver onderzijde bruin olijtlileur.

Woonplaats, Voornamelijk in de bosfchen, in Janlj

en Julij.

Voortteling. Zij icgt hare eijeren los over den grond

in het gras , de daaruit komende rupfen betcikcn eerst

haar vollen groei na overwinterd te hebben , in het be-

gin van Jiinij van het volgende jaar , veranderende ook

in diezelfde maand in poppen , uit welke in Julij de ka-

pellen voortkomen.

15. P. D. F. Pamphilus. Linn, Spcc, 239 , p.

2286. Fabric. Ej2t, Syst' III, pars i , p. 221, N*^.

691. Papiuo Satyri Pamphilus, Het hooibeestje.

Le Proeris. Der ka ra mg ras Schmetter-
1 i n g.

Sepp. IV, D. 26e vcah. bl. 89, tab. 26. Esper I, Th. f. 282,

tab. 21, f. 3. J. L. Admiral. Waarnemingen omtrent de verande-

ring van vele Infecten. bl, 24, tab. 25.

Kenteeken, De bovenzijde der ongekartelde vleugelen

okergeel met graauwe randen; aan de punt der voorfte

een rond zwart vlekje met een wit IHpje in deszelfs

midden. De onderzijde van de voorite hoog okergeel,

de achterlle aschgraauw.

Woonplaats, Op het hooiland; m Junij en in Au-

gustus in de bosfchen, op de weiden, in tuinen enz.

Voortteling, Zij legt hare eijeren bij enkelde , kle-

vende die aan de grashalmen ; de rupsjes komen na 12

dagen uit; met de 4 weken volwasfen zijnde veranderen

zij in poppen, uit welke de kapellen na 15 dagen uit-

komen.

16. P,
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i6. P. D* F. Arcanius, Linn, Spec, 242, p.

2286. Fabric. Ent. Syst, III, pars i , p. 221, N^,

692. Papilio. Satp'i Arcanius, Le Cephak, Der
rostflügelige Schmetterling.

EsPër o. c. I, Th. f. 385, tab. 21, f. 4, Fem.

Kenteeken. Roodachtig bruine ongekartelde vleugels

op de voorlte aan den buitenhoek een zwart oogje in

het midden met een wit ftipje , omringd met eenen ge-

len kring, op de achtervlewgels een witten band, op

welke vijf kleine oogjes in eene rij neven elkander flaan.

* Woonplaats. In boschachtige plaatfen in Mei en Junij

vliegt zelden langer dan drie of vier weken.

17. Pap. Nymphalis. Gemmati. jö. lAnn.

Spec. 131, p. 2290. Fabric. Ent. Syst. III, pars

I , p. 88 , No. 276. De Paauwoog Dagvlinder. Lc

Paon du Jour. Das Tagpfauenauge.

Sepp, o. c. I D., ie ft. 7e verband., bl. 37, tab. 7. Panzer

XVII, tab. 23

Kenteeken. De vleugels hoekig, getand, roodbruin

geel en zwart gevlekt, met eenen fluweelachtig asch-

graauwen rand gezoomd, en ieder met een veelkleurig oog

verfierd. Aan de onderzijde zijn de voorvleugelen graauw-

achtig met geelachtige dwarsltrepen, de achtervleugels

donkerbruin met roodachtige aderen doorweven.

Woonplaats. In de lente tot in den herfst op de

brandnetelen en anderen planten.

Voortteling. Het wijfje legt hare eijeren op de brand-

netelen en op geene andere planten ; de nesten zijn met

een fpinfel overtogcn j binnen 3 weken komen de rupfen

uit n
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uit , welke na 4 weken in poppen veranderd zijnde

,

binnen 3 weken de kapel voortbrengen.

Eigenfchappen, Deze kapel overwintert fomtijds niet

Hechts, mjfar ook het ei en de pop.

18. P. N. G. Maera. Linn, Spec» 141, p. 2294.

Farric. Eut, Syst, III, pars i, p. 227, N». 711,

Het Argiisje. Der R i s p g n g r a s f a 1 1 e r.

DocT. KuHN im Naturforfcher VIII, ft., s. ii8, tab. 3, f. A.

B. Esp£R o, c. I Th. s. gó, tab. VI, f. a.

Kenteekejj. De grond der getande vleugelen omber-

kleurig, op de voorite eene oranje ftreep-, welke zich

langs de buitenzijde tot bij de punt uitftrekt , alwaar

een groot zwart oog met een wit middelflip, in eenen

geelachtigen kring geplaatst is , en in welk laatfte nog

een zwart oog met een wit (lipje gezien wordt. Op de

achtervleugelen (laan in eenen okergelcn kring drie zwar-

te oogen , met witte (tippen in het midden.

Woonplaats, In Mei en Jiilij inzonderheid aan muren

welker voet met gras bewasfen is: voorts in boschachtige

plaatfen.

Voortteling, Zij legt hare eijeren aan het gras ; de

daaruit voortkomende rups is in 14 dagen volwasfen en

verandert kort daarna in eene pop, uit welke na verloop

van 14 dagen de kapel voortkomt.

Eigenfchappen Deze kapellen komen foms zeer on-

derfcheiden voor , waardoor vele verwisfelingen van de-

zelve met anderen hebben plaats gevonden.

i 19. P. N. G. Megaera. Linn, Spcc, 142, p.

2295. Fabric. Ent. Syst, III, pars i , p. 94, N^».

.292. De Megaera. Lc Satyrc. Die Megaere.

Sepp»
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Sepp, o. c. II D., ie ft., 2 en 3c verli. , bl. 5, tab. a en 5.

L'Admiral., o. c. p. 3, tab, 5. Esper, o. c. 1 Th. s. 101,

tab. VI, f. 3.

Kcnteeken. De vleugels eenigzins gekarteld, rood-

achtig geel, met bruine onregelmatige ftrepen eu vlek-

ken. Digt aan de punt der voorvleugelen een zwart oog

met eene witte Hip ; de achtervleugels van boven met

vier en aan de onderzijde met zeven oogjes^

Woonplaats, Langs muren, fchuttingen en heggen ,

ook in boscliachtige plaatfen.

Foortteling, Zij legt hare eijeren aan het gras. De

kapel kwam bij L'Admiral uit de pop na 1 38 dagen uit

,

zijnde pop gejvorden 7e October en kapel 22 Fcbruarij

daaraan volgende,

20. P. N. G. Aegeria. Llnn. Spec, 143, p.

2295. Fabric. Ent. Syst, III, pars i, p. 94, N».

293. Het bonte Zandoogje. Le l'ircis. Der Queck-

engrasfalter.

Sepp. o. c. 1 D., ie ft., 6e verh., bl. 33, tab. 6. Rosel IV D.

ie ft., bl. 182 , tab. 33, f. 3 en 4. Panzer XVll, tab. 21.

Kenteeken, De vleugels getand, bruin olijfkleurig

,

geel gevlekt , op de voorde twee zwarte wit gedipte , in

eenen oranjegelen kring flaande oogen. Op de achterfle

drie, nevens een zwarte flip op eene gele vlek.

Woonplaats. In April, in eenzame boschjes, en zon-

achtige plaatfen.

Voertteling. Z\] legt hare eijeren aan het gras, in

Julij ; de rupfen komen in 't begin van Augustus uit de-

zelve voort , vervellen vijfmaal , en veranderen in het be-

gin van October in poppen , komende de kapel eerst in

het
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het midden van April daaraanvolgende uit.

21. P. N. G. Galathea. Linn, Spec. 146, p.

£25^8. Fabric. Ent» Syst, III , pars i; p. 239, N^.

745. Papilio Satyri Galathea^ De gemarmerde Nimf-,

kapel. Lc DemideuiU DasBrettfpiel.

RosEL, IIIc D. ie Stuk, bl. 195, tab. 37, f, i en 2 fera. Pan-

ZER XVI 1, tab. 24.

Kenteeken. De vleugels getand ; de grondkleur bleek-

geel, met onregelmatige zwarte vlekken; op de onderzij-

de der voorvleugelen i, en op die van achteren 5, foms

6 oogjes.

Woonplaats. V^an Julij tot September op de weiden

in bosfchen en tuinen, vooral op de boterbloem (^Ka-

nunculus ficaria jL.)

Voorttding. Nadat de rups zich in eene pop veran-

derd heeft, komt de kapel, na 14 dagen, uit dezelve ten

voorfchijn.

22. P, N. G. Pilosellae. Linn, Spec. S5^ 9 P*

0300. Fabric. Ent, Syst III, pars i , p. 240, N°.

748. Papilio Satyri Pilofelïae, Het oranjekleurig

Zandoogje. UAmaryJlis, Das kleine Dop-
p e 1 a u g e.

Sepp. o, c. Ie D. ie Stuk, 3 Vcrh., bl. 2.1 > tab. 3, f. 6» maf.

f. 7 et 3,' fem. Esper. o. c. i Th., f, 120, tab. 9, f. i. Phac'

dra Maf,

Kenteeken. De grondkleur der getande vleugelen oran-

je , langs de buitenzijden zwart, breed gezoomd; aa^

de punt der voorvleugelen een zwart oogje, in ieder van

welke twee witte Itipjes , en voorts op het midden een'

P zvvar-
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zwarten band ; de achtervlciigels aan den binn^-nrand

grijs gezoomd, en aan de achterzijde een zeer klein ,

zwart oogje ^ in het midden met een wit (tipje.

Woonplaats, In en omtrent de bosfchen en het

Ichaarhoiit , van het midden van Jiilij tot in het laatst

van Augustus.

Voortteling, Uit de eijeren , die omflreeks half Juli]

gelegd worden, komen de rupsjes, omtrent drie weken

daarna, uit; blijven den winter over, veranderende eerst

in de laatfte dagen van Junij des volgenden jaars in eene

pop, uit welke, drie weken daarna, de kapel voortkomt,

Eigenfchappen. Door den ongemeen langzamen groei

der rups ziet men deze kapel maar eenmaal des jaars , en

is zeldzaam. *«

53. P. N. G. Semelr. Linn. Spec, 148, p. 2300.

Fabric. Ent, Syst' IlL , pars 1 , p. 232, N^. 725.

Papilio Saiyri Semele, De inlandfche Atlas. VA"
greste. Der Adlerbraune Safrangelbgeflecke-

te Falter Die Rostbinde.

Panzer XIX, tab. 23.

Kenteeken, De vleugels getand, donkerbruin, op de

voorde met drie geelachtige vlekken, op twee van welke

een blaauw oogje met ecne witte flip; de achtervlcugcls

met twee boven elkander (taande okergeïe banden , de bo-

venfte flaauwer dan de onderfte, op welke aan den bin-

nenhoek een blaauw , wit geCtipt oogje.

Woonplaats, Op fteenachtige pTaatfen , op bloemen

en op dorre velden , van Julij tot September.

24. P. N. G. JuRTlNA. Linn, Spec, 155, p.

23o.>«
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ê^ö^. P. N. G. Janira. Linm Spcc, 156, p. 2304,

Maf. Fabric. Ent.Syst, III^ pars i, p* 241, N». 752»

1^. Sa^yri Janira^ Bi P* Satyri Jiirüncu Het bruine

Zandoogje* Corydon fem* Myrtil Maf» Der Ried*

gras fal ter.

6epp. d. c. Ie Deöf ie Stuk ^ 5e Verli. , bl. 29 * tat 5. Mafi et

tem.. RoESEL Ille D. ie Stuk, bl. i8o, tab. 34, fi 7 en 8

fem. EsPOR. ö. c. t Th., fé 128, tabi 10, f, i et 2. Maf,

et fem»

Kenteekeiu Dé vleugels gekarteld, bij het mannetje

effen bruin , op de voorfte naar de punt een {kaneelkleu-

rig oogje , in het midden met een zwart (lipjes De on-

derzijde der voorvleugelen geelachtig , bruin geaderd, en

naar de punt een zwart oogje met een wit lïipje ^ die

der achtervleugelen donkerbruin , op het midden digt aan

den buitenrand een rosachtig oogje , met een zwart

(lipje*

Bij het wijfje zijn de vleugels bruin, op ieder eene lange

bruinroode vlek, aan de buitenzijde meteen gevloeid zwart

boord , digt aan den punt der voorvleugelen een zvvarc

oogje , met een witte ftip*

Aanmerking^ In navolging Van ^eer geoefende infec-

tcnkenners , heb ik de Papilio Jurtina en Janira , door

den Heer gmelin , in de 13de uitgave van het Systt,

Nat. LiNNAEi , nog als twee bijzondere fooiten behou-

den , in deze mijne naamlijst als onderfcheidene fekfcri

van eene en dezelfde foort bijeengevoegd,

WoonplaatSi In opene plaatfcn \\\ de bosfchen, ook

op bloemrijke weiden, op welke Veel klaVer groeit , worufc"

de kapel op het einde Van Jnlij aangetroffen*

Voortteïing. Uit de in Julij gelegde eijcren komen de

P a rup'

%
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rupfcn in het begin van Augustus uit ; in Mei en Junfj

van het volgende jaar worden zij poj^pen , uit welke de

kapel , omtrent zes weken daarna , uitkomt.

Bigenfchappen, Vcrfchillen foms aanmerkelijk van

kleur , inzonderheid in het oranje ; de vleugels zijn ui^

termaten tcêr en bros.

25 P. N. G. Cardui. Linn. Spcc, 1^7 -, p. 2305.

Fabric. Ent, Syst, III, pars i , p. 104, N^. 320. De
Distelvink. La belle Dame, Der Distel fa Iter.

Sepp o. c. , IV D., I en 2 Verliand. , bl. i, tab. i en 2. Rosel,

I D., i St, , bl. 54, tab. 10, Panzer XVII, tab. 19.

Kenteeken, De vleugels getand , de bovenzijde met

i^oode , vuurkleurige , zwarte , witte en gele vlekken ; dé

onderzijde rood, geel, wit en zwart bont, op ieder der

achtervleugelen vier oogen, met groene pupillen. Dé

buitenrand der 4 vleugelen is met een' fmallen, witten

rand gezoomd, welke door zwarte afdeelingen afgebro-

ken wordt-

Woonplaats In April , Mei en vervolgens in Julij tot

in September op velerlei bloemen.

Voortteling, Zij legt hare eijeren op distelen , artis-

jokken , malva , enz. ; de uit dezelve voortgekomen rup-

fen volwasfen zijnde , veranderen in pop]'>en , met gouden

en zilvereu vlekken; na 8 of 9 dagen komen de kapellen

daaruit ten voorfchijn.

Eigenfchappen, In fommige jaren zeer overvloedig

,

in andere ziet men ze bijna niet.

26. P. N- G. Iris. Linn, Spec,

Fabric. Ent, Syst. III, pars i
, p.

161

,
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Dé Iris , ot' weCrfchijnkapel. L e Mars, Der Schu-
ier f a 1 1 e r«

PANZiiR XVII, tab, 23. RoESEL llle D. ie Stuk, bl. 220, tab.

42. EsPER. o. c. Th, I, f. 139, tab. XI, f. i. Maf, f,

2 fem,

Kenteeken. De kleuren der vleugelen dezer kapellen

zijn zeer vcrfchillende niet alleen, maar ook hebben de-

zelve , naar mate zij tegen of voor het licht gehouden

worden , eene blaauwe of bruine kleur. Er zijn er, die

op de bovenzijde der vleugelen eene donkerbruine en

blaauwe grondkleur hebben, met witte vlekken, welke in

die met de blaauwe en rosachtige grondkleur meestal

oranjegeel zijn. Bij fommige zijn de voor- en achter-

,

bij andere alleen de ach tervleugels , met oranjeoogen

geteekend.

- Woonplaats, In Julij en Augustus op de weiden , op

den koedrck en in het fchaarhout.

Voortteling, De uit de eijeren voortgekomen rups

groeit langzaam, en, nadat zij in eene pop veranderd is,

komt de kapel binnen 14 dagen uit.

Eigenfchappeji, Wegens den weérfchijn der vleugelen

kan men bij roesel en esper , boven aangehaald, veel

naauwkeurigs en merkwaardigs vinden.

"xj. Pap. nymph, phaleratus populi. Linn. Spec,

162, p. 2310. Fabric. Ent, Syst, III, pars i, p.

III, N'^. 343. De Nimweegfche kapel. Le Silvain*

Lc grand Sihain, Der Pappelfalter.

PANZER XVll, tab. 22. Roesel llle D. ie Stuk, p. 174, tab.

33, f. I en 2.

Kentcekcn, De vleugels getand , op de bovenzijde

P 3 bruin.
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bnüii , met ecu' witten band (*) en vlekken ; do zijden

en de acbterrand met een enkelde en dubbelde rij blaau-

we en oranjekleurige boogjes; de onderzijde rood, wit,

blaauvv en groenachtig gevlekt , en langa den buitenvanci

niet blaauwachtige boogjes omringd.

Woonplaats. In Ji]lij en Augustus in de opene plaat*

fen der bosfchen , op de heide- en andere gewasfen.

Voorneliug, Nadat zij hare eijeren gelegd heeft, ko,

men de rupfen , \\. dagen daarna, uit. Verder is het

ROESEL niet gelukt, de voortteling te brengen, door het

derven der rupsjes, bij gebrek aan hun eigenaardig voed^

fel ; ook herinner ik mij niet , bij eenig fchrijver iets

daarvan gevonden te hebben,

ü8. P. N. P. Antiopa. Linn, Spec. 165, p, 12311,

Fabric. Ent. Syst. III, pars i. p. 115, N^. 355,

De Koningsmantel. Le Morlo. Der Trauermantel,

Panzer. XVHf tab, 23. Roesel q. c. \q D. ie Stuk, bl. 7,

tab. I.

KenteeJcen, De vleugels getand , de bovenzijde don,

ker , bruinrood, fomtijds koffijkleur, met eenen breeden

,

^elen rand , voor welken eene rij blaauwe vleld^en ge^

plaatst is. De onderzijde ie zwartachtig bruin j de rand

graauwachtig gemarmerd.

Woonplaats, Somtijds reeds in Maart , doch meest 'm

April en Mei op de bloefem van de kem of fteenvruch*

ten , aan de (lammen der wilgen en muren , alwaar zij

tegen den wind bcfchut is.

Voortteling Het wijfje legt hare eijeren op de wilge^

boo^

C*) pij fommigen is deze band graaiiw , bij anderen wovdt dq^cl-.

V§ in het geheel niet gevonden.
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boonien , des zomers en In den herfst ; uit de eerde ko-

men de riipfen binnen 2^3 weken ten voorfchijn ; d^

Maatlte blijven den winter over, en komen de rupfen eerst

in het volgende voorjaar uit.

De rups, in eene pop veranderd zijnde, komt de ka-

pel, 14 dagen daarna, er uit voort.

29. P. N. P. PoLYCHLOROS. Litm, Sjjec» 166, p,

2312. Famiic* Ent, Syst» lil, pars i, p. lai , Ne.

372. De groote Aurelia. La grande Tortue, D e if

grosfe F u c h s.

Sepp, o. c. , ie D, ie Verh., bl. 41, tab. 8. Roesel ie D. ie

Stuk, bl. 15, tab. 2. Panzer XVI 1, tab. 24.

Kenteeken, De vleugels getand, roodachtig geel.

wat lichter of donkerder , zwart gevlekt , de voorfte geel

,

en zwart gerand, de achterlle met een' gelen rand, met

blaauwe , zwart gekringde , halve maantjes.

Woonplaats, Somtijds reeds in Februarij uit overwin-

terde poppen , aan de vruchtknoppen , en naderhand aan

den bloelem der ooftboomen , inzonderheid der kerfen

,

o )k aan de (lammen der wilgen , enz.

Voorttcling, De wijfjeskapcl legt hare eijeren aan de

takjes der kerfen- en andere boomen; deze blijven aldaar,

tot de bladeren uitloopen , wanneer de rupsjes uitkomen

,

die, volwasfen zijnde, in poppen veranderen, en uit

welke , na 14 dagen , de kapellen ten voorfchijn treden.

Eigenfchappcn. Vliegen zeer gezwind. De rups riekt

naar Bifam.

30, P. N. P. Urtica. Lifin, Spec. 167 , p.

5313. Fabric. Ent, Syst, III, pars i, p. 122, N».

P4 374
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374. De kleine Aurelia. De Brandnctclkapcl. La pc-*

tite Torttie. D e r k 1 e i n e F uc h s.

Sepp. o. c. , ie D. ie Stuk, 2e Verh., bl. 17, tab a. Roesel,

ie D. IC Stuk, bl, 2a, tab. 4.

Kenteeken. De getande vleugels bruinrood , met zwar-

te vlekken, op de voorde een witte vlek en twee ronde,

zwarte (lippen; langs derzelver buitenzijde een' dubbel-

den gelen rand, gevolgd van eenen anderen, bellaande

uit blaauwe en zwarte halve maantjes.

Woonplaats, Van Febriiarij tot in den herfst alomme

op distelen , netelen en andere bloemen.

VoortuUng, Zij legt hare eijeren bij hoopjes aan de

onderzijde van de bladeren der brandnetelen; de uit de-

zelve gekomen rupien , in poppen veranderd zijnde , ko-

men de kapellen, omtrent i6 dagen daarna, er uit

voort.

Eigenfchappen. Snel van vlugt. Men heeft deze ka-

pel des winters wel onder fteenen of op eenige andere

wijze verborgen , doch geheel verftijfd gevonden ; doch

in eene warme kamer gebragt, loken zij wederom op.

31. P. N. P. C, Album, Linn, Spec, 168 ,?. 2314.

Fabric. Ent, Syst, III, pars i, p. 124, N*. 380.

!De gehakkelde Aurelia, Le Gamma ou Roben h Di-

able

Sepp, IV D., 9e Verh., bl. 25, tab. 9. Roesel, I D. , le Sl,^

bl. 27, tab. 4. — EsPER o. c. , i Tli. , f. 175, tab. 13, f. 3.

Kenteeken, De takkiggerande vleugels geelachtig rood

,

met zwarte vlekken. Op de onderzijde der ach tervleuge-

len vindt men' eene witte of graauwachtige witte figuur,

welke door fommigen voor eene C , door anderen voor

eene V of Griekfche gamma aangezien wordt,

Woon^
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Woonplaats. Op brandnetelen , kruis- en aalbcsfen

,

ook op de hop, langs heggen en op boomen ziet nieii

haar reeds in April en voorts gedurende den ganfchea

zomer.

l^oortteling. Het wijfje legt hare eijeren op de bo-

vengemelde planten, de rupfen komen korten tijd daarna

uit, bereiken fpoedig haren wasdom, veranderen na wei-

nig tijds in poppen, en kort daarna komt de kapel uit

dezelve ten voorfchijn.

Eigerifchappenn Vliegt fnel, volgt den mensch dik-

wijls 30 fchreden na, Thijm, Lavendel en dergelijken,

fterk riekende planten verkiest zij bij voorkeur om haar

voedfel uit te te zuigen.

32. S. N. P. Atalanta. Linn, Spec. 175, p. 2316.

Fabric. Ejit^ Syst. III, pars I, p. 118, N**. 362.

De Nommerkapcl, De Admiraal. Le Vulcain. Der
Admiral.

Sepp, I D. ie St*, IC Verband., bl, i, tab. i. Pander XVII,

tab. 20.

Kenteeken. De vleugels getand , zwart , de voorfte

aan de punt met witte vlekken en eenen vuurrooden

band, op de achterfte eenen geelachtig rooden band

met vier ruitswijze zwarte (lippen ; alle de vleugels aan

de .buitenzijde zeer fmal wit gerand , met zwarte (tipjes ,

en aan de binnenhoeken 2 blaauwe vlekjes.

Woonplaats, In Mei op de bloemen der ooftboomen,

-€n aan derzelver (lammen daar de fchors gebarsten is.

Voortteling. Gefchiedt tweemaal des jaars. Zij legt

hare eijeren op de bladeren dei; brandnetelen , uit welke

de rupfen na verloop van 8 dagen geboren worden , de-

P 5 ^ze
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ZQ haren volkomen groei verkregen hebbende, veranderen

in poppen , uit welke de kapel in het zomerfaizoen bin-

nen drie weken uitkomt.

Eigcnfchappcji. Vliegt niet dan bij helder weder.

33. P, N. P. Deua. Linn, Spec* 66i # p. 2329.

De Deliavlinder,

. Sepp, IV D. , aa Verh., bl. 73, tab. 0,2. — Roesel, IV D,,

je ft., bl. 105, tab. 18, f, 4.

Kenteeken, De grondkleur der vier vleugelen bruin-

achtig geel , met vierkante zwarte vlekken en grove ade-

ren doortogen , en met witte gefchulpte randen , op de

achterlle aan den buitenrand ecne rij heldere kringen

met zwarte punten.

PFoo?2plaats. Op de kleine weegbree (Plantago lan*

ccolata, Z.)

Voorttcling, De rups in het laatst van April volwas-

fen zijnde , verandert in de eerfte dagen van Mei in eene

pop, uit welke de kapel zes weken daarna voortkomt,

34. P, Nt P, Paphia* hinn^ Spec 209, p, 2332,

Fabric. Jiftit, Syst. Ui, pars ï, p. 142, N<?. 438.

Pc gevlamde Paarlemoerkapel, Le Tabao d^Espagne*

Per Silberftrich.

Roesel, ie D, je Stuk, bl. 41, tab. 7. Panzer XVU,
tab. 23.

i Kenteeken, De vleugels getand, rosgeel, met vele

zwarte vlekken , van verfcheidenerlei gedaanten ; de bul-

tende rand fchulpswijze , met een fmal , geel boordfeltje

omringd. De onderzijde der vleugelen licht rosgeel

,

met zwarte vlekken j de punt groenachtig geel gevlekt

;

de
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de onderzijde der achtervleugelen blaauwachtig groen ,

fijn gedippeld , met drie 'zilver witte Itrepen , en langs

den buitenrand met ronde , witte fchalmen.

Woonplaats, In Junij en Julij in bosfchcn en op de

daarbij gelegen weilanden,

Foorteling. De wijfjeskapel legt hare eijeren op de

brandnetelen ; komende de rupfen , binnen 14 dagen

,

uit, bereiken haren volkomen wasdom en veranderen in

poppen , uit welke de kapellen binnen 14 dagen ten

voorfchijn komen.

Eigcnfchappen, Vliegt niet zeer fnel ; hare vleugels

3{jn bij uitnemendheid teer. Er zijn er , bij welke het

groenachtige aan de onderzijde der achtervleugelen , een

goud- en ook wel purperachtigen weêrfchijn heeft , en

waaraan alsdan ook de witte of zilverachtige ilrepen ont-

breken.

35, P. N, P, AGI.AJA, Linn, Spec, 211, p. 2333,

Fabric. Ent. Syst, III , pars i , p. 144 , N^, 442,

De groote Paarlemoerkapel. Le grand Napré^ Der
grosfe P er 1 m u 1 1 er V o ge 1,

,

lloESEL, 4e D. ie Stuk, bl. 135, tab, 25. Esper, o. c., i Th«

f. 229, tab. 17, f. 3.

Kentecken* De vleugels okergeel, zwart gevlekt en

getand; op de onderzijde der achtervleugelen 21 zilver-

of paarlemoerkleurige vlekjes.

Woonplaats, In Junij en Julij in de bosfcheii en op

de digt daarbij gelegene weiden.

Voorttding. De rups , in eene pop veranderd zijn-

de j komt de kapel , bijirjen 14 dagen , daaruit voort.

3^.
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36. P. N. P. Lathonia. Limt, Spec, 213, p.

3334. Fabiuc. Ent, Syst. UI , pars i , p. 146 , N^.

449. De kleine Paarlemoerkapel. Lc petit Nacré. Der
kleine Perlmuttcrfalter.

,
Sepp. o. c, 2e D. ie Stuk, ie Verh. , bl. i, Roesel lil D- ie

Stu/c, bl, 65, tab. lo»

Kenteeken. De vleugels fijn getand , oranjegeel , met

velerlei zwarte vlekken ; de onderzijde der vleugelen is

bleeker van kleur , en met vele paarlemoerkleurige vlek-

jes verfierd.

Woonplaats. In April en vervolgens, tot laat in den

berfst, op de bloemen en op het vlakke veld, in Julij

tot September in het hakhout, en in de 'tuinen op aller-

lei bloemen.

Foorteeling, Het wijfje legt hare eijeren op de drie-

kleurige viool ; na acht dagen komen de rupfen uit

,

welke, tot pop veranderd zijnde, na verloop van 14 da-

gen de kapel voortbrengt.

Eigenfchappen Zeer fnel in het vliegen , inzonder-

heid des zomers en bij warmen zonnefchijn.

37. Pap. plebejus ruralis betulae. Ltnn, Spec,

220, p. 2341. Fabric. Ent, Syst, III . pars i , p.

277 , No. 6^, Hesperia ruralis Betulae, Het Pagetje

van de Berken. Le Porte queue fauve è deux handes

blanches. Der Birkenfalter. Der Nie*
ren f leek.

Sepp. o. c. , 2e D. ae «tuk, ie Verh., bl. i, tab. i Fem. Roe-

sel, ie D. ie Stuk, bl. 99, tab. 6 Maf. Panzer XVI 1, tab.

20 y Maf. EsPER, o. c, , i TH., f. 25Ö, tab. 19, f, i,3Ias,

Keu-
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Kcjitcekcn» De voorvleugels met gladde randen ; don-

ker olijfkleurig bruin , naar de voorzijde me: eene oran-

jekleurige vlek. De achtervleugelen getand, donker olijf-

kleurig bruin ; de twee grootlte tanden oranjegeel , de

buitenftc rand der vier vleugelen wit gezoomd.

Woonplaats. In Julij en in September op velerlei

boomcn en bloemen.

Voortteling, De rups in eene pop veranderd zijnde,

komt de kapel 14 dagen daarna uit.

38. P. P. R. PiiUNi. Linn, Spec. aai , p. 2341.

Fabric. Ènt, Syst. III, pars i, p. 277, N". 70.

De Pruimboomkapel. Le Portequeue brune a deux

bandes de taches blanches. Der Pflaumenfalter.

RoESEL, I D., ie ft., bl. 102, tab. 7, f. 3, en 4. Mas* f, 5,

fem, EsPER, I Th., f. 259, tab. 19, f. 3, fem.

Kenteeken. De vleugels getand , graauw. gezoomd ,

de achterlte geftaart , alle donker olijfkleurig bruin , en

met eene oranjeftreep , op welke eene blaauwe , digt aan

den buitenkant , volgt.

Woonplaats. In Julij en in September op de pruim-

en velerlei andere boomen en bloemen.

VoortteUng. De rups in eene pop veranderd zijnde,

komt de kapel uit deze binuen 14 dagen ten voorfchijn.

.

39. S. P. R. QuERCUs. Linn. Spec. aaa, p. 2341.

Fabric. Ent. Syst. III, pars i, p. 278, N^. 72.

Hesperia QUERCUS. De kapel der Eikenboomcn. Portc

queue bleustrié. Der Eichenfalter.

bl, iio, tab. 9, f. 4 en 5, Mas. Dr. kuhn im Naturforfchcr,

14e
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14e ftuk, f. 50, rab. 2> f. 6, fcm. Panzer XVII, tab. ii,

ËsPER, o. c, I Th., f. 262, tab. 19» f. 2, a. fem. c* Mas.

Kenteeken De achtervlcugels eenigzins geftaart; de

grondkleur der vier vleugelen bij het mannetje donker-

bruin , de buitenranden fmal wit gezoomd ; op iedercn

Voorvleugel een hoogblaauwe violet wecifchijnende vlek*

Bij het wijfje zijn de vier vleugels eigenlijk donker*

bruin , doch naarmate de lichtftralen daarop vallen , ver-

toonen zij zich zeer fchoon donkerblaauw.

Woonplaats* In Eikenbosfchen , fomtijds komt zij ïll

de tuinen en het open veld.

Voortteling. De rups komt waarfchijnlijk eerst in het

volgende jaar uit het ei, deze vervolgens in eene pop

veranderd zijnde, komt de kapel 16 tot a2 dagen daarna

iiit dezelve voort.

40. P. P. R. Arion. Linn, Spec, 230 , p. f2 346*

Fabric. Ent, Syst> III , pars i, p. 293, N^. 118.

Hesperia arion. Het Duitfche blaauwtje. Das grosfe

Vielaug. Der Handvogel.

RosEL, 3e D., ie ft., bi. 231, tab. 45, f. 3 en 4. Esper,

o. c, 2 ïh., f. 266, tab. 20, f. 2.

Kenteeken, De vier vleugels fraai blaauw, met zwar*

te vlekken , aan de buitenzijde met een' brecden donker

bruinen band, en voorts met een fmal wit of grijs

zoompje; op de achtervleugelen met zwarte fb'ppen

;

welke met eenen witten halven kring omgeven zijn , gc-

teekend.

Woonplaats. In Junij en Julij op de weiden en aan

woeste plaatfcn , doch maar zeldzaam voorkomende.

I Voort'
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Voorttcling, De rups, zoo veel ik weet, is nog

onbekend.

41. P. P. R. CyllarIs. Linn. Spec. 750,1^,2347*

Fabric. Ent, Syst» III, pars i , p. 294, N° 122. his-

PERIA CYLLARUS.

RosEL, III, D* ie ft. p. 198, t. 37, f. 3 5- Mas, Esper, o.

c. I, p. 334, b. 33. SüPPL. 8, f. 1, a. RoTtEMBüRG in Na^

tnrforscher 6 ft. p. 21 , P. P. R. Icarus.

Kcnteeken, De vleugels blaauvv met een' fmallen wit-

ten rand , bij fommige wordt de blaauwe kleur naar de

randen der vleugelen donkerder of zwartachtig, vertoo-

ncnde zich dan als eenen zwarten zoom ; de onderzijde

der voorvleugelen is graauwaclitig met eenen rij zwarte

witgerande vlekjes , die van de achterfte zijn aan het

gewricht blaauwachtig groen, aan den buitenrand met

ecne rij kleine zwarte witgerande (lippen geteekend.

Woonplaats. In Mei tot het midden van Junij in de

tuinen en op de weiden maar nimmer in de bosfchen.

42. P. P. R. Argus. Linn. Spec. 232 , p. 2347.

Fabric. Ent, Syst, III, pars i , p. 29(5, N^. 128.

Hesperia argus. Het blaauwe Duinkapelletje. UAr*
gus bleue. Der Stechginfterfalter.

EsPER. o. c. , ï TH., f, 1268, tab. 20, f. 3, Mar. f. 5, Fem. Dit

is de PAP. iDus L. Faun, Suec, Ed. 2de, No. 1075. SuLZER

Kennz, d, lufecten, f. 35, tab. 14; f. 87.

Kenteeken, Blaauwe vleugels , met een' zwarten rand

en fmallen witten zoom ; de vleugels van het vvijlje

bruin, op de achterfte vijf oranjekleurige halve maantjes.

Woofiplaats Op de heide en onze duinen tn Junij

en Julij.

43^
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43. P. P. R. Cleobis. Lif7Tj. Spec. 763, p. 0350.

Fabric. Ent. Syst. III, pars i , p. 295, , N**. 124.

Hesperia acis.

EsPEU. I, p. 360, t, 40, f. 3. .SuLZER, Mgek, Gefch, der

Inf,^ p. 146, t. 18 , f. 13 14.

Kenteekcn. De vleugels blaauw, de voorfte aan de

buitenzijden, de achterfte aan de voorzijde met eenen

zwartachtigen rand en bovendien langs den achterrand met

zwarte (lippen ; aan de onderzijden blaauwachtig grijs met

langwerpige zwarte flippen en witte randen.

Woonplaats, Omtrent het. midden van Mei op wei-

landen , naast of bij bosfchen gelegen.

44. P. P. R. Alsus. Linn, Spec. 764. p. 2350,

Fabric. Ent. Syst. III, pars i p. 2^5, N» 125. Hes-

peria Alsus.

EsPER. O. c, 1 P. 338, t. 34, f. 3. P. P. R. Minimus, SchSf-

FER, Icon. Inf., t. 165, f. I en 2.

Kenteeken. Alle de vleugels donkerblaauw , fomtijds

is die kleur evenwel een weinig lichter ; aan de onder-

zijde blaauwachtig grijs , met zwarte , witgerande

flippen.

Woonplaats. In het laatst van April en in Mei op

dé velden.

45. P. P. R. RuBi. Linn. Spec. 237, p. 2352.

Fabric. Ent. Syst. III, pars i , p. 287, N». 102.

Het groene Pisfebedje. VArgus vert. The Holly But-

terfly. DerGrünling.

.
EsPER, o, c, I p, 279 f> 21 f, 2 ScHAFFER icon ins. t 29, f,

56

Ken--
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Kentecken, Al de vleugels donkerbruin ; aan de on-

derzijde groen.

Woanplaats, In Mei op velerlei planten.

46. P. P. R. Xanthe. Linn» Spec. 8io, p. 2358.

Fabric. Ent. Syst. III, pars i,p. 312, N». 182. Hes-

PERiA XANTHE. Naturforfchcr , vi ft., p. 29, N°. 17.

Pap, Phocas,

ESPER. o. c. I, p, 303, t, 35, f. i en t.

Kenteeken, De voorvleugels roodachtig oranje, met

zwarte vlekken ; de achtervleugels donker graauwachtig

bruin , aan den achterrand met een' oranjekleurigen , ge-

hakkelden band , waarop zwarte flippen ; de onderzijde

der voorvleugels roodachtig geel, met zwatte , geelgeran-

de vlekken, die der achtervleugelen geel , met zwarte , en

langs den rand met roode flippen. Bij het wijfje zijn de

vleugels donkerbruin , met zwarte flippen , en een' oranje-

rooden band langs den buitenrand geteekend; de onder-

zijde is graauwachtig geel, zwart geflipt, en met roode

vlekjes langs den rand.

Woonplaats. In Junij op de bloemen in de tuinen en

op de weiden.

47. P. P. R. Phlaeas. Linn. Spec. 252 , p.

2358. Fabric. Ent. Syst. III, pars i, p. 311, N''.

178. Hesperia phlaeas. Het Aardkapelletje. Le

Bronzé. The Small Tortoifefchelh Der kleine

Feuervogel.

RoESEL Ille D. I Stuk, p. 232, t. 45, f. 5 en 6. Esper. o. c i,

p. 287, t, 22, f. I.

O Ken-
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Kenteeken. De voorvleugels hoog vuurkleurig rood,

breed zwart gezoomd en gevlekt , van onderen geel

,

met een' graanwen zoom en zwarte vlekken, de achter-

vleugels bruinachtig graauw, met een' vuurrooden band ,

van onderen bruinachtig aschgraauw, met eenen flaau-

wen , roodgelen band aan den achterrand.

Woonplaats, Reeds in April aan de als dan bloeijende

planten, en voorts bijna den geheelen zomer, tot laat in

den herfst.

48. P. P. R. ViRGAUREA. Linti, Spec. 253 , p.

2359. Fabric. Ent, Syst, III, pars i , p, 309, N^.

173. Hesperia VIRGAUREA. Dc Vuurkapcl, Der
Feuerfchmetterling.

ESPER. o. C. I, p. 291, t. 22, f. 2é SCHiFFER, IcOtt^ !»[*<% t.

^7^ f. 7-

Kenteeken. De vleugels rood , ongevlekt ; de zijran-

den zwart gezoomd, van onderen groen- en geelachtig,

met zwarte en witte flippen.

Woonplaats. Bijna den geheelen zomer, maar vooral

in Augustus en September vindt men haar op de Solida^

go Virgaurea , Senecio , enz.

49. P. P. R. CoMMA. Linn. Spec, 256, p. asöo,

Fabric. Ent. Syst. III , pars i , p. 325 , N^. 233.

Hesperia comma. De Commakapel. La Bande noire.

The Streakt golden Hog. Das Comma. Der
Strichfalter.

EsPER. O. c. I j p. 300 , t, 23 , f. I , a , b.

Kenteeken. De vleugels bruingeel , donkerbruin ge-

zoomd; op de voorvleugels een zwart (Ireepje, eenigzins

naar
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naar een comma gelijkende ; aan de onderzyde groenach-

tig , wit gevlekt.

Woonplaats. In Junij , Julij en Augustus meest in

bosfchen, die niet zeer digt zijn.

Foortteling, De pop is rolrond , bruin.

Eigenfchappen. Hare vlugt is zwaar, en met eenig

geruisch vergezeld.

50. Pap. plebej. urbicola malvae. Linn. Sfcc.

a67, p. 2368. Fabuic. Ent. Syst, III, pars i, p.

350 , N». 333. Hesperia malvae. Het muzijkvlakkig

Kapelletje. Le plein chant. Der Malvenfalter.

RoESRL, Ie D. ie Stuk, bl, 113, tab. 10, f. 5 en 6. Esper. o.

c, X TH., f. 302, tab. 23, f. a a.

Kcnteeken. De grondkleur der vleugelen is bjj fommi-

ge zwartachtig graauw, van andere okerbruin; meest zijn

zij olijfkleurig , zwart en wit gevlekt.

Woonplaats. Van de lente tot in den herfst op wei-

den , in bosfchen en tuinen ; in Mei vindt men haar in-

zonderheid op de Brem, en voorjaars Ganzerik (paten.

tilla vcrna Zr.)

Foortteling. De rups , in Junij volwasfen en in eene

pop veranderd , komt de kapel , binnen 14 dagen , daar-

uit voort.

Eigenfchappen. Vliegt tamelijk fnel , en maakt daar-

bij een knarfend geluid.

CCXXXII. DE AVONDKAPEL. CSPHINX.)

Geflachts-Kenteeken. De fprieten bijna prismatiii^Ii

;

Q 2 de
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de tong C^ïj de meesten) uitgellrekt
; gebogen voelcrtjes

;

nedergebogen vleugels.

I. Sph. ocellata. Linn, Spec. i , p. 2371. Fa-

BRic. Ent, Syst. III, pars i, p. 355, No. i. De

Paauwoog Pijlftaartvlinder. Lc demi Paon, Das
Abendpfauenauge.

Sepp. o. c. , Ie D. 3e Stuk, ae Vcrh., bl. 11, tab. 2, f. 7. Maf,^

f. 6. Fem. Roesel , Ie D. ie Stuk, bl. 124, tab. i.

' Kenteeken, De vleugels hoekig uitgefneden , de voor-

de rosachtig graauw , met bruine , hetzij lichtere of don-

kerder gewolkte en gegolfde figuren geteekend; de achter-

fte hoog rozenrood en vleeschkleurig, met een' grboten,

oogvormigen fpiegel , in een' breeden , zwarten zoom ,

gevolgd door een' helder blaauwen kring, gevuld met

eene donkerblaauwe vlek ; de vier vleugels zijn aan der-

ztlver bnirenzijde met eene zeer fijne, naauwelijks zigt-

bare, franje omgeven.

Woonplaats, Zonder zich ergens lang op te houden ,

vliegen zij geftadig van de eene bloem naar de andere,

zonder evenwel op eene zich neder te zetten , zuigen zij

hun voedfel , al fladderende , uit dezelve.

Voortteling, De eijeren vindt men meestal aan de

bladeren van wilgen en populieren in Junij , Julij en Au.

gustus; de rupfen komen er binnen 3 weken uit voort ;

tegen den tijd harer verandering kruipt zij in de aarde

,

maakt zich eene holte tot verblijf , in welke zij , na 8

dagen , in eene pop verandert ; blijft in dien flaat tot het

volgende voorjaar , wanneer deze fraaije kapel daaruit

voortkomt.

Eigenfchappen, Zitten nimmer flil , en vliegen

zeer fnel. 2, Sph.
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2. Sph. populi. Ltnn, Spec. 2 , p. 2372. Fa-

BRic. Ent, Syst, III , pars i, p. 357, N». 9. De

gehakkelde Pijlftaart. Lc Sphinx d ailes dcnteUcs, Der

Pappelfch warmer.

Sepp. o. c. , Ie D. IC Stuk, ie Verh., bl. 4, tab. i , f. 8. Maf.^

f. 9. Fem, RüESEL, 11 Ie D. ie Stuk, bl. 161, tab. 30. Maj.

er iem,

Kenteeken. De vleugels fterk getand, licht- en don-

kergraauw gevlekt en gewolkt, de voorden in het midden

met een klein wit vlekje.

Woonplaats, Bij dag aan boomflammen; des avonds

vliegt zij op bloemen , inzonderheid op dezulke , welker

honigbakje niet diep ligt, omdat zij met haren korten

zuiger de dieper liggende niet bereiken kan.

Voortteling, Doorgaans legt het wijfje hare eijeren

op wilgen en populieren, in Junij , Julij en Augustus;

na 3 weken komt er de rups uit voort , welke , tegen

den tijd harer verandering, in de aarde kruipt, een nest

maakt , en na 8 dagen in eene pop verandert. Deze

blijft zoodanig tot in de volgende lente , wanneer de ka-

pel uit dezelve ten voorfchijn komt.

Eigenfchappen^ De kapel is traag, niet zoo zwevend

van vlugt , als andere in dit geflacht, maar zet zich op

de bloemen.

3. Sph. tilïae. Linn, Spec. 3 ,. p. 2373. Fabric.

Ent, Syst,- III ,
pars i . p. 358 , No. 10. De Linden-

pijlllaart. Le Sphinx du Tillcul, Der Linde-
fc h w armer.

Sepp. o. c, Ie D. 3e Stuk, 6e Verh., bl. 27, tab. 6, f. 5. Maf,^
f. 4. Fem, ROESEL, .Ie D. ie Stuk , bl. i^i, tab. 2, f. 6.

Maf. { K^y Fem,

Q 3 A>//-
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Kenteeken, De gehakkelde vleugels groen gewolkt, in

hun midden met twee groote, donkergroene vlekken, d«

achtervleugels okergeel, met een' bruinroodcn band. Het

verfchil in de kleur der vleugelen is aanmerkelijk; bij fom-

mige is zij groen gewolkt , bij andere licht bruin , d?

vlekken roodachtig bruin , en op andere wijzen zeer ver*

fcheiden, gelijk dit uit de vergelijking der afbeeldingen

bij SEPP en roesel , boven aangehaald , blijken kan.

Woonplaats, In Mei aan de Hammen der lindeboo-

men , ook op het gras en andere planten.

Voortteling, In Mei of Junij legt het wijfje hare ei-

jeren aan de lindebladeren ; na weinige dagen komen de

rupsjes daaruit voort; in September wroeten zij zich in

den grond, en veranderen in eene pop; komende de

kapel eerst in de volgende maand Mei uit dezelve voort.

Eigenfchappen, Traag , en zwaar van vlugt ; zet

zich vast op de bloemen , en blijft er langen tijd op

zitten.

4. Sph. NERii. Linn, Spec, 5, p. 2374. Fabric.

Ent. Syst, III, pars i, p. 360, No. 13. De 01e-

andervlinder. Der Oleanderabendfalter.

Sepp. IVe D., 33e Verh., bl. 113, tab. 33. De Rups. Roesel,

Ille D. ie stuk, bl. 80, tab. 15 en i6 , f. 5, Fem, f. 6.

Maf.

Kenteeken. De grondkleur der voorvleugelen bruin ,

doorvlochten met groene , gele , witte , rozeroode en

andere vlekken, (Irepen en trekken, welker befchrijving

genoegzaam onmogelijk is ; de pooten fcherp gedoomd.

Woonplaats, Op de oleander.

Foortteling. De rups fpint zich in boven den grond

,

tus-
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tusfchen de op denzelven liggende bladeren, en veran-

dert , 4 dagen daarna , in eene pop , uit welke de kapel

4 weken daarna' voortkomt.

5. Sph. convolvuli. Linn. Spec. 6 , p. 2376

Fabric. £nt, Sysf. III , pars i , p. 374 , N^. 5.

De Winde Pijlftaart. De groote Onrust. Le Sphinx a

cornes de boeuf. Der Windefch warmer.

Sepp. o. c. , Ille D., 49e en 50e Verh., bl. 165, tab. 49 en 50,

fig. 6. Maf. f. 5. ROESEL, ie D. ie Stuk, bl. 164, tab. 7,

f, 5, Fem,

Kenteeken, De grondkleur der vleugelen aschgraauw ;

de voorde zwart, wit en geelachtig grijs gewolkt; de

achterfte gelijken meer geftreept, of met figuren naast el-

kander geplaatst , als gebandeerd ; het achterlijf rood ,

wit en zwart geftreept. De zuigbuis, omtrent 4 duimen

lang , is zeer veerkrachtig.

Woonplaats. In Mei tot September op de gemeene doren-

appel (datura Stramonium X.) wilde kamperfoelie enz.

Voortteling. De rups , tot het tijdperk harer veran-

dering genaderd, kruipt in den grond, om eene pop te

woeden, hetwelk doorgaans in het begin van Augustus

gefchiedt ; komende de kapel;, omtrent 6 weken daarna

,

uit dezelve voort. De ontwikkeling van dit infect ge-

fchiedt in zeer onderfcheidene tijdperken; zoodat men,

te gelijker tijd, eijeren, jongen, volwasfene rupfen en te-

vens kapellen ziet.

Eigenfchappen. Vliegt fnel , met geruisch verzeld.

De mannetjes hebben eenen bifamreuk , die inzonderheid

aan de onderzijde van het lijf fterk is.

Q 4 6. Spw.
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6. Sph. licustri. Linn, Spec, 8, p. 2377. Fx-

. BRic. Ent. Syst. III , pars i , p. 374 , No. $5» De
Liguster Pijlllaart. Lc Sphinx du Troenne, Der Li-

guster fc b w a r m e r.

Sepp. o. c, Ie D. 3e Stuk, 3e V«rh., bl. 15, tab. 3 en 4, f. «.

Maf, f. 3, Fem. Roesel, ie D. 3e Stuk, bl. 25, tab; 5 , f. 4.

Maf. f. 5, Fem, Panzer XVII, tab. 17.

jjKemeekefi. De kleur der voorvleugelen beflraat uiteen

' nengfel van het lichter en donkerder bruin, met witteen

zwarte ftrepen, die van achteren zijn roze- of paarschachtig

rood, met drie zwarte flrepen; het achterlijf is even zoo

rozerood, en zwart gebandeerd; over de lengte loopt eene

lichtgraauwe , bruin geftippelde ftreep, in het midden met

eene zwarte lijn geteekend; de vier vleugels hebben een

fmal , bruin zoompje.

Woonplaats. In Junij en Julij op de kamperfoelie ,

zccpkru^id , liguster fyringen , enz.

V^oorttcling. De paring duurt bij ^ozt dieren lang ; de

wijfjeskapel legt hare eijeren doorgaans in Julij ; de rup-

fen komen in 14— 16 dagen daaruit voort ; in Augustus

en September volwasfen zijnde, veranderen zij in pop-

pen , blijven in dien ilaat tot Junij of Julij van het vol-

gende jaar , wanneer de kapel uit dezelve ten voorfchijn

treedt.

Eigenfchappen. Vliegen, bij warme zomeravonden,

zeer fnel van de eene bloem naar de andere , zuigende al

fladderende het fap uit dezelve. Vliegende (leekt zij hare

fprieten vooruit ; zittende legt zij die achterwaarts, zoo

digt aan het lijf, dat zij naanwelijks zigtbaar zijn.

7. Sph. atropos. {Linn. Spec. 9 , p. 237^* Fa-

BRIC-
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BRic. Ent, Syst, III , pars i , p. 364 , N^. 27. De

Doodshoofd Avondkapel. Le Sphinx d tête de mort.

Der Todtenkop ffchw armer.

Sepp. o, c, Ille D. a6e en 27e Verh., bl. 97, tab. 26, 27 en 28,

f. 4 ön 5, Maf, f. 6, Fem, Roesel, IHe D. ie Stnk, bl. 5,

tab. I en 2. Panzer. XVII, tab. i5.

Kcnteeken, De grondkleur der voorvleugelen is donker-

bruin; op dezelve ziet men verfcheidene lichte en donke-

re vlekken , ook zwarte , en gele gekronkelde dwars fl:re-

pen 9 en ter halverlengte naar den voorden rand een rond,

wit (tipje ; de achtervleugels zijn oranjegeel , foms zeem-

kleurig , met twee zwarte , meer of minder getande , flre-

pen ; op het borstftuk (laat eene vlek , veel gelijkende

naar een doodshoofd ; het achterlijf is geringd , afwisfe-

lende met geel en bruin , en eene graauwe ftreep over-

langs daar over heen loopeude.

Woonplaats, Vliegt laat in den nacht, komt zelfs op

het licht in de huizen aan ; ook vliegt zij in de bijen-

korven 5 in welke zij vele ontfteltenis veroorzaken , . en

dood in dezelve gevonden zijn.

FoortteÜng, De rups , in Augustus haren volkome-

nen wasdom bereikt hebbende, begeeft zich in den grond

,

om de verandering als pop te ondergaan : bij warm herfst-

weder komt de kapel fomtijds 3 of 4 weken daarna uit

;

doorgaans , evenwel ,
gefchiedt dit eerst in het volgende

voorjaar.

Eigenfchappen. Zij kan , door wrijving van de zuig-

buis tegen de harde borst, eenig geluid maken, en vliegt

later in den avond, dan andere fphinxen.

8. Sph. celerio. Linn, Spcc, 12, p. 2379. Fa-

Q 5 BRlC.
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Biiic. Ent, Syst. III, pars i , p. 370, N^. 44. De

Wijngaard Onrust, of Avondkapel. Der grosfe
Weinvogel.

RoESEL, IVe D. ie Stuk, bl. 47, tab. 8.

Kenteeken. De voorvleugels bruin , met heldere en.

donkere ftrepen en vlekken geteekend; de achtervleugels

zwart, met langwerpige, rozenroode vlekken; van ach-

teren graauw gezoomd.

Woonplaats, Op de kamperfoelie en het zeep-

kruid.

Voortteling, De rups verbergt zich onder de op den

grond liggende bladeren , om in eene pop te veranderen

,

in welke gedaante zij overwintert; komende de kapel

eerst in het volgende jaar uit dezelve voort.

9. S. Elpenor. Linn, Spec, 17, p. 2382. Fa-

BRic. Ent, Syst, III, pars i, p. 372, N^. 51. De

Elefants Onrust. Le Sphinx de la Vigne, Der g e-

meine Weinvogel.

Sepp. o. c, Ille D. 17e en i8e Verh. , bl. 63, tab. 17 en 18, f.

<5. Maf, f, 7 en 8, Fem, Roesel, Ie D. ic Stuk, bl. 145,

tab, 4, f. 6. Maf, f, 5, Fcm,

Kenteeken, De voorvleugels olijfkleurig , of geelach-

tig groen, de voorde en buitenfte rand rozerood ge.

zoomd, van de punt, fchuins naar het midden , loopt

een rozerood ftreepje ; de achtervleugels wit geboord; de

helft van het lid, tot het midden, zwart; de andere

helft , benedenwaarts , rozerood ; het lijf olijfgroen , met

roode lirepen ; de punt geheel rozerood.

Woon-
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Woonplaats. Van Mei tot laat in September aan

boomftammen , op het zeepkruid, kamperfoelie, enz.

Foortteling, De rups kruipt in den grond, of ook

^el alleen, onder afgevallene bladeren; zij maakt een

dun , fijn fpinfel om zich heen , om daarin tot pop te

veranderen , uit welke de kapel zich eerst in het volgen-

de jaar ontwikkelt.

Eigenfchappen. Hebben veel kracht in de vleugels

,

en leven lang.

i

-

10. Sph. porcellus. Linn. Spec. 18 , p. 2382.

Fabric. Ent. Syst. III, pars i, p. 373, N^. 52 De

kleine Elefantvlinder. Het Varkentje. Le Sphinx d

handCS rouges dcntdées. Der kleine Wein-
vogel.

SEpp. o. c, Ille D.j 22e en 23e Verh., bl. 85, tab. 2a en 23,

f. 8. Maf. f. 9 en lo, Fem. Roesel, Ie D. ie Stuk, bl.

151, tab. 5. /

Kenteeken. De vleugels groenachtig geel, met pur-

perachtig rood gevlekt en gezoomd; het achterlijf, aan

de punt , donkerrood, naar boven met graauwe rmgen

,

en wederzijds twee witte flippen.

Woonplaats. Bij dag in het gras; bij avond vliegt zij

op het aeepkruid, de kamperfoelie, het walftroo , de

anjelier, de wederik; enz.

Voortteling. De rups , volwasfen en aan den tijd ha-

rer verandering genaderd zijnde , vervaardigt zich een

verblijf, beftaande uit (lukjes van plantendelen en aarde,

door middel van gefponnen draden aan elkander gehecht,

waarin zij dan eene pop wordt, hetwelk in het laatst van

Augustus gefchiedt; blijft in dien ftaat den winter over,

tot
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tot in Julij, wanneer de kapel uit dezelve ten voor-

Ichijn komt.

11. Sph. euphorbiae. Linn. Spec. 19, p. 2383.

Fabric. Ent, Syst. III, pars i , p. 367 , N^. 37. üe
AVolfsmelkkapel. Le Sphinx de Tithymalc. Die
W o 1 f s m i 1 c h s c h w a rm e r.

Sepr* o, c. , Ille D., 4e en 5e Verli., bl. 13, tab. 4 en 5, f. 9.

Maf» f. lo en 11. Fem, Roesel, ie D., ie Stuk, bl. 138,

tab. 2 en 3, f. 5, Maf, f. 4. Fem, Panzer XVII,

tab. 19.

Kenteeken, De voorvleugels rosachtig graauvv, op ie-

ner eene groene (treep en twee- of driehoekige vlekken ;

de achtervleugels aan het lid zwart ; voorts rood . met

eene zwarte ftreep.

Woonplaats, Vliegt des avonds op de kamperfoelie

en andere bloemen.

VoortteUng, Zij legt hare eijeren in Junij en Julij aan

de wolfsmelk, uit welke, 12 of 14 dagen daarna, de

ruplen komen ; deze veranderen in den herfst in pop-

pen, van welke de meeste den winter overblijven; ko-

mende de kapel eerst in Junij van het volgende
, ja fom-

tijds eerst in het tweede jaar, te voorfchijn.

Eigenfchappen. Bij dag zijn deze kapellen zoo log,

dat zij zich naauwelijks bewegen, wanneer lij aangeraakt

worden; na zonsondergang zijn zij levendig, en vlie-

gen fnel.

12. Sph. Galii. Linn, Spec, 82 , 'p 2383. Fa-

bric. Ent. Syst, III , pars i , p. 368 , N^. 38. De

Walftroo PijUtaart. De bonte Olifant. Der Wal-
ftro h f c hw iir mer.

Skpp.
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StPP. IVe D., 14e Veih., bl, 43, tab. 14. RoESiu lUe D. ie

Stuk, bl. 31, tab. 6, f. i. 2, 4. (^Larva,")

Kentecken» De fprieten bruingroen , aan de punt wit;

de voorvleugels groenachtig ; door derzelver midden loopt

eenen v^itgelen band , de achterfte bleekgeel , aan de ge-

leding zwart , in het midden een' uit rozerood en wit

zamengellelden band, aan de buitenzijde met een' zwar-

ten zoom, en voorts een' geelachtigen rand.

Woonplaats, Op grasrijke plaatfen , daar veel wal-

ftroo groeit , aan de Hengels der planten , bij avond op

de bloemen van het geiten blad {Loniccra periclyme-

num L,^

VoorttcUng, De volwasfene rups kruipt , in het laatst

van Julij , in den grond; na verloop van 8 da^en veran-

dert zij in eene pop, uit welke, omtrent 40 weken daar-

na , de kapel uitkomt.

13. Sph. pinastri. Linn, Spec. as, p. 2385.

Fabric. Ef2t, Syst, III. pars i, p. 367, N^. 35.

De denne Pijlflaartrups. Le Papilion bourdon du Pin»

Der Fich tenfchwarmer.

SÊPP. o. c. , Ie D. 3e Stuk, 5e Verh. , bl. 23, tab. 5, f. 9^

Maf. f. 8, Fem» Roesêl, Ie D. ie Stuk, bl, 158, töb. 6,

f. 4, Fem, f. 5. Mas, Panzêr XV U, tab. 22,

Kenteeken. De voorvleugels licht , aschgraauw ; met

donkerder vlekken, die van achteren bruinachtig graauw,

alle met een fmal , zwart en wit gevlekt randje ge-

boord.

Woonplaats, Vliegt des avonds op fappige bloemen,

inzonderheid op de kamperfoelie ; het zeepkruid , violie-

ren en andere.

Voort'
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Voortteling. Het wijfje legt hare eijeren op de den-

neboomen ; de rups , tot den tijd harer gedaanteverwisfe-

ling gekomen zijnde , kruipt iii de aarde , en verandert

in eene pop; deze blijft den geheelen winter onder

den grond , komende de kapel eerst in Mei of Junij des

volgenden jaars uit dezelve voort.

Eigenfchappen, Vliegt zeer fnel , zoowel bij avond

als des nachts , tot de aankomst van den dageraad.

14. Sph. stellatarum. Linn. Spec» 27 , p. 2387.

Fabric. Ent. Syst* III , pars i , p. 380 , N^. 5. De

Meekrap Avondkapel, Le Morio S^hinx, Der Stern-

k ra u t f c h w arm er.

Sepp. o. c, Ile D. 3e Stuk, ie Verh. , bl. i, tab. i, f. 11. Maf,

f. 10. Fem, RoÊsÊL, Ie .D. ie Stuk, bl, 170, tab. 8, f. 5.

Maf, f. 6. Fem,

Kenteeken, De zuiger zeer lang ; de voorvleugels

zwartachtig, bruingraauw, over dwars met twee gekron-

kelde Itrepen , van achteren oranjegeel , naar onderen in

her bruin overgaande. Aan de zijden van het achterlijf

zijn eenige witte en zwarte fchubbetjes, als in boschjes

geplaatst , welke in het vliegen zich uitbreiden, doch in

den (laat van rust digt aan het lijf gefloten zijn. Ook is

het merkwaardig, dat deze kapel een' ftaart heeft, welke

eenigermate gefpleten is , uit zwart vederllof beftaande ,

veel gelijkende naar dien van eenen vogel of visch.

Woonplaats, Vliegt van de eene bloem op de andere,

inzonderheid op ridderfpooren , violieren , anjelie-

ren, enz.

Voorttehng, Het wijfje legt hare eijeren aan de mee-

krap en het kleefkruid ; 6 of, 8 dagen daarna komen de

rup-
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rupfen voort ; tegen den tijd der verpopping fpinnen zij

eenige dorre bladeren aan elkander ten verblijve , om er

verandering tot pop in te ondergaan ; uit deze komt de

kapel , na verloop van achi weken , ten voorfchijn.

Etgenfchap'pen, Snel van vlugt , gepaard met een

eenigzins gonzend gelnid.

15. Sph. fuciformis. Linn^ Spcc. 28, p. 2388.

Fabiiic. Ent. Syst. III, pars i, p. 381 , N^. 11.

Sesia. De Hommelachtige Avondkapel. De Glasvleuge-

1 ige Pijlftaart. Der Hummelformige Abend-
falter.

Sepp. IVe D., 43e en 44e Verh. , bl. 145, tab, 43 en 44. Roe-

SEL, Ille D. ie Stuk, bl. 201, tab. 38. Panzer XVII t

tab. 23.

Kenieeken, De vleugels doorzigtig, met eenen als

den regenboog fchijnenden glans, de buitenrand meteenen

purperen of wel bruinen rand gezoomd , aan de geleding

geelachtig , olijfkleurig geboord , met eene vlek van de-

zelfde kleur.

RoESEL merkt aan , dat deze kapellen op de doorzig-

tige plaatfen hunner vleugelen geen vederftof hebben

;

doch SEPP belooft de afbeelding van deze kapel , met het

ilof op de vleugels , op eene volgende plaat mede te dee-

len , dan waaraan door ^zijn Ed. , nu ik dit fchrijf (No-

vember 1823) 5 nog niet is voldaan.

Woonplaats. 0p het fchurftkruid (Scabiofa ar^

venfis.

^

Voortteling. De rups verandert in het laatst vanjulij

of begin van September in eene pop ; komende de kapel

in Mei des volgenden jaars daaruit voort.

14. Sph.
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16. Sph. filipendulae. Linn, Spec, 34, p. 2390.

Fabric. Enf. Syst, III , pars i, p. 386, N^. i. Zv-

GAENA FILIPENDULAE. Het Sint Janskapclletje. Le

Sphinx Belicr. Der Steinbrechfchwarmer.

Sepp. o. 'c, Ie D. 4e Stuk, 22e Verb. . bl. 89, tab. 22, f. 8.

Fem, f. 9. Maf, Roesel, Ie D. ae Stuk, bl. 436, tab. 57, f.

5, Fem, f. 6, Maf. Panzer XVll, tab. 17. Fem.zygena Fili

pendulae,

Kenteeken. De voorvleugels donkergroen , met drie

paar karmozijnroode vlekken; de achtcrvleugels geheel

karmozijnrood , met eenen zoom aan den rand ; het lijf

blaauw, bij fommige wijfjes digt aan het einde met een'

rooden ring verfierd.

Woonplaats, In Junij tot in Augustus op de bloe-

men van vele fchermdragende planten , inzonderheid op

die van de fcabiofa,

Voorttellng" De rupfen komen 8^12 dagen , na dat

zij gelegd zijn , uit de eijeren voort ; tegen den tijd ha-

r^r verandering maken zij een langwgerpig fpinfel, dat zij

om het lijf heen trekken , tot dat het aan alle zijdea digt en

effen is; van boven is het geel, van onderen graauvvach-

tig ; in hetzelve verandert zij tot eene pop, uit welke,

na verloop van 2^3 weken ,| de kapel voortkomt,

Eigenfchappen, Zeer traag ; vliegt weinig.

17. Sph. STATiCES. Linn, Spec. 47, p. 2399.

Fabric. Ent, Syst, lll^ pars i, p. 406, N^. ó8.

Zygaena STATICES. Het Zeegras Beestje. Le Tur-

quoise. Der S eenelkenfch warmer.

Sepp, IV. D. 40e Verb., bl. 135, tab. 40. Pan2Êr XVll.

tab. 24. m

Ken-
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Kcjiteeken, De voorvleugels glanzend groen, fomtijds

ccnigzins in het blaauwe fpelende , die van achteren asch-

graauvv.

TVoonplaats.^ Vliegt deu geheelen zomer op de bloe-

men van het gemeen ftrandkruid (statige Armeria L, ,

van daar de Benaming van linnaeus , doch men vindt

haar ook op andere, ja zelfs op alle veld- en bosch-

bloemen ^ zoo als op de heide bij Naarden.

Eigenfchappen, Zeer traag .^ en vliegt niet ligt.

i8. Spii. Pruni. Linn, Spec* 156, p. 2399. Fa-

BRic. Ent. Syst. III , pars i , p. 406 , N*. 69. Zy-

GAENA PRUNI. Dcr Schlehdomfchwarmer,

Kenteeken. De voorvleugels groen , met eenen blaau-

vven weêrfchijn ; de achtervleugels donker aschgraauw

;

de fprieten van het mannetje groenachtig, zeer dun, het

knopje bedaat uit korte blaadjes , die van het wijfje zijn

bruin , dik van deel , en tamelijk groot van blaadjes.

Woonplaats. Ifi het laatst van Junij en voorts in Julij

vindt men deze kapel op den lleedoorn.

Voortteling. In Mei vindt men de nog kleine rups

op den flcedoorn; omtrent het midden van Junij bereidt

zij zich een fpinfel, in hetwelk zij tot eene langwerpige,

vleeschkleurige pop verandert , uit welke , na verloop van

vier weken, de kapel ten voorfchijn komt.

CCXXXIII. DE NACHTKAPEL. (/>//^.

LAENA-^

GeflachtS'Kenteeketi. De fprieten van den Wortel naar

het einde allengs verdunnende; een fpiraalvormige zui-
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ger ; geenc kaken ; (bij de meesten) een kort, liooniaclidg

(childje.

I. Phal. pavonia. Linn. Spec, 7, p. 2405. d

Minor, Fabric. Ent. Syst, III, pars i, p. 416,
N^. 32 /?. BoMBYX PAVONIA. Dc kleine Nachtpaaiiw-

öog. Le pctit Paon de Ntdt. Der kleine Pfau,
Der Hainbuchenfp inner.

Sepp. I. D. 4c Stuk, loe Verh. , bl. 45, tab. 10 en 11, f. 10.

Maf, f. II. Fem, Roeskl, le D. ie Stuk, bl. 205, tab. 4 en

55 f» '3- ^^f- f» ia en 14. Fem» Panzer XVIU, tab, 22, Maf,
tab. 23. Ftm.

K&nteeken, De voorvleugels zijn gefchakeerd , met

graauwpaarfche en bruine kleuren , die van achteren

,

geel 5 met eenen drievoudigen rand van donkerbruin

,

lichtrood en graauwachtig bruin ; op ieder der vier vleu-

gelen een' fpiegel, zwart van grond, met een wit middel-

.punt, omringd door eenen gelen kring, en bovendien

aan de binnenzijde door een' witten boog ter helfte om-

geven.

Woonplaats, Bij dag meest onder digt en duister

krcupelbosch ; ook vliegen de mannetjes alsdan uit , om

een wijfje, dat zeldzaam vliegt, op te zoeken; bij nacht

op de bloemen van velerlei planten.

Voortteling, De wijfjcskapel legt hare eijeren in Mei

aan ftniiken en boomcn, uit welke de rupfen, 14 dagen

daarna, geboren worden; deze volvvasfen zijnde, fpin-

ncn zich een verblijf, om in te verpoppen, van gedaante

als eene langhal sflescb , met een' wijden hals , door eene

rij ftijve, veerkrachtige fpitfen , in het rond, digt aan

elkander fluitende en in een fpits punt zamenloopende

;

die-
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dienende tot fluiting van het verblijf; hetwelk alduS ver-

vaardigd zijnde, verandert de rups in hetzelve tot eène^

pop ;• de kapel , uit deze voortkomende , drukt tegen de-

ze veerkrachtige fluiting, welke, voor de drukking wij-

kende , de kapel in April of Mei van het volgend jaar

doet ten voorfchijn komen.

2, Ph. pavonia major. Lif7f2. Spec. 7 r. Fabric.

Em. Sysi. III, pars i , p. 417, N". 32 c. De groote

Nacht Paauwoogkapel. Der grosfe Nacht-
pfauenaug.

Sepp. o. c. . llle D. 31e, 32e en 33e Verh., bl. 107, tab* 31, 33

en 33. RoEsÉL, IVe D-, ie Stuk, 88, tab. 15, 16 en 17^ f S*

Maf, f. 5, Fem,

Kenteeken, De algemeene grondkleur der vier vleu-

gelen donkerbruin , aan den voorden rand der voorvleugelen

geel en zwartachtig grijs , aan de punten met witte vlek-

jes , ter zijde en van achteren met eenen breeden geel- en

bruinachtigen rand, welke, tegen het bruin der vleugelen

^

in het witte overgaat , gezoomd ; op ieder der vier vleu-

gelen (laat een oog, hebbende eenen zwarten omtrek,

waarop, naar de zijde van het lijf, eenen karmozijnroo-

den halven kring , vervolgens een' witten, welke fmaller

is , en een' geheel , bruin okerkleurigen , volgt ; in het

midden is dit oog zwart, met een helder, blaauw boogje

verfierd; op de voorvleugelen ziet men eene zaagvormige

,

geelachtige itreep , met bruinroode randen , en aan de pun-

ten wederzijds okergele vlekken ; op de achtervleugelcn is

mede eene graauwgele flreep, zaagswijze getand, lloz

lijf ruig , paarschachtig bruin , met eenige lichtere dwars-

ürepen, de fprieten pluimvormig,

R a Het
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Het wijffe , dat veel grooter is , verfcliilt in kleur en

teekening weinig van liet boven belchreven mannetje

,

doch de Iprietcn zijn fmaller.

Foortteling, De rups , volvvasfen zijnde , en de tijd

harer verandering, welke in Augustus of September ge-

fchiedt , naderende, maakt zij zich een fpinfcl of tonne-

tje, hetwelk in een buiten- en binncnverblijf verdeeld is.

Het bultende beflaat uit grove, in elkander gevlochten,

draden of vezelen , naar vilt gelijkende ; het tweede is

perkamentachtig ^ geelbruin, glad en blinkend ; deszelfs

gedaante is zeer fpits , toeloopende , ovaal , de opening

aan de punt. Die van het eerfte beftaat uit vele lange , fpit-

fe, ongelijke draden , die van het tweede is zamengefteld uit

vele evengroote, van voren puntige, naar achteren ver-

breede , (lijve , veerkrachtige vezels , digt aan elkander

vereenigd , en naar voren in eene fpitfe punt uitloopen-

de, in dier voege, dat zij, veerkrachtig gefloten zijn-

de, alleen door drukking van binnen geopend kan

worden. In dit verblijf verandert de rups in eene pop

,

en blijft , van den bovengemelden tijd tot in Mei of Ju-

nij van het volgend jaar , in die gedaante , wanneer de

fraaije kapel daaruit ten voorfchijn treedt.

3. Ph. tau, Ltnn, Spec. 8 , p. 2406. Fabric.

Ent» Syst. III, pars i , p. 418, Ne. '36. De Tauvlin-

der. De Leidekker. Der Taunachtfalter.

Sepp. Ve D.j 5^ en 6e Verb,, bl. 17, tab. 5 en 5. Roesel, IVe

D. ie Stuk, bl, 45, tab. 7 , f. 3. Fem» en 4 Mas, Panzer

XV 111, tab. 10, Mas, tab. 11, J^em,

Kenteeken, De vleugels oranjegeel bruin , langs der-

zeL'er zijrand loopt eene donkerbruine ftrcep ; op ieder

der
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der vleugels ftaat eene donkerblaauvve vlek, met eencn

zwarten rand; terwijl in haar midden zich eene witte li'

guur bevindt , welke bij Ibmmige voor eene Hebreeuwfche

Tau^ bij andere voor eenen nagel, en ook wel voor

eenen voetangel aangezien wordt. Bij het wijfje ii de

grondkleur der vleugelen bleeker.

Woonplaats, Op de berken. .

Voorttcling, Zij legt hare eijeren in het voorjaar op

de takjes van de berken, uit welke de rupfen in het

laatst van Mei uitkomen ; deze fpinnen , in het laatst van

Julij uf begin van Augustus, boven den grondeenige

blader£n te zamen, om daarin de verandering tot pop te

ondergaan, uit welke de kapel eerst in April van het vol-

gende jaar ten voorfchijn komt.

4. PlIAL. QÜERCIFOLIA. Lttm, SpCC. I8, p. «408.

Fadric. Ent, Syst. III, pars i , p. 420, N*^. 42.

BoaiBYX QiJERciFOLiA. Het groot verdord Blad. La
Feui/lc morte. Das Eichenblatt.

RoESEL, Ie D. 2C Stuk, bl. 392, tab. 41 , f. 5, Mas,, f. 6, Fem,

SuLZBR, Kennz, der Ins, , tab. 16, f. 93.

Kenteekefi, De vleugels regtopltaande , naar het lijf,

kaneelkleurig , en even als die van achteren getand , ro5--

bruin , of wel rosgraauw , en met een fmal
, geel randje

gezoomd; op de voorvleugels drie donkere, gekronkelde

itrepen; de mond en fchenen zwart.

Woonplaats, In Julij en Augustus houdt zij zich aan

de ftammen der boomen verborgen.

Voorttcling, De rups komt in den herfst, fomtijds

oók wel in den zomer , uit het ei voort , behoedt zich

,

zco veel moijelijk , tegen de winterkoude ; komende bij de

R 3 uit-
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uitbotting van het gras weder ten voorfcbijn, en is in

Mei volvvasfen , fpint zich, alsdan, in een langwerpig,

aan beide einden fpits toeloopend tonnetje, zamengelleld

uit taai, flijniachtig vocht, uit den mond voortkomende,

hetwelk in de lucht droogt , en als tot eene kalkachtige

ftofFe wordt. Door de haartjes, welke de rups daaronder

mengt, verkrijgt dit tonnetje een ruig aanzien, en brui-

ne, met grijs gemengde, kleuren. Aldus tot pop veran-

dert, komt de kapel doorgaans drie weken daarna uit de-

zelve voorr.

Eige7}fchappen, Tot vliegen weinig gefchikt zijnde,

gefchiedt dit ook zeldzaam , en verwijdert zij zich (Icchts

weinig van de eene plaats naar eene andere. Bij de min-

lle aanraking trekt zij hare fprieten en pooten te zamen

,

trachtende , door zich te laten vallen , alle nafporing te

ontwijken.

5, Ph. rubi. Linn, Spec. 21, p. 2409. Fabric.

Ent, Syst. lil, pars i , p. 427, N^. 6^. Bomb. rubu

De Bramenkapel. Der Br ombeerfpinner.

Sepp. o. c. , Ile D. 4e Stuk, 7e, 8e en 9c Verh,, b1, 27, tab.

7, 8 en 9, f. II, Mas, f. 12, Fem, Roesbl, 111e D. ie Stuk,

bl, 246, lab. 49, f. 6, Mas, f, 5. Fem,

Kentceken, De vleugels geelachtig bruin, graauwach-

tig, fmal gezoomd; op de voorfte twee gekronkelde

graauwachtige (trepen , en eene lichtbruine
, geelachtige

vlek. Het wijfje graauwbruin , met lichtergraauwe flre-

pen en vlekken op de voorvleugels, en grooter dan het

mannetje.

Woonplaats, In Junij en Julij op velerlei bloemen op

bet vlakke veld en in de bosichen.

Voort-
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Voortteling, De rupfen , in Junij uit de eijeren geko-

men , overwinteren , en veranderen in Mei des volgenden

jaars in poppen, waartoe zij een fpinfel maken , wel twee-

maal zoo lang als de pop , welke er zich in bevindt

,

uit welke de kapel in Junij voortkomt.

Elgenfchappen. De wijfjes zijn zeer traag, en veran-

deren weinig van plaats , daarom moeten de mannetjes

lang vliegen , alvorens zij er een bereiken kunnen.

6. Ph. potatoria. Linn, Spcc, 23 , p. 2410. Fa-

BRic. Ent, Sysi. lil, pars i, p. 425, N". 58. Bom»-

BYx POTATORIA. De Rietvink. Der T r e s p e n-

fp i n n e r.

Sepp. o. c. ; Ie D. 4e Stuk, bl. 37, tab. 8, f. 8, Mas, f. 7,

Fetn, RoESEL, Ie D, ic Stuk, bl. 191, tab. a, f. 6, Mas, f. 5

en 7. Fem»

KefUeeken, De vleugels roodbruin, hier en daar een

weinig donkerder of lichter 5 de randen getand; op de

voorden een wit ftipje en een grooter wit vlekje , verder

loopt er eenc zaagswijze getande flreep en eene don-

kere lijn over dezelve , welke laatfte ook op de achter-

vleugels gevonden wordt. De bruine kleuren dezer ka-

pellen zijn dikwijls zeer verfchillende van het donkere tot

het lichte; de mannetjes zijn altijd donkerder.

PFoonplaats* In Augustus alomme en op velerlei

bloemen.

VoorttcUng, De rups , ter verandering gereed , fpint

zich een perkamentachtig langwerpig tonnetje ten verblij-

ve, wordt binnen weinige dagen eene pop, uit welke de

kapel, doorgaans nog voor den herfst, ten voorfchijn

komt.

R 4 i^/-
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Etgenfchappen. In het zitten (leekt zij de achtervleu-

gels een weinig zijdwaarts buiten de voorvleugels uit.

7. Ph. pini.
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witte ftip (laat in het midden, digt aan den voorrand; de

onderzijde is geelachtig aschgraauw.

Woonplaats, In Julij en Augustus op de weiden aan

velerlei bloemen.

Voortteling, Zi] legt hare eijeren in Augustus op het

gras; de jonge rupfen komen, na verloop van 14 dagen,

uit , overwinteren , en zijn eerst in Junij van het vol-

gend jaar volwasfen ; zij veranderen alsdan in poppen

,

uit welke de kapellen zich binnen drie weken ontwikkelen.

9. Pr. quercus. Zlnn, Spec, 25, p. 241 1. Fa-

BRic. Ent. Syst, III, pars i , p. 423, N''. 53. Bom-

Bvx QUERCUS. De Eikenboomskapel. La minimc d

bande. Der Ei chenfp inner.

Sepp. , Ile D. 4e Stuk, 13e en 14e Verh, , bl 51, tab.

13 en 14, f, II en 12. Maf. f. 13. Fem. ld. IVe D.

17e en i8e Verh.. bl. 55, tab. 17 en 18. Roesel , Ie

D. ae Stuk, bl, 357, tab. 35 a, f. 5. Blaf, f. 4, Fem, Pan-

ZER XVUl, tab. 21, Maf, tab. 22, Fem,

Kenteeken, De vleugels donker kastanjebruin, met

eene lichtere kromme dwarsflreep , en eene witte flip op

de voorlle. Er is veel verfchil in de kleur bij de manne-

tjes ; deze is bij de wijfjes lichter, maar bij alle de^

zelfde.

Woonplaats, In Augustus op velerlei bloemen.

Voortteling, De rups komt laat in den herfst uit het

ei, overwintert onder heggen, tusfchen afgevallene bla-

deren en takjes. In Mei des volgenden jaars volwasien

zijnde , fpint zij een taai vocht , draadswijze uit haren mond

voortkomende , waaronder zij eenige haartjes van haar

lijf vlecht om hetzelve , tot dat het geheel daarmede be-

dekt is , en verkrijgt alzoo eene eironde gedaante , veran-

R 5 derj
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dert daarin tot eene pop , uit welke de kapel na ruim

vijf weken uitbreekt.

Eigenfchappcn, Het mannetje is zeer geil , vliegende

geheele dagen , om een wijfje op te fporen.

lo. Ph. viNULA. Linn, Spec, 29 , p. 2412. Fa-

BTic. Ent, Syst III, pars i. p. 428, N*. 67, Bom-

BYX VINULA. De groote Hermelijnkapel. Lc queue

Fourchue. Der grosfe li er m elin f p i nn er.

Sepp o. c. , Ie D. 4e Stuk, 5e Verh. , bi. 21, tab. 5, f. 20, Maf,

f. II, Fem, RoESEL, ie D. 2e Stuk, bl. 290, tab. 19, f, 10,

Maf. f. 9, Fem,

Kenteeketj, De voorvleugels lichtgraauw , met vele

zwarte, fijne, door elkander loopende, regte en gekroi:-

keldc ftreepjes en lichtbruine ribben als doorweven, die

Van achteren aschgraauw , met even zoodanige ribben, en

aan den achterrand zwart geflipt ; het achterlijf grijs , en

zwart geringd.

Woonplaats. In Mei of Junij aan boomftaramen.

Voortteling^ De eijeren vindt men in Junij enkeld op

de bovenzijde der wilgenbladercn , 12 il 14 dagen nadat

zij gelegd zijn , komen er de rupfen er voort; deze vcr^

anderen in het laatst van Augustus of begin van Septem-

ber tot poppen, makende, om die verandering te onder-

gaan, in het wilgenhout, door hetzelve uit te knagen,

eene holte, terwijl de vezeltjes, daarvan voortkomende,

met haar kwijl tot Hof dienen voor een nest , als een

gewelf gevormd , waarmede zij zich geheel bedekt. Al-

dus pop geworden , blijft deze den geheelen winter in

dien (laat , tot in de volgende maand Junij , wanneer de

kapel er uit voortkomt. Over de ontlasting van een

fLhcrp,
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fcherp , zuur vocht door deze rups, zie men bonnet.

Mem, de Mathem, et de Phyfique , Tom, II , p. ^76 ,

en vertaald in de Uitgezochte Verhandelingen , Ve D, ,

bl. 226.

II. Ph. fagi. Linn, Spec, 30, p. 2413. Fabric.

Ent, Syst, III, pars i, p. 422, N». 51. Bombyx.

De Eikhoorn. Der Buch en fp inner.

Sepp. IVe D., {30e en 31e Verh,, bl, 103, tab. 30 en 31. RoE-

SEL, Ule D. ie Stuk, bl. 70, tab. 12. Na eene gebrekkige

kapel.

Kenteeken, De voorvleugels bruingraauw ; bij de eene

wat donkerder, bij de andere wat helderder, langs de

buitenzijde met witte boogjes , welke uit het midden der

vleugelen , tusfchen de ribben geplaatst , voortkomen ,

boven de gemelde boogjes zijn ronde , grijsachtige vlek-

jes , en verder op het midden eene getande ilreep ; de

achtervleugels geelachtig grijs , met een kort wit getand

ftreepje , en langs den buitenrand eene gefchulpte lijn

;

de voorpooten lang.

Woonplaats, Op beuken, berken, hazelaar en lin-

den; is zeldzaam.

Voortteling, De rups fpint zich tusfchen twee bla-

den , verandert daarin tot pop , uit welke de kapel , na

verloop van negen maanden , voortkomt.

12. Ph. versicolor. Linn, Spec, 32, p. 2413.

Fabric. Ent, Syst, III , pars 1 , p. 427 , No. 64.

Bombyx. De gevlamde Vlinder. Der Hagenbu-
chenfpinner.

SEif. Ve D. ie en ae Verh., bl. i, tab. i en 2. Panzer XVI II,

tub. 22, Maf. tab 22, Fcm.

Aan-
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Aanmerking» Offchoon linn. en fabric. bij dit7.Q

fpecies de afbeelding van roesel aanhalen , welke hij

(Ille D. ie Stuk, tab. 39, f. 3) van deze kapel geeft,

zoo is het mij , niet alleen uit hoofde van het vericbil

van. teekening en kleuren , maar ook wegens de verfchil-

lende gedaante der vleugelen , twijfelachtig voorgeko-

men 5 of de afbeelding van roesel wel dezelfde 'zij

met de alhier aangehaalde afbeeldingen van sepp en pan-

zer 5 met welke de afbeelding van den Heer von schel-

ven , in den Naturfors, ^ 14e Stuk, f. 66^ tab. 3, f,

3 , 4 en 5 , genoegzaam overeenkomt ; wijkende daaren-

tegen de afbeelding door sulzer , Gefch, der Inf, , t.

ai , f. 4, gegeven, merkelijk van deze en ook van die

sepp eU PANZER af.

Kenteeken, De fprieten kamvormig, achter den kop

eene witte Itreep ; de vleugels bruinachtig , of wel ros-

achtig geel , de voorde aan de punt , met 2 of 3 witte

vlekjes; dwars over dezelve loopen twee zwarte en witte

ftrepen, en witgrijze vlekjes; op den hoek der achter-

vleugelen I of 2 witte vlekjes, en eene gladde, donkere

lijn en getanden band.

Woonplaats, Op de elzen, berken en paagbcuken. .

Voortteling, De rups tegen het einde van Junij vol-

wasfen, fpint boven den grond eenige bladeren te zamen

tusfchen welke zij tot eene pop verandert, uit welke de

kapel in Maart van het volgende jaar voortkomt.

i3. Ph. populi. Linn, Spec. 34 , p. 2414. Fa-

BRic. Ent, Syst, III , pars i , p. 429 , N^. 70. Bom-

BYx. De Populiervlindcr. Der P a p p e 1 n a c h t-

f al ter.



NEDERLANDSCIIE INSECTEN. 269

Kenteeken, De voorvleugels bruinaclitig groen , de

buitenrand met geelachtige en bruine blokjes; bijna over

derzelver midden loopt eene gekronkelde okergele llreep;

fommige hebben ook nog eene gebogene maar gladde geel-

achtige ftreep, kort aan het gelid; de achtervleugels donker-

graauw , met eenen rand , even gelijk de voorde, en op

het midden eene lichtere flreep.

Woonplaats. Op de populier , eik en v^rilg.

VoortteUng, Zij legt hare eijeren in het najaar ; om-

trent half April daaraanvolgende komen de rupfen uit,

welke zich in het begin van Junij tot fpinnen fchikken en

tot [.oppen veranderen ; komende de kapel daaruit , in

Octobcr, voort.

14. P. Neustria. Linn, Spec. 35 , p. 2414. Fa-

BRic. E77t, Syst» III, pars i , p. 432, N^. "jg, Bom-

BYX NEUSTRIA. De Ringrupskapcl. La Livrée des Ar-

bres. Die Baumringelmotte.

Sfepp o. c, 11 Ie D., 30e Verh*, bl. 105, tab; 30, f. 7, Mns. f.

6, Fan: Roêsêl, Ie D: ie Stuk, bl. 2,16, tab. 6, f. 4, Mas

f. 5 en 6* Fem» Panzer XVlll, tab. 21.

Kenteeken. De vleugels vaal okergeel , over de voor-

fte twee evenwijdige roodbruine flrepen, welker tusichen-

ruimte bij het wijfje met rosbruin aangevuld is.

^IVoonplaats, In Julij op vele veldbloemen.

Voortteling. Zij legt hare eijeren in Julij in eene fpi-

raalvormigelijn rondom de dunne boomtakjes, bevestigen-

de dezelve door een kleverig vocht , in April of Mei ko-

men er de rupfen uit voort, deze fpinnen zich een ligt

eirond weeffel, in hetwelk zij tot pop veranderen, uit

welke de kapel na verloop van 3 of 4 weken uitbreekt.

Ei-
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Eigenfchappen» Zeer vlug, vliegt fnel met een gon-

zend geluid.

15. Ph. PROCESSiONEA. Ltnu. Spec, 37 , p. 2416.

Fabric. Ent. Syst. III, pars i, p. 430, N^. 73. De
Procesfionaris. La C/iemlle processlonaire du Chène,

Der Procesfionsfp inner.

Sepp: O! c, 11e 'D-- 4e Stuk, 25e Verli;, bl. 99, tab. 25, f. 8,

Mas. f. 7, Fem\ Panzer XVlll, tab: 22.

Kcnteeken. De voorvleugels aschgraauw , donkerder

gezoomd, de voorde met drie donkergraauwe Itrepen,

de achtervleugels lichter graauw.

Woonplaats. In Augiistus op het vlakke veld op ver-

fcheiden foorten van bloemen.

Voorttellng De wijfjeskapel bereidt zich eene plaats

om hare eijeren te leggen , zij bekleeden eene vlakte met

eene lijmachtige ItofFe, welke zij uit het achterlijf drukken,

bedekken die met het ftof harer vleugelen , en zetten , in

de fchoonfte fymmetrie omtrent 150 eijereren daarop ,

dezelve weder om bedekkende met het op hare vleugels

nog over^iebleven flof. De rupfen in Mei des volgenden

jaars daaruit gekomen, in jHnij tot het tijdftip harer

verandering genaderd zijnde, begeven zich alle van den

boom , op welken zij zich gevoed hebben in eene giire-

gelde orde in den grond, als in eene klont bij clkan-

deren, om aldaar hare verandering tot pop te onder-

-gaan , uit welke de kapel 4—6 weken daarna ten voor-

fchijn komt (*).

Ei'

(*) Zie de afbeelding van zulk ccne klont van zamenleggende

pop-



NEDERLANDSCHE INSECTEN. 271

Eigenfchappen. Zeer levendig, fiiel van vlagt, en het

mannetje zeer hitfig.

16. Ph. bucephala. Linn, Spec. 31 , p. 2417.

Farric. Eiu, Sysi, III, pars i
, p. 439 , N^. 99.

BoMBYX BugEPHALA. Dq Wapendrager. La Lunule.

Der Waffentrager.

Sepp. o. c. , ie D. 4e Stuk, 14c Verli;, bl. 57, tab. 14, f. 5**

Mas. f. 6, Fem. Roesel, Ie D. ic Stuk, bl. 255, tab. 14,

f. 5, Mas. f. 6, Mas,

Kentceken, De voorvleugels glanzig, donker asch-

graauw , naar de zijde van het lijf lichter , en twee geel-

bruine gekronkelde dvvarsftrepen , en een' geelachtig zwart

geftipten buitenrand, aan de punt eene bleekgeele viek,

en óp deze twee donkerder, welke getakt ziju. De ach-

tervleugels geelachtig wit.

Woonplaats, In Mei aan tuinmuren , hekwerk , heg-

gen en op de weiden.

Voortteling, In het midden van den zomer legt zij

hare eijeren ^p de linden en ruige wilgen, uit welke de

rupfen 10 ^ 12 dagen daarna uitkomen, in September

kruipen zij in den grond , veranderen in eene pop , uit

welke de kapel in Mei des volgenden Jaars ten voorfchijn

komt.

Eigenfchappen, Taai van leven, zoodat zij nog wel

14 d^-

poppen, en al bet merkwaardige van dit infect, behalve bij panzer ,

boven aangehaald, in den, Naturfo.'scher , XlVe Stuk, f. 60, tab.

a, f.- 9. En wegens. het gevaarlijke der behandeling van de rups.

Prof. SANDER, in het Neues Magazin dtr Entomologie ^ von y. c:

TEUSSLY, ler Band, f* 50.
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14 dagen nadat zij met cene fpcld vastgeftoken zijn, blij-

ven voortleven.

17. Ph. caja. Linn, Spec. 38, p. 2418/ Fa-

BRic. Ent, Sysi. IIE , pars i, p. 470, No. 196. Bom-

BYX CAJA. De groote Beerrupskapel. VEcaillc mar-

tJ'G OU hérissonne. DerBarvogel.

Sepp. o. c, Ie D. 4e Stuk , ne Verh., bl. 9, tab. 2, f. 6, M,

f. 7, Fem. RoESEL, Ie D* ie Stuk, bl, 184, tabr i, f.

Mas\ f, A, Fem^

Ma.'

Mas\ f, 4, Fem,

Kenteeken, De voorvleugels kofFijbruin , met witte

door elkander loopende (Irepen; de achtervleugels rood

met zwarte vlekken en fmal lichtgeel gezoomd.

Woonplaats, In het laatst van Julij des avonds en 's

nachts op verfcheiden planten.

Voorttding, In Julij -en Augustus legt het wijfje hare

eijeren doorgaans aan de wilgeboomen, (fchoon men er

de rups nimmer op vindt,^. Na verloop van 3 of 4 we-

ken komen de rupfen uit, blijven den winter over, fpin-

nen tegen het einde van Junij des volgenden Jaars, een

zeer ruim verblijf, in hetwelk zij de verandering van

poppen ondergaan, uit welke de kapel dan na 3 of 4

weken verfchijnt.

18. Pr. villica. Linn, Spec, 41 , p. 2420. Fa-

BRic. Ent, Syst, lïl , pars i, p. 468, N^. 192. Bom-

BYX VILLICA. De Roomvlekkapel. Uécaille Marhrée.

Die weisffleckigte Barenphalene.

Sepp, o, c, ie D, 4e Stuk, i6e Vcrb,, bl, 65, tab, 16, f. 6, Mas,

f, 7, Fem, RoÊsfeL, IVc D. ie Stuk, bl. 155, f, 2, Mas, Pan-

ZÈR XVlll, tab, 23,

Ken-
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iCenteeken. Zwarte voorvleugels , op ieder 8 witte

Vlekken , die van achteren geel , zwart gevlekt.

Woonplaats. In Mei , \funij of Julij bij nacht op ver-

fcheidene planten.

VoorttcUng, De rups overwintert; komt reeds in

Maart van een volgend jaar weder ten voorfchijn ; wan-

neer zij haren volkomen wasdom bereikt heeft, verandert

zij, omtrent 3 weken daarna, in eene pop, uit welke de

kapel binnen 4 weken voortkomt,

19. Ph. monacha. Llnn. Spec* 43 , p. 2421. Fa-

BRic. Ènt. vS^jJ^. III, pars i, p. 466, N^. 119.

BoMBYX monacha. Dc Non. De Kluizenaar. Die
Nonne. Der Apfelfpinner

5EPP, o. c. , 2e D. 4e Stuk, 19e Verli., bl. 75, tab. tp, f. 5 M.,

f. 6 F. Kleemann, Beytrage zu der Natur- und Insecten*

geschichte, f, 273, tab. 33» f» 5 M. , f. 6 F. Panzer XVlIl,

tab. 22 M. , tab. 23 F.

Kenteeken. Witte , zwart gegolfde voorvleugels , en

aschgraauwe, met donker getande dwarsflrepen geteeken-

de , achtervleugels.

Woonplaats, In Augustus op verfcheidene planten ^

en inzonderheid op plaatfen , alwaar vele eiken en ruige

ge wilgen ftaan.

Foorttelhig. Het wijfje legt hafe eijeren in Julij en

Augustus aan de onderzijde der bladeren van de evenge-

üielde boomen. De rupfen komen eerst in April des vol-

genden jaars uit. In Junij haren volkomen wasdom heb-

bende , maken zij een fpinfel , in hetwelk zij tot

eene pop veranderen , uit welke de kapel na 14 dagen

voortkomt. ^ ,
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'fygefifchitppen. Vliedt fiiel , het mannetje ook bij

dag, waarfelHJttiïjk cM ecH wijfje op te fporcn.

20. Ph. dispar. Linn, Spec. 44 , p. 2422. Fa-

BRic. Ent. Syst, III , pars i , p. 437 , N**. 94. Bom-

BYX DISPAR-» De ongelijke Nachtkapel. De Hebreeiiw-

fciie Letter of Resch - Vlinder. Grootkop. Le Zig-

zag. Der Grosfkopf.

Sepp, o. c, 3e D. ie Stuk, tüè ^ü è'e '^n'^.^ bl» 5, tib. a eti 3,

f. ia CH 15 M. , f. 13 en 14 F. Roesel, ie D ie Stuk, bU

'198, taK 3, f. 6 M., ï. 5 en 7 ï*. Ï'anzeU XVlll,

t?ab. jfa F.

Kenteeken, De vleugels hij het iftannetj€ donkergraauw*

bruin, de voorde in het midden okerklcurig met gegolf-

de ftrepen ; die bij het wijfje grijs , vaalbruin.

Woonplaats. In iTet begin van Augustus vliegt het

mannetje zelfs bij dag, het wijfje zit aan de ftammen van

berke, populier, eiken en andere boomen.

V^oortteling. Ti] legt hare ei^jeren aan boomdammen,

houten palen , fchuttingen en dergel. in Augustus ; in

April of Mei des volgenden Jaars komen er de rupfen

uit voort; deze volwasfen zijnde, halen eenige bladeren

met hare draden re zamen , of kruipen in reten , om

de verandering tot .pop te ondergaan , uit welke de kapel

in Augustus ten voorfchijn komt.

Eigenfchappen. De Mannetjes zijn ongemeen fijn van

gewaarwording, waarvan bij sepp een door hem gedane

waarneming ter bovenaangehaalde plaats te vinden is.

ai. Ph. Chrysorrhoea. Linn Spec. 45, p. 2422.

Fabric. Ent Syst. III ,
pars i , p. 458 , No. 160. De

Bas-
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Bastaard Sadjnkapel» La Phalmc hianche è cuWrun^

Der Goldafter*

RofiSELj Ie D., ae St., bl. 306, tab. 22, f. 4* M.* fé 5, F.

Kcnteeken^ De geheele kapel wit, de fprieten eenigef-

mate geelachtig , het lijf van achterien okergeel. Sommige

mannetjes hebben op de voorvleugelen zwarte (lippen*

Woonplaats^ Zoowel in de bosfchen op de eike- , do

olme- , appel- en pereboomen , als ook op het vlakke

veld , op verfcheidene planten..

VoorttcUng^ Zij legt hare eijeren aan den naasten

boom 5 die zij er gefchikt toe vindt , de rupfen kruipen

nog laat in den herfst uit, overwinteren in een digtfpin,*

fel, fchoolswijze bij eikanderen, tot de warmte van het

voorjaar haar uit haar verblijf lokt ; wanneer zij na ver-

loop van omtrent 5 weken volwasfen, en ter verandering

gereed zijn , fpinnen zij zich in , en worden zwartachti-

ge poppen, uit welke de kapellen binnen vier weken

voortkomen.

Eigcnfchappen. Deze rups eet , tegen den aard van

andere rupfen, het loof van meest alle boomen, éie. met

naaldvormige bladeren niet uitgezonderd ; zij maakt daarom

ook geene keuze om hare eijeren bijzonderlijk op dezei^

of genen boom te leggen , ten einde zijn loof tot vo.ed-

fel voor het jongebroed verftrekk-Q.

^2. Ph. Salicis. Linn* Spec» 46 , p. 2423. "Fa-

«Rïc. 'Ent Syst. UT, pars i, p. 459, N*. 163. Bom-

BYi SALicis. De Satijnkapel. Vapparcnt. Der Wei-
denfpinncn.

S£PP, o. c, Ile D. 4c ft-, 4C Verli.j bl. 15, tab. 4, f. 7
S 2 M.,
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M., f. 8 F, RoESEL, Ie D* ic ft., bl, aap, tab. 9, f. 6 M. ^
'

f. 5 F.

Kenteekcn.. De vleugels wit en bij uitnemendheid

glansrijk ; de pooten zwart met witte ringen.

Woonplaats, In de fpleten en holten van de wilgen.

Voortteling. Zij legt hare eijeren op een wilgenblad

of aan een takje. De rups vindt men van Mei tot Jiilij

óp de wilgen en abeelen. In Julij volwasfen zijnde,

hiaakt zij een luchtig fpinfel aan een takje , om m eene

pop te veranderen , uit welke de kapel na weinig dagen

voorkomt.

Eigenfchappen. Zeer traag verwijdert zij zich , niet

verre van de plaats, alwaar zij uitgekomen is.

23. Ph. Coryli. Linn, Spcc, 50, p. 2425. Fa-

BRic. Ent, Syst, lil, pars i, p. 444, N°. 214. Boftt-

BYX coryli. De Hazelaarsrupskapel. De gevlamde eike

borltelvlinder. Der Hafeli'p inner.

Sepp, o. c. ,
3e D, ie Verh., bl. t , tab. i, f. 7 M. ^

f. 6 F., RoESEL, ie D. 2e Stuk, bl. 441, tab, 58

^

f. 4 en 5 M.

Kenteeken, Het borstfluk bontkleurig; de voorvleugels

helder graauw , met eene donkerbruine breede vlek , met

witte en zwarte randjes, en een wit vlekje met een

2vvart ftipje; de achtervleugels aschgraauw.

Woonplaats, In Julij en voorts in September en Oc-

tobcr zit zij aan muren , (chuttingen . op den hazeluiu:

en elzen.

Voortteling. Tot hare verandering in eene pop ,

fpint de rups een verblijf tusfchen eenige bladeren ; als

pop blijft zij den winter over , komende de kapeT in

April uit dezelve voort. 24. Pik
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24. Ph. furcula. Linn Spec, 51 , p. 2426. Fa-"

BRic. Ent, Syst, UT, pars i, p. 475, N°. 213,

CoMBYx FURCULA. Wet VorkJ€. De kkine Hermelijn-

kapel. Phalenc petite queue doublé. Der kleine
Gabel fchwanz.

Sepp, o. c. , ie D. 4e Stuk, 6e Verh,, fcl. 29, tab.

6, f: 7 M., f. 8 F. Panzer XVIII, tal). «20 M. et F.

Kenteeken, De voorvleugels grijs graauw; aan derr

zeiver wortel eene rij zwarte flippen, over het midden

eene breede geelachtig aschgraauwe ftreep , en eene even

zoo gekleurde vlek aan iedere punt. De achtervieu-

gds wit.

• Wtionplaats, In April en in Junij aan boomflammen ,

aan muren, fchuttingen en heggen.

Voortteling, Zij legt hare eijeren op de wilgen , de

rups komt er na 3 weken uit voort, indien ftaat leeft

zij ruim 4 weken, wanneer zij, even als de groote Her-

nielijnkapel , een nest vervaardigt , waarin zij tot pop

verandert , overwintert , en uit welke de kapel in Junij

des volgenden jaars ten voorfchijn komt.

25. Ph. curtula. Limi, Spec. 52, p. 2426. Fa-

BRic. Ent, Syst, III, pars i, p. 447, N©. 123. Bom-

BYX curtula. Het Kortgatje. De kleine Wapendra-

ger. Het bruine Matje. Phahnc hausfe queue Four^

chue. Der R o fe n w e i d e n fp i n n e r.

Sepp. o. c. , ie D, 4e Stuk, ie Verh., bl. 5, tab. i^

en Id. 4e D., 2ie Verh., bl. 71, tab. 21, f, 18 M.

»

f. 17 F. Panzer XVIU, tab.?

Kcnteekcn, De vleugels lichtgraauw , de voorde

S 3 bruia
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bmin aan de punt , en vier witachtige (trcpcn over

dwars op dezelve verfpreidt.

Woonplaats, Aan den (lam van zulke boomen , \^ar-

op de rups geaasd heeft, namelijk op wilgen en popu-

lieren.

Voorttding, Zij legt hare eijeren in het voorjaar op

de Wilgen ; de rupien komen , na verloop van 3 of 4

weken, uit; bij het veranderen in eene pop fpinnen zij

een luchtig verblijf, en 14 dagen na die verandering

komt de kapel ten voorfchijn.

26. Ph. reclusa. Linn, Spec. 544 , p, 2426.

Fabric. Ent, Syst, III, pars i, p. 447; N^. 124,

BoMBYX RECLUSA. De kleinfte Wapendragervlinder,

Der R o s m a r i n w e i d e fp i n n e r.

Sepi', o. c. , 3e D, 8e Vcrh,, bl, 29, tab, 8, f, 5 en

7 M,, f, 6 F.

Kenteeken, De vleugels rosachtig aschgraauw, over

de voorite 4 bruinachtige llrept'n, aan de punt eene brui-

ne vlek, en aan deze eene witte flip.

Woonplaats, In Julij op wilgen , abeelen en zwarte

populieren,

Foortteling, Drie weken nadat de eijeren op de bo-

vengemelde boomen gelegd zijn , komen de rupien uit

,

na 14 dagen volwas ten zijnde, fpinnen zij zich in, tus-

fchen verdorde bladeren, om in poppen te veranderen ,

hetwelk in omtrek van 4 dagen gefchiedt, komende de

kapellen binnen 3 weken ten voorfchijn.

Eigenfchappen, Zittende heeft deze kapel eene ver-

wonderlijke gedaante , fluitende de vleugelen digt aan het

Jijf , en trekkende de kop en fprieten geheel naar achteren

,
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icrwjjl zl^ de voorpooten zoo verre mogelijk uitfteekt,

^n het achterlijf hoog opzet, zoodat het eiu# deszelvêil

tuslchen de vleugelen uitkomt,

27, Ph, anastomosis. Lfnn, Spec, 53. p. 2427.

Fabric, Ent, Spt, III, pars i, p. 448. N"", 126. Bom-

BYX. Het Hooibeestje*

ROESEL, ie P, je SU, bl, 334, pi. J^. GpEDAE^tf , |, ^\in %%*

Kenueken, De kop bijna in de borst ingetrokken,

boven op denzelven eene breede zwarte bruine vlek ; de

grondkleur der voorvleugelen bleek bruinachtig geel met

eenig roozenrood gemengd ; overdwars loopen eenige

kromme donkerbruine Itrepen; digt aan den zijrand ziet

men eene breede , graauwe , zwartgezoomde , getande

llreep; de achtervleugels en het lijf bruinachtig graauw;

de pooten bruin, de voorite die donkerder zijn, fleekt

zij zittende vooruit.

Weonpaats. In Julij en x\ugustus op de wilgen, i>p

de populieren enz.

Voorttding. Zij legt Iiare eijeren op de evengemelde

boomen, de daar uit voortkomende rupfen in September

volwaslen zijnde, verpoppen zich kort daarna en blijven

in die geftalten den winter over, komende de kapel in

Mei des volgenden Jaars daar uit ten voorfchijn.

28. Ph- TESTupo. Linn, Spec, 546. p. 2427. D p

CJakrups Nachtkapel.

Sepp. 26. D. 15e. verb., bl, 59, tab. 15.

Ktntecken, De voorvleugels geelachtig, of wel roest-

kleurig, met twee fchuinfche donker bruine flrepen, aan

S 4 iSf^ïi
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den achterrand met ecne oranje kleurige vlek , deze laat-

flc wordt bij het wijfje niet gevonden; de achtervleugels

donkerbruin, van achteren met eencn rosgraauwen rand.

Woonplaats, Op de eiken.

Voortteling. Zij legt hare eijeren in het laatfte van

Junij , de rupfen of wel de maskers, die i;:eene pooten heb-

ben , komen uit hetzelve binnen 3 weken ten voorfchijn

,

in de eerfte helft van October maken zij zich een fpinfel

,

in hetwelk zij , bij uitftek langzaam , tot poppen veran-

' deren, en alzoo overwinteren, komende de kapel eerst

in Junij des volgenden jaars daai'uit ten voorfchijn.

Eigenfchappen, Het masker geene pooten hebbende

,

maakt eene golvende beweging met het lijf om voort te

komen.

29. Ph. Pudibunda. Linn. Spec. 54 , p. 24!27,

Fabric. Ent, Syst, III, p. 438, N^. 27. Bombyx

PUDIBUNDA. De befchaamde Nachtkapel. Merian's

borstelups Nachtkapel. La patte etendiic. Der Wall-

nuszfpinner.

Sepp, o. c, lle D., 4e ft., 17 en i8e verh., tab. 17 en 18

1

f. II M. , f. 12 F. RoESEL, ie d, 2e ft., bl. 380, tab. 39, f»

5M.,f. 4F.

Kenteekcn, De voorvleugels graauw, met eene breede

donkerder vlek en wittegekronkelde fmalle ftrepen. Het

wijfje lichter van kleur met donkere en witte gekronkelde

lijnen; de achtervleugelen in beide gedachten licht grijs,

met eene kromme donkere ftreep , en alle met een fmal wit-

achtig, zwart geflipt randje gezoomd.

Woonplaats, In April aan de Hammen van eiken , beu-

ken, hazelaren, berken, linden, wilgen en meest alle

ooftboomen.
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Voortteling. De eijeren , in het begin van Jniiij ge-

legd zijnde , komen de nipfen binnen 3 weken uit de-

zelve voort ; in het begin van October Ipinnen zij zicfi

tiisfchen eenige bladeren in, en veranderen tot eene pop,

tiit welke de kapel in Mei des volgenden jaars ten voor-

fchijn treedt.

Eigenfchappen. Zittende (leken zij de voorpooten

regt vooruit, en leggen de fprieten zijdwaarts langs

het lijf.

30. Ph. fascelina. Linn* Spec. ss 9 P* 2428.

Fabric. £f2^. Syst. III, pars i, p. 439, N*^. 98.

BoMBYX FASCELINA. De gewone Borstelrups Nachtka-

pel. Phalcnc patte dtenduc Agathc, La Limagonne^

Der Kleeblumenfpinner.

Sepp. 4e D., iie en laeVerb., bl. 33, tab. 11 en 12. Roesel,

ie D. ae Stuk, bl. 376, tab. 37, f. 7 M. , f. 6 F.

Kenteeken. De voorvleugels donker ascbgraauw, met

fijne zwarte ftipjes , witte , zwarte en oranjekleurige

dwarsftrepen , voor aan den rand eene witte driehoekige

vlek, waarin twee zwarte punten; de achtervleugels

ecnkleurig geelachtig aschgraauw.

Woonplaats, In Julij op de paardebloem , klaver

.

het gras , de weegbree , enz.

Foorttding. De wijfjeskapel legt hare eijeren in den

herfst , waaruit de rupfen alsdan nog uitkomen ; deze

overwinteren en komen, in het volgende voorjaar, weder

,ten voorfchijn ; nadat zij volwasfen zijn , ondergaaan zij

de verandering tot pop in Junij , uit welke de kapel , 3

i 4 weken daarna , voortkomt.

^igenfchappcn. Rustende, heeft zij de voorpooten

S 5 vcV'
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verre voorwaarts iiitgellrekt , leggende de fprieteo zijd-

waarts Jangs het lijf.

31. Ph. caeruleocephala. Llnn, Sptc. 59, p.

2429. Fabric. Ent. Syst, III, pars i, p, 440,
N^. 103. BOMBYX CAERULEOCEPHALA. Dc blaauwkop-

pige Nachtkapel, De Krakeling. Lc dauhle Omega.

Der Blaukopf. Der Mand e Ifp inner.

Sepp. o. c. , ie d. 4e ft., 13e Verh., bl. 53, tab. 13,

f. 9 M. , f. 10 F. RüESEL, ie d. ie ft., bl. a68,

tab. i6^ f. 4 M., f. 5 M.

KenteekcTu Donkergraauw bruinachtige voorvleugels ,

met twee rosachtig bruine ftrepen, en drie of vier

ronde geelachtige vlekken, de achtervleugels licht asch-

graauw.

. Woonplaats, In het laatst van September aan den ha-

gedoorn, fleedoorn en ooftboomen.

Voortteling. De eijeren, in October gelegd, blijven

den winter over , in het volgende voorjaar , omllreeks

April , komen de rupfen uit ; volwasfen gevvorden , be-

reiden zij in het laatst van Mei of begin van Junij

een fpinlel, om tot pop te veranderen; komende de ka-

pel niet voor het laatst van September , of begin van

October, uit dezelve voort.

Eigenfchappen Zeer fchadelijk voor vele bloemen.

32. Pii. DicTAEA. Linn, Spec, 60, p. 2430. Fa-

bric. Ent, Syst, III 5 pars i , p. 443. N".iii. Bombyx

DicTATA. De Brandvlerk Nachtkapel. Der Schwarz-

p a p p e 1 fp i n n c r.

Strr. o. c, 3e d. 36c Vcrh. , bl. 121, tab. 36, f. 6
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M. , f. 7 F. JMeineckens, Entomologifcke SeohachiuMg

im Naturforfcher^ öeft. , W ii6 , tab, 5, lig. 4.

Kcnteeken, Smalle voorvleugels; witacluig van grond-

kleur 5 aan de punt eene bruine vlek , die zich als ge*

brand of gezengd vertoond ; de achterrand donkerbruin ,

met witachtige ftrepen ; de achtervleugels graauwachtig

wit , met eene bruine vlek aan den achterrand.

fVoofiplaats» In Mei aan den (tam van den Italiaan-

fche populier , den hazelaar , aan berken en wilgen.

Voortteling, Zij legt hare eijeren aan de onderzijde

van de bladeren van de bovengemelde boomen ; de ruplcn

kruipen, ter verandering in eenepop, in den grond, over-

winteren in denzelven , komende de kapel in Mei des vol-

genden jaars daaruit voort,

Eigenfchappen^ Is 's nachts zeer vlug en vliegt

fnel.

33. Ph. Ziczac. Linn* Spec* 61 , p. 243c. Fa-

BRic. Ent» Syst» UI, pars i, p. 442, N^, 107,

BoiMBYX Ziczac. De kameeltjes Nachtkapel, Bhalend
Ziczac d trots tuhcrcuUs ^ h bois veine. Der Zikzak-

fp inner.

Sepp, o. c. , Ie deel 4e ftuk, 12e verband., bl. 49, tab. 12, f, 9
M, , f. 10 F. RoESEL, Ie deel 2c ftuk, bl. 299, tab. ao, f, 7

M. f. 6 F. Panzer XVilI, tab. 2» M.

Kenteeken, De voorvleugels vuil geelachtig bruin ,

met eene agaat gelijkende mengeling van kleuren , aan

den binnenrand een bruine met zwartachtige haartjes om-

zette tand, en aan de punt eene als uitgewischte don-

kerbruine vlek; de achtervleugels bij het mannetje wit,

bij het wijfje donkcrachtig graauw.
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lï^oonplaats, In het laatst van Julij aan elzen , haze-

laren en berke fhmmen , gch'jk ook in het fchaarhout.

Foorttellng, De wijfjeskapel legt hare cijeren aan de

bladeren der wilgen, de daaruit voortgekomen rupfen

volwasfen zijnde, kruipen in het laatst van den herfst

onder de afgevallen bladeren , van welke zij er eenige

zamentrekt om er haar gefponnen tonnetje , in hetwelk

zij tot eene pop verandert , mede te bedekken ; deze

blijft den winter over , komende de kapel eerst in Mei

van het volgend jaar ten voorfchijn.

Eigenfchappen. Snel van v\ugt en bij nacht zeer le-

vendig, zij lleekt hare voorpooten in eene rustende {tel-

ling vooruit.

34. Pii. Dromedarius. Linn, Spec, 62, p. 2430.

Fabric. Ent. Syst. III, pars i. p. 444, N^. 113.

BoMBYx DROMEDARIUS. Het Kamecltje, Der D r o m-

m e d ar,

Sepp, IV D. 6e Vcrhandsling , bl. 19, tab. 6,

L*ADMiRAL, /«ƒ. , bl. 10, pi. 14.

Kenteeken. Bruingraauw gewolkte aschgraauw ge-

ftreepte voorvleugels, aan derzelver wortel eene geelach-

tige vlek , aan den binnenrand een' tand , met zwarte

haartjes omzet , de achtervleugels aschgraauw, met eene

boogswijze ftreep in hun midden , en eene geelachtige

vlek aan den binnenhoek.

Woonplaats. In Augustus op hazelaren, elzen ea

berken.

Voortteling. De rups volwasfen zijnde, fpint een

tonnetje , in hetwelk zij in 4 weken , omtrent half No-

vem-
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vcnibcr vcrpopt , en in Mei des volgenden jaars de ka*

pel voortbrengt.

35. Ph. cossüs. Linn, Spec, 63, p. 2431. Fa-

BRic. Ent, Sysi. Ifl, pars !2 . p. i . N°. i. Cossus

LiGNiPEiiDA. ,De Wilgen Houtrupskapel. Le Cossus,

Der Weidenholzfpinner.

SaPP. o. 9., 3e d. 43e en 44e Verh. , bl, 145, tab. 45

en 44, f. 9 M.

,

f. 8 F. Roesel, ie d. 2e ft., bf,

281, tab. 18, f. 7 M. , f. 6 F. Lyonet, Traite A-

natomiquo etc,

Kenteeken, Bruinachtig graaiuve , met vele door elkaiT-

deren loopende golfswijze zwarte ftreepjes bezette voor-

vleugels, op ieder van welke een donkergraauwe vlek

geplaatst is ; de aclitervleugels donkergraauw , met een

okergelen zvvartgevlekten rand.

Woonplaats, In Julij of Augustus vliegt dezelve zon-

der eenig vast verblijf.

Voortteling, De groei der rupfen gaat zeer langzaam

,

zij hebben meer dan een jaar noodig , om van de ge-

boorte uit het ei , tot de verandering in een pop te ge-

raken ; deze eenmaal aanwezig zijnde , dringt zich na 3

of 4 weken uit het weeffel , waarin dezelve befloten is,

uit het binnenlle gedeelte van den boomftam, in welke

zij verpopt, ter helfte naar buitene, fpringt dan open,

en de kapel vliegt er uit.

Eigenfchappefj. Vliegende maakt zij een ftcrk brom-

mend geluid , hetwelk door de Itijfheid harer vleugelen

veroorzaakt wordt.

o*\6, Ph. palpina. Linn, Spec* 64, p. 2431. oFa-

BRic. Ent, Syst, III, pars i
, p. 448, N^. i^f/.

Bom-
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KoMBYX PALMNA. De gebaarde Nachtkapel. De Snukvlm-

dcr. Phal'cne en Mafeau. Die Schnauzenmotte.,

Sepp, o. c. . IC d, 4C ft., 4e Verh., bl. 17, tab. 4,

f. 5 M, , f. 6 F. Panzer XVITI, tab. 23, Kuhn, im

Naturforfcher, ae b., f. 14, tab. i, f. 5, iind. 6 M.

Ketiteeken, Voor aan den kop als eene foort van

fnuit , beltaande uit twee , met de vlakke zijden tegen

elkander fluitende , opwaarts (taande pluimen , welke

naar boven ia drie punten eindigen. De voorvleugels

ascligraauvv , trekkende naar het gele , met vele fijne

zwartachtige regte en kromme Itreepjes, de zijrand ge-

tand,, en aan den binnenrand met een punt: de achter-

Vleugels meest ascbgraauw, met donkere aderen doorwe-

ven , en met een' grijzen rand omzoomd ; de ftaart bij

de mannetjes als van een' visch.

Woonplaats, In Mei aan boomfhmmen en op zulke

plaatfcn in het gras , alwaar de rups geaast heeft.

Voorntling, Zij legt hare eijeren in Julij en Augus-

tus op de wilgeboomen , wanneer men er ook de rupfen

vindt^ deze begeven zich , in het begin van den herfst

,

in den grond, om tot eene pop te veranderen, uit wel-

ke in de lente des volgenden jaars de kapel ten voor-

fckön komt.

Eigcnfchappen Bij dag zeer ongevoelig, zoodat men

haar met eene fpelde kan vastfteken , zonder dat zij eenige

bcv»reging maakt.

57. Vn. T^EPTDA. Linn, Spec, 55^9 V* 2431. Fa-

BRic. Ent. Syst. III, pars i, p. 449, N^. 130.

BoïviBYX xiiEPJDA- De Pijlftaart gelijkende NachtkapcL

Der H a z e 1 e i c h e n fp i n n e r.
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Sbpf o, c. , üe d. 4e ft,, 6c Verh. , bl. a^, tab. 6 ê«

7 M. RoESEL, 3e d. IC ft., bl. 240, tab. 48., f, 3,

alleen de Rups. Kleemann, Bcytrage zur Insectenge-

schichte, ler Tb., f. 115 feqq. , tab. 13, f. A ert

B. Fem.

Kenteeken. Bruingraauwe voorvleugels, met twee

, zwarte als gevloeide gekronkelde ftrepen en fijne aderen;

in het midden, digt aan den voorrand, met een liclit

vlekje , en eene langwerpige zwarte ftip ; aan den bin-

nenrand een' bruinbarigen tand, de achtervleugels geelach-

tig wit, van achteren met een zoom van franje.

Woonplaats, In Mei aan populieren en eikenftam-

men.

roortteling, In Junij legt ,zij baar -eijeren aan dunne

eike takjes, uit welke de riipfen binnen 3 weken uitko-

men ; in het laatst van Julij volwasfen zijnde , kruipen

dezelve ii; den grond , om de verandering tot pop te on-

dergaan, in Mei des volgendeji jaars komt de kapeJ uit

haar voort.

58. Pfi. PüRPüRÊA. Linn. Spec. 67 , p. 2432.

Fabric. Ent Syst. III, pars 2, p. 466, N*'. 185.

BoMiVYX PURPUREA. Dc Purpemachtkapel. Der Stern-

4c r a u t fp i n n e r.

Merian, Ins. Europ. I, t. 6. Roesel, Ie D. i ft. , p. 236, t. ia,

f. 5 eii 6.

' Kenueketi. JDe kop^ heft borstfluk en de nedergefla-

gene voorvleugels zw4ivelgeel, de laatften met zwartgraau-

3im vlekken, onder welke >bij foHamige kapellen zeer dui-

-Ö^lijk eetie latijnfche S opgemerkt wordt; de achtervleu-

gels hoog karmozijn rood, nKit 5 zwarte vlekken van

cciie
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eeiie onregelmatige gedaante; de buitenrand goudgeel ge-

boomd ; het achterlijf oranj egeel , op iedere ring een zwart

vlekje ; de pootcn rood.

Woonplaats^ Op heggen en ftruiken*

Voorttding. Zij legt hare eijeren in het laatst van

Jiilij of begin van Augustus zeer laagjn de heggen , de

rupfen komen nog In de laatstgemelde maand uit, blijven

den winter over en zijn in Mei volvvasfen, zij verpop*

pen zich in het begin van Junij en na verloop van 3

woken ontwikkelen zich de kapellen uit dezelve.

Eigenfchappen, De rups riekt naar het kattenkruid

(Teucrium marum Z.)

39. Pii. LUBR.ICIPES* Linn, Spèc. 69, 3/3. p. 2434*

Fabric. Ent. Syst III, pars i, p, 451, N^. 138.

BoMBYx LUBRiciPEDA. De Lospoot. De Haas. De

Tijgernachtkapel. La Lievre.. La Phalene Tigre.

Der liollunderfpinner.

Sepp. o, c,, 2e d, 4e ft,, ae Vedi. , bl. 7, tab. ü, f.

10 M., f. II F. RoESEL, ie d, ae ft,, bl, 413,
tab, 4r,

Kefiteeken, De vleugels licht okerkleurig, zwart ge-

vlekt ; het lijf roodachtig geel , met 6 achter elkander

volgende zwarte vlekjes. De wijfjes zijn blecker van

kleur.

Woonplaats. In Mei , Junij , foms ook nog in het

begin van September aan boomftammen , muren , heg-

gen , op de weiden aan grashalmen , enz.

Voortteling. De eijeren legt zij op het wollekruid ,

de riipfen komen in het begin van Julij uit , in Augus-

tus fpinnen zij zich in, en veranderen in poppen, uit

wel-
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Welke de kapel eerst iti- ^Mei Van het Volgende jaaf

uitkomt*

Eigenfchapptn^. De rups loopt zeer fnel j van daaif

de benaming haas*

40. Ph* rüssülA. Linfi, Spec, 71, p. 2436. Fabric-

Ënti, SysL III ^ pars. i , p* 464* BoMbyx russuea.

De roodachtige Nachtkapel* La hordure enfanglan-

tée^ Der Blutrandlge Spinner*

Kleemann* Beytrage ij f* 174, té 20* scHapFER Icon, t. 83^

f* ^ en 5*

Kentceken, De fieel der fprieten rood, de baardjes

bruin; de neerliggende vleugels geel ^ de achterfte lichter

,

alle rozerood gezoomd, op de voorde eene vlek van de-

zelfde kleur, en op die van achteren eene zwarte vlek

als een half maantje en langs den achterrand bij fommige

eene rij zwarte vlekken , de pooten rood. Bij het wijfje

zijn de fprieten draadvormig , geel ^ maar de fozeroode zoo-

men aan de vleugelen niet aanwezig.

WoonplaatSé In het midden van julij ^ zit meest op

den kalen grond*

Foorttcling. De rups Van ^qzq, kapel overwintert ^

Verpopt zich in Julij , komende de kapel 14 dagen daar-

na, uit dezelve ten voorfchijn*

41. Ph* leporina* Linrié Spec, 109, p< 2437^

Fabric. Ent, Spt. III , pars 2 , p* 453 , N^. 144..

BoMBYX LEPORINA. De Haasachtigc Nachtkapel. Het

Schaapje. Het Katje. Phalenc flocon de Laine* Der
Hafen oder Wolïra u pen fp inner.

%%7t, 0. c, ïe D. 4e StiHf, 23c Veth., bl. 93, tab ly^

T fis. ^z
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fig. 6 M. fig.7. F. FuEssLT, Magaz, der Entomologit ^ 2e B,, f.

16, tab. 1, f. 1, 2, 3.

Kentceken, Graauwaclitig witte vleugels , met zwart-

achtige hoekige figuren op de voorfte ; de achterfle een-

kleurig wit. Het lijf zwart en wit geringd.

Woonplaats. Wordt in Mei en Junij aan de (lam-

nien der berke- , clze- en populierboomen gevonden.

VoortteUng, Men vindt de eijeren in Augustus op

elzebladeren , in dezelfde maand komen ook de rupfcn

oiit ; ^tzt^ om hare verandering te ondergaan, maken,

omflreeks half vSeptember, in een (tuk hout een waterpas

loopend gat , en vervolgen dit verder in eene perpendicu-

laire rigting, veranderen daarin tot poppen, uit welke, in

Mei en Junij des volgenden jaars , de vlinder ten voor-

fchijn komt.

Eigenfchappen. Het is merkwaardig , dat de haren

dezer rupfen niet overend (laan , maar als in eenen kring

om de rnps heen liggen.

42. Ph. camrlina. Linn, Spcc, 80, p. 2438. Fa-

BRic. Ent. Syst. III, pars i, p. 450, N^. 133.

BoMBYX CAMELiNA. Dc Kameeluachtkapel. Het

Kroonvogeltje. Le Cret e de Cocq. Der Kameel-
raupenfpinner.

Sepp. o. c. , ie d. 4e ft,, ie Verb,, bl. i, tab. i, f.

10 M. , f. II F. RoRSEL, ie d. ic ft., bl. 330, sab,

a8, f, 4 en 5 M, Panzer XVIII, tab, 23,

Kenteeken, Op den kop een harig opflaand kuifje ; de

voorvleugels getand, graauwacbtig bruin, lichter en don-

kerder gewolkt, aan den binnenrand een achterwaarts

uitflekenden, met bruine ftijve haartjes bezetten tand; de

ach-
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achtervJeugels geelachtig grijs, met oenen briiinachtigeii

randé De punt van het achterlijf bij het mannetje met

fijne haartjes bezet*

IVoonplaats. In April en Mei aan de ftammen van

elzen, berken, beuken, populieren, eiken, enz*

VoortteUng, De eijeren worden gevonden aan de bla-

deren der wilgen en elzen; de daaruit voortgekomen rup-

fen verpoppen zich in het begin van Julij , of onder den

grond , of tusfchen verdorde bladeren boven denzelven ;

de pop blijft den winter over , komende de kapel , in

het laatst van Mei of begin van Junij uit dezelve

voort. V

Etgenfchappen» De gedaante van deze kapel in haren

rustenden (land is zeer zonderling, en verdient bij de

afbeeldingen van sepp of roesel nagezien te worden ,

daar dezelve niet wel te befchrijven is*

43. Ph* ANTlQLTA. Linn. Spec. $6^ p* -^439. Fa-

BRic. Ent, Syst. III ;
pars i , /?* 476 . N*'. <il6

BoMHYx ANTiQUA. Dc antieke. De witvleknachtka-

pel. UétoiUe* Der Apricofenfp inner.

Sepp. o. c, ae d. 4e ft., bl. 91, tab. 23, f. ló en

II M.

,

f. y F. RoESEu, ie d. ae ft. j bl. 382, tab.

39 , f. 4 F , en 3e d. ie ft. , bl. 79 5 tab. 39 , f»

3 en 4 M*

Kenteeken, De voorvleugels roestkleurig bruin ge-

wolkt , aan den achterrand een wit vlekje ; 4e achter-

vleugels iets lichter van kleur, aan den achterrand een

weinig donkerder gefchaduwd.

Het wijfje, dat in niets naar eene kapel gelijkt, is on-

gevleugeld en heeft genoegzaam de gedaante van een pis*

bed. (^Omfcus,^

j
Ta If^o&n^
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WoonpJaati, In Junij ap hazelaren, olmen, populieren

enz.

Voortteling. Nadat de riipfen omtrent 50 dagen uit

de eijeren zijn gekropen , fpinnen zij zich in, om tot pop-

pen te veranderen, en deze 14 dagen gelegd hebbende,

komen er de kapellen en ongevleugclde wijfjes uit

voort.

Eigenfchappen. Naarmate het lijf der mannetjes klein

is , zijn de vleugels groot , zij zijn zeer vlug ; de wijf-

jes daarentegen zeer log en traag om zich te bewegen

,

zoodat zij zich genoegzaam niet verwijderen van de plaats

alwaar zij ter wereld zijn gekomen.

44. Ph. Gonastigma. Linn. Spec, 5";^ p. 2439*.

Fabric. Ent. Syst. III, pars i, p. 477, N". 217.

BoMBYX. De Hoekgemerkte Nachtkapel. De Hoekftip-

vlinder. Der Eckfleckige Spinner.

Sepp, IVe D, 45e Verlu , bl. 151, tab. 45. Roesel, ie D. 2e dr,

bl. 387 , tab. 40,

Kenteeken. De voorvleugels glanzend donker-

bruin , met twee tegen elkander overftaande witte vlek-

ken , welke bij fommige langs den buitenrand nog door

cene rij witte (lippen gevolgd worden; de achtervleu-

gels donkerbruin met eenen geelachtigen rand.

Het wijfje is geheel ongevleugeld , zwartachtig graauw ,

behaard, met twee draadvormige fprieten, veel gelijkende

naar eene pisbed.

IVmnplaats. Op de berken, eiken enz.

Voortteling. Zij legt hare eijeren dikwijls op het

popvlies , uit hetwelk zij is vosrtgekomen , de rupfen

komen ecnige dagen daarna uit dezelve voort, blijven

den
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den winter over, komende in het voorjaar weder ten

voorfchijn, wanneer zij binnen 6 weleen volwasfen zijn-

de, in eene pop veranderen, uit welige de kapel na ver-

loop van 10 of 12 dagen ten voorfchijn komt,

45. Ph. rosea. Linn. Spec, 580, p. 2441. Fabric.

Ent. Syst. 111, pars i , p. 485, N°. 244. Bombyx ro-

sea. De Rooskleurige Nachtkapel. La Rosette. Der
Rofenfleugel Nachtfalter.

; Walch, im Naturf, XII. f. 60, t. i, f. 18.

Kenteeken, De fprieten kamvorm ig en even gelijk de

pooten geel ; De vleugels zacht rozenrood met eenig

geel gemengd; op de voorde, digt aan den rand met ee-

ne geftipte, in het midden eene zeer fterk gekronkelde,

en digt aan het lijf een gebogene zwarte ftrcep.

Woonplaats. Op beukenboomen.

Fosrtteling. De Rups aast op het mos der boomen,

inzonderheid der beuken ; om te verpoppen maakt zij een

weeffel van draden , waarin zij van haar eigen haar mede

invlecht ; in Junij verandert zij in eene pop , waaruit de

kapel zich in 3—4 weken ontwikkelt.

Eigenfchappen. Oflchoon het eene Nachtkapel is

,

vliegt zij nogtans dikwijls bij dag zeer fnel.

46. Ph. libatrix. Linn. Spec. 78, p. 2441, Fa-

bric. Ent Syst ITI ,
pars 2, p. 64, N"". 118. Noctua

libatrix. De Proeffler , de Roestvlinder , het fmidje.

Le Découpure La Phalene friande. Der gefranz-

te Spinner.

Sepp, o. c. , Ie D. 4e (luk, bl. 61, tab. 15, f. 4 M., f. 5 F.

Ro;ESEL, IV D. le-ft-^ bl. iio. tab. ao , f. 3 M. , f. 4 F.

T 3 Ken-
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Kentechen. De voorvleugels roodachtig graauw, fom-

tijds bruinrood,^ met roestkleurige vlekken , over welke

cene witte geftippelde lijn loopt , waarop cene dubbelde

graauwe flreep dwars over de vleugelen volgt ; de zij-

randen getand; de achtervleugels donker aschgraauw;

van achteren fijn getand.

Woonplaats. In Augustus en September aan de flam-

men van de ruige wilg , esichen en fleepruim , aan de

bramen , brandnetelen , enz.

Voortteling. In Mei en Junij vindt men de eijeren

op de bladeren der wilgen; de daaruit voortgekomen rup-

fen fpinnen zich tusfchen de bladeren een verblijf, in

hetwelk zij tot poppen veranderen, uit deze komen de

kapellen na verloop van 4 weken voort.

Eigenfchappen, Eenige van deze kapellen^ brengen

den winter over ; immers heeft men dezelve meermalen

in November, in het midden des winters en vroeg in

liet voorjaar in de huizen; in fchuren en kelders levend

gevonden, gelijk dit bij mij in den kelder thans (20 Janauarij)

plaats vindt.

47. Ph. fuliginosa. Linn, Spec, 95 , p. 2444.

Fabric. Ent, Syst, III, pars i, p. 486, N^. 246.

BoMBYX fuliginosa. De kleine

Bruinetje. Der kleine

p h a 1 e n e.

. Sepp, ae d, 4e ft, , 26e Verb*

SEL, ie d. ae Tc,, bl, 40a,

F, Panzer XVlIl, tab, 16,

..Kentecken, Roodbruine voorvleugels , met twee

zwarte punten , van achteren licht rozerood , met zwar-

te

Becrnachtkapel.
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te vlekken; het lijf donkerrood, over de midden en de

zijden zwart gevlekt.

Woonplaats. In April op het gras , aan muren en

fcbiittingen.

Voortteling. Binnen 14 dagen komen de rupfen uit

de eijeren ; zij begeven zich in den grond , om te ver-

poppen ; als zoodanig overwinteren zij , komende de ka-

pel in Mei en Junij uit dezelve ten voorlchijn.

E igenfchappen. Zeer traag; vliegt, bij helder vire-

der, op den dag, om een wijfje ter paring te zoeken.

48. Ph. jACOKiEAE. Linn. Spec, III , p. 2445.

Fabric. Ent. Syst. III, pars i ; p. 464, N*^. 181.

BoMBYX JACOB^AE. Het Sint Jakobskapelletje. La
Phalene Carmin du Senecou. Der Jacobsblumen-

fp inner.

Sepp. , 2e d, 4e ft., iie Verh., bl. 43, tab. 11. Roe-

SEL, ie d. ae ft., bl. 410, tab. 49, f. 6 M. , f, 5

F. Panzer XVIII, tab?

Kenteeken, Groenachtig zwarte voorvleugels, langs

den voorrand met eerie fmalle karmozijnroode llreep, en

eenc andere , gaande van het gelid tot op de helft van>

den achterrand ; aan den zijrand van den voorhoek eene

kieine , en aan den achterhoek eene vlek van dezelfde

kleur. De achtervleugels karmozijnrood, rondom met

eenen Imallen zwartachtigen zoom.

Woonplaats, In Junij op de fchermdragende , eit'

vele planten van de XIX clasfe Syngenefia,

Foortteling, De rupfen komen uit de eijeren binnen

14 dagen, nadat zij gelegd zijn; zes weken daarna krui-

pen zij, düch Txiaar zeer oppervlakkig, onder den grond;

. T 3 fom-
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fommige blijven boven denzelven, begevende zich flechts

onder cenige ruigte, om in poppen te veranderen; in den

ftaat van pop blijven zij tot in Mei des volgenden jaars ,

wanneer de kapel daaruit komt.

£igenfchap;^cn, Zï] vliegt dikwijls bij dag.

49, Ph. vernaria. Lif2f7, Spec. 195 , p, 2447,

Fabr. Ef2t, Syst. III, pars 2, p, 129, N*. 3, Bork-

HAUSEN, Europiiifchen Schmetterlingen,
V. p. 32 , N°, 9. Ph. Geom. Jestivaria.

HUBNER, Beytr., ler b. , 4e th., f. 22, taf. 3. R. PA
Geom, Aestiyaria, Roesel, ie d. , 2 ft., p. 512, t. ig

Kenteeken. Bij het mannetje zijn de fprieten zeer

fijn kamvormig, bij het wijfje draadvormig, alle devleu-

gels zijn glanzig groen , over dwars met 2 gegolfde wit-

achtige llrepen; derzelver voorrand is bruin- en blaauvv-

achtig gemengeld ; de zij- en achterranden wit- en blaauw-

^roen gefchakeerd; de onderzijde van de 4 vleugelen is

bleekgroen.

Woonplaats. In Julij op de witte fyringen , gelijk ook

op andere boom en , inzonderheid op eenige van het ge-

flacht der pruimen.

VoorttcUng. De rups verandert in eene geelbruine

pop, uit welke de kapel, na verloop van 3 weken

^

uitkomt.

50. Ph. bupleuraria. Linn, Spec. 601, p. 2448,

Fabric. Ent. Syst. III, pars 2, p. 130, N'', 4, De
Groen- en Witbandvlindcr.

^upp, ae d. 3e Vcrh. , bl. 11, tab. 3. U 5, 6, 7, 8,

Panzeb.; XV'IïI, tj^b. 23,
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,

' Kenteeken, De fprieten kamvormig; de vleugels ge-

tand, groen, de voorfte met twee, de achterde met cene

kortere en eene langere witte flreep , alle grijsachtig

gezoomd.

Woonplaats. Op de wilgen , en het doorwas QBu-'

plcurum rotundifolium i.)

Voorstding. De uit de eijeren voortgekomen rupfen

Qjinnen zich onder eenige ruigte in, veranderen in pop-

pen . uit welke de kapellen in Julij voortkomen.

51, PH. PÜNCTARTA. Ltun. SpCC, 200, N^. 2448.

Fabric. Ent. Syst. III, pars 2, p. 132, N*^. 11. De

z wartftippige Nachtkapel. Der punktirte Nacht-
falter.

S?pp. , 4e d., loe Verh., bl. 29, tab. 10, f. 9. Reau-
MUR, Inf. 2y p. 364—366, tab, S9, f. 1—4.

Kenteeken. De fprieten kamvormig, hoekige vleugels

,

die graauw zijn , met eene roestkleurige flreep , vier wit-

te , en eene rij zwarte (tippen naar de buitenzijde.

Woonplaats. Op de eiken.

Voorttding. De rups fpint zich op de wijze der dag-

kapellen aan het einde vast, bevestigende zich met eenen

draad dwars over het lijf, wordt in die houding eene

pop , uit welke de kapel voortkomt,

52. Ph. amatarja. Linn. Spec. 201 , p. 2449,

Fabric. Ent. Syst. III, pars 2, p. 132, N^.

13. De Lieveling, Der L i e b lin gs nac h t-

f al ter,

5EPP, 4e d., asc Verh., bl. 85, tab. 25, f. 6 M., f.

7 F,

Kcth-
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Kenteekcn. De vier vleugels geelachtig , rood gezoomd,

van den punt der voorde , tot op het midden van den

rand der achterfte , loopt eene regte purperkleurige llreep

;

alle zijn zij met fmalle aderen doortogen.

Woonplaats» Op den eik , het diiizendknoop (i'ö/y-

^onum aviculare Z.) en op de zuring.

Foortteling. Zij legt hare eijren in Julij, de rupfen

komen kort daarna uit , veranderen half Augustus in pop-

pen, en lo dagen daarna verfchijnen de kapellen.

53. Ph. falcataria Llnn. Spcc, 202, p. 2449
Fabric. Ent, Syst. III, pars 2, p. 133, N^. 16. Pha-

LAENA. De bruine Eenftaartnachtkapel. Der Sichel-

flugel.

Sepp, o. c. , ae d. 4e ft., p. 47, tab. 12, f. 7 M.
f. 8 F., Kleemann , B^j'/r^'^t?, p. 177, tab, 21, f. 6

M. , f. 7 F. KuHN, hn Naturforfcher ^ IXeft., f. 96,

tab. I, f. 6 F,

Kenieeken, De vleugels over het geheel donker oker-

geel , met verfcheiden rijen gegolfde donkere en lichtere

ftrepen , overlangs en dwars over dezelve heenloopende;

de voorvleugels aan de zijden als eene S uitgefneden.

Woonplaats. Aan de Hammen der eiken, witte ber-

ken, enz.

VoortteUng, De rupfen, in het begin van Julij uit de

eijeren gekropen, veranderen omtrent 14 dagen daarna in

poppen, uit welke de kapel binnen 3 weken uitkomt.

54. Ph. sambucaria. Linn, Spec, 203, p. 2449.

Fabric. Ent. Syst. lil, pars 2, p. 134, N". 19.

PflA-
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PhAl^na. De Vlierkapel. Het Vliertakje. La Soi/f-

fréc d queue. Die Hollunderfpan ner.
'^

Sepp. o. c. , ie d. 6c ft., ie Verli. , bl, 3, tab. 6, f. 11 M., f.

12 F. RoESEL, ie d. 2e ft., bl. 492 i tab. 6. Panzer XVIIÏ,

tab. 21, .

Kenteeken. De vleugels hoekig en geftaart , geel

,

fo intijds zoo bleek , dat zij zich als wit vertoonen , met

twee bruine flrepen , de achterfte met twee roodbruine

Hippen aan den punt.

Woonplaats. In het laatst van Mei op de vlier- ea

lin deboomen.

VoorttcUng. De eijeren vindt men op de evengemelde

boomen in Julij , waaruit de ruplèn omtrent 12 dagen

daarna uitkomen; in het begin van Mei des volgenden

jaars maken zij een verblijf van ftukjes van bladeren,

met draden van hun fpinfel, aan elkander gehecht, in

hetwelk zij tot eene pop veranderen , uit welke , na ver-

loop van drie weken, de kapel ten voorfchijn komt.

Eigenfchappen. De rups , zich houdende aan de 4
achterpooten , ftrekt het lijf op de vlierboomen zoo regt

uit, dat zij zich als een dor takje vertoond.

55. Ph. lacertinaria. Linn. Spec. 204 , p. 2450.

Fabric. Ent. Syst. III, pars 2, p. 135, No. 20. De

gehakkelde Meter. Der Eides nacht fa Iter.

Sepp, 4e D., 41e Verh,, bl, 139, tab, 41,

Kcnteckcn. De vleugels uitgefneden , rosgeel , de voor-

fte met twee bruine flrepen.

Woonplaats. Op de eiken. Is zeldzaam.

Voorts
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Voortteling, De rups fpint zich in tusfchen eenige bla-

den ; twee dagen daarna verandert zij in eene pop , uit

welke, lo dagen daarna, de rups ten voorfchijn komt.

56. Ph. alniaria. Linn, Spec, 205, p. 2450.

Fabric. Ent, Syst. III , pars 2, p. 136, No. 24.

Phal^na. Het Elzentakje. De IJpetakvlinder. La
Phalene branche feche. Der Erlenfpanner.

Sepp, o. c, IC d. 6e ft., bl. 29, tab. 7, f. (5 M. , f . 5 F. Rob,

SEL , ie d. 2e ft. , bl. 470, tab. i, f. 5 F. Panzer XVIII
tab. 22 F.

Kenteeken, De vleugels getand , licht okergeel , met

eene bruine kromme (Ireep , flrekkende zich van het

midden van het achterlijf tot aan den rand der vleugelen

,

aan de punt van welken nog eene kleine kromme ftreep

zich bevindt.

JFoonpIaats» In het voorjaar en den zomer op de

meeste ooftboomen.

Voortteïing, Zij legt hare eijeren in de lente op de

bovengemelde boomen ; binnen 3 weken komen de rup-

fen uit; volwasfen zijnde, maken zij een fpinfel, om de

verandering tot eene pop te ondergaan; uit deze komt de

kapel, omtrent 6 weken daarna voort. Sommige poppen

blijven den winter overleggen.

Bigenfchappen, Zittende , leggen zij de vleugelen niet

zoo na aan het lijf, als de andere nachtkapellcn, maar

houden dezelve meer uitgefpreid.

57. Ph. syringaria. Linn, Spec, 206 , p. 2450.

Fabric. Ent. Syst Ilf. ,
pars », p. 136, N°. 05.

PiiALENA De Syringen Nachtkapel, La Phalenc

Jaspce, D e r i' l i e d e r m e s fe r.

SiPP.



NEDERLANDSCIIE INSFXTEN. 3^1

Srpp. o, c. , 2e dé 6e ft., bl. 27, tab. 7, f. 5 ^^»» ^9 ^» R^k^

SEL, ie d, 2c ft,, bl, 504, Pi 10 f, 6 F, CNB. De kleuren zyn

te levendig,)

Kcnteeken, De vleugels gehakkeld, geelachtig, bruin

en rood gemarmerd , en zwart geftipt.

Woonplaats* Op velerlei planten.

Foortteling, De rups vindt men op de bladeren van

de fyringenboomen in September, blijft den winter over,

zonder voedfel te gebruiken. Bij het weder ontluiken

der fyringen vervolgen zij haren geftaakten eetlust ; van

het begin van April, gedurende 5 weken, fpinnen zich

dan in , veranderen in eene p op , uit welke de kapel bin-

nen 3 weken ten voorfchijn treedt.

58. Ph. lunaria. Linn, Spec. 607. p. 2451. Fa-

hvac. Etit, Syst. IIL pars2, p. 136, N^. 6. Phal^na.

De halvemaankapel. Der Holzbirnfp inner.

Sepp. o. c. , lUe d. 42 Verh. , p, 141., tab, 42, f, 8, M,

Kerteeken. De vleugels gekarteld , licht rosachtig

,

donkerbruin gevlekt , op ieder een wit half maantje.

Woonplaats, In Mei op verfcheiden bloemen.

Voortteling, De rupfen komen in Augustus uit de

eijeren ; volwasfen zijnde , fpinnen zij een paar bladeren

aan elkander , en veranderen daarin omtrent het laatst van

September tot poppen , welke den winter overblijven

;

komende de kapel , in Mei daaraanvolgende , ten voor-

fchijn.

59. Ph. consortaria. Linn, Spec, 610, p. 2451.

1- Fabric. Ent, Syst. III , pars 2 , p. 137 , N^. 29.

De gelijke Nachtkapel.
^

Sepf
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Srpp, 4e <i*, 5e Verh., bl. 15, tab. 5, f. a M., f. 7 F.

Kcnteeken, De fprieten kamvormig; de vleugels ge-

tand, grijs, met zwarte trekken, langs den buitenrand

met eene gegolfde witachtige flreep; op de achterfte,

witachtige , met eenen zwarten kring omgevene ,

oogjes.

Woonplaats, Op de eiken.

Voortteling Zij legt hare eijeren bij elkander ; 14 da-

gen daarna komen de rupfen uit , die , omtrent 3 weken

daarna , in den grond kruipen , om te verpoppen.

60. Ph. dolabraria. Linn, Spec, 207, p. 2451.

Fabric. Ent, Syst. lïl , pars 2 , p. 138, N°. 32.

Het gefchaafde Uiltje. De Linde Knodsvlinder.

Sepp, ze d., 15e Verh., bl. 59, tab. 15. Sulzer, Gefch., f.

161 , tab, 22), f. 9.

Kcnteeken, De voorvleugels hoekig, geelachtig, met

'bruine roestkleurige ftrepen , die van achteren lichtgeel,

aan den binnenhoek, gelijk ook den laatflen ring van het

lijf bruin violetkleurig.

Woonplaats, In Junij op de linden.

Voortteling. Zij legt hare eijeren in het begin van

Junij .3 binnen 14 dagen komen de rupfen uit; in het begin

van Augustus maken zij zich een verblijf van zameiige-

fponnene aarde; andere fpinnen zich in tusfchen eenige

dorre bladeren, en veranderen daarin tot poppen; deze

blijven den winter over, wanneer de kapel in het mid*

den van Junij uit dezelve ten voorfchijn komt.

61. Ph. prunaria. Linn, Spec, 208 , p. 2452..

Fabric, Ènt, Syst, III, pars 2 , p. 141 , N°. 43..

PlIA-
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Phal/ena.» De Spanrupskapel der Pruimenboomenv

De Oranje Ypetakvlinder. Pflaumenfpanner.

Sepp. o. c,, 2e d,, 6e fl, , 8e en 9e Verli,, bl, 31, tab, 8 en y^

f. n en 13 M , f, 12 F,

Kenteeken, De vleugels eenigzins getand , hoog oran-

je , en als met bruin befloven ; op ieder een klein bruin

vlekje , hetwelk fommigc mannetjes , evenwel niet op de

achtervleugels hebben.

Woonplaats, In Junij op velerlei bloemen,

VoortteltJig, De rups , in Augustus uit het ei geko-

men , blijft zonder voedfel den winter over, tot dat zij,

in April des volgenden jaars , wederom ijpe bladeren

kunnende bekomen , zich daarmede voedt ; in het begin

van Mei zich ingefponnen hebbende , in ecne pop veran-

dert , uit welke , 4 weken daarna , de kapel voort-

komt.

62. Ph. margaritata. Linn, Spec» 231, p. 2455.

Fabric. Ent. Syst, lïl , pars 2, p. 131, N*". 10.

Der Perlenfpannermesfer.

Sepp,, 2e d 3e Verh,, bl, ii, tab, 3, f, 3, 4 en 7, Panzer

XVIII, tab, 23,

Kenteeken, De fprieten kamvormig; de voorvleugels

hoekig uitgefneden als eene S ^ bleekgroen, roodachtig,

wit gezoomd , en twee gebogene witte flrepen ; de ach-

tervleugels van dezelfde kleur , getand en eene witte ftreep

dwars over dezelve.

Woonplaats. Op de eiken.

Voortteeling. 7a] legt hare eijeren in het begin van

September « acht dagen daarna komen er de rupfen uit

voort, deze overwinteren...,?

63. Pii.
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63. Ph. piniaria. Linn Spec. aro. a. p. 24^)fv

Fabric. £/?^ L^yj/. Iir, pars 2, p. 141, N°. 45. pha-

L^ENA. De Pijnbooms fpanrupskapel. La Phalane pa*

nachee et raijc blanchc. Der Fichten fpanner,

Sepp. o. c. 1 d., 6e ft., 4e verh., bl. 17, tab. 4, f. 8. en 9 M.

,

f, 10. F. Panzer XVIII. tab. 23, M., tab. 24, F.

Kenteekcn, De vleugels van het mannetje donkerbuin,

met geele of witte vlekken, die van het wijfje okergele

bruin gevlekt.

Woonplaats. In Mei , Junij en Julij vliegen de mail

netjes door de dennebosfchen.

Voortteling, In September vindt men de rupfen op

de dennen , in October volwasfen , kruipen zij in den

grond om tot poppen te veranderen, deze blijven den

winter over, komende de kapel in Mei des volgenden

jaars ten voorfchijn.

Eigenfchappen, In den rustenden ilaat zetten zij de

vleugelen even als de dagkapellen overeinde. Het is ook

deze foort , die het aanmerkelijkfte onderfcheid in kleur

en teekening der vleugelen oplevert.

64. Ph. PAPiLiONARiA. Llnn. Spec» 235. p. 2457*

Fabric. Ent, Syst. III, pars 2, p. 139, N^. 39.

Phal^na. De Dagkapelachtige Sj)anrupskapel. Der
Tagtalterartige Spannenmesfer.

Snpp. o. c. , 3e d. 7e Verh,, tab, 7 M,, f, 8 F, Roesel , 4e tf,

ie ft,, bl, 104, tab, 18, f, 3, Panzer XVIII, tab, 04,

Kenteekcn, De vleugels eenigzins gekarteld , groen y

met gegolfde grootere en kleinere ftrepen over dezelve

verfpreid.
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. Woonplaats. In Julij en Augustus aan berken en beu-

kenhagen»

Foorttcling. Zij legt hare eijeren in Augustus ; na

verloop van 14 dagen komen er de rupfen uit voort

;

deze , den winter overblijvende , veranderen , in het laatst

van Mei of begin van Junij, in poppen, uit welke de

kapellen , omtrent 14 dagen daarna , uitkomen*

6^* Ph» fasciaria. Linn. Spec^ 216 ^ p. 2462*

Fabric. Ef2i* SysL III, pars 2, p* 157, N^. 100.

De Denne Meter. Der Bindennachtfalter.

. 6EPP, 4e D. 50e Verhi, bVi 171, tab. 50. Panzer XVIII,

tab. 24

<

Kenteekcn. De vier vleugels rosachtig geel, wit ge-

zoomd, digt aan den buitenrand loopt over de voor- en

achtervleugelen eene witte ftreep, en eene andere alleen

over de voorvleugels , digter aan het gelid.

Woonplaats. In April en Julij op de pijnboomen ; is

2eer zeldzaam.

VootttcUng, 7a\ legt hare eijereft in April en Julij

,

uit die ter eerstgemelden tijd gelegde , komen de rupfen

fpoedig voort, en zijn in 5-^—6 weken volwaslèn. Die,

welke uit de in Augustus gelegd wordende eijeren voort-

komen , groeijen langzaam , en bereiken flechts de helft

van hare grootte voor den winter, zijn, gedurende den-

zelven, als levenloos, en verkrijgen eerst met het vol-

gende voorjaar, nieuwe levenskracht.

De in April aanwezige kapel komt voort uit de over-

winterd hebbende rups, welke in een fpmfel van denne-

V bk'
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bladeren in Maart verpoppen; terwijl die van Aiif:n<ïtiis

,

uit de in April gelegde cijeren en poppen voortkomt,

66. Ph. betülaria, Llfin, Spec. 217, p. «2462.

Fabric. Ent. Syst. III , pars 2 , p. 158 , N^. 103.

PHALAENA. Dc Berkebooiiis Spanrups. De zwartgefpren-

kelde Vlinder. La Pkalene blancht tachetéc de notr*

D e r B i r k e n f p a n n e r.

Sepp. 2. D. 4e Stuk, 4e en 5e Verh. , bl. 15, tab. 10 en 11,

f. 9 Maf. f. 10 en 11. Fem. Kleemann, Beytragt^ f. 329, tabi

39, 6 Maf, f. 5 Fem. Panzer XVI H, tab. 24.

Kcntuken. De vleugels wit , zwart gefprenkeld
, ge-

vlekt en gebandeerd, en hier en daar geelachtig ge-

fchaduwd.

Woonplaats. In Mei en Junij aan de (lammen van ijpen

boomen , en Icbaduwachtige plaatfen.

Voortteling, In het laatst van Junij komen de rupfen

uit de eijeren ; in het begin van Augustus volwasfen ^

vervaardigen zij zich een verblijf in den grond , om in

poppen te veranderen ; blijvende in dien flaat den winter

over, en komt, in Mei en Junij, de kapel daar uit

voort.

67. Ph. PANTARiA Linn. Spec. 218, p. 2463. Fa-

bric. Ent. Syst. III, pars 2, p. 176, N^. 171. Piia-

LiENA ULMATA. De Podeleinvlinder.

Sepp, ie D., 6e Stuk, 3e Verh., bl. 13, tab. 3.

Kentceken. De vleugels wit, de voorde aan het ge-

lid met eene zwarte vlek , in welke twee geelachtige ftreep

jes, aan den voor- en zijrand graauw, blaauwachtig gevlekt,

op
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bp het midden , gelijk ook op de achtervlcu^len , zwar«

te vlekken, met kleine, blaauwachtig witte vlekjes Ixe-

zet; het lijf geelachtig, met zwarte (lippen.

IVoonplaats. In het laatst van Mei en in Junij op de

olmen- , beuken- en platanusboomen*

Voorttelifig. Zij legt hare eijeren op de olmenboo*

men, uit welke de rupfen, na verloop van omtrent lo

dag(^ , uitkomen ; 4 of 6 weken daarna , dat is , in het

begin van September, begeven zij zich in den grond

om in eene pop te veranderen , uit welke de kapel , in

Mei van het volgende jaar , ten voorfchijn komt*

68. Pii* WAVARIA. Linn. Spec* 219 , p* 2463* Fa-

BRic. Ent, Syst. III , pars 2 , p* 150 , N». 5/*

Phal^na. De Letter V Spanrupskapel. De zwarte W
Vlinder. Het Patrijsje. Le Damas Ccndré* Das La-

teinifche V a u.

Sepp. lle D. 6e Stuk, 3e Verh., bL tt » tab. 3^ f* 5 il^., f. 6 F.

RoESEL, le D., 2e Stuk, bU 483, tab. 4j f. 4 M,

Kenteeken, De vleugels aschgraauw , de voorde ieder

ttiet twee zwarte vlekken , eene van welke men wil , dat

de letter V voorftelt , op de achtervleugelen eene zwar-

te Hip.

Woonplaats^ in Augustus op aal- en kruisbesfen*

Voortteling. Zij legt hare eijeren aan de (lammen of

takken van boomen^ muren en fchuttingen, omtrent half

Junij, blijven in dien (laat tot het laatst van Maart d^s

volgenden jaars , wanneer de rupfen uitkomen ^ op het

einde van Mei kruipen zij in den grond, om in poppen

te veranderen y uit welke , na 14 dagen , de kapel ver-

fchijnt*

V 1 m-
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Eigenfchappen» Daar de oogen van meest alle kapel-

len rood van kleur zijn, worden dezelve bij deze bijna

geheel wit bevonden.

6^. Ph. purpuraria. JAnn, Spec. aai , p. 2464.

Fabric. Ent. S'^stMl^ pars a, p. 161, N^. 113.

De gepurperde Spanrupskapel. UEnfanglantée. Der
Wegetrittfpanner.

COEDART II, bl. 36, tab. 12.

Kenteeken. De fprieten geel, bij het mannetje met

zwarte kamvormige tanden; de vleugels goudgeel, aan

den achterrand purperrood gezoomd; digt aan derzelver

gewricht, en ook op het midden derzelve is een regte

rood purperkleurige band ; de onderzijde is bijna aan

die van boven gelijk.

Woonplaats, In Junij op de duizendknoop (^Poly-

gonum aviculare*^

Foortteling, Omtrent half April verandert de rnps

in eene pop, uit welke in het laatst van Junij het Kapel-

letje ten voorfchijn komt.

70. Ph. lichenaria. Linn. Spec, 683 , p. 2467»

Fabric. Ent, Syst, III, pars 2, p. 145, N^, 39.

De Mosmeter.

Sepf. IVe D., 15e Verh. , bl. 49, tab. 15,

Kenteeken, De voorvleugels graauwachtig, aan de ge-

leding donkerbruin en roskleurig, afgefcheiden van het

overige des vleugels door eene witte en zwarte ilreep ,

naar den buitenrand eene roestkleurige vlek, over welke

eene getande zwarte en witte lijn loopt, op het midden

en
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en aan de punt eene zwarte vlek; de achtervleugels grijs,

zwart gedipt en met eene gekronkelde zwarte lijn.

. Het vrije is over het geheel graauvv van kleur.

Woonplaats. Op het mos.

Voorttding, De volwasfen rups spint zich in tusfchen

het mos, en verandert in eene zwartachtige pop, uit

welke de kapel drie weken daarna ten voorfchijn komt.

71. Ph. defoliaria. Linn, Spec, 689, p. 2468.

Fabric. Ent. Syst. III, pars 2, p. 148, N**. 68. De

bruin gebandeerde Vlinder.

Sep?, ae D. 6a Ve.h. bl. aa, tab. 6,

Kenteeken. De voorvleugels grijs , aan de geleding

eene bruine vlek, op welker midden zich eene witte be-

vindt , naar den zijrand eene bruine gehakkelde aan de

eene zijde wit gezoomde (Ireep ; de achtervleugels grijs

met een donker ftipje in het midden.

Woonplaats. Op de eiken.

Voortteling. In November legt zij hare etjeren , weW
ke den winter overblijven, omtrent het midden ven Mei

komen er de rupfen uit voort , deze kruipen in Junij

,

volwasfen zijnde , in den grond , maken er zich een ver-

blijf en veranderen tot poppen , uit welke de kapel in

November ten voorfchijn komt.

72. Ph. hirtaria. Linn. Spec. 693 , p. 2468

,

Fabric. Ent. Syst. lïl , pars 2 , p. 149 , N». 72.

Phalaena. De Dunvlerkvlinder. Phalene a ailes velues.

Der Rauhflugel.

Sepp. o, c. , ae d. 6e ft., rae en 13e Verhand, , bl, 47. tab. 19

en 15, f, 11 M. f. 9 en 10 i.

V 3 Ken-
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. Kentecken, De vleugels doorfchijnend, bruinachtig-

grijs , ruig, met zwart gegolfde (Irepen , de voorfte

langs de zijde , de achterfte aan den achterrand , met

zwarte en grijze blokjes gezoomd.

[Woonplaats. In Maart of April op de pereboomeri,

.
Voortteling. De rupfen komen , in het laatst van

Mei, uit de eijeren; omftreeks half Julij kruipen zij in

den grond, om in poppen te veranderen; in Maart of

April van het volgende jaar komt er de kapel uit voort.

73. Ph. grossulariata. Linn. Spec, 242 , p. 2472,

Fabric, Ent, Syst, III, pars 2, p. 174, N^. 162,

pHALAENA. Het Besfenuütje. De bonte Besfenvlinder,

ha M&uchetéc, Der gefleckte Tiger,

Sepp. o. c, 2e d. 6e ft., 2e Verband,, M,. 27, t»b, 11, f, 5 M,

f.' 6 F. RoESEL ie d. 2e ft., bl. 476, tab. 2 M,

Kenteeken, De vleugels wit , met vele zwarte vlek-

ken , de voorfte aan het gelid geel , en eene kromme ge-

le ftreep op het midden.

Woonplaats, Verbergt zich ^bij dag op . fchaduwach-

tige en duistere plaatfen, ook aan de ftammetjes der

digtbebladerde kruis- en aalbesfenboomen.

Voortteling, Het wijfje legt hare eijeren in het begin

van Julij op de bladeren der evengemelde boomen , ko-

mende de rupfen 12 of 14 dagen daarna uit, leven den

daaropvolgenden winter zonder voedfel te gebruiken; in

de daarna aankomende lente, eten zij wederom besfebla-

deren , tot dat zij , haren volkomen groei verkregen heb-

bende , zich een verblijf fpinnen , om tot eene pop te

veranderen ; na verloop van 4 weken , in Junij of Julij ,

Jvomt de kapel daaruit ten voorfchijn.

74»
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74. Ph. crataegata. Limi, Spec. 243 , p. 3472-

Fabric. Ent, Syst. lil, pars a, p. 178, N*', 17^.

JpHALAENA. Het Haagdoomgceltie. La CitronclU

rouillé. Der Heckenkriecher.

Sepp. o. c, 2e d. 6e. ft, 6e Verband., bl. 25, tab. 6, f, 7 M,

f. 8 F. Panzer XVIII, tab. 24.

Kenteeken. De vleugels geel, aan den rand der voor-

fte drie zwarte vlekjes , van welke het middelde van

binnen wit is , en eene graauwe ftreep , die zich ook

nevens eene zwarte (lip op de achtervleugelen vertoont.

H^oonpïaats, In de lente en Augustus op de doom^

heggen.

VoortteUng, In het laatst van Mei , legt zij hare

eijeren , op den hagedoorn ; omtrent 14 dagen daarna ko-

n-'cn de rupfen uit, welke binnen 6 weken in poppen

veranderen , uit welke de kapellen in het begin van Au-

gustus ten voorfchijn komen.

Eigcnfchappen, De rups van deze kapel heeft zes

oogen. Sepp geeft er zijne waarneming en befchrijving

van ter boven aangehaalde plaats.

75. Ph. propugnata. Linn, Spec, 722. p. 2474,

Fabric. Ent, Spt,\\\, pars 2, p. 188, N°. 214. De
k o o 1 m e t e r.

Sepp. 45 D- 29e verband, bl. 99, tab. 29, f. 6, 7, 8.

Kenteeken, De voorvleugels graauw, over dwars met

a roestkleurige banden , met zwarte lijnen van elkander

gefcheiden ; die van achteren grijs, en even gelijk die van

voren met een' geelachtigen rand gezoomd.

Woonplaats, Op de witte kool.
'

V 4 Foor*
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Voortteling. In September vindt men deze nipfen

;

in het laatst dezer maand fpinnen zij zich in, en worden

poppen, uit welke de kapellen eerst in Junij van het

volgende jaar ten voorfchijn komen,

•^^, Ph, chenopodiata. Linn, Spcc, 24^. p. 2475,

Fabric. Ent, S^stAll. pars 2, p, 191, N'^, 227. De
Kajatehoutvlinder, Der Acker-Trispfpaniier,

Sepp. II. D, 4e verh, bl. 15, tab. 4. Kleeman Bei$t* f. 313, tab.

37. Panzer. XVIII. tab, 34.

Kentceken, De voorvleugels lichtgeelachtig bruin, hier

en daar met graauw vermengd , aan de punt van voren

eene fmalle zwarte vlek , waarop eene lichte ftreep volgt,

gaande van den voor- tot aan den achterrand, het mid-

den donkerbruin ; de achtervleugels grijs , van achteren

met een' geelachtigen band.

Woonplaats, Op het ganzevoet (j^henopodium ru^

hrum Zr.).

Voortteling, Zij legt hare eijeren in het begin van

Julij op de evengemelde plant , 10—12 dagen daarna ko^

men er de rupfen uit voort, in het begin van Augustus

kruipen zij in den grond om tot pop te veranderen; blij-

ven in die gedaante den winter over, komende de kapel-

len eerst in Junij des volgenden jaars daaruit ten voor-

fchijn,

77. Ph. centumnotata. Linn, Spec, 724, p. 2475.

Fabric. Snt, Syst, III, pars 2, p, 191, No. 228, Der
Schimmel.
Sepp, IV. D. 7, en 8e Verh. bl. m, tab, 7, en 8.

Kenteeken, De grondkleur der voorvleugelen bruin , in

het midden een' breeden witgrijzen band, met zwarte

Üreep-
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ftreepjes en trekjes geteekend, Jangs den buitenrand eene^

witte gegolfde (Ireep , voorts roestkleurige , geelachtige

en witte vlekjes en ftreepjes ; de achtervleugels geelach-

tig grijs met een bruinachtigen rand.

Woonplaats, Op elzen.

Woonplaats, Op het Fonteinkruid, (^Potamogeton X.)

VoorttcUng, De rups omtrent half Augustus volwas-

fcn zijnde, fpint zich tusfchen de bladeren in , en is den

volgenden dag eene pop, uit welke de kapel nog in het

laatst van dezelve maand ten voorfchijn komt.

78, Ph. miata. Linn, Spec, 249, p. 2476. Fabric»

„Bnt, Syst. III. pars 2, p. 180, N». 183. Het Bramen"»

krammetje. De Drienulnachtkapel.

L'admiral, Inf, p. 33, tab, 3a, f. 3, 4, 5. Reaumur. Inf. TI.

p. 364, tab. 29. f. II—13.

Kenteeken, De fprieten draadvormig ; de voorvleugels

«graaiiwachtig met drie groene banden, hier en daar met

geel en bruin gemengd , en tusfchen beide eene breede

bruine gegolfde ftreep ; de achtervleugels bruingeel , met

eene witte gegolfde ftreep; de onderzijde lichtgeel,

Woonplaats, Op de bramen en aardbezicn.

Foortteling, In het begin van Mei verandert de rups

in eene pop, uit welke, na verloop van 15—18 dagen,

4c kapel ten voorfchijn komt.

79, Ph. prunata. Linn. Spec, 250. p. 2476. Fa-

BRic. Ent, Syst, III. pars 2, p. 178. N^. 175. Pha-

L/ENA. De Wortellioutvlinder. Der Grauflügel.

Sepp. o, c, I. D. 6. St. 5e Vcrh. bl. ai, tab. 5, f.6,M. f.7,F.

K^nteeken, De voorvleugels donkergraauwachtig bruin

,

met twee bogtachtige wit en geelachtige (trepen en don^

V 5 ke-
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kcre en lichte vlekken; de achtervleügels grijs met vkr

gegolfde (Irepcn.

Woonplaats, In Julij op de aalbesfenboomen.

Voortteling. De eijeren vindt men, zoo veel ik weet,

alleen op de takken en Hammen der aalbesfen ; in Junij

worden de riipfen van verfcheiden grootte en ouderdom

gevonden, welke kort daarna in poppen en in Julij in

kapellen veranderen.

80. Ph. fluctuata. Linn. Spec, s6o, p. 2479.

Fabric. Ent, Syst, lil, pars. 2, p. 185, N°. 202. Pha-

tMN\, De gegolfde Spanrupskapel. De zwart gebandeer-

3e Vlinder. Die W a s f e r w o g e.

5EPP, o. c. , III. D. 24e Verh. bl. 89, tab. 04.

Kent eeken. De kop bruin , de voorvleugels geelach-

tig graauw , voor aan de geleding bij den kop eene zwar-

te vlek, en op hun midden met donkerbruine banden; de^

achtervleugels donker aschgraauw, met lichter llrepen

dwars over dezelve.

Woonplaats In Mei en Junij en voorts in September

op de ooftboomen.

Foortteling, De rups kruipt in den grond , om in eene

pop te veranderen , deze blijft den winter over, komende

de kapel daaruit in de volgende maand Mei ten voorfchijn.

Eigenfchap, De rustende en vliegende gedaante dezer

kapellen is bijna dezelfde, daar zij zittende hunne vleu-

gels wijduitgefpreid houden.

81. Ph. urticata. Linn, Spec, 272, p. 2484.

Fabric. Ent, Syst, lil, pars 2, N^. 299. Phal^ena.

Met Brandnetelkapellctje. La queue Jaunc, Der Nes-

fel ff» a n nc r.

Ros-
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,. RoESKL. I. D. ae St, bl. 553, tab. 14. Schaeffer EUm, Eni»

tab. 98, f. 4.

Kenteeken, De kop en het voorlijf geel ; de vier vleu-

gels wit , de voorde langs den voorrand met twee zwar-

te aderen en eene gele tusrchenruimte , de zijrand zwart,

langs dezelve eene rij zwarte vlekjes , welke laatfte in

yerfcheidene gedaanten verder over dezelve verfpreid zijn;

de achtervleiigels wit geboord, met eene rij zwarte vlek-»

jes , en voorts eenige die grooter zijn op derzelver midden»

* Woonplaats, In Junij en Julij in menigte onder aan

de bladeren van de groote brandnetelen.

Voortteling, De rups onthoudt zich aan de grooté

brandnetels , alwaar zij zich door zamenvoeging van eeni^»

ge bladeren een verblijf maakt, om te overwinteren, ver-

anderende eerst in Mei of Junij daaraanvolgende in eene

pop , uit welke de kapel na verloop van 14 dagen voort-

komt,

Eigenfchap. Ook deze houdt zittende hare vleugelen

uitgefpreid.

8;:^. Pii. NYMPHAEATA. Linn, Spec. 274, p. 2485,

Fabric. Ent, Syst, III, pars 2, p. 5^14, N^. 316,

Phal.^>na. Het Plompenkapelletje. Phalene de la hn^

tilh d'cau, DerSeeblumefpanner.

*" Kenteeken, De vleugels aschgraauw, ruitswijze met

wit gevlekt.

Woonplaats, Op de plompen, het eendekroost en op

het gras op vochtige plaatfen.

83. Ph. potamogata. Linn, Spec, 275^ p. 2485,

FabpvIc. Ent, Syst, IIÏ, pars 2, p. 213, N^. 313-

r«A-
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PwALiENA. Het Fonteinkruidskapelletjc, Der Sa amen
krautfpinner.

Rkaumur. Inf, a, tab. 32, f. ii,

Kenteeken, De vleugels witacbtig, de voorfte met

ólijforuine flaauwe ruitjes geteckend.

Foortteling. De rups maakt zich eene woning van aan

elkander gefponnen (tukjes fonteinkruidblad, om daarin

de verandering te ondergaan.

84. Ph. stratiqtata. Linn. Spec, 9.76 ^ p. 2486,

Fabric. Ent, Syst. III, pars 2 , p.213, N^, 314, Pha-

i,^NA. Het Ruiterskruidkapclletje. La Phalene grifc

d lignes briwes et point noir.

De geer, /ff/; I. tab. 37, f. i5, en 18.

Kenteeken, De vleugels van het mannetje graauw,

eenigermate wit gebandeerd , de voorfte met drie zwarte

(tippen; die van het wijfje bruin.

Woonplaats, Op het Ruiterskruid (jtratiotes) ^ ook

wel op de water-aloë of waterhuislook, in de (loten aan den

duinkant.

Voortteling, Gefchiedt in het water.

85. Ph. lemnata. Linn, Spec, 278, p. 2486. Fa*

BRic. Ent, Syst, III, pars 2, p. 115, N». 319. Pha-

l^iENA. La Chenillc d& lentille aquatique. Der Was-
ferlinfenfpinner,

Sepp. IV. D. 20e Verh. bl, 68, tab, 20, f. a—g. Reaumur. /«/*.

II. tab, 12, f. 14, en 15.

Kenteeken, De vleugels wit, op ieder der voorfte een

zwarte ftip , op de achtcrfte met een* zwarten rand , op

welken vier witte (tippen.

Woon^
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- Woonplaats, Op het eendckróos en andere water-

planten.

Voortteling, Maakt van de blaadjes van het kroos

een verblijf in het water , om daarin de verandering te

ondergaan.

V Eigenfchap* Behoort onder de kleinfte der landmeters,

86. Ph. brumata. Linn, Spec, 281, p. 2488, Fa-

ERic. Ent Syst. UI, pars 2, p. 190, N^. 223. Pha-

L/ENA. Het VVinterkraminetje. De Wintervlinder. Phci-

lenc hyemnale. Der Frostfchmetterling.

Sepp. o. c, III. D. 41e Verh. bl. 137, tab. 41, f. 7 enS.M.f. 9.

F. Kleemann, Beytr, f. 256. tab. 31, f. 9 en 10. M. f. ii« F.

Kenteeken, De kop , het voorlijf en de rug bruinachtig

graauw, de voorvleugels geelachtig graauw, met een' licht-

ter gekleurden band, de achterfte geelachtig grijs, met

eenen band die lichter is; alle zijn zij met zeer fijne

zwarte aderen als doorweven en aan de zijde met eenen

rand van franje omboord. — Het wijQe heeft genoegzaam

geen vleugelen en kan niet vliegen , het gelijkt veel naar

cene tor , en heeft in gedaante en voorkomen geene de

minlte gelijkenis met het mannetje.

Woonplaats* In November vliegt deze l^apel alomme,

inzonderheid op de appelboomen, welke zij zeer befcha-

digt.

Voortteling. Zij legt hare eijeren in November aan de

(lammen der boomen, uit welke de rupfen in het voor-

jaar ten voorfchijn komen; in Mei volwasfen zijnde, be-

geven zij zich in den grond om in eene pop te verande-

re, deze blijft den geheelen zomer en herfst liggen, tot

omtrent half November, wanneer de kapel ten voorfchijn

komt. Z-^, Ph.
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87. Ph. variata. Linn. Spec. 801. p. 2489. De
Wortelhoutvlinder.

Sepp. II. D. 14e Verh. bl. 55. tab. 14.

Kenteeken» De voorvleugels wit, met drie bruine ge-

tande, banden en geelachtige vlekken, die van achteren

grijs, zwartachtig geaderd. Verfchillen fomtijds in de

kleur.

Woonplaats^ Op de eiken.

Voortteling, De rups vindt men in September op de

eiken, veranderen nog voor den winter in poppen, blij-

ven in dien itaat tot den volgenden zomer, wanneer de

kapellen uit dezelve voortkomen.

88. Ph. SESQUiSTRiATARiA. KNocH. Bey trage zur

Infektengefchichte i. Siück f. i, tab .1, f. 1

;

Mas. De Witband. Das weize Band.

Kenteekeft. Kamvormige fprieten; de vleugels bleeli

appelgroen , in het witte overgaande ; bij het wijfje trek-

ken zij in het blaauwe: door de voorfte loopen in het

midden 2 witte ftrepen ; op de ondervleugels bevindt er

zich flechts eene , die met de biütenfte der voorfte iu

eene lijn ftaat j aan den binnenkant der ftrepen is de kleur

bruinachtig , bij het wijfje is dit evenwel niet zoo zigt-

baar. Aan de onderzijde zijn zij alle parelkleurig en de

ftrepen zeer onduidelijk. De pooten zijn bleek roest-

kleurig en wit, de achterfte hebben aan de dijen 4 en de

middelfte 2 dorens.

Woonplaats. Op velerlei bloemen.

89. Phal^na prasinana. Linn, Spec, 285. p. 2498.

FabRIC. Ent. Syst. II[. pars 2, p. 242, N^. 4. Pv-

ra-
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RALis PRASINANA. De gröcngelc Bladrollerkapel La

chappe veru è bande. Der Grasgrünwickler.

Sepp. o. c. II: D. IV St. 24e. Verh. bl. 95. tab. a4« f» 7» M.

f. 6, en 8. F. Roesel IV. D. ie St. Bl. 56, tab. 10, Panzer

N. XVIII, tab. 23.

Kentecken. Onder aan den kop en het borstftuk een

weinig karmozijnrood, de voorvleugels zacht geelachtig

groen, met ééne witachtige en twee flaauwe geelachtige

fchuinfche ftrepen, ter zijde en van achteren met een

roodcn en geelen zoom nevens elkander; de achtcrvleu-

gels geel, (bij het wijfje wit); de iprieten rood, het lijf

en de pooten wit.

Woonplaats. In Mei vliegt zij op elzen, eiken én

alom op vele planten.

Voorttellng, De rups maakt op een eikenblad een

fpinfel, in hetwelk zij in October tot eene pop veran-

dert, uit welke in de maand Mei daaraanvolgende de ka-

pel voortkomt.

90. Ph. fagana. Linn, Spec. 810, p. 2498. Fa-

BRic. Ent. Syst. III. pars 2 , p. 243 , No. 5. Pyralis

FAGANA. De Autumnusvlinder, La Phalene vert ondée.

Der Hageichenwickler. Der Bucherwickler.

L*ADMiRAL tab. 2, f. I, en 2. — Roesel, IV. D. ie St. bl. 119,

tab. 22. Panzer XVIII, tab. 22.

Kenteeken. De kop fpits, de fprieten, de oogen en

de pooten roozenrood ; de voorvleugels geelachtig groen

,

met fchuinfche gele, en lichter en donkerder groene

ftrepen , en eene karmozijnrooden rand , welke van ach-

teren nog met een wit boordfel omzet is. De achtervleu-

gcls geel, rondom wit gezoomd; het lijf geel met eenig,

groen langs de zijden en de randen. Woon-
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Woonplaats» In April eU Mei op de beuken > gelijk

ook op velerlei veldbloemen.

Foortteling. De rups vindt men in September en Oc-

tober op de beukenboomen , wanneer zij zich ook in-

fpinnen, om in eene pop te veranderen, deze den winter

overblijvende , komt de kapel in April daaraanvolgende

er uit voort.

91. Ph. clorana. Linn. Spec. 287 , p. 2499*

Fabric. Ent. Syst. III, pars 2, p. 244, N^. 8. Py-

RALis. De groene Wilgenfpinner. Der Klorifche
Na c h t fa 1 1 e r.

ÏSepp, IVè D.> 13e Verh., bl. 41, tab. 41, tab. 13, a—e. Rob*

SEL, ie D. ae Stuk, bl. 524, tab: 3,

Kentecken» De kop wit; de fprieten draadvormig; de

borst en de voorvleugelen grasgroen, de laatfte aan den

voorrand wit, en aan de zijden geel gezoomd; de achter-

vleugels wit.

Woonplaats, Op de wilgen.

Voortteling, De rups spint zich in tusfchen bladen

aan de toppen van wilgetakjes, en verandert daar in tot

pop, uit welke het kapelletje omtrent 10 maanden (vol*

gens ROESEL binnen 14 dagen, of 3 weken, doch waar-

fchijnlijk ten onregte) daarna voortkomt.

92. Ph. cynosbana. Linn. Spec, 368 , p. 2514.

Fabric. Ent, Syst. III. pars. 2, p. 283, N°. 167. Py-

RAUS cijnosbana De rooze Mot. Die Rozenmotte*

De geer, /«/., I, tab. 34, f. 4 et 5.

Kentecken. Graauwachtige vleugels met witte lippen^

en ccne zwarte (lip.

Woon*
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T'foofiplaats» Op de knoppen der rozeboomen*

Eigenfchappcn^ De rups doorknaagt de knoppen dcf

rozeboomen*

93. Ph. pomana Linn, Spcc* 401, p. 2515» FA-

tiRic. Ent. Syst, IIL pars 2, p. 279, N». 155. Pyra-

us POMANA. De AppcK en Perenboomenkapel*

ROESÉL. ï» D. öe St. bl. 549. tab» 13, F.

Kenteeken, De kop klein, voorultflekende ; de fprle-

teti haarvormig; de voorvleugels donkerbruin, met fmalle

en breede (langs- en zaagsvvijze witte (Ireepjes doorwe-

ven , aan den buitenrand eene roodbruine vlek , met als

goud blinkende llreepjes ; de achtervleugels roodbruin

met goudglanzige lijnen, en eenen goudgeelen rand

verfierd.

Woonplantu In Julij op appel- en pereboomcn.

Voortteling, Zij legt hare eijeren in Julij aan de no%

pas gezette appelen en peren; na acht dagen komt de

rups daaruit voort, boort zich door tot in het midden

der vrucht, om de aldaar zich bevindende pitten te ver-

teren ; bij de rijpwording van het ooft verlaat zij het-

zelve , begeeft zich in eene reet aan den (lam van den

boom, omfpint zich aldaar met een wit taai weeffel, en

blijft in hetzelve den winter over tot in Junij van het

volgende jaar, wanneer zij eerst in eene pop verandert,

uit welke de kapel 3 weken daarna , in Julij , ten voor-

fchijn komt.

94. Ph. proboscïdalis. Linn. Spec. 331- p. ^^^04

Fabric Ent. Syst, III. pars. 2. p. 221. N^. 343.

Id. SuppL p. 465. Crambus proboscideus. De

Snuitnachtkapel. Der R u s f e 1 k a f e r*
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SuLZER» ^bgekiirzti Qefch, p, 162, tab. 23, f. 6. Rlêrmans,

Beitrage I, tab. 32, f. 7 u. &.

Kenteeken. De fprietcn regt vooruitflekcnde, digt bij

elkander (laande en langer dan de borst; de voorvleugels

helderbruin, met 3 donkerbruine dvvarsftrepen, van welke

de laatfle wit en zwart geftippeld is , de acbtervleugels

graauw; de wijfjes zijn gewoonlijk blccker van kleur.

Woonplaats. Op de hop.

95. Ph, rostralis. Linn, Spcc* 332. p. 2520.

Fabric. Ent. Syst. UI. pars 2. N'=*. 347. De bruine

fnuitkapel. Die Langfchnauze.

Sbpp, II. D. 5e St. ae Verh. bl. 7, tab. 2; Roesel I. D.ae.St.

bl. 531, tab. 6. f. 5, M. f. 4, F.

Kenteeken. Voor aan den kop twee vooruitflekende

blaadjes, tusfchcn welke een zeer kleine zuiger geplaatst

is ; de voorvleugels bruingraauw , aan de einden met

een' gcelgraauwen zwart geftippelden band; de achter-

vleugels lichtgraauw.

Aanmerking. Deze kapellen zijn in kleur zeer ver-

fcheiden van elkander, gelijk uit de afbeeldingen van

SEPP en ROESEL gezien kan warden. De laatfte heeft

dit reeds opgemerkt.

Woonplaats. Op de hop en vele andere planten.

Voortteling. Omtrent half Julij veranderen de rupfen

in poppen, uit welke de kapellen binnen drie weken

voortkomen.

96. Ph. pallens. Linn. Spec. 107, p. 2532. Fa-

BRic. Ent. Syst. lïl. pars 2, p. 22, N^. 47. Noc-

TUA PALLENS. De kleine Rietvink.

SlPP, II. D. 4e. St., 3e Verh. bl. 11, tab. j.
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Kenieeken. De voorvleugels geelachtig graauw, zon-*

der eenige vlekken, dakvormig opgezet, de achterlle wit

^

aan den rand van de onderzijde met zwarte (tippen*

Voorttding. Twaalf dagen, nadat de .eijeren gelegd

Zijn , komen er de rupfen . uit voort , v^elke omtrent 3

weken daarna zich infpinnen en in het laatst van Julij

in poppen veranderen ; deze blijven onveranderd tot in

Mei, wanneer de kapel daaruit ten voorfchijn treedt*

Elgenfchappen, Deze is onder de nachtkapellen , wel-

ke bij dag wel lül zitten, doch op de minlle verftoring

2ich bewegen of wegvliegen , daarin ondc^rfcheiden , dat

zij zelfs bij aanraking, geheel onbewegelijk en als dood

fchijnt te zijn* De pop uit het fpinfel genomen en aan-

geraakt wordende, beweegt zich (1:erk, langdurig en iii

de rondte draaijende.

97» Ph. spoNSA. Linn, Spec. liS. p. 1536. Fa-»

BRic. Ent» Syst, III. pars 2 , p* 53* N»* 147. Noc^

ïUA. Het karmozijnroode Weeskind. Der B r a u t-

nachtfalter.

RoESEL IV. D. ie St. bl. 106^ tab. 19. Merian déf rupfen he-

gin enz. II. D. bl. 8, N?. 14, tab. 14.

Kcnteektn. De voorvleugels donkerbruin , met gele^

witte, graauwe, zwarte en bruine vlekken en getande

ftrepen; die van achteren zwart, met een karmozijnrood^

vlek en ftreep ; de rand der vier vleugels is fchulspwijze

uitgefneden.

Woonplaats* Op de eiken en de melilote.

VoorteeUng. De rups fpint zich een wit döorfchijV

nend weeffel , in hetwelk zij tot eene pop verandert

,

komende de kapel na verloop van 18 dagen daaruit voort*

X 1 98.Pri,
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98, Pu. NUPTA. Litm. Spec, 119. p. 25.'^^6. Pa-

BRic, i5«r. iSj/j. III. pars a , p. 53. N*^. 148. Noctua.

Het roode Weeskind. D i e V e 1 1 o b t c.

Sepp, I. D. 4e St. 7e Vcrh. bl. 33, tab. 7, f, 6, M, f. 7, F.

RoESEL. I. D. ie St. bl. 261, tab. 15,

Kenteekcn. De kop klein in evenredigheid van het

lijf; de voorvleugels graauw, over de oppervlakte mee

eenige onregelmatige, gekromde en getande witte, licht-

graauvve en zwarte ftrepen doortogen, in hun midden

eene gele vlek , met eenen zwarten rand omtrokken ; de

achtervleugels karmozijnrood , met twee zwarte dwars-

ftrepen, en van achteren met eenen witten gefchulpten

rand.

Woonplaats, Op de gele wilg (^faltx vHelUna X.)

VoortteUng, Zij legt hare eljeren in Julij of Augus-

tus, deze blijven den winter over tot in het volgende

voorjaar, wanneer de rupfen er in het laatst van Mei

uitkomen ; ^o.z'i tegen het einde van Junij volwasfen

zijnde, fpinnen zich een verblijf, in hetwelk zij in 5 a

6 dagen in poppen veranderen, uit welke de kapel met

het einde van Julij of begin van Augustus ten voorfchijn

komt.

Eigenfchappen. Deze kapellen zijn in grootte en le-

vendigheid van kleuren zeer onderfcheiden.

99. Ph. pacta. Linn, Spec, 120. p. 2537. Fa-

BRic. Ent, Syst, III. pars 2, p. 54. N^. 149. Noc-

TUA. Het roode Weeskind. Der Verlobte Nacht-

falten

Mewan o. c. , IIL D. bl. 38, tab. 38.

Kenteeken, De voorvleugels grijs, met gegolfde en

ge-
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§:c^ande lijnen ; die van achteren rood met twee zwarte

banden, en eenen witten zoom..

Woonplaats, Op eiken en wilgen.

Voorttcling. De rups in het laatst van Junij in eene

pop veranderd zijnde , komt de kapel 6 weken daarna

uit dezelve voort.

100. Ph. promissa. Linn, Spec, 1006. p. 2537.

Fabric. Ent. Syst. III. pars. 2, p. 54. N<> 150.

NOCTUA PROMISSA. t

Kentteken, De vleugels getand, de voorfte bruin en

graauw, met tandvormige ftrepen , de acliterfte roodach-

tig met twee zwarte banden ; de rug gekamd; de borst,

die grijs van kleur is , heeft een' zwarten band en gelij-

kt zeer fijne Itippen.

Woonplaats. Op de eiken.

101. Ph. ^ ORBONA. Linn, Spec. 1008. p. 2538.

Fabric. Ent, Syst, III. pars 2, p. 57. N». 58. Noc»

TUA ORBONA. FuESZLY , Ncucs Magaz, der Entomo-

Jogte^Zurich 1785, 2e band. 1*. 379. Phal. subsequa.

EsPERS. Ealen, f. 149, tab. 104. Noct. 25, f. i, 2, 3.

Kenteekcn, De kop en het gekamde borstftuk lever-

kleurig; de op elkander liggende voorvleugels mede van

die kleur, doch ook Ibmtijds geelachtig graauvv, rood-

achtig of bruin, en met eenige ge;4olfde zwarte ftrepen

en flippen geteekend, die er, als waren zij verlchotcn, uit«

zien, aan de onderzijde hebben zij groote zwarte vlek-

ken- De achtervleugels bleekgeel, in het midden met eene

zwarre vlek en achterwaarts met bruine ftrepen, aan deonder-

zijde een half maantje, en de binnenrand roodbruin. In kleur

en leekening komt het wijfje met het mannetje overeen.

X 3 Woon^
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, Woonplaats, Op velerlei planten, vooral op het vo-

gelkruid QAlfine media,^

Voortteling, De rups verandert onder den grond iii

eene pop, uit welke de kapel zich binnen 3 a 4 weken

ontwikkelt ; fomtijds overwinteren de rupfen , zoodat

men ze dikwerf in het begin der lente bij menigte en

van verfchillende grootte ziet ten voorfchijn komen.

102. Ph. pronuba. Linn. Spec, 121, p, 2537. Fa«

BRic Ent, Syst, III. pars 2, p, 56. N^. 155, Noctua
PRONUBA, Het gele Weeskind. Proserpina. La
Phalena hihou. Die grosfe Nachten Ie.

GoEDART. Metamorph, Natural, i, tab. 14. L'admiral tab, *8,

. RoESEt. IV. D. ie St, bl, 176, tab. 32.

Kenteeken. De voorvleugels donkergraauw met grijze

vlekken , digt aan het einde' met een' overdwarfchen zwar-

ten band ; de achtervleugels , welke in plooijen zamenge^

vouwen worden , okergeel , van achteren met een' zwar-

ten band, welke, met die op de voorfte, in eene rigting

voortloopt.

Aanmerking. Bij deze kapellen is de kleur ook zeer

verfcheiden, wordende er gevonden, die donkerder en

lichter bruin zijn, gelijk dit uit de afbeeldingen van R0E-«

2;el met die van l'adimiral vergeleken, blijkt.

Woonplaats, In Junij op verfcheiden bloemen en

planten,

Voortteling, De rups kruipt in October in den grond,

vormt er zich een verblijf om te overwinteren, in het

begin van April verandert zij in eene pop, uit welke de

kapel in het begin van Junij voortkomt,

303, Ph, ï-unaris, liinn, Spec, ip2i, p, ^540^

Fa.
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Fabrïc. Ent, Syst. III. pars 2, p. 63. N^; 178. Noc-

TüA. Het grijze Weeskind.

Sepp, IV. D. 35 en 36e Verh. bl. 119, tab, 35 en 36.

Kenteeken. De fprieten bruin, aan de punt wit; de

voorvleugels bruingrijs, met drie graauwe Itrepen, vaa

welke die aan de buitenzijde getand, langs den zijrand

eene bruingele ftreep , met eene rij zwarte ftippen daar

nevens ; de achtervleugels aan de geleding aschgraauw,

naar de buitenzijde bruin.

Woonplaats, Op de eiken.

Voortteling, De volwasfen rups fpint zich in het

luatst van Augustus onder den grond in, en verandert

eenige dagen daarna in eene pop , uit welke de kapel 9

ftiaanden daarna, in het het laatst van Mei ten voor-

fchijn komt.

104. Ph. fraxini. Linn, Spec, 125. p. 2540. Fa-

brïc. Ent Syst, lil, pars 2, p. 55. N». 152. Noctua.

Het blaauwe Weeskind. La Likenéc bleue. Das
blaueOrdensband.
L'admiral tab. 25. Sepp. o. c, , I. D. 4. St. 18, 20, Verli,

bl. 73, tab. 18, 19 en 20. Roesel. IV. D. i. St. bl, 152. f. i.

Kenteekens. De voorvleugels heMer blaauwachtig

graauw, met vele zaags- en golfswijze , donkergraauwe,

zwarte , geelachtige trekken en witte vlekken ; de ach-

tervleugels zwart, op hun midden met een' brceden,

lichtblaauwen rand, en van achteren met een' witten ge-

tanden zoom, welke door een' fmallen blaauwen van het

zwart des vleugels gefcheiden wordt.

Woofiplaats, In Septt^mber op verfcheiden planten

en bloemen.

X 4 Voort''
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^ Voorttding, De door het wijfje in September en Oc-

tober gelegde eijeren blijven tot in het laatst van Mei

van een volgend jaar onveranderd , wanneer de rupfen er

uitkomen, deze (pinnen zich omtrent het midden van

Junij in , om te verpoppen , hetwelk in 6 dagen gefchiedt,

komende de kapel in het laatst van Augustus of begin

van September ten voorfchijn.

105. Prt, PLECTA. Ltnn, Spec, 157. p, 2542, Fa-

uiuc. Ent, Syst. III. pars 2, p. 6$, N^, x8a. Noc-

TüA. De Hairbos. Der Geigenbogennacht-
fa 1 t e r.

Sepp, IV, D. 28e Verb, hl. 95 ^ tab, 28. Kleemann. Beytr^

enz. f. 189, tab. 23.

Kentccken^ De kop en de kraag achter denzelven

okergeel; de fprieten bruin; de voorvleugels donker-»

bruin , aan den voorrand bij de inleding eene gele ftreep,

gaande tot het midden des vleugels ; digt bij deze vindt

iiien eene witte fcip , benevens een wit half maantje ; do

^chtervleugels grijs , geelaclitig gezoomd.

Woonplaats, In Mei en Augustus op de zuring.

VoorttcUng, In Junij legt zij hare eijeren , uit welkq

de rupfen 8— 10 dagen daarna uitkomen; in Augustus

volwasfen , begeven zij zich in den grond , om tot pop-,

pen te veranderen, uit welke de kapellen omtreni 14 da*

gen daarna uitkomen.

' ïoö, Ph, nun. atrum. Limu Spec, 1031, p, 2542^

Fabric. Ent, ^j^^. III, pars 2, p. 66. N'^. 185. De
fJunvlinder. Die K 1 e b e k r a u t e u 1 e,

3EPP, o. c. 111, D. 40e Verh, hl, 133, tab, 40, f. 7, M f, 8» F,

Kctifechn, De fprieten bij het mannetje gepluimd , bij

het
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het wijQ'e draadvormig; de vleugels rosgraaiiw^ de voor-

fte met Itrecpjcs en vlekjes van lichter kleur , en zwarte

ftippen aan den voorrand en aan het gelid, op het mid-

den eene zwarte figuur , veel gelijkende naar de hebreeuw-

iche letter 7, de achtervleugels glad, en even als de voor-

Ite met eenen geblokten zoom omgeven.

fFoofjplaats. In het laatst van Maart en in April op

verfcheiden planten.

Foortteling, In Junij vertoont de rups zich op de

brandnetelen , omtrent het laatst van Julij verandert zij

in eene pop; uit welke de kapel niet voor het laatst van

Maart of het begin van April des volgenden jaars ten voor-

ichljn komt,

107, Ph, brassicae. Linn. Spec. 163, p. 2542,

Fabric. Ent. Syst, III, pars 2, p. 6-^^ N*". 189,

NocTUA. De Nachtkapel van de kool. De Geelftreepvlin-

der. Die Kohleule.
8JJPP, IL D. 4e Se. ie Vcrh, bl, i, tab, i, Roésel 1,0, 2e St, bl,

335» tab, 29 GoEDAERTj III, tab, F.

Kcnteckcn, De voorvleugels geelachtig bruin , met

graauwe , zwarte, gele en witte ftreepjes en vlekjes ge-

teekend, in hun midden een witte met zwart gezoomde

vlek ; de achtervleugels donkerbruin.

Woonplaats* In Junij op de kool, tabak, kleine gele

plompen, en op verfcheiden bloemen»

Foortteling, Zij legt in Junij hare eijeren aan de on-

derzijde der koolbladeren , de daaruit voortkomende rup-

fen volwasfen zijnde , kruipen in den grond , veranderen

jionder eenig fpinfel te maken binnen 14 dagen in eene

pop, welke den geheelen winter overblijft, en uit welke

^ kapel eerst in Januari] daaraanvolgende voortkomt.

X 5 108. P«,
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io8. Ph. retusa. LirjTj, Spec, 193. p. 2544. Fa-

BRic. Ent, Syst, III, pars 2, p. 62, N'\ 174. Noc-

TUA. De flompvleugelige Nachtkapcl. De Heremiet.

Sepp, III, D, 39e verh, hl, 129, tab, 39,

Kenteeken. De vleugels geelachtig bruin , de voorfte

met vijf dwarsftrepen en ronde , langwerpige en halfronde

kringen verüerd; de achterfte effen bruin, geelachtig ge-

zoomd.

IVoonplaats, In Julij op verfcheiden veldbloemen.

VoorttcUng. In Junij onthoudt zich de rups op de

wilgeboomen , aan de toppen der takjes , van welke zij de

bladeren tot haar verblijf zamenfpint ; om de verandering

in eene pop te ondergaan, kruipt zij omtrent half Junij

in den grond, komende de kapel vier weken daarna uit

dezelve voort.

109. Ph. arundinis. Linn, Spec, 1051 , p. 2546.

Fabric. Ent. Syst. III , pars 2, p. 30, N°. 71.

NoCTüA. De Rietboorder.

SfePP, IV, D, 20e Verli, bl, 6$, tab, 20, f, 7, M, f, 6, F. VON

Scheven im Naturforfcher XI, f, 30, tab, 3, f, i , a, 3, 4.

Kenteeken. De voorvleugels bruinachtig graauw, aan

de buitenzijde een' donkerder band en geelachtig graauw

gezoomd ; op ieder derzelve twee witte itippen ; de ach-

tervleugels zijn een weinig lichter en bijna eenkleurig.

Woonplaats. Op het riet (JPhalaris arundinacea i.)

Voortteling, Zij legt hare eijeren in April, uit welke

de rups nog in dezelfde maand uitkomt, deze boordt in

Julij eene opening in den ftengcl van het riet, door wel-

ke zij binnen deuzclven komt , zich met het merg voedt

en
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m tot eene pop verandert, uit welke de kapel omtrent

half Augustus ten voorfchijn komt.

iio. Ph. trapezina Linfjf Spec, 99, p. 2547.

Fabric. Ent.Syst. III. pars 2 , p. 44 , N^. 117. Noctua,

De geruite Nachtkapel. De Hyena. Der Tischfleck,

, Sepp, 111, D, 46e Verli, bl, 155, tab, 46.

Kentceken. De voorvleugels bleekgeel , met een* bree-

den donkerder band , in het midden eene zwarte ftip , en

aan weerszijde witte en zwarte Itrepen ; de bruinachtige

zijrand zwart geftipt; de achtervleugels donkerbruin met

gele randen.

Woonplaats, Op velerlei bloemen,

Foorttellng, De rupfen half Junij volwasfen zijnde,

fpinnen zich tusfchen de bladeren der wilgen in, om tot

poppen te veranderen; reeds half Julij komen de kapel-

len uit dezelve voort,

JE^igenfchapperi, Deze rupfen vreten eikanderen, en ook

QUdere foorten, op de roofzuchtigfte wüjze. Sepp, ter

aangehaalde plaatfe , en de Koorheer meijer in eueszly,

Magazln der Entomologie^ II band, f. \%^ hebben

^ulks in hunne waarnemingen megegedeeld.

III. Pii. MUNDA. Linn, Spec, 1065. p. 2548.

Fabric. Ent, Syst, III. pars 2, p, 48, N*^. 129. Noc*

tüA. De zwarte Stipvlinder.

Sepp. lil. D. 38e Verh. bl, 127, tab. 38,

Kentceken^ De voorvleugels bruingraauw , digt aan den

rand eene roodgele ftreep , en op hun midden met bruinroode

ronde en langwerpige figuren, in eene van welken eene

zvvar«
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zwarte ftip ^ de achtervleugels grijs , met een' geelacT^ti-

gen zoom.

Woonplaats, In September achter de fchors der wil-

gcboomen.

Voorttcling, De volwasfen rups maakt in het laatst

van Junij zich een Ipinfel , verandert daarin tot eene pop

omtrent half Augustus, uit welke de kapel zes weken

daarna voortkomt.

112. Ph. GRACiLis. Ltnn, Spec, 1068. p. 2548. Fabric.

Ent, Syst, lïL pars. 2 p. 48. N^. 132. Noctua. De
roode en grijze Vlinder.

Sapp, 11. D. 4e St. 5e Verh, bl. 19, tab. 5, f, 7, M. f. 6. F.

Kcnteeken, De voorvleugels donkergrijs, in hun

midden met een roodachtige vlek, binnen eene zwarte en

witte ftreep befloten; aan de einden eene zwarte en witte

ftreep , waarncvcns zwarte flippen ; de achtervlcugels wit,

naar achteren roodachtig, in de breedte geaderd.

Woonplaats, In April op vcrfcheiden bloemen.

Voortieling, De rups omtrent half Junij vohvasfen

zijnde , kruipt in den grond om in eene pop te verande-

ren, deze blijft tot in het laatst van Maart of begin van

April in dien (laat, als wanneer de kapel uit dezelve

voortkomt.

113. Ph. triquetra. Linn, Spec, 1080; p, 2551.

Fabric. Ent Syst, IlI. pars 2 , p. 34. N^, 86. De
Driehoeksnachtkapel

.

Hybner, BeytrSsé 3, tab, a, f. F.

Kenteehn, De rug glad; neerhangende aschgraauwe

vleugels, met 4 bruine vlekken, van welke de middelste

^roüt, driehoekig en zwart is, achter w^elke drie andere

lig-



NEDERLAND.SC[fE INSECTEN. %n

liggen, welke bruin van kleur zijn en bijna m elkander

loopen; de achtervleugels geelachtig, van welke de band

van het grondiluk en de achterfte zoom donkerbruin zij»,

114. Ph. quadra. Linn. Spec* 114. p. 2553. Fa-

BRic. Er?t. Syst, lil* pars 1 , p. 24. No. 54. Noc-

TüA. De Vierkantvlek. De Viervlekvh'nder. La Pha^

lene Jaunc è quatre poitits. Der Vierpunkt.

Sepp. o. c, III. D* 6e Ver. bl. 21. tab. (?, f. 7, enS.M.f. 5en5,

r. RoESEL. I, D. ie St. bl, 273, tab. 17, F. Panzer XVIII.

tab. 23, M. welke door hem voor deP. N. deplana. Linn^Spec^

987. p. 2538, gehouden wordt. tab. 24. F;

Kenteeken. Het mannetje grijze voorvleugels, aan het

gewricht geel, de achtervleugels flaauw okergeel. Het

wijfje heeft de vleugels helder okergeel, op ieder der

voorde twee zwarte vlekjes.

Woonplaats. In Julij in en langs de bosfchen , aan het

dorre hout en aan lindenboomen.

Voorttelhig, De rups fpint zich in het laatst van Ju-

nij of de eerfte dagen van Julij in , om tot eene pop te

veranderen , en omtrent de helft van die maand komt de

kapel er reeds uit ten voorfchijn.

115. Ph. complana. Linn, Spec, 115. p. 2555,

Fabric. Ent Sysf. III. pars 2 , p. 24. N^. 53. Noc-

TUA. De gladde Vlinder. Der Flachflügeli-
genachtfalter.

Sepp, IV. D. i5e Verh. bl. 53, tab. 16,

Kenteeken, De voorvleugels bruin loodkleurig met

een' gelen rand ; de achterfte grijsachtig met een' gelen

zoom.

Woon^
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Woonplaats, Op de eiken en duinrozen*

Voorttding, De rups fpint zich in tuslchen eenige

blaadjes, verandert daarin tot pop» uit welke de kapc!

14 dagen daarna voortkomt.

116. Ph. chrysitis. Littn, Spec» 1^6» p* 2554*

Fabric. Ent» Syst. III. pars 2 , p. 76. N® 220. Noc-

TUA. Het kopervviekje. Koperkapelletje, de Goudvlin-

der. Le volaTit dord^ Phalene d handts dorées, D i e

Goldeule. DerKupferflügel.

Sepp, o. c, I« D. 5e St. bl.7« tab, i, f. 11, M. f. 12 j F. PaN-

2ER XVIII, tab. 23.

Kenteeken. De voorvleugels geelkoperkleurig , aan de

voor- en achterrand met eene groote en kleine vlek; de

achtervleugels paarschachtig grijs.

Woonplaats, In Julij op de hondsnetel (Galeopfis^,

Voortteling, Vier weken na het uitkomen der rups,

verandert zij in eene pop, uit welke, na verloop van 14

dagen , de kapel voortkomt.

117. Pii. GAMMA. Linn, Spec, 127. p. 2555. Fa-

bric. Ent, Syst, III. pars 2 , p. 79. N». 228, Noc-

NUA. Het griekfche Letterbeestje. De Gammavlinderi

Le Lambda, Die G a m m a e u 1 e.

Sepp, IV. D. 5e S. ie Verh. bl. 3, tab. i, f. 6, M. f. 5, F.

RoESEL 1, D. 2e, bl. 407, tab. 5.

Kenteeken, De voorvleugels zijn met vele figuren

van onderfcheiden gedaante, en bruine, graauwe, zwarte

en geelachtige kleuren bezet, het naamsteeken dezer ka-

pel, eene witte griekfche gamma, ftaat op eene zwart-

achtige vlek op het midden van dezelve ; de achtervleugel^

okcrgcel , aan den buitenrand bruin.

Woon"
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Woonplaats. Reeds vroeg in het voorjaar ap di&te-

Icu, klisfen enz.

Vüorttellng, Zij legt hare eijeren op de onderzijde

van de bladeren van distelen, klisfen, kaasjeskruid , enz.

De uit dezelve voortgekomen rupfen bereiken binnen

omtrent drie weken haren volkomen wasdom , fpinnen

zich dan in , en veranderen in weinig dagen in poppen ,

uit welke de kapellen binnen drie weken ten voorfchij^i

komen.

Aawnerking, De Heer Scpp maakt nog melding van

eene andere foort van Gammavlinder , alleen daarin van

de bovengemelde verfcliillende , dat hij aanmerkelijk klei-

ner is , en niet als pop , maar als rups den winter over-

blijft.

118. Ph. FESTUC^. LtJin, Spec, 131. p. i<^-j, Fa-

BRic. Ent. Syst. III. pars 2. p. 7S . N^. 225. Noc-

TUA. Het Zilvervlekje. Phakne dorée d taches ur-

gentées. Die Sch wingeleule.

Kleemann. 3eytr' f. 251, tab. 30, A. PanzeR XVlll, tab. 19.

Kenteeken, De grondkleur der voorvleugelen kaneel-

kleurig, met eenen roodachtiggraauwen rand omgeven, en

vele goudkleurige grootere en kleinere verfpreide vlekken,

benevens drie zilverkleurige, bijna op het midden der

vleugelen geplaatst; de achtervleiigels roestkleurig, met

een geelachtigen rand.

Woonplaats. Op verfcheiden bloemen.

119. Ph. meticulosa. Linn. Spec, 132, p. ^^^Y'

Fabric. Ent, Syst, IIL pars 2, p. §3, No. 242. Noc-

TUA. De vreesachtige Nachtkapel. De Agaatvlinder. La
Meticuleufe, D i e S c h e u e u 1 e.
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Sbpi», I. D. 4e St« aie Verlu bh 85* tab. ai, f. 7, M' f. 5, F,

RoftsEL IV. D. ie St. bl. 51, tab. 9,

Kenteeken* De Vleugels gekarteld, de voorfle aan het

gewricht langs den buitenrand roodachtig , met een' brui*

nen driehoek , en voorts met vlekken en kronkelige Itre-

pen , van koperroode , gele en bruine kleuren verfierd
;

de achterfte graauwachtig wit, met cenen geelachtigen

tand*

Woonplaats* In Julij en Augustus op de fcheerling #

brandnetel , -bingelkruid en muurbloemen.

Voortteling» In April legt zij hare eijeren op de

fcheerling, uit welke de rupfen in het begin van Mei

voortkomen; omtrent half Junij veranderen zij in pop-

pen, uit welke ruim vier weken daarna de kapel ten voor-

fchijn komt. Bij het mannetje is het uiteinde van het

lijf gepluimd.

120. Ph. psr. Zinn. Spec, 135. p. ^SS9» Famic-

Ent Syst. III. pars 2, p. 105, N^. 315. Nocïua.

De Peiltjesuil. De Pfivlinder. La Phalenc de PJbri^

cotier. Das Griechifche Pfi./

Sepp, II. D. 4e St, 22e Verh. bl. 87, tab. 82, f. 8, M. f. ^,

F. RoESEL, 1. D. ie St. tab. 7? Panzer XVUl. tab. 23. OtJ-

naauwkeurig.

Kenteeken, De voorvleugels rosachtig graauw , van

de geleding tot omtrent het midden van den vleugel,

loopt eene zwarte getakte ftreep, die in drie punten ein-

digt, achter deze, digt aan den voorden rand bevindt

zich een zwart teeken, eenigzins de gedaante hebbende

van de Griekfche letter Psi 4/, onder deze is eene krom-

me getande zwarte en witte lijn , die het doet voorkomen

als
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als of er een kortere vleugel op een' langeren over el-

kander lag ; dwars over deze lijnen zijn dezelve door twee

fniallere zwarte doorsneden ^ van welke de eene cenigerma-

ten de gedaante van eenen pijl vertoont; de buitenrand

is geelachtig graauw, met zwarte driehoekige flippen;

de achtervleugels geelachtig, met bruine aderen als door-

weven, aan den achterrand golfswijzc met zwarte vlekjes

geteekend.

TVoonplaats. In Mei op de wilgen en verfcheiden

vruchtboomcn.

Voortteling, In het laatst van Mei of het begin van

Junij vindt men de eijeren op wilgenbladeren, gelijk ook

op die van verfcheiden vruchtboomen ; omtrent het mid-

den van Julij komen de rupfen uit , zijn in het midden

van October volwasfen, knagen in een ftuk hout eene

holte, welke zij, met hun fpinfel bedekkende, alzoo tot.

een winterverblijf vervaardigen , om in hetzelve tot pop-

pen te veranderen, uit welke de kapellen in het laatst

van Mei voortkomen.

IJ2I. Ph. aceris. Linn, Spec, 137, p. 15Ö0. Ea-

BRic. ËTit Syst. III, pars 2, p. 207, N**. 322. Noc-

TüA. De Ahornboomskapel. Het bonte Schaapje. Die

Ahorneule.
Sepp, o. c, 111. D. i6e Verh. p. 61, tab. i6, Kleêmann Beytra'

ge f. 149, tab. 17, f. 5.

Kentecken. De grondkleur der voorvleugelen blaauvv-

achtig grijs, met vele bruin- en zwartachtige vlekken,

gekronkelde en getande lijnen en ftrepen geteekend; de

ichtervleugels witachtig bruin geaderd en gevlek%

Woonplaats, In Mei en Junij op de ahorn-, paarde-,

kastanjc'r en okkernotenboomen.

Y Vooru
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Foortteling, In September fpinnen de rupfen zich in

. een blad, zoo om te verpoppcn, als om voor den win-

ter een verblijf te hebben , komende de kapel niet eerder

dan in Mei en Junij uit de pop voort.

122. Ph. megalocephala. Linn, Spec, ii22,p.

2560. Fabric. \£/2/. Syst. III 5 pars. 2,p. 108. No. 325.

NocTUA. De Schilddrager. D i e Weideneule.

Sepp, 11 Ij D. 2e Verh. bl. 33, tab. 9.

i: Kenteeken. De voorvleugels donkergraauw , met vele

>'. geel- en zwartachtige gekronkelde ftrepen, en in hun

midden eene geelachtige eironde vlek, langs de zijranden

zwart geftipt ; de achtervleugels lichtgrijs , met een' wit-

ten gegolfden rand.

Woonplaats, In Julij op wilgen en vele planten.

Voortteling, Zij legt hare eijeren aan de onderzijde

u-> der wilgenbladeren , uit welke de rupfen fpocdig voort-

komen; deze in Augustus of September volwasfen zijn-

de, knagen in oud hout eene holte, om daarin tot pop

te veranderen en den winter niet alleen, maar ook een

gedeelte van den zomer door te brengen, komende de

kapel eerst in het laatst van Junij uit de pop voort.

123. Ph. aprilina. Linn, Spec. 11 38, p. 2561.

Fabric. Ent. Syst, III , pars 2 , p. 306 , N^. 102.

NocTUA. De Diana. De Aprilfche Nachtkapel. Der
Aprilnachtfalter.

Sepp. 11. D* 20 en aie Verh. bl. 79, tab. 20 en 21. Roesel. 111.

D, ie St, bl. 207, tab. 39, f. 4. Panzer XVI 11, tab. 21,

Kenteeken. De voorvleugels groen , met velerhande

verfcheidenlijk gevormde zwarte en wit bezoomde vlek-

ken.



NEDEHLANDSCHE INSECTEN. 339

ken, langs den zijrand eene rij driekantige zwarte ftip-

pen ; 'de actitcrvlëugels donkergraauV , aart de "geleding

okergeel, jen aclitcrrand a1^ wit geborduurd, en graatuw

geelachtig gezoomd.
'

-

'*''

'Woonplaats. Op de eiken,

Voorttcling» Zij legt hare eijeren omtrent het midden

van September , deze blijven den winter over , komende

de rupfen niet dan in het midden van April des volgen-

den jaars uit, deze in het laatst van Mei tot poppen

veranderd zijnde, komen er de kapellen in het midden

van September er uit voort.

124. Ph. persicarms. Linn, Spec. i\i^ p. 2562.

Fabric. Ent» Syst. III, pars 2, p. iii,N^. 335.

NocTUA. De Perfikkruiduil. De basterd Hoornrups,

L^micron geographique. DieFlohkrauteule,

Sepp, 11. D. 4e St, loe Verh. bl. 39, tab, 10. Roesel.I. D.

ae St, bl. 340, tab.. 30.

Kenteeken. Donkerbruine glanzige voorvleugels, met

purperen weêrfchijn, eenige okergele vlekjes, dwarsftre-

pen en op hun [midden eene gele vlek met eenen witten

rand ; de achtervleugels aan de geleding geelachtig graauw,

naar het einde bruinachtig met een' gelen rand.

Woonplaats, In Mei op verfcheiden bloemen.

Voortteling. Binnen 14 dagen komen de rupfen uit

de eijeren, ruim 8 weken daarna volwasfen zijnde, krui-

pen zij in den grond, maken een fpinfel om in het laatst

van Julij tot poppen te veranderen , en voorts in te over-

winteren, komende de kapellen eerst in Mei van het

volgende jaar ten voorfchijn.

125. Ph. LUDiFrcA. Linn. Spcc. 143. p. 25^#
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Fabric. Eni. Syst, III, pars 2. , p, 102 , N^. 305,

NocTUA. De vlinder Orion. Die Eichbaumeule.

Sepp, 1. D. 4e St. 9e Verb. bl. 41, tab. 9, f. 7, M. f, 8, F,

Kenteeken, De voorvleugels groen , onregelmatig zwart

gevlekt , de zijrand met witte en zwarte vierkante blokjes

;

de achtervleugels aan de geleding geelaclitig grijs , naar het

einde zwart, de rand aan de zijden met witte grootere

en kleinere vierhoekige blokjes.

Woonplaats. In Julij en Augustus op eiken- en beu-

kenboomen.

126.,; Ph. TRroENS. Linn. Spec. 1130. p. 2563.

Fabric. Ent, Syst. III, pars 2, p. 105, N^. 314.

De Drietand. Lc Fhalcnc de VAubepinc. Der Abri-

kofeneule.

Sepp, IV. D. 4e Verh. bl. 11, tab. 4, Roezel I.D. ie St.bl.aa7>

tab. 8« Panzer XVIII. tab. a4.

Kentezken, De grondkleur der bovenvleugels geelach-

tig graauw, op hun midden eene zwarte figuur, een'

drietand gelijkende, en voorts andere, die takkig zijn;

dwars over dezelve loopt een zwarte lijn, welke het doet

fchijnen , als of er twee vleugelen , de eene korter dan de

andere, op elkander lagen, de buitenrand geelachtig met

eene dubbelde rij zwarte ftippen; de achtervleugels geel,

aan den achterrand met zwarte ftippen.

Aanmerking, Bij het eerfte aanzien zoude men het

ligtelijk daarvoor houden, als of deze kapel met de Pfty

hier voor vermeld, eene en dezelfde ware: dit evenwel

is zoo niet, zijnde dezelve twee foorten , welke uit twee

verfcheiden rupfen voortkomen, gelijk dit uit vergelijking

van de rupfen bij sepp ter aangehaalde piaatfen blijken kan.

Woan^
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Pfoonpïaats, In Junij en Julij op de abrikoosboomcn

en verfcheiden planten.

Voortteling, De rups in Octobcr volwasfen zijnde,

maakt zich een fpinfel, hetwelk zij doorgaans tegen een'

boom of een ftuk hout plaatst , om daarin de verandering

tot eene pop te ondergaan, komende de kapel niet voor

Junij of Julij des volgenden Jaars teu voorfchijn.

137. Ph. affinis. Linn, Spcc, 144. p. 2563. Fa-

BRic. Ent, Sys(. IIL pars 2 , p. 87 , N». 258. Noctua.

De Paarftip. De Bloedverwant. Der I t a 1 i a n i f c h o

Anverwandtel

Sepp, IV. D. 3e verh. bl. 9, tab. 3.

Kenteeken, De voorvleugels bij fommigc zwartachtig,

bij andere rosachtigbruin , met kromme zwarte en rosfcf-

ftrepen, aan den hoek van den binnenrand een dubbcld

zwart vlekje; de achtervleugels zwart met eenen geelen

rand.

Woonplaats, In Mei op olmenboomen.

Voorttellng, De rups fpint zich in tusfchen twee bU*

deren, en verandert daarin tot pop omtrent half Junij,

uit welke de kapel vier weken daarna ten voorfchijn komt.

128. Ph. LiNARiiE. Linn. Spec. 1132, p. 25^4.

Fabric. Ent. Syst. III, pars 2, p. 92, N". &7^,

Noctua. De gedippelde Nachtkapel.

StLPf, IV. D. 103 Veihi bl. ap, tab. to, f. i 8.

Kenteeken, De kop van voren wit; de borst grijs

^

vooraan wit , langs de zijden met een' zwarten rand ; de

•vleugels ros en grijs gemengeld , met eene roodbruine

Y 3 ^ ftrecp
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ftreep dwars over dezelve ; op ieder der voorfte een

rood ftipjc ;. de achterfte graauwgeel , donkerder gezoomd.

, Woonplaats. Op het vlaskruid ot leeuwenbek (^Antir^

rhinum linaria'),

Voorttcüjig, De rups in September vohvasfen zijnde,

fpint zich, even gelijk de dagvlinders, aan het einde vast

met een' draad dwars over het lijf, en wordt eene pop,

uit welke 14 dagen daarna de kapel voortkomt.

I2p. Ph. umbratica. Linn* Spec, 150. p. 2564.

Fabric. Ent, Syst, III, pars 2, p. 122, N**. 368.

NocTUA. De Iluikdrager. De gedekte Nachtkapel. De

graauvve Monnik. Die K a p p e n e u 1 e.

SiPP, 111. D. 25e Verh. bl. 93, tab. 25, Roesel I. D. 2e St.

bl. J20, tab. 25.

' -1

. Kenteeken, De voorvleugels grijs gerand, in hun

midden donkerbruin, aan de beide einden geel graauw^

achtig, met witachtige ribben; de achtervleugels graauw,

naar het einde bruin, met eenen lichtgrijzen rand.

- Woonplaats» In Junij op verfcheiden bloemen.

: Voortteling. Omtrent 8 dagen nadat de eijeren ge-

legd zijn, komen de rupfen in het begin van Julij uit,

kruipen nog in dezelfde maand in den grond, maken

zich eene holte om te vcrpoppen, terwijl de kapel eerst

in Junij van het volgende jaar uitkomt.

130. Ph. verbasci. Linn, Spec, 153, p. 2565.

Fabric. Ent, Syst. III, pars 2, p. 120, N". 365.

IJIocTUA. De VVollekruitsnachtkapel. De Kuifvlinder.

La striée du verbascum. Die Wollekrauteule,

SïPP, IITi D. 15e Verh, bl» 57, tab. 15, Roesel, I. D. 4e St.

bl. 320, t»b. 25.
. ,

Ken»
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ICcntceken, Achter den kop is een halskraag, be-

ftaande uit zeer fijne haartjes , die de kapel voorwaarts

opzetten, en achterwaarts nederleggen kan, het onder-

fte gedeelte van denzelvcn is lichter graauw dan het bo»

venfte, en van eikanderen door eene zwarte ftreep afge-

fcheiden; de grondkleur der vleugelen, die getand zijn,

is glanzig graauw ; de voorfte niet bruine ftrepen getee-

kend; de achterfte aan de geleding lichtgraauw, naar

den rand donkerder.

Woonplaats^ In Mei op het wollekruid en vele bloemen.

Voortteling, De rups omtrent de helft der maand Ju-

lij volwasfen zijnde, begeeft zich in den grond, en ver-

vaardigt zich een fpinicl , in hetwelk zij in het laatst van

dezelfde maand de verandering tot pop ondergaat; deze

blijft den winter over in dien ftaat, komende de kapel

eerst in Mei des volgenden jaars uit dezelve ten voor-

fchijn.

131. Ph. or. Linn, Spec» 1147, p. iS^^* Fabric.

Ent. Syst, III, pars 2, p. ^6^ N". 253. Noctua.

De Orvlinder.

Sepp, IV. D. 42e Verh. bl. 141, tab. 42.

Kcnteeken, De voorvleugels grijs, met zeer vele

zw^artachtige gegolfde ftrepen geteekend , op derzelvcr

midden eene onregelmatige geelachtig grijze vlek; de ach-,

tervleugels geelachtig en graauw; alle met een' rand van

franje.

Woonplaats, Op de abeelen. Is zeldzaam.

Voortteling. De rups fpint zich in Augustus tus-

fchen twee bladeren van den abeelboom in , om tot pop

te veranderen, uit welke de kapel eerst negen maanden

- "
^'^ Y 4 ' daui-
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daarna , te weten in Junij des volgenden Jaars , ten voor-

fcbijn komt.

132. Pii. RUFicoLLis. Linn, Spec, 1149. p. 2568.

Fabric. Ent, Syst. III. pars 2, p. 86. No. 255, Noc-

TUA RUFICOLLIS. De roslialzigc Nachtkapel.

^SPER O. c. , IV. St. ,.. tab. 40, f. 4.

Kcnteckcn, De vleugels donker aschgraauw , met twee

nog donkerder banden geteekend; de borst^ van| voren

bruin.

Woonplaats, Op de eikenboomen.

I33» Ph. oxyacanthae. Linn, Spec, 165. p. 2569.

FaüiUc. Ent, Syst, III, pars 2, p. 93. N^. 277. De

Hoogrtaart. De Groenvlakvlinder. VAubepinUre, Die

Wcissdorneulc. Die Hochfchwanzeule.

Sepp, III. D. 13e Veih. bl. 49, tab. 15. Roesel I. D, ac St.

bl. 351, tab. 33.

Kmteeken, De vleugels aan de randen golfachtig uit-

gelneden, de voorfte donkerbruin, met groene, vleesch-

kleurige en geelachtige vlekken en ftrepen, behalve nog

vele fijne groene Itipjes en ftreepjes, aan den buitenrand

eene groene dvvarsftreep , en aan den achterrand eene wit-

te figuur , in de gedaante van een half maantje ; de ach-

tcrvleugels bruin, ibmtijds geelachtig graauw.

ïVoonplaats, In Octoher op de berberis, enz.

Vaartt&Ung, De rupfen komen in Mei uit de eijeren,

tegen het midden van Junij volwasfen zijnde, kruipen

Vij in den grond, maken daarin een vast verblijf, in het-

welk zij foms eerst na verloop van 7 weken tot poppen

veranderen, uit welke de kaj^ellcn omtrent half October

voortkomen. Somtijds blijven de poppen den winter

ijveriisgen, Ph,
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134. Ph. myrtilli. Linn, Spec. 167, p. 0570-

Fabric. Ent. Syst, Ilf. pars a , p. 126 , N**. 379.

NocTüA. De roodbonte Heidevlinder. Die Sumpf-

heideeule.

Sepp, III. D. 29e Verh, bl. 103, tab. 29, f. 4, M. f. 5, F. RoE-

ZEL IV. D. ie St. bl. 63, tab. 11.

Kenteeken, De voorvleugels bruinrood, met goudge-

le en witte gekronkelde zeer fijne ftrepen en vlekken ge-

teekend, de buitenrand met gele en graauwe vierkante

blokjes; de achtervleugels donkerbruin, op hun midden

met eene hooggele vlek en eenen lichtgelen rand.

Woonplaats, In het laatst van Julij en Augustus op

de heide.

Voorttding, De volwasfen rups fpint in het begin

van Julij eenige heideblaadjes bij elkander om er de

verandering tot pop in te ondergaan, uit welke de kapel

nog in het laatst van dezelfde maand ten voorfchijn komt.

135. Ph. oleracea. Linn, Spec, 171, p. 2571-

Fabric. Ent, Syst, lil , pars 2 , p. c)^ ^ N». 295.

NocTUA. De Kruifemuntvlinder. De Slaworm. Die
Krauteule. DerWurzelnager.

Sepp, III. D. 14e Verh. bl. 53, tab. 14. Roezel 1. D. ie St*

bl. 349, tab, 32. Admiral. tab. 7.

Kenteeken, De voorvleugels roodachtig bruin, op

ieder een oranjegeel vlekje, en digt aan den uitgetanden

buitenrand eene witte gekronkelde lijn ; de achtervleugels

geelgraauw , met een' grijzen rand.

Woonplaats, In het laatst van Junij op de kool, fa-

kde en andere gewasfen.

VooriUling, De rups in het laatst van Augustus vol-

Y 5 was-
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wiisien- zijnde,, begeeft zich in het begin van September

in. (den grond om tot eene pop te veranderen ; deze blijft

den winter over tot. in het laatst van JuniJ des volgenden

jaars, wanneer de kapel daaruit voortkomt.

136. Ph. Pisi. Linn, Spec. 172^ p. 257a. Fa-

BRic. Ent, Sys^. UI, pars 2 , p. 93 , N'*. 275, Noc-

TUA. De Erwtenvlinder. Der Erbfennachtfalter.

Sepp, IV. D. 46e Verh. bl. 185, tab. 46, Roezel 1, D. ae St.

bl. 425, tab. 5a.

Kenteeken, De voorvleugels roodbruin, digt aan den

buitenrand eene afgebroken gekronkelde witte lijn, voorts

zijn over dezelve vele vlekken van verfcheidene gedaante

verfprcid ; de achtervleugels geelachtig grijs , met eenen

lichtgelen rand.

Woonplaats. Op de erwten, zuring, ridderfporen,

gras , enz.

Voortteling, Kort nadat zij hare eijeren gelegd heeft,

komen de rupfen, die eerst groen zijn, doch naderhand

bruin worden , uit : in September kruipen zy in den

g^ond en veranderen in poppen, uit welke dè kapel om-

trent half Mei van het volgende jaar ten voorfchijn komt.

137 S. ATRiPLicis. Linn» Spec. 173, p. 2572.

Fabric. Ent. Syst. III, pars 2, p. 95, N^. 282.

NocTUA. De Meldevlinder. Der M e 1 d e n n a c h t-

f a 1 1 e r.

Sepp, IV. D. 27e VerU. p. 93, tab. 27. Roezel I. D. ie St.'

bl. 350, tab. 31.

Kenteeken. De kop, de pooten en de grondkleur der

voorvleugelen violctbruin , in hun midden eene hoekige

gele y^(^, amringd met .vele geelgroene paarschachtigc

vlek-
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vlekken en gekronkelde ftreperi; de achtervleugels bruin-

achtig graauw, geel gezoomd; de fprieten geel.

Woonplaats, Op de zuring.

Foornclifig. Zij legt hare eijeren in Augustus, de

daaruit voortgekomen rupfen kruipen in het laatst van

September in den grond, veranderen daarin tot poppen

en blijven den winter over tot in het laatst van Mei,

wanneer de kapellen daaruit ten voorfchijn komen.

138. Ph. triplacia. Linn, Spec* 175, p. 2573.

Fabiuc. Ent, Syst. III, pars 2, p. 117, No. 354. Noc-

tua: Het Brandnetelkapje. Phahne d lunettes, D i e

Brillenphalene. Der Dreyhokker.

Sepp, 1. D. 4e St. 446 Verb. bl. 97, tab. 24. Roezel 1. D.aeSt.

bl. 155, tab. 34. Panzer XVlll, tab. 22.

Kenteeken. DtzQ. kapel heeft achter den kop eene ver-

hevene harige gele wrong, bijna in de gedaante van een

kapje, hetwelk voorwaarts opgerigt is; de grondkleur der

voorvleugelen is donkergraauw , zeer fijn gemarmerd en

met roodachtigbruine, okergele en donkere dwarsftrepen

en figuren verfierd ; de achtervleugels zijn aan de geleding

okergeel , naar de buitenzijde donkerder, en met eenen

graauwen rand geboord.

Woonplaats. In Julij op de brandnetelen , de hop enz.

Voorttelif2g, Zij legt hare eijeren aan de onderzijde

van de brandnetelbladeren, in de laatfte helft van Mei

komen er de rupfen uit voort, in het laatst van Junij

fpinnen zij zich tusfchen eenige bladeren in, veranderen

weinig dagen daarna in poppen, uit welke de kapellen in

Julij vo)itkomen.

139. Pk. fumosa. Linn, Sp€C, 1167, p. 2574.

Fa-
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Fabric. Em, Syst. lil, pars 2, p. 115, N\ 34<^.

De roodkleurige Vlinder.

Sepp. V. D. 4e Verh, bl. 13, tab, 4.

Kenteeken, De voorvleugels donker rookkleurig , langs

den buitenrand loopt eene okergcelachtige gekartelde ftreep,

en eene andere op een weinig meer afftands van dezelve j

de laatfte vormt digt aan den voorrand een ruitje, waar-

in een zwart vlekje; omtrent op het midden een klein

giaauwwit rondje, hetwelk van binnen zwart is; de ach-

tetvleugels geelachtig grijs, zwart gedipt en geelachtig

gezoomd.

Woonplaats, In het midden van den zomer in de re-

ten van muren en fchuttingen, foms ook binnen 's huis,

inzonderheid in de buitenhuizen.

Voortteling, De rups kruipt in den grond om te ver-

poppen, 5 of 6 weken na dat dit gefchied zij, komen

de kapellen ten voorfchijn.

140. Ph. lucipara. Linn, Spec. 187 , p. 2576.

Fabric. Ënt. Syst» Hl, pars 2, p. 98, N** 294.

NocTüA. De Levervlek. Der leuchtende Nacht-

fa 1 1 e r.

Sepp, IV. D. 19e Verh. p. 6i, tab. 19.

Kenteeken. De voorvleugels glanzig bruin, aan het

gelid met dooreenloopende geelbruine flrepen, op derzel-

vel midden eene onregelmatige geelroode vlek, daarneven,

ecnc kromme geelroode ftreep, gevolgd van eene gckron-

dclde zwarte en rosfe aan de buitenzijde; de achtervleu-

gels geel- en bruingraauw, grijs geaderd en di'ie boven

elkander ft-ïande golfachtige ftrepen naar den achterrand.

ïVoonplaat^, Op elzen , klisfen , aardveil en melde.
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VoortteUng, Omtrent half Jul ij legt zij hare crjeren,

14 dagen daarna komen de rupfen ten voorfchijn, in het

begin van September kruipen zij in den grond, in wel-

ken zij een luchtig fpinfel maken en in bruine poppen

verandcreg ; . in Junij van het volgende jaar komen de ka-

pellen uit dezelve voort.

Eigenfchappen. Is zeldzaam.

141. Ph. flavago. Lirin. Spec. 1182, lp. 2577»

Fabric. Ent, Syst. lïl , pars 2 , p. 76, N"*. 218.

NocTUA. De Goudlakensvlinder.

Sepp, !. D. 4e St. 3e Verh. bl. 13, tab. 3.

Kenteeken. De kop bruin, het borstftuk van voren

bruin , van boven geel , gekruifd ; de voorvleugels geel-

achtig met eenige donkere, bij fommige grijze ftippen;

op het midden "een breede bruine band, in welken ecni*

ge gele ftippen ; bezijden denzelven eenige vlekjes en

ftreepjes ; de achtervleugels geelachtig grijs.

Woonplaats. In Augustus , fomtijds in Septembor op

de klisfen.

Voortteling. Zij legt hare eijeren in September, in

April van het volgende jaar komen de rupfen uit, boren

een gat in den ftengel van den klisfeftruik , binnen welken

zij zich ophouden, met het merg zich voeden, en tot

pop veranderen, komende de kapel daaruit in Augustus

ten voorfchijn*

142. Ph. citrago. Linn. Spee, 189, p. 2577. Fa^

BRic. Ent, Syst, III. pars 2, p. 75, No. 215. Noc.

TUA. Het Citroenuiltje. De fafFraangele Vlinder.

Phalene Jaune d rayes rousses. Die Citroneule.

SEpp, o. c, lil. p. 489 Verh. bl." j6i, tab. 48, f. 3, M.f.4,r.
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Kenteeken De voorvleugels faflTaangeel, met rosbruine

dwarslijnen 5 op hun midden met een' kring, in welke

eene ftip; de buitenzijde donker gerand; de achtervleu-

gels geelachtig grijs, met eenen donkerder zoom.

Woonplaats, In Augustus en September op de lin-

denboomen.

Voorttding, De rups fpint zich omtrent half Junij

tusfchen twee bladeren in , verandert 4' a 5 weken daar-

na in eene pop , komende de kapel na verloop van eene

maand uit dezelve voort.

143» Ph. evonymella. Linn, Spec. 350. p. 2586.

Fabric. Ent. Syst, lil, pars 2, p. 289, N^. 12.

TiNEA. De Papenhoutsmot. La Teigne blanche d

polnts noirs. Die Spillbaum motte.

RoEZEL 1. D. ae St. bl. 547, tab. 8, f. 5, M. f. 4, F. Sulzer,

Kennz, f. 40, tab, 16, f. 99.

Kenteeken, De voorvleugels wit, met vele zwarte

ftippen, de achterfte paarschbrain , met een' gelen rand.

Woonplaats, In Junij in heggen en ftruiken in een

uitgebreid dik fpinfei vele bij elkander.

Voortteling, Om de verandering tot eene pop te on-

dergaan, begeeft de rups zich naar de onderzijde van haar

weeffel, omfpint zich met een digt fpilvormig verblijf,

vindende men er foms wel honderd digt aan elkander ,

en verandert binnen 2 dagen in eene pop, uit welke de

mot voortkomt.

144. Ph. pinetella. Linn, Spec, 358 , p. 2589.

Fabric Ent, S'jst, III. pars 2, p. 294, N^. 31. Ti-

NEA. De Pijnboomsmot. D ie Fichtenfchabe.

pANXEa XVIU, tab. aa.

Ken-
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Kentteken. Gele voorvlèugeh 'met'- twee zilverachtige

vlekken, door eene roodbruine ftreep van elkander ge-

fcheiden: de voorfte langwerpig, de achterfte elsvchrmig;

de achtervleugels lichtgrijs met eert' fmal bruin randje."

Woonplaats, In fparrebosfchen.

145. Ph. cuLmella. Linn, Spec, 361 , p. 2590.

Fabric. Ent, Syst, III. pars 2, p. q.^$ ^ No. 34. Ti-

NEA. De Grasmot. Die Hal me n m o 1 1 e.

Reaumur, Inf. 1, tab. 17, f. 13, en 14.

Kentecken. De voorvleugels aschgraauw, met eene

verkorte zeer witte ftreep, aan het einde van dezelve

eene rij zwarte ftippen.

Woonplaats, Op vette zeer grazige weiden.

14(5. Pu. PELLiONELLA. JJnn, Spcc, 372, p. 2593.

Fabric. Ent, Syst, lll^ pars 2, p. 304. N''. 73.

TiNEA. De Bontmot. La Teigne commune Die
Pelzmotte.

KOEZKL I. D. ae St. bl. 561 , tab. 17.

Kenteeken, De voorvleugels witgraauw, glanzig, als

met goud en zilver vermengd , in hun midden met een

zwart vlekje ; die van achteren blinkend heldergraauw.

Woonplaats, In pelterijen, enz.

Vooriteling, Uit de eijeren komen de rupfen na ver-

loop van 8 dagen uit , in Februarij , Maart en April voe-

gen zij zich tegen eikanderen te zamen en veranderen al-

zoo in poppen, uit welke 14 dagen daarna de mot

voortkomt.

147. Pr. sarcitella. Linn, Spec, 373, p. 2593.

Fabric. Ent, Syst, III. pars 2, p. 304, N^. 75. Ti-

nea. De Kleedermot. Die K 1 e i d e r m o 1 1 e.

Roir
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RoKSEL, I. D. 2e St. bl. 556. tab. 15. Reaümur /«.f.lll, tab.(?,

f, 9 en 10.

Kenteeken» Aschgraauwc vleugels , aan de zijden van

het borstftiik eene witte ftip.

Woonplaats, Vooral in wolle ftofFen.

Voortteling. Zij legt hare eijeren in wolle ftolTen en

pelterijen, uit welke de rupfen in Augustus of Septem-

ber uitkomen; in het voorjaar veranderen zij in poppen,

uit welke de mot in Mei ten voorfchijn komt.

148. P. MELLONELLA. Lijjn. Spcc. 375, p. ^593.

Fabric. Ent, Syst. III, pars 2, p. 305, N^. 79. Ti-

NEA. De Honigraatmot. Der Honiglecker.

RoEZRi. 111. D. ie St. bl. 213, tab. 41, f. 6, F.

Kenteeken. De voorvleugels meestal aschgraauw,

naar den achterrand paarschachtig , tusfchen beide loopt

'm het midden over de lengte eene witte ftreep, met

zwarte aderen doorweven; de achtervleugels bleekgraauw,

aan den buitenrand een' witten zoom met zwarte ftippen.

Woonplaats. Dringt in de bijenkorven.

Foortteling, Zij legt hare eijeren in de bijenkorven

,

ook wel onder aan dezelve en tusfchen de plank waarop

zij ftaan; na verloop van 10 a 12 dagen komen de rup-

fen uit dezelve voort, en verkrijgen binnen 3 weken ha-

ren vollen wasdom, veranderen in 20 dagen in poppen,

fommige evenwel eerst na vier weken, komende de ka-

pel 14 dagen daarna ten voorfchijn. Verandert de rups

eerst laat in den herfst in eene pop, zoo blijft deze den

winter overliggen tot in het voorjaar, wanneer de kapel

uit dezelve voortkomt.

Eigenfchappen, De rupfen hebben eenen walgelijken

reuk

,



NEDÈRLANDSCHE INSECTËJST, S5.1

teuk , waardoor dezelve door de bijen ontdekt en tevens

gedood worden*

149» Ph. cuculatella*. Linn^ SpeCé y]6 , p* i594«

Fabiiic. Ent, Syst, III, pars 2^ p. 305^ N^* 8o«

TiNEA* De gekapte Mot* Het kleine Vischllaartjeé

I)erKaputzennachtfalter4

SEPPi IV, D* 13e Veirh. bl. %^^ tab» 13 ^ f» i-^-^-^, Roesèl 1«

D. 2e. St. bl. 540, tab* II»

Kenteekené De kop grijs ^ fomtijds bruinachtige met

een fpits baardje , onder hetwelk een kleine zuiger zich

bevindt , de fprieten haarvormig ; de vleugels graauw , m
voorde aan het gelid met eene bruinachtige vlek in eene

Ewarte gehakkelde flreep befloten, naar de buitenzijde

zijn nog twee gekronkelde grijze llrepen ; de achterlle

zijn met eenen geelgraauwen franjerand omzet*

Woonplaats^ Op den lijsterbesfenboom (Sorhus au*

cuparia L,y

VoortteUng, De volwasfen rups maakt in Mei eeft

fpinfel , verandert daarin tot eene pop ^ uit welke de mot

drie weken daarna uitkomt.

150. Ph* r'uscELLA. Linti, Spec* 409, p* 1259^*

Fabric. Ênt. Syst. III, pars 2, p. 31I, No* li3«

TiNÉA. De bruine Mot. D ie Hausniötte.

Kenteeken. De vleugels donker aschgraauW, op dö

voorfte twee zwarte flippen ; op het achterlijf zwaff

gevlekt.

Woonplaats, In de huizen*

151. P. PORRECTELLA. Limu Speó* 419^ p* 11600

De Langfpriet. Pkalene teigne blanchatre de taJuUarië»

Derliahnenfchwanz*
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Dt GEiR, Ins. u tab. £<5, f. 15, \6.

Kentecken, De fprieten digt bij elkander, uitgeflrekt

ter lengte van het lijf, de voelertjes krom, de vleugels

vuilwit met bruine aderen.

Woonplaats, In het voorjaar in de tuinen op de bloe-

men van damast, enz.

Voortteling, In April of Mei fpinnen de rupfcn zich

in een luchtig fpinfel, in hetwelk zij binnen 5 dagen in

poppen veranderen, en uit welke de motten 15-^20 da-

gm daarna uitkomen.

152 Ph. goedartêlla. Ij'mn, Spec, 436, p. 2602*

Fabric. Ent. Syst. ÏIl, p. 2 , p. 320. N^. 146.

Goedart'smot. DerSilberbogen.
Clerck, Icon, Insector. 1»hal, tab. 12, f. 14.

Kenteeken, Goudglanzige vleugels, met twee zilver-

achtige banden , van welke de eerfte voorwaarts , de an-

dere achterwaarts gebogen is; en drie dergelijke flippen.

Woonplaats, In de elzcnbosfchen.

Eigenfchappen. Zit alleen op de vier voorfte pooteii,

houdende de twee achterfte uitgeflrekt^

153. Ph. granella. Linn, Spec, 377, p. 2608.

tABRic. Ent. Syst, IIT, pars 2, p. 334. N°. 15.

Alucita granella. De Koornnu)t. De Koornwolf.

LaTeigne Irune a téte hlanchatre. Die Kornmotte.

RoESEL, 1. D. 2e St. bl. 541, tab. 12, f. 13 en 14, f. c en d.

vergroot.

Kenteeken, D« voorvleugels fmal, de grondldeur wit,

met zwarte en geelachtig bruine vlekken befprengd; de

achtcrvkugels klein, fpits toeloopende, bruingraauw,

am ét^ achterrand met een breed vederachtig boordfel.

Woon-
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Woojiphais. l\\ Junij op de korenzolders. Zij fterveil

in Julij.

VoortteUng. Zij leggen hunne eitjes op het gfaan,

vooral op tarwe en rogge, uit welke de rupsjes of wormp-»

jes na verloop van 12—14 dagen voortkomen; m Au*

gustus of September zijnen volkomen wasdom verkregen

hebbende ^ fpint hij vele graankorrels tot ecnrn klomp tö

zamen en holt die alle uit ; daarmede nu verzadigd zijn-

de, omfpint hij zich en blijft alzoo den winter over tot

in Maart , April of Mei , en verandert nu in eene pop

,

blijft in die gedaante nog ruim 3 weken ^ wanneer de

mot daaruit ten voorfchijn komt.

Eigcnfchappcn^ De rups of worir is zeer fchadelijk voor

het graan , van hetwelk zij de meelftof geheel verteren*

154* Ph. de geérrella» Linn, Spec* ^16^ ^ ^^613.

Fabric. Ent. Syst, lil, pars 2, p. 341 , N°* 40.

Alucita de geerrella. De Geersmot. La Coquilló

d'or* Der Silberrand.

Geoffroy, Ins. 11. p. I93, No. ap, tab. 12, f* 5. De gEéS.*

ƒ«ƒ. tab. 32, f. 13.

Kenteeke?2, De fprieten draadvornlig, driemaal, bij

fommige viermaal langer dan het lijf; de vleugels zvvart,

eenigzins bronskleurig, op de voorfte eene breede goud*

kleurige dwarsftreep, aan derzelver einden eenige ftreep-

jes, welke zich uit een middenpunt benedcnwaarts uit^

fpreidende, als een fchulpje vertoonen.

Woonplaats. Op ftruiken, in kreupelbosch en 0^

wilgen.

155. Ph. didactyla. Linn» Spec, 454, p< 2615^

Fabric. Ent» Syst, III. pars 2, p. 345, N^* 3. PTli*
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ROPHORUS DiDACTYLus. I-ct twccpliiimig Vccruiltje,

Lc Pterophore brun. Die Zweyfeder.

Herbst, EinUit, B. II, 3e St. f, 134, tab. 46, f, i. Sch.«ffsx,

Elcm, Ent. tab. 104, fig. 3.

Kenteeken. De ruwe, fmalle voorvleugels zijn aan

hunne einden in tweeën verdeeld , en langs de randen

ruig ; de achterfte hebben de gedaante van eene driedee-

lige veder; alle zijn zij bruin; de zeer lange achter-

pooten hebben ieder vier doornen.

Woonplaats. Op het nagelkruid {Gcum rivale L.y

156. Ph. tridactyla. Linn. Spec. 455, p. 2615.

Fabric. Ent. Syst. III, pars 2, p. 34^, N^'. 6.

Pterophorus tridactylus. De driepluimige Mot. Die

Dreyfeder.

ScH^FFER, EUm. Ent, tab. 104, f. i.

Kenteeken. De vleugels lichtbruingeel , de voorfte in

tweeën gefpleten, met witte ftrepen; de achterfte m
drieën verdeeld.

Woonplaats. Op de gouderoede (Solidago^.

157. Ph. tesseradactyla. Linn. Spec. 456, p.

a6i6. Fabric. Lnt. Syst. III. pars a, p. 347, N'*. 8.

Pterophorus tesseradactylus. De gewolkte Mot.

Die Wolkenfeder.

• Kenteeken. De vleugels uitgebreid, gefpleten, de

voorfte graauw gewolkt, de achterfte bruin.

Woonplaats. In de elzenbosfchen.

158. P. PENTADACTYLA. Linn. Spcc. 459, p. 2<5l6

Fabric. Ent. Syst. III, pars 2, p. 348, N^. 12. Pte-

RO-
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ROPHORus PENTADACTYLiis, Dc vijfpUiimige Mot. La
^tcrophore blanc,

RoEZEL l. D. 2e St. bl. 529, tab. 5, Admiral tab. 24. Herbst
.

EinUit, b. 11. 3e St. f. 135, tab. 4Ó, G. Fig. 3.

Kenteekcn. De witte vleugels vijfdeelig, gelijkende

zeer naar eene vogelveder , de voorfte met twee , de

achterfte met drie pennen.

Voorttellng. De rups fpint zich in en maakt zich

met eenige draden vast, verandert binnen twee dagen in

eene pop, uit welke de mot na verloop van 14 dagen ten

voorfcliijn komt.

Eigenfchappcn. De mot zit immer met uitgebreide

vleugels, vliegt niet ihel en maar zelden bij helderen dag.

159. Ph. humuli. Linn, Spec. 84, p. 2617,

Fabric. Ent, Syst, III, pars a . p. 5, N"". i. He-

PIALUS HUMULI. Nachtkapcl van de Hoppe. Phalenc

du hoiiblon.

SuLZER, abgehurz» Gefch, tab. 22, f. i. De geer. Itif, i, tab. 7

f. 5, en 6.

Kenteekefj. Rosgecl ; de voorvleugels hooggeel, ge-

ftrcept en van onderen bruin behaard; de achtervleugcls

half kaal en zwartachtig ; de fprieten kort ; de achter-

pooten digt bezet met lang zwart haar. Bij het manne-

tje zijn de vleugels aan de bovenzijde wit, parelkleurig

en van onderen geelachtig bruin. Lengte omtrent \\ d.

Woonplaats» In en onder de wortelen der hopplanten.

Voorlteling, Het masker is eenigermate glad, bleek

van kleur, en heeft eenen tegelrooden kopj de pop is

zakvormig, rolrond en zeer levendig.

160. Pil. BELuJAiuA. Der Nederlandfche Nacht-

/^ 3 ka-
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kapel. Der wei^zlifchgrauer, braunbeftHubter

S p a n n e r m i t z a k k e n ft r e i fe n. Borkhausen , Sysf.

btfchrcib, der Europa SmetterL V. f. 195.

HüBNERS, neytrage. 11. B. 4, Th. 2, tab. fig. N.

Kenteekeru Kamvormige fprietcn, het deeltje lichN

ascbgraauw , de baarden zwart. De vier lichtgraauwe

vleugels zijn met bruin dons als beftrooid en met eene

zwarte lijn omzet; uit welke zwarte ftreepjes in de roes t-

kleurige franje overgaan; de ribben zijn dik en roestkleu-

rig, dwars over de voorfte loopen twee zwarte ftrepen,

van welke de buitenfte zich (langswijze gekronkeid over

de achterRe ultitrckt, in het midden van iederen vleugel

bevindt zich een zwart maanvormig vlekje; aan de on^

derzijdc zijn de vleugels aan die van boven gelijk; het

lijf is graauw, met bruin ftof als beftrooid, naar ach^

teren fpits tocloopende, en korter dan de achtervleugels.

De bovenfcuande befchrijving is die van de mannetjes^

kapel, zoo als die bij borkhausen ter bovenaangehaalde

plaats voorkomt. Wij hebben dezelve nimmer gezien,

doch plaatfen die niettemin hier, zoo om de aandacht on-

zer Nederlandlche Entomologcn daarop te vestigen, ofwel

|ot het mededeelen van eenig nader berigt uit te noodigen.

De volgende nachtkapellen, van welke in de voorrede

gcfproken is, zijn nu hier geplaatst in die orde, zoo als

dezelve bij sepp in zijn ae. en 3e, Deel voorkomen.

I, De gele Eenllaart. Pu. hainiula bij Sepp, II. D.

4Q St, x6^ Vcrh, bl. 63, tab, 16.
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Kemeehen, De voorvleugels aan de voorzijde puntig,

achterwaarts als eene S gebogen, donkerbruin, met oran-,

jegele hoekige (Irepcn , en twee zwarte (tippeu omtrent

op derzelver midden; de achtervleugels donkerbruin, aan

den zijrand oranjekleurig, en twee gekronkelde ftrepcn

van dezelfde kleur , in dezelfde rigting met die der voor-

fle geplaatst. De vleugels van het wijfje , vooral de ach-

terfte , zijn meer geelachtig.

Woonplaats, Op de eiken.

VoortteUng, Zij legt hare eijeren in het begin yan

Augustus, omtrent ter helfte dier maand komen de rup-

fen er uit voort , in het laatst van September vervaardi-

gen zij zich een fpinfel , om er in tot poppen te verande-

ren ; deze den winter overbhjvende , komen er de kapel-

len eerst in Mei des volgenden jaars uit voort.

2. De Marmervlinder van Sepp, eerst door denzelven

genoemd Polytima^ vervolgens Leucophaa en eindelijk

Plebeja. De beide eerde namen zijn bij linn^us en

Fabricius, zoo veel ik weet, niet te vinden, en met

de Phal. plebeja Llnn Spec, 168, p. 2570, komt

dezelve niet over een.

Sepp, II. D. 4e Sr. 276, Veiii. bl. 107, tab. 27.

Kenteekcn, De voorvleugels geelachtig grijs, met wit

en bruin als gewolkt; de achtervleugcls bruinachtig grijs

met zwarte aderen.

Woonplaats, Op de perenboom en.

Voortteling, Zij legt hare eijeren omtrent half Junij

,

10—12 dagen daarna komen de rupfen uit, blijven den

winter over, fpinnen zich half Mei in om tot poppen te

veranderen, uit welke de kapel na verloop van eene

maand ten voorfcliiin komt.
/' I Ph. 5L
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3. Ph. mi. De letter M Vlinder van Sepp, II. D.
^e St, ïe, Verh» bl, j, tab, i,

Aanmerking^ De heer sepp heeft deze nachtkapel

ter boven aangehaalde plaats in het jaar 1786 onder den

naam van M-vlinder befchreven en afgebeeld. In den

inhoud , voor hetzelfde deel geplaatst , voegde hij er den

latijnfchen naam miata bij; doch^in de voorrede voor

het IIL Deel eenige latijnfche namen der vlinders vol-

gens het infectenwerk van hubner opgevende, noemt

hij die aldaar mi. Evengelijk. pacric. Ent, Syst^ ÏIL

pars 2, p. 34, No. 85, bij de mi denzelfden hubner aan-

haak. In de befchrijving zelve zegt sepp, dat deze ka-»

pel door linn/J!:üs niet is befchreven geworden, eneven-

wel vindt men in de Xtl, uitgave van Llnn. Sysi, Nat*

d& Ph(iU Gcometra miata fp. 249, p, 869 , en ook de

PhaU Noctua Mi, Linn, Spcc. 106, p. 838 vermeld,

4ach wat de befchrijving aangaat , geene overeenkomst heb-

bende met sEPp's M-vlinder; zoo dat zijn Ed, zeer wel zeg-

g(^a konde 5 dat dezelve bij hnn, niet befchreven was. Ook

worden d^Pap. Noct, Mi (*) en PhaU miata (f) zoowel

bij FABRicius, Syst, Ent, in ifj^ uitgegeven, als in

3ijne Species Infectorum in 1781 in het licht gekomen,

gevonden? Dan , daar deze door den Heere sepp niet;

?ijn aangehaald , zoude men daaruit kunnen befl uiten

,

dat hij , die niet voor dezelfde met zijnen befchrevenen

M-vlinder gehouden hebbe , zoo als zulks in de daad ook

niet

() Syst, Knty No 3,5, p. 598. Spec, Infector. par$ 2, Ne. 46 ,^

Ct) ^T-ft* i^nt, No, 67, p. 633. S^£:c, Ittfcciar. pars, 2,, No, loa,

p, iÖ«»
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niet zoo is. Intiisfchen zijn de beide kapellen in de

Xïü uitgave van L. S. N. p. 2477 en 2550 ooiv Opge-

nomen , doch hebben , wat de befchrijving aangaat , even

min als bij fabric. Ent, Syst, III. pars II , N^. 85

,

p. 34 en N^. 183, p. 180, wederom geene overeen-

komst met de befchrijving en afbeelding van sepp.

Ik heb evenwel gemeend , de kapel door sepp waar-

genomen 5 als eene inlandfche foort te moeten plaatfen

,

na vooraf het bovenltaande aangemerkt te hebben, en zal

dan nu ook tot de befchrijving overgaan,

Kenteeken. De voorvleugels paarschachtig bruin, met

donkerbruine vlekken ; okergeelachtige geflingerde lijnen

,

ftreepjcs en zwarte flippen , de buitenrand met zwarte

en geelachtige vierkante blokjes ; de achtervleugels don-

kerbruin , aan de geleding eene okergele langwerpige

vlek, naar het midden een band van dezelfde kleur, naar

eene M gelijkende, digt aan den achterrand een afge-

broken okergele band.

fVoonplaats. In Junij en Julij op het kweekgras.

Voorttding, In het begin van September , wanneer

de rups volwasfen is , fpint zij zich tusfchen eenige gras-

blaadjes in , om de verandering tot pop te ondergaan ;

deze blijft den geheelen winter over, komende de kapel

eerst in het laatst van Junij des volgenden jaars daaruit

voort.

4. De Groengebandeerde Vlinder van sepp, II. D.
6e St. 5e Verh. bl. 19, tab. 5. In de verbeteringen

voor de 3 eerde deelen , in de voorrede voor het 4e deel

geplaats, noemt hij deze kapel Implimata volgens hub-

^KR. Sammlung Europifcher Schmetterlinge ,

doch is bij LiNN. noch bij Fabr. te vinden.

Z 5 Kcn^

\



362 NAAMLIJST VAN

Ketneeken, De voorvleugels graauw , op hiin midden

met een' groenen breeden hockigen band , langs den zij-

rand loopt een dergelijke , doch flaaiiwer en meer graauw

van kleur , de achtervleugels bruinachtig graauw , met

eenen grijzen zwartgeftipten rand.

Woonplaats, In April of Mei op de elzen.

Voornding. Zij legt hare eijeren omtrent de helft

der maand Mei , binnen 14 dagen komen er de rupfen

uit voort, welke 12 weken daarna in poppen verande-

ren , deze den winter overblijvende , komen er de kip el-

len in April en Mei uit ten voorfchijn.

5. De Perentakvlinder. Pii. pilosaria , Seppii,

Sepp, III, D. iie. Verh, bl. 41, tab. 11.

Aanmerking, Offchoon ik dezen noch bij linn*

noch bij fabric. heb kunnen vinden, vind ik mij nict^

temin , volgens de v^aarnemingen van sepp. en anderen

,

verpligt, denzclven hier te plaatfen.

Kenteeken, De voorvleugels vaal bruinachtig grijs

,

langs den voor- en achterrand met zwarte vlekjes; langs

den zijrand met eene witgeftipte lijn , en overdwars met

gekronkelde (bepen ; de achtervlcugels van het gelid , tot

aan de midden graauw- , naar het einde witachtiggrijs ,

met eene donkerder (Ireep. Het wijfje is ongevleu-

geld.

Woonplaats. Op de appelen- en i>erenboomen.

VoorttcUng, De rups haren volkomen wasdom be-

reikt hebbende , begeeft zich in den grond , om tot eene

pop te veranderen, uit welke de kapel in Februarij,

foms eerst in April, naar mate van de warmte van het

fuizocn, ten voorlchijn komt.

6. De
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6, De Nachtvlinder de Kromzitter van Sepp , III. D.

20e Verh. p. y?^ tab. 20. Roesel, III. D. i^ St,

bl. 208, tab. 40, f. I—'5.

Kentceken. De vleugels grijs , eenigermate donkerder

gevlekt, de voorde langs den buitenrand met tandjes, die

van achteren langs den rand met zwarte vlekjes ; het lijf

brnin.

Woonplaats, Op de linden.

Voortteling. Zij legt hare eijeren in October, uit

M^elke de rupfen eerst in April des volgenden jaars uit-

vomcn, deze in het begin van Junij volwasfen zijnde,

ruipen in den grond, om tot poppen te veranderen,

..omcnde de kapel in den herfst uit de pop ten voorfchijn.

7. De Nachtvlinder. Het linden Herculesje van

Sepp, III. D. 21e Verh. bl. 81, tab. 21.

Kcnieeken. De vier vleugels van de geleding tot het

midden roodachtig geel , met cene zwarte lijn van het

overige gedeelte afgefcheiden, en met nog andere zwarte

llrepen , twee witte vlekjes aan den voorrand geteekend

;

het overige gedeelte der vleugelen geelachtig en getand.

Woonplaats, In Junij op de linden.

VoorttcUng, Zij legt hare eijeren in het laatst van

Mei of begin van Junij , de rupfen komen er binnen de

14 dagen uit voort , volwasfen zijnde , maken zij van

verdorde bladeren op den grond een verblijf, om daaruit

tot eene pop te veranderen : als zoodanig blijven zij den

winter over, komende eerst in Junij des volgenden jaars

ten Voorfchijn.

'S\ Phal. piniperda. De geftreepte Dennerupsvlin-

dcr van Sepp, lïl. D. 34.^ Verh. bl. 113. tab* 34.



354 NAxWlLlJST van

Pufr, F. H. LoscHGE, in den Naturforseher aic St. f, 27,

tab. 2é

Kenteeken. De kop klein, ruig, de fprieten draad-

vormig , van ónderen wit , naar het einde zwart ; de

voorvleugels bruingeel, met lichtgele gekronkelde lijnen

en vlekken geteekend ; de achtervleugels donkerbruin met

eenen witten rand.

Woonplaats. In April en Mei op de dennen.

Voortteling, In het laatst van April en begin van

Mei legt zij hare eijeren, uit welke de rupfen kort daar-

na uitkomen, volwasfen zijnde, kruipen zij inden grond,

en veranderen omtrent half Julij tot eene pop , uit welke

de kapel in April des volgenden jaars voortkomt.

9. De Wilgenfchorsrups en Vlinder. Phal. ypsilon

van Sepp, III. D. 37e Verh. bl. 123, tab. 37.

Kenteeken, De fprieten draadvormig , de kop , de

borst en de voorvleugels donkerbruin , de laatlte aan den

rand met geelachtige vierkante blokjes , en daarnevens eene

gegolfde ftreep, op derzelver midden een nierenvormig en

een langwerpig rond vlekje met grijsgele randen , de ach-

tervleugels grijs, met eenen gelen zoom.

Woonplaats, Verfchuilt zich bij dag achter de fchors

der wilgeboomen.

Foortteling, Zij legt hare eijeren aan de fchors der

wilgen , de rupfen komen er in April uit ; in het laatst

van Mei hare volkomen grootte bt-reikt hebbende , fpin-

ncn zij zich in het laatst dier maand in , en veranderen

in poppen , komende de kapel omtrent half Junij daaruit

len voorfchijn.

10. De Malvavlindcr. Pii. cervinata, seppii.
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Sfcpp. III. D. 47e. verh. , bl. 159, tab. 47.

Keriteckcfi. De voorvleugels bruin , met witte- ge-

kronkelde (Irepen ; de achtervleugels lichtbruinachtig

graauw, alle met eenen grijzen rand.

Woonplaats, In September op 'de maluwe.

Voortteling. Uit de in November gelegde eijeren

,

komen de rupfen eerst in Mei des volgenden jaars voort,

deze volwasfen zijnde , veranderen fpoedig , hetzij tus-

fchen eenige bladeren , of los op den grond tot poppen

,

uit welke de kapel in September ten voorfchijn komt.

IV. Peesvleugelige (neuroptera).

CCXXXIV. JUFFER of WATERJUFFER {LI-

BELLULAy

Geflachts-Kenteeken. De mond met kaken, en ver-

fcheide voelertjes voorzien ; de lip in drieën gefpleten ;

de fprieten korter dan het borstftuk , dun en draadvormig

;

de vleugels uitgcfpreid; aan den ftaart der mannetjes

haakachtige nijpers.

I. L. QUADRiMACULATA. Linn. Spec, 1 5 p. 2619.

Fabric. Ent, Syst. II, p. 373, N*=*. i. De vier-

vlekkige Juffer. La Francoise,

Reaumur, Inf, VI. tab. 35, f. i en 2.

Kenteeken. De kop bruin, van voren boven de kaken

groenachtig geel; het borstftuk bruin; het bruine boven-

lijf wordt naar onderen fmaller; de vier doorfchijnende

vleugels aan het gelid en langs den buitenrand geel; de

achterfte in het midden, voor aan bij den rand met ecne

zwarte vlek,

Woort'
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JVoonpIaats, Langs de waterkanten. Is niet zeer gz^

raeen.

Foortteling, De worm, uit welke het infect voort-

komt, heeft alle de deelen van een dier, en leeft in het

water.

2. L. FLAVEoLA. Llnn, Spec, 2, p. 2619. Fa-

BRic. Ent» Syst. II, p. 375, N^. 6. De geelach-

tige Juffer. rEleonore,

RoESEL, II. D. ie St. bl. 20<5, tab. 5, f. 4, F.

Kenteeken» De oogen groenachtig blaaiiw; het borst-

ftuk breed, en even als het geheele lijf groenzwart ge-

ftreept en gevlekt; de vleugels doorfchijnend
, glanzig,

met zwarte aderen doortogen , en aan den hoek van den

voorrand een langwerpig vierkant vlekje.

Woonplaats, Op de weiden , nabij floten en wateren.

Voortteling. Gefchiedt als bij de voorgaande.

3. L. vuLGATA. Linn, Spec» 3 , p. 2620. Fa-

BRic. Ent* Syst» II, p. 377, N^. 16, De gemecne

Juffer.

RoESEL, 11. D. ie St, bL 214, tab. 8.

Kenteeken, De vleugels doorfchijnende en ongevlekt;

het lijf rolrondachtig , bij fommige rood, bij andere geel-

achtig met zwarte ftrepen,zoo over de lengte als breedte.

Woonplaats, Aan de ftaande wateren en de kanten

met biezen en riet begroeid.

Foortteling, Tegen den tijd der gedaanteverandering

klimmen de maskers uit het water, in hetwelk zij van

het ei af, tot hunnen' volkomen wasdom leven, langs

eenige waterplant op , om in eene juffer te veranderen.

4. L.
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4. L. DEPRËSSA. Linn* Spet, 5, p. ^Ö2t. Fa-

BRic. E72t, Sysi, II, p. 373 5 N^. 2. De plat-

achtige Juffer. I^a .Sylvie,

RoESEL, II. D. ie St. bl. 207, tab. 6, f. 4, M. en tab. 7, f. 3,

F. HERB8T, C. 2, 4e Sr. i\ 150, tab. 47, B. f. 2.

Kenteeken, Groote bruine blinkende oogen ; het borst*

ftiik, de hals en Ijet overige gedeelte van het voorlijf

bruin, het eerfte ter wederzijde met eene groenachtigc

witte vlek; het breede bruine achterlijf naar achteren

fpits toeloopende , fraai geel gevlekt en geftreept ; aaii

het laatfte lid zijn 3 fpitfe puntjes geplaatst ; de vleugels

doorfchijnende , op ieder derzelve ecne zwarte vlek, door

welke eene oranjegele ftreep loopt.

Woonplaats Des zomers aan heggen en döornftruiken.

Voortieling, Gefchiedt als bij de voorgaande.

Eigcnfchappen. Zij dragen het einde van hun achter-

lijf een weinig naar boven gekromd.

5. L. vuLGATissiMA. Ltnn, xSpec, 6, p. 2621.

Fabric. Ent, Syst, II, p. 377, No. 14. De zeer

gemeene Juffer. La Justitie,

RoESEL, 11. D. ie St. bl. 206, tab. 5. f. 3.

Kenteeken, De borst geel, het lijf zwart, over het

midden en langs de zijden geel geftreept en gevlekt.

Woonplaats, Langs de waterkanten, aan de biezen

en het riet.

Voortteling, De maskers komen in het water uit de

eijeren voort, en ondergaan de verandering in eene juf-

fer, boven hetzelve , aan eenen rietftengel of aan eene bies.

d, L. AENEA. Ltnn, Spec, 8 , p. 2622. Fabric.

Ent.
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Ent. Syst, II, p. 381. N^. 35. De kopergoene Jiifilr.

VAminthc,

RoESEL, 1. D. 2C St. bl. 205, tab. 5, f, 1, M. Sülzèr, Keniit,

der Inf. tab. 17, f. loi.

Kentecken, De oogen gfoet, bruin, blinkende; het

lijf goudglanzig groen; op het borstftuk een goudgeel

fireepje; de vier doorfchijnende vleugels aan de geleding

en aan den voorften rand geel, aan het einde met een

zwart vlekje ; aan het achterlijf bij het mannetje drie , bij

het wijfje twee uitftekende punten.

Woonplaats^ Veel langs de waterkanten.

Voortteling. Als de voorgaande.

7. L. viRGO. Linn. Spec, 20 , p. 2626a, Fabric*

Ent, Syst, II, p. 386, N*". i. Agrion. De Beck-

jufFer. La Louise,

RoESEL, 11, D. ie St. bl. aai, f. 7, M. f. <5, F.

Kentecken, Blinkende bruinroode oogen; het fraai

groene lijf eindigt in een paar korte fpitfen, die bij de

mannetjes eenigzins gekromd, bij de wijfjes regt zijn;

de vleugels aan beide einden doorfchijnende , in hun mid-

den blaauw.

Woonplaats, Reeds in Mei vliegen zij, zonder zich

op eenig voorwerp meer bijzonder op te houden.

Voortteling, Gefchiedt als bij de voorgaande, alleen

duurt de paring langer, en het wijQe legt hare eijeren

niet zoo fpoedig.

8. ViRGO. Linn, Spec, 20, p. 2626, 2l, Fabric.

Ent. Syst, II, p. 387, No. I. d. met bruine goud-

glanzige vleugelen. Roesel , II, D. ie Sr. bl. 221.

f. 5.
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ft ^, Is Vvaarlchijnlijk eene veriGlieidcnheid van de bo-

venltaande.

9. PuELLA* iihitJi Spec, 21, l^i 26a6.a* Fabric*

Ènt, Syst» li. p» 387» No. 2» Agrion. Het Juflertie4

GöËOAARt, Inf. 111» tab* R. Roesel, Ih Di ie St.bl.227,tab; loj

f. 3, M. 4. F. SuLZER, Kennz, der inf, tab* 17, f* 10a.

' Ktnteekeh, Gröote groene oogen ; het borstftuk én

het lijf paafsehachtig ^ liét eerfte van boven niet driö

zwarte ftrepen , van onderen geel * de vleugcis fmal en

doorfehijnende , aan den buitenrand met een zwart vlekje*

Bij het wijfje is de paarschachtige kleur groenachtig

blaauw* Verfclieidenheden van deze komen er voor met

het lijf van boven bruin, van onderen groenachtig blaauwj

het lijf bruin en geel , en andere meer.

WoonplaatSk Op moerasfige weilanden»

Voorttelifig, Gefchiedt genoegzaam op dezelfde Wij^ë

als bij de voorgaande*

Èigenfchappcn, Vliegen alleen in warm wedet* bij

dag , en zitten *s nachts ftiL

CCXXXV* HËT HAFT of OËVERAAS iÈPllË-

MEKA).

Ge/lachtS'Kenteeken* De mond tandeloos * vict ê:cef

korte draadvormige voelertjes ; de binnenfte kaak met dö

lip zamengewasfen 5 de fprieten kort , elsvormig , twcé

groote bijoogjes boven de gewone oogen ^ opftaande vkil«

gels 5 de onderfte zeer klein ; de ftaart borftelh^rig*

De jiaart driehorfteligt

t» E. VULGATA. Lhiri* SpCCi tjP<JSd2§< pAfifiJü*

A ft Ënii
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Ent. Syst. II, p. 68, N*^. i. Het gemeen Haft. FE-

fhémère d trots filets et ailes tachctdes. Der ge-

meine Haft.

'SuLZER, Kenttz, tab. 17, f. 103,

Kenteeken, Het lijt bruin ; de vleugels netvormig,

bruin geaderd en gevlekt.

Woonplaats. Aan de waterkanten en over het water.

Voortteling. Het wijfje legt een ovaal klompje, het-

welk uit zeer veel eitjes zamengefteld is , de daaruit

voortkomende maskers leven eenige jaren in het water.

Daarna komen, midden in den zomer, binnen weinige da-

gen op verfcheiden plaatfen eene verbazende menigte van

deze haften op eenmaal uit het water opvliegen, welke

alsdan vervellen. Doch in dezen haren volkomen ftaat

blijven zij flechts kort, ftervende na verloop van maar

weinige uren. Zie swammerdam, Btbl. Nat. p. 218,

S19, 234 et feqq. tab. 13, 14 et 15.

* * De ftaart f^eeborflelig.

2. E. BiocuLATA. Linn. Spec. 5, p. 2629. Fa-

BRic. Ent Syst II, p. 70, N^. 9. Het tweeoogig Haft.

VEphémere jaune d deux filets et ailes reticuUes.

Der zweiaugige Haft.

Swammerdam, Bihl, Nat* p. 218, 219, 234, et seqq. tab. 13,

14 en 15, Geoffroi, ƒ«/. 11. p. 239, No. 5, tab. 13, f. 4.

Kenteeken. Het lijf van boven geelachtig, van onde-

ren bruin , de ringen aan de onderzijde mei twee punten ;

de vleugels gaasvormig, doorfchijnend , aan den buiten-

rand geelachtig.

Woonplaats. Inzonderheid aan onze groote rivieren ,

al-
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alwaar dezelve des zomers gedurende twee of drie avon-

vondcn bij millioenen uit het water opkomen en binnen

4 a 5 uren verdwijnen.

Voortteling. TA] legt hare eijeren op het water ^ uit

welke , nadat zij op den grond gezonken zijn , een 7.ti^

pootig infcct of masker voortkomt^ hetwelk in het vol-

komen haftinfect verandert.

3. E. HORARIA. Limu Spec. 9, p. 2630. Fabric*

Ent Syst. II, p. 71, N^ 13. De Mut. PEphémère

d deux filets et ailes margtnées^ Der Stun denhaft*

Renteeken, Het lijf bruin, fomtijds wit; de vleugels

:wit ; aan den dikften rand zwartachtig ; omtrent 4éil

vierde duims lang.

Woonplaats. Is zeer algemeen aan waterachtige plaatfen.

CCXXXVI. DE WATERMOT {PHRTGANEA).

GeJlachtS'Kenteeken, De mond met eene hoornacbtige

,

boogvormige, korte, fcherpe, tandelooze kaak, de bui-

tenfte perkamentachtig; vier voeldraadjes ; drie neven-

oogjes, de fprieten borllelig, langer dan het borstftuk;

over elkander liggende vleugels , de onderlle gevouwen*

De kaak gefpleten^ de ftaart ftekelig gebaard met

twee geknotte horjtelharen,

1. P. bicaudata. Linn. Spec. 1 , p. 2^3 ï* ^^*

BRic. Ent. Syst. Ti, p. 7^9 N'^. 8. Semblis bicau-

data. De tweeflaartige AVatermot. La perIe briine d

raics jat/nes. D i e z w e y f c h w a n 25 i g e W a H-

fer motte.

Aa a fiüt*
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SuLZER. Histoire des Insectes, p. tab. 24, f. 8. IIerbst, £i>-

Uit, t2.ter hand» 4c ft., S, 164. tab, 48. B. f. 3.

Kenteeken, De fprieten lang, draadvormig, bruin; de

kop, het borstftuk en het lijf donkerbruin, over het

midden van de twee eerde loopt eene lange gele flreep

;

de vleugels netswijze geaderd, van onderen fmal, naar

het einde breeder en een derde langer dan het lijf.

Woonplaats. Op waterachtige plaatfen, en langs be-

ken en rivieren.

* ^ De jlaart jlomp^ de binncnkaak met de lip

zamengewasfen.

2. P. STRiATA. Linn. Spec. 5, p. 2632. Fabric.

Ent, Syst. II, p. 75, N^. 2. De geftreepte Watermot.

La Frigane de couleur fauve* Die geftrichelte

Wasfermotte.

Geoffroi, Ins, 11. p. 046, No, i, tab. 13, f. 5.

Kenteeken. De fprieten zoo lang als het geelachtig

roode lijf; de vleugels bruinachtig tegelrood , met getakte

aderen ; omtrent een derde langer dan het lijf; de pooten

lang en gedoomd.

Woonplaats, Op (lijkachtige plaatfen en langs de wa-

terkanten.

3. L, grisea. Linn, Spec, 6, p. 2632. Fabric.

Ent Syst, II, p. 78, N^. 14. De graauwe Watermot.

Die graue Wasfermotte.

Reaumur, Ins, 111, tab. 13. f. 8, 9, 11.? De oeer, Ins, H,

p. 399. No. 3. tab. 13, f. 21.

Kenteeken, Het lijf graauw; de vleugels grijs ge-

wolkt, de voorftc met eene zwarte vlek aan den rand.

Woon-
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Woonplaats. Zij houdt zich niet aan eenig bepaald

.voorwerp op, men vindt ze zoowel aan Ichiiren als op

boomen en planten.

4. P. GRANDis. Linn, Spec, 7, p. 2633. Fabric.

Ent. Syst. Il, p. 76^ N°. 9. De groote Watermot.

Die grosfe VVasfermotte.

RoESBL, 11. D. ie St. bl. 248, tab. 17. Sulzer, Gesch. der Ins,

tab. 29, f. 9. Panzer. XI 1, tab. 18.

Kenteeken. De Iprieten geelachtig , zoo lang als het

lijf, hetwelk okergraaiiw is, de voorvleugels helder-

graauw, met donkerbruine aderen en ftrepen doortogen,

en een wit fcipje op ieder derzelve; de achtervleugels

graauwachtig geel , met donkerbruine ribben.

Woonplaats, Meer aan ftaande,dan üielvlietende wate-

ren vindt men ze vrij algemeen.

Voortteling, Zij legt hare eijeren aan de boven het

water uitftekende planten , of ook aan fteenen langs den

oever leggende. De rups komt in Mei of Junij uit de-

zelve voort; zij maakt zich een koker of huisje van

fpaantjcs of fplinters , welke zij aan elkander lijmt , van

een fpinfel voorziet, en met zich voert. Tegen den tijd

van hare verandering maakt zij het vast aan eenig lig-

chaam, dat gedeeltelijk onder water is, en deels daarover

hangt, om daarin tot eene pop te veranderen , uit wejke,

na verloop van 14 dagen , de watermot ten voorfchijn komt.

5. P. RHOMBiCA. Linn. Spec, 8 , p. 1633. Fa-

bric. Ent. Syst. II, p. 77 ^ N^. 13. De ruitvlekkigc

Watermot. Die wurfleckige Wasferraot t? c.

RoESEL, 11. D, ie St. bl. 244, tab, i6> f. 5 en 6. Herbst» Ein-

t&U, li. B. 4e St. r. 165, tab. 4'J, B. {. 2.

A -x \ Kau
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Kentcêken, De fprieten lang; het borstftuk geelachtig,

ftét alditéflijf groenachtig; de voorvleugels zeér fmal,

okergeel, met twee witte vlekken; de achtervleugclS'

meest wit, naar den voor- en zijrand geelachtig.

Woonplaats. Jo waterachtige plaatfen.

VoorttcUng, De rups maakt, even als de voorgaande

,

een huisje van gras , houtbast en andere dergelijke ftof-

ïm^ bekleedt hetzelve inwendig met haar fl^infel en voert

bet met zich ; tegen den tijd harer verandering hangt zij

fier aaft eene boven het water uitftekende plant, en on-

dergaat in hetzelve de verandering tot eene pop , uit Wel*

Ke de watcriiiot na verloop van 14 dagen uitbreekt.

Bïgcnfchappén, De rups aast , behalve op watergé-

wasfen, ook op visfchen.

CCXXXVn. DE GAASVLIEG QHEMEROBIUS).

GeflachtS'Kenteeken. De buitenkaak kort , hoornach-

tig, die van binnen rolrond, regt en gefpleten ; de lip

vooruitftekende en geheel ; vier vooruitftekende ongelijke

(Jraadvormige voelertjes , geen bijoogen , de vleugels neer-

gebogen , niet gevouwen ; de fprieten langer dan het bol-

le borstftuk , borftelig en vooruitftekende.

* * De lip hoarnachtig^ aan de punt gerond^ en

ge'welfd»

I. H. PERLA. Linn, Spec. 2> p» 2639. Fabric.

Ent. Syst, II, p. 8a, N°. 2. De Parelfloersvlieg. Het.

Stinkertje. Le Lion de Pucerons. Die Perlflor-
fliegc.

RoESEL, 11 Ic n. ie Stuk, bl. ij8, tab. ai, f. 4 en 5. Herbst,

£i«hh.^ Ue E.» 4e Stukj f, 167 » tab, 50, f. i, panzler Xll,
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Kenteeken, De oogen goudglanzende ; het gchcele

lijf, gelijk ook de vleugels , zacht ,
geelachtiggroen en

doorfchijnende.

Woonplaats. In de tuinen op den vlierboom.

Voornchng. De wormen of maskers , 14 dagen oud

zijnde, omfpinnen zich , aan een zamengebogen blad , tot een

kogelrond tonnetje , van grootte als eene erwt , veranderen

daarin tot eene pop , uit welke het gevleugeld infect

binnen 3 weken ten voorfchijn komt.

Eigen/chappen. Tusfchen de vingers geeft zij eenen

drekachtigen (tank van zich.

CCXXXVIII. DE BASTERDJUFFER.
{MTRMELEON.^

GeJIachtS'Kemeeken, De mond en de kaken hoorn-

achtig en fcherp ; de lip vooruitdekende ; geen bijoog-

jes; de fprieten naar het einde dikker; de vleugels dak-

vormig; aan den Haart der mannetjes twee aan elkander

regtuitloopendc draden , welke een' nijper uitmaken.

I. M. FOiiMicARius. Ltjjn, Spee, 3, p. 2643. Fa-

jiRic. Ent, Syst. II , p. 93 , No. 5. De Mieren-Bast-

aardlibelle. De Mierenlecuw, Lc Fourmilion. Der
A m c i f e n 1 ö w e.

RoÊsÈL, 11 Ie D. ie Stuk, bl. 95, tab. 17 20. Pander,

XII, tab.? SuLZER, Kentiz., tab, 17, f. 105.

Kenteeken. Het lijf blaauwachtig met gele ringen , de

vleugels doorfchijnend
, geelachtig met bruine aderen en

vlekken.

TVoonpïaats. Vliegt des nachts.

Foortteling. De uit het ei voortgekomen worm (mic-

A a 4 ren-
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yenlccuw) maakt zich in Mei of Jimfj, ook wel eerst ia

Julij of x\ugustus, van zandkorrels, welke liij met een

lijmachtig vocht, dat door eene buis van achteren ont-

last wordt, zamenkleeft, een kogelrond tonnetje, in het-

welk hij binnen 4 weken in eene pop verandert; de tijd

gekomen zijnde, dat de pop de gedaante van eene libelle

zal aannemen, breekt zij met den kop door het zand-*

tonnetje, komt er tot aan het borstftuk uit, breekt als-,

dan het poppenvlies en kruipt als libelle uit dezelve.

Eigenfchap.pen, De worm maakt eenen trechtervormig

gen kuil, in welken hij zich tot aan den kop verfchuiit,

au de mieren of andere infecten, welke ^au den ranci

van dit kuiltje komen en met het gulle drooge zand naaf

beneden glijden , te vatten eq te verllinden,

CaXXXlX, UE SCORPIOENVLIEG QPJNQKPA).

Qcjlachts-Kcnte^ken, De bek als een rolrond hoorHi

^chtig fnuirje vooiruitCtekende , de binnenkaken ongetand,

de huitcnfte aan het einde gefpleten ; de lip zeer lang en

de vooruitftekende mond bedekkende; vier bijna even

lange voelertjes ; drie kleine bijoogjes ; de fprieten draad-

vormig, langer dan het borstftuk ; de ftaart van het man

iietje eindigt als eene fchaar, het wijfje is ongewapend,

I, P. COMMUNIS, Linn. Spec, \ , p, 2645, Fa-^

lr;c, Ent, Syst, II, p, 97, N^. i. De gemeene

ScorpioenvlJeg, La mouch& scorpion^ Die gemeine
^corpionsfliege,

3»VL7.ER, ^ennz. tab. 17, f. 106, Id„ Gefchichte etc* tab, 25,,

f. p en 6, Pa>z.er, >:ll, tab, lo,

^^nH'cken^ De i*^:)rietQi; bQftaan uit meer dan dertig

rin-
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ringetjes ; de vleugels even lang , zwart gevlekt ; het lijf

zwartachtig bruin, langs de zijden geel, de drie laatfte

ringen kastanjebruin, als eene fchaar uitloopende.

Woonplaati^ Op de velden aan de waterkanten, en

pp de duinen op het havikskruid (Jtiieracium),

CCXL. DE KAMEELVUEG iRAPHIDIA^.

GeJIachts-Kenteeken. De buitenkaak boogswijze ge-

tand , de binnenfte rolrond , ftomp ; de geronde lip on-

verdeelt , hoornachtig ; vier zeer korte , bijna even lange

draadvormige voelertjes ; drie kleine bijoogjes , fchuins

afloopende vleugels ; de fprieten zoo lang als het van vo-

ren uitgerekte en rolronde borstftuk; aan den ftaart der

wijfjes een krom flap borftelhaar.

I. R, opHiopsxs. Linn Spec. i, p. 2647. Fabric.

^nt, Syst, II, p, 99, N''. I. De flangvormige Ka-

nieelvlieg. La Kaphidie, Die Kamelhalsfliege.

JloESEL, Til, D, ie St, bl, 121, tab, 21, f, 6 en 7, Sülzer,

Gefch» tab. 25, f, 9, Panzer, XI 1, tab. ii.

Kente^ken^ De langwerpige kop is met den hals bij-

na zoo lang als het achterlijf, en blinkend donkerbruin

van kleur; de vier vleugels zijn doorfchijnend , geel-

achtig bruin, met een donkerbruin vlekje aan den

voorften rand.

Woanplaats^ Op de weiden.

V, Vjjesvleugelige (hymenoptera.)

CCXLI. DE GALWESP {CTNIPS).

Qcjlachti^ktntechcn^ Gefpletcn kaken , vier knodfigc

A a 5 vüc-
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voelertjes ; geknakte draadvorniigc fpricten met 7— 13

lecdjes ; het achterlijf van onderen puntig , in hetwelk

de angel dikwijls geheel , doch Ibms ook maar gedeelte-

lijk verborgen ligt, en zich fpiraalwijzc kan omkrullen.

1. Cynips rosae. Linn, Spec. i , p. 2649. Fa-

BRic. EjH. Syst, II, p. 100, N''. 2. De Rozen Gal-

wcsp. L e cynips de bedeg aar» Die Rofengall-

wcspe.

Blankaart, tab. 16, f. 5. V. Z. Frisch, VI, tab. x. Panzer,

XII, tab?

Kenteeken. Zwart , het achterlijf roestkleurig , van

achteren zwart ; roestkleurige pooten ; draadvorm ige en

bijna regte fprieten.

Woonplaats op de wilde , of hier te lande genaamde

honds- of duinroozen,

Voorndlng. Zij komen uit een eirond en achterwaarts

fpits uitloopend masker voort , van hetwelk de kop met

twee nijpertjes voorzien is,

Eigenfchappen. Door hunne huisvesting op de wilde

rozen, veroorzaken zij die zonderlinge ruige knobbel-

vormige , fomtijds ook wel fponsachtige uitwasfen

,

voorheen als geneesmiddelen onder den naam van Spongia

Cynosbati en Bcdeguar bekend, doch thans buiten ge-

bruik geraakt.

2. C. Glechoma , Linn, Spec. 3 , p. 2649. Fabric.

Ent, Syst, II, pars 10 1 , N». 3. liondsdrafs Galwcsp.

Die Gundermann's Galwespc.

Blankaart, tab. 186. Reaumur, Ins, T. III, t. 42, f. 1—5.

HobTïuiN, I D. 12 St. pi. 95, f. I.

Kenteckcn, Vicrvleugelig 5 het lijf bruin, het horst-

tluk ruiü,". ITaon-
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Woonplaats, De bladeren der- hondsdraf.

Elgenfchappen, Dit infect doet door het kwetfen van

de bladeren der plant , welke het bewoont , ronde , bes*

vormige iiitwasfai ontftaan , welke dikwijls een wornipje

bevatten , hetwelk nog niet voldoende bekend is,

3. C. QuERCusFOLii. Linn. Spec, 5. p. 2651. Fa-

ERic. Ent. Syst, II, p. loi , N^. 5. De Eikenblads-

of Galnotengalwesp. Le cinips de la galle lisse ei

ronde du chène. Die Eic hsblattsgalwespe.

Blankaart, tab. i6, f. A—IT. Panzer XII, t. it. Friscit,

T. III, tab, 3. f. 3. RoESEL, ib. III. D. ie St., p. 353,

tab. 55—53.

Kenteeken, Zwart ; het borstftuk geflreept , de Voch-

ten graaiiw , de dijen van onderen zwart.

Woonplaats. In de bladeren der eikenboomen.
'

Voortteling. In September is het wormpje tot volko-

menheid gekomen, om in een popje te veranderen en het

volkomen wespje te worden.

Elgenfchappen, Het is deze galwesp, welke door

het kwetfen der onderfte oppervlakte der eikenbladeren

de zoo algemeen bekende en tot velerlei gebruik zeer

nuttige galnoten doet ontftaan.

4. C. Fagi , Linn, Spec 12, p. 2651. Fabric.

Ent Syst, II. p. 102, No. 11. De beukenbooms Gal-

wesp. Die Buchengalvvespe,

Tiuscn, Inf, II. tab. 5.

Kenteeken, Zwart , ongevlekt , de kop klein en ne-

derwaarts gebogen, de fprieten klein en rolrond; het ach-

tcilijl' digt tegtïn den riig gekeerd , en zonder buisje, de

vlcu«
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vleugels lang en geaderd. Lang i lijn , breed bijna | lijn*

IVoonpL en Voortt, Op de bovenzijde van de blade-

ren der beukenboomen , onder welke de wijfjes in groot

aantal hare eitjes leggen , uit welke de wormpjes en daar-

na het wespje zelf voortkomt.

Eigenfchcippetu Het is deze foort, die, waarfchijnlijk

even als alle anderen van dit uitgebreid geOacht, door

het kwetfen der bladeren , die zonderlinge uitvvasfen of

wratten doet ontflaan, welke vrij algemeen zijn bekend

geworden onder den naam van gallen , die op de beuken-

bladeren eene bleekgroene kleur hebben, en, na door de

.wormpjes te zijn uitgeknaagd, eerst blaasachtig op het ge-

voel, doch opdroogende, hard en hoekig zijn, en bij

welke de plaats der opening nog zigtbaar is , door welke het

hiiect zich uit dit zijn verblijf naar buiten begeven kan.

5. C. ViMiNiALis. Linn» Spec, 13. p. 2651. Fa-

BRic, Ent, Syst, II, p. 100, N°. 12. De Galvvesp

van den bindwilg. Die Bandweidengalwespe.

RoESEL, Ile D. 2e St. Pl 520, tab. 10 , f. 5—7.

Kenteeken, Geel, het borstlhik zwart.

Woonplaats, Op de bladeren der bindwilgen.

Voortteiing, Het wormpje fpint zich in binnen de

gallen, en valt in het najaar met het blad op den grond,

blijft, gedurende den winter in zijn fpinfel verfcholen^

alwaar het omftreeks April pop, en in Mei of Junij vo-1^

komen galwesp wordt.

Eigenfchappcn, De gallen op deze boomfoorten , door

dit inlect veroorzaakt, zijn vrij groot, rondachtig cu

meestal onder de rib van het blad gelegen.

CCXLIU
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CCXLÏI. DE BLADVVESP iTENTHKEDO),

GejlachtS'Kenteektn, De mond met getande kaken en

vier draadachtige voelertjes voorzien; de vleugels vlak en

als gezwollen. Bij de wijfjes lieeft de korte angel twee

zaagvormige blaadjes, die in cene fleuf maar even zigt-

baar als verfcholen liggen; het borstfhik en achterlijf

even breed, de fprieten of knods- of draadvormig; foms

zonder leedjes , foms kamvorm ig.

* Met knodsvormige fprieten.

I. T. Femorata. Ltnf7, S^^ec, ijp. 2653. Fabric.

Ent. Syst, II, p. 104 , N°. i. De dikpootige Blad-

wesp. La moiiche d scie è grosses cuisses. Die dik-

fchenkliche Blattwespe.

SuLZER, Gefch, der Inf, tab. 26, f. 4. Geoffroy, O. L. T. i.

p. 263, pi. XIV, f. 4. Lc Frclon noir a échancrure,

Kenteeken. Knodsvormige gele fprieten ; het lijf zwart

,

de achterdijen zeer dik ; het eerde fchildje als uitgefne-

den ; de pooten bruinachtig geel. Lang i duim , breed

3 yijii-

IVoonpL en VocdfeL Op de wilgen en elzen, welker

fappen hun tot voedfel fchijnen te verftrekken; zeer zeld-

zaam in de noordelijke en niet overal in de zuidelijke

provinciën van Nederland.

Eigenfchappen, Tot heden toe onvolkomen bekend;

het masker is groen van kleur; de rugftreep blaauw, die

der zijden geel.

2. T. Lutea, Linn. Spec. 3,p. 2654. Fabric. Ent.

Syst, II, p. 105, No. 3. De gele Bladwesp. La Mou-

chc d scie jaune. Die gelbe Blattwespe.
Trisch,
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Frisciï, Ins, IV, tab. 25. Roesel, Ins, Ile D. 2e St, p. 526,

tab. 13. Houttuin, Ie D. 13e St. pi. 95, tab. 5, (waarlchijn-

Ij^k liet mannetje.) Panzer, T. Xll, tab. 14.

Kentccken. De fprieten knodsvormig en geel; ook

hebben de meeste ringen van het achterlijf dezelfde kleur.

IVoonpl. en VoedfcL Op de wilgen- , elzen- en bcr-

kenboomen, met wier fappen zij zich fchijnen te voeden.

Voontding, Deze bladwesp legt omftreeks Mei hare

eijcren onder de opperhuid van de jonge teedere bladeren

der zoo even genoemde boomen, uit welker eitjes de

de rupfen voortkomen, door welke de beide oppervlakten

der bladen die knobbels verkrijgen, welke hunne gewo-

ne natuurlijke gedaante zoo zeer verandert ; deze kleine

rupfen, die met 22 pooten voorzien zijn, verfpreiden

zich alsdan verder over den geheelen boom, voeden zich

met deszelfs bladeren , en laten zich eindelijk , doorvoed

zijnde , op den grond vallen , alwaar zij hunne verdere

gedaanteverwisfeling ondergaan.

Eigenfchappen, Het volkomen en rupsvormige mas-

ker is glad^ en groen van kleur, en heeft een zwarte

flreep op den rug.

3. T. Amerin/e. Linfi, Spcc. 4, p. 2654. Fa-

BRiG. Ent, Syst. II, p. 106, N^. 5. De roodvvilge

Bladwesp. Die rothweiden Blattwespe.

GoedAART, Ins, 1, tab. 64. Panzer, XII, tab. i. Roesel,

He D. 2e St. p.484 en 518, tab i. en 11. Panzer, XII, tab. i,

Kenteeken. Geknodlle fprieten; het lijf eenigermate

ruig en graauvvachtig zwart ; het achterlijf van onderen

ros , de lip wit.

Tfoon-
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Wo'oTipL en VocdfcL Meestal op den zoogenaamdcn

roodcn wilg, met wiens loof dit inlect zich voedt.

Eigenfchappefj. Deze is vooral onvervaard, zoo dat

men dezelve gemakkelijk vangen kan ; het masker is ge*

rimpeld, groen van kleur en als met een wlc waas over-

dekt.

* Bladwespen met ongelede en buitemvaarts

dikkere fpritten,

4. T. UsTULATA. Linn, Spec, 1 3 , p. 2856. Fa-

BRic. Ent. Syst. II, p. 108, N^. 12. De gebrand-

merkte Bladwesp. Die gebrantte Blattwespe.

SuLZER, Kennz. d, Ins. tab iS, f. 3. De geer, Ins. 11, tab. 39

f. 19—20.

Kentceken, De fprieten eenigermate knodsachtig,

draadvormig en zonder geledingen ; het borstfhik blaaiiw-

üchtig; eene bruine vlek op de vleugels, het lijf zwart,

de fchenkels (tibid) bleek.

Woonplaats, Op de in heggen en llruiken in het

wilde (taande zoogenaamde honds- of wilde rozenboomen.

Voortteling, Het masker is groen, met twee witte

ftrepen geteekend; de kop lichtrood; een donkeren band

over het lijf.

5. T. PAViDA. Linn, Spec, 'j^^ p. 2661. Farric.

Ent. Syst, II, p. 115, N^. 40. De fchuwe Blad-

wesp.

GoEDAART, Ins, II. pi. 17. Reaumur. O.C. V. tab. 12, f. 19—21.

Kenteeken, Zwart ; aan de fprieten zeven knoopvor-

mige leedjes ; aan het achterlijf drie ringen ; de pooten

roestkleurig.

Woon-
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Woonplaats. Op de rozenboomen, derzclver bladérctt

en de rozen zelve.

Voortteluig, Het masker is groen , heeft een' gcleit

kop en fchijnt als met een wit meelachiig (lof beftrooid

te zijn; de randen der ringen of infnijdingen met zeer

kleine, korrelachtige, witte en pmitig uitloopende verhe-

venheden omzoomd.

6. T. ROSiE. Linn, Spec* 30^ i6ói. Fabüic*

^Ent, Syst, II, p. 109, . N^. 18* De rozen Bladwesp*

La Mouche è strie du rost er* Die Rosenblatt-

wespe.

GoEDAART, n. tab. 3. MeRian, ïns* Eür* tab. 144. Rob*

SEL, ib. U, tab. 24.

Kenteeken. Zwart ; knodsachtige draadvormige fprieten*

Woonplaats* Op onderfcheidene foorten van rozen-

boomen.

VoortteUng. Nog zeer onvolkomen bekend; zfj legt

hare eitjes, naar men meent, onder de buitenrchors vart

de jonge takjes der rozenboomen ; het masker heeft maaf

18 pooten , is op den rug geelachtig bruin en met flip-

pen geteekend , op ieder van welke een haartje gevonden

wordt; de zijden licht groen: zij fpinnen hare tonnetjes

in , op de rozenbladeren , doch meest onder den grond*

Lang 4, breed i\ lijn.

7. T. CAPRE/E , Linn, Spec. SS 9 P* s^^S. fABRid.

Ent Syst, II, p. 118, N'^. 54. De ruige wilgs Blad-

wesp. Die Geiszweïdenblattwespe.

Frisch, VI, tab. 4. Panzer, Xll, tab. 8. Goedaart I,

tab. 19. Reaümür , 1, tab. i, f. 18. het masker T. V. t. li,

f. 10.
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^ Kcnteeken. Geel; de fprieten iret 7 leedjes; kop#

borst en het onderlijf van boven zv/art ; op de vleugels

eenc gele ftip. Lang 4, breed li lijn.

Woonplaats. Niet alleen op de ruige wilg (Salix

caprea L») , maar ook op andere foorten van dit boom-

gedacht; gelijk ook op de roode aalbesfen en zooge-

naamde doorn^ of kruisbesfen»

Foortteling. De groene zvvartgefi:ippetde rups ver-

toont zich meestal in de maanden Junij en Julij; de

bladwesp zt\v^ gewoonlijk in Augustus.

Eigenfchapperu Het verdient nader onderzoek, of

bet beflendig waar zij, dat deze bladwesp zeer dikwijls

groote ichade aan alle de foorten en verfcheidenheden on-

zer aalbesboomen toebrcnge, met beltendige uitzondering

der zwarte (^Ribes nigrurn)^ welke zij gezegd wordt on-

aangeroerd te laten.

******* Van nog onzekere afdeelingen*

8. T. RUMiciSé Linn. Spec, 51 , p, 12670. De
Bladwesp der Patichplant (rümex Z.)

Reaumur, ib* V« tab. lo, f. I3-^I4«

Woonplaats* Op onderfcheidene foorten Van het ge-

dacht. Rumex L, of Patichkruid,

Fooriteling, Zoo al niet onbeilemd, ten minde nog

zeer onzeker.

9. T. ULMl. Linn* Spec* 51, p. 2670. De olms-»

of ijpcnbooms Bladwesp.

.ReaumüRj ib» V. tab. lOj f. i^.

W^oonplaats* Op de olm- of ijpenboomen.

B b to. r.
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ïo. T. PRUNi. Limj.Spec,'$2'P* 2670. Tk pruimenboo-

men Bladwesp.

Reaumur, ib. V, tab. ia, f. 16.

Woonplaats, Op de pruimenboomen , vooral op die

der zoogenaamde kwetfenfoort.

CCXLIV. DE SLUIPWESP (^ICHNEUMONy

Ge/lacht s-Ke?2tccken, De onderkaak regt, vliezig, in

tweeen gefpleten, aan het uiteinde gerond behaard; de

bovenkaak boogvormig , fpits , ongewapend ; de lip rol-

rond , aan de punt vliesachtig , uitgerand , hoornachtig ;

vier in lengte ongelijke draadvormige voelertjes in het

midden der lip. De fprieten borllclachtig en uit meer

dan 30 leedjes bedaande. De bij de wijfjes buitenvvaarts

uitllekende angel ligt in eene rolronde tweekleppige fchede.

Sluip'wespen met een wit fchildje^ en wit ge-

ringde fprieten,

I. J. suGiLLAïORius. Linn, Spec. i, p. 2674. Fa-

BRic. Ent, Syst, T, U. p. 132 N». i. De zuigende

Sluipwesp. Die faugende Schlupfvvespe.

5ÜL&ER, Gefch. d, Inf, tab. a6, f. n.

Kenteeken, Het fchildje geelachtig; het borstftuk on-

gevlekt ; het achterlijf zwart; op twee ringen wederzijds

eene witte (lip. Lang 6, breed if lijn,

Woonplaats^ Op bloemen van vele plantgewasfen.

VoedfeL Maskers en poppen van andere iniecten.

a, J. sATüRATORius. Linn^ Spec, 9 , p, 2675.

Fabric. Ent, Syst, p. 135 , N^. 15* De verzadigende

Sluipwesp, Die fuljêndc Schlupfwespe*
SsCMixr-
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icUAEFFER, icnn . tab, <5i, f. 4. De geer, I. tab. aj, f. <5,

Kenteeken^ De kop rondachtig , het fchildje wit j het

borstduk ongevlekt, het achterlijf zwart , het iiitemde wit.

Woonplaats Op verfcheiden boomen en andere plant-

gewasfen.

Ve^dfeL Onbeftemd, doch, naar men meent, gelijk

de vorige.

Met een wit fchildje en geheel zwarte fprieten.

3. J. PERSUASORius. Linu, Spec. 16, p. a68i.

Fabric. Ent, Syst. '^, 145, N». 49. De verleidende Sluip-

wes}\ Der.verführende Schlupfwespe.

SuLZER, ib. tab. 2<$, f, 12. Panser, XIII, tab. 18.

Kenteeken. De kop paarsachtig bruin, rondom de,

oogen een gele kring ; het borstftuk van dezelfde kleur ,

doch gevlekt , met twee gele ftippen ; het fchildje wit 4

bet lijf rolrond , dun en lang ; op alle de ringen weder-

zijds twee witte flippen; de vleugels geelachtig, aan den

voorrand eene lange fraalle oranjegele vlek ; de pooten

roestkleurig.

Woonplaats, In tuinen op verfcheiden planten.

4- J. coMiTATCR. Linn, Spcc, 24, p. ^6^^, Fa-

bric. Ent, Syst, II. p. 151, N^. 71. De geleidende

Sluipwesp. rIchneumon noir è anneaux hlancs aux

antennes. Die begeleitende Schlupfwespe.

Panzer, XIII, tab, 14. Reaumur, ib. VI. tab. 29, f. 1—4.

1. Kenteeken, De (prieten hebben in het midden 3 of

P 4 witte leedjes nevens elkander; voor bet overige zijn

zij, even gelijk het gehecle infect, dofzvvart van kleur;

li b » het
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het lijf, dat met een dunne draadvormisre geleding tm
het borstftuk gehecht is , loopt in eene fpitfe punt uit

;

de vleugels zijn geelachtig, en hebben aan den voorrand

cenen bruinen zoom, en aan de dijen der acbterpootcn

een wit vlekje j de fchenen blaauvvachtig geel. Lang

ij duim.

Woonplaats» Op verfcheiden bloemen , in bosfchen

en weiden; ook vindt men haar in de nesten der met-

felaarsbijën , alwaar zij derzelver maskers verflinden.

' * • Het fchildje gelijkkhurig met het borstjluk ,

en eene flreep op de geringde fprictcn,

5. J* MANIFESTATOR. Linn, SpCC. 32, p. 269 !•

Fabric. Ent, Syst, p. 162, N^. 187 De langfhartige

Sluipwesp. rIchneumon d longue queue. Der gros-

fe fchwarze Raupentodter mit dem ongefleck-

ten unterleib.

Panzer» XIII. tab. 2ï. Reaümuk, VI. tab. 29, f. lö. Hout-

tuin, ib. ï. D. 12; St. bl. 19S, pi. 96, tab. 4.

Kenteeken» Zwart, ongevlekt; het achterlijf lang rol-

-fond , en aan het borstftuk vastzittende ; de pooten roest-

kleurig ; de zeer lange angel ligt in eene tweekleppige

fcheede ; de vleugels groot en aan den voorrand met eene

yoestkleurige, lange fmalle vlek geteekcnd.

Woonplaats» Op zandige plaatfen,

Voortteling. De lange angel Icliijnt ook aan ^^zt

te dienen, om waarfchijnlijk hunne eitjes in of op de

rupfen- en wormen te leggen , die in de reten der boom-

fchors fchuilen.

. Eigenfchappen. Rolander verliaalt, gezien te heb-

ben, dat zoodanig eene wesp in een bondeltje wilgeblr-

den
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den eene kleine opening maakte en door hetzelve de daar-

in verlcholene rups opzocht.

6. J. coMPUNCTOR. Linn, Spec, 33 , p. *i.6^i,

BRic. Ent. Sysi. p. 163, N^. 121. De Steker van de

Wilgenhoutrups. richneumon noir d queue de la Ion-

geur du corps. Die fteckende Schlupfwespe.

£cHABPF£K, Icon* tab. 49.

Kenteeken. De kop aan den mond rosachtig^ het lijf

zwart , glad , ongevlekt , langwerpig en door een deeltje

aan het borstftuk gehecht, de angel korter dan het ach-

terlijf; de pooten geelachtig ros. Lang 7 lijnen.

WoonpL en Voortteling, Op verfcheiden planten, en

wordt gezegd uit eijeren, in de poppen van fommige ka-

pellen gelegd, voort te komen.

7. J. VENATOR. Linn, Spec. 36, p, 2692. Fa-

BRic. Ent. Syst. II. p. 168, N^. 143. De jagende

Sluipwesp. Die jagende Schlupfwespe.

Panzer, tab. XIII, tab, 15, Banchus,

Kenteeken, De kop en het borstftuk zwart; het ach-

terlijf eenigermate fikkelvormig omgebogen, van boven

geel gevlekt, van onderen aan het grondftuk hoogrood;

de pooten ros; een angel, die ingetrokken kan worden-

Lang \ duim.

Woonplaats. Op verfcheiden plantgewasfen.

8. J. EXTENSOR. Linn, SpcQ^ 37, p. 2693. Fa-

BRïc, Ent, Syst. II* p. 168, N^. 146, De uitdijende

Sluipwesp. richneumon brun ^n filet. Die De hen de

Schlupfwespe.

B b $ PAK.
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pANSER, Xlll, tab. II. Pimpla,

Kent€eken. Geheel bruin, voor en op zijde van den

kop twee witte draadjes ter lengte van het borstduk ; het

lijf rolrond, de vleugels veelkleurig. Lang 5 lijnen.

Woonplaats, Op de appclbooraen in de tuinen, op

de bloemen van veldgewasfen ; inzonderheid van fcherm-

dragende planten , ook niet zelden binnen de huizen , en

tegen de glasramen.

***** Met geelachtige fprieten,

9. J. LUTEUS. Linn, Spec^ 55, p. 2706. Fabric.

Ent, Syst, p. 178, N^. 186. De gele Sluipwesp. Plch-

neumon jaime d ventre en faucilk^ Die gelbe

Schlupfvvespe.

GoEDAART, Ins, II. p. 138, tal>. 37. SüLZER, Kenrt» d, Ins,

tab. 18, f. ii8.

Kenteeken, Roodachtig geel; het borstlluk geflreept;

het achterlijf fikkelvormig ; de doorfchijnende vleugels

hebben aan de voorzijde eene geelachtige llip ; de zeer

korte angels reiken naauwelijks verder dan het uiteinde

.van het lijf; de pooten geel. Lang 10 lijnen.

Woonplaats. Op de weiden en wegen langs de dui-

nen, op de Itraten en tegen de venfterramen.

Voedfch Rupfen en maskers van andere infecten.

Voorttcling. Zij legt hare eijeren in de zoogenaamde

mlgen ty/eeftaartrups , welke door het aan elkander

vastfpinnen eeniger Avilgenbladen eene in vijf hokjes af-

gedeelde woning vormt, van welke ieder een enkel popje

bevat, uit hetwelk, na verloop van omtrent 10 maanden,

de fluipwesp ten voorfchijn komt.

Klei-
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^ t 4> ^ * « Kleine Jluipwespen^ bij welke het achter-

lijf eirond en aan het borstfiuk digt yast-

gehecht is,

10, J. BEDEGUARis. Linn, Spec 63, p. 2713.

Fabric Ent. Syst. II, p. 185, No. 215. De Bede-

guars of Rozenknopsfluipwesp. Le cynips doré a queue

du bedeguar lisse. Die Hainbuttenfchlupfwespe.

Blankaart, Schouwb. 188, 12, Roesel, lil. D. ie St. bl. 256,

tab, 53. f. F. Fem. en G. 3Ias, H. aucia,

Kenteeken, De fprieten zwart knodsachtig rolrond; de

kop, het borstltuk, de buik en de dijen goudglanzig

groen ; op den buitenrand der doorfchijnende vleugelen

een bruin (lipje ; de angels langer dan het achterlijf,

hetwelk eenigermate nedergedrukt en goudkleurig is ; de

angelfchede zwart; de pooten bleekgeel. Lang ij lijn.

WoonpL^ Voedf, en Voortt, Op de hondsrozen en

eiken, alwaar zij gezegd worden zich te voeden met da

maden, die in de gladde knobbels of gallen dezer boo-

men beQoten liggen, welker plaats zij alsdan innemen,

om er hunne eijeren in te leggen, uit welke daarna de

maden, en vervolgens het volkomen infect voortkomen.

11, J. PUPARUM, Linn» Spec, 66^ p. 2713. Fa-

bric. Ent, Syst, II, p. 186, N°. 221. De Poppen*

(luipswesp. Le cynips des chryJaUdes de papillons.

Die Puppenflupfwespe.

GoEDAART, Ins. I, p. 144 , tab. -^7, De eerfte van de twee mid-

delfte figuren. Reaumur, Ins. VI, tab. 30, f. 13— 15. Roe-

SEL, 11. D. 2e St. bl.439, tab. 3, f. 4 en 5,

Kentceken, Goudkleurig blaauvv 5 het acliterlijf glan-

B b 4 zig



39i N.VAMLIJST van

zig groen ; de fprieten en pooten bleek , Ibmtijds blaauvv

oranjegeel. Lang if lijn,

Woonplaats. Op de ijpenboomen, gelijk ook op fom-

mige foorten van kool.

Voorttding. Zij legt hare eijeren in de poppen van

verfcheiden kapellen en vliegen , zjoo dat goedaart ge-

tuigt, er eens Sa, en geoffroy uit flechts éém enkele

pop een groot aantal te hebben zien voortkomen.

12. J. GLOBATUS, Ljnn, Spec^ 74, p. 2715. Fa-

BRic. Ent, Syst. II, p. 188, N^, 230, De witwolli^e

Sluipvvesp. richneumon 4 coton blanc. Die Ballen^

fchlupfwespe,

pANzER, VIU, tab. 8, Reaumur, II, tab. 33, f. 5 en.6, Merian,

/»ƒ. Europ, tab. 22.

Kcntceken, Zwart 5 de fprieten zoo lang als het lijf,

drie korte ilekeltjes ; de doorfchijnende vleugels hebben

^an den rand eene bruine flip , en liggen kruifelings over

elkander; de pooten roestkleurig. Lang i lijn.

Woonplaats, In de weiden en velden, op de gras^

halmen en andere plantgevvasfen,

Voortteling^, Zij legggen hare eijeren in het lijf der

rupfen, binnen hetwelk de maskers zich ontwikkelen, en

vervolgens in poppen veranderen, van welke men er vele

te zamcn in zijdeachtige balletjes, ter lengte v^n bijna

een duim, en van gedaante als een duivcnei, aan de

grashalmen of andere plantgewasfen aantreft, uit welke

het volkomen fluipwespje voortkomt.

13. J, glomeratus. Linn, Spec, 75, p, 2715. Fa-.

BRic. Ent, SystAh p. 188, N^, 213. De gezellige Sluip-

-wesp, richneumon d coton jaune. Die gefeU

fghaftjichc Schlupfwespe, Cto,^^,
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COKi)AART, I. p. JI3, t. 59, f. a. ROESEL, II. D, 20 St. bl. 45,3

,

^ tab, 3, a. b.

Kenteeken. Zwart ; de fprieten knodsachti^ ; het

lijf blaauwachtig zwart ; de vleugels groen en rood , de

püoten geel. Lang \\ lijn.

IVoonflaats. Op verfcheiden foorten van kool, en

ook op andere plantgewasfen

.

Voorttcling, Hare eijeren legt zij in het lijf van de

rups , der ?ap, brasfica , uit welke de wormpjcs vol-

vvasfcn voortkomen , die zich een tonnetje , en met vele

anderen te zamen vereenigd , gele onregelmatige balletjes

ipinnen, uit welke naderhand de jonge kleine (luipwes-

pen voortkomen,

CCXLV, DE ZANDWESP of RUPSENDOODER,
DE BASTAARDWESP bij houttuin iSPJIEX)

LE SPHEX.

GcJIachts-Kenteeken, Kaken in den bek, doch zon-

der tong; de draadvormigc fprieten met lo geledingen;

de vleugels, zoowel bij het mannetje aks bij het wijfje,

plat neêrliggendQ , doch ongeplooid 5 de angel verborgen,

I. S, SABüLOSA. Linn, Spec, i, p. 2723. Fabric,

Ent, Syst. II, p. 198 , N^. i. De Spinnendooder,

Zandgraver. Der Sandgraber,

gCHAEFFER, Elem, tab, 8, f. 2. Sulzcr, Kennz, tab. ip, f, 120,

Houttuin, I. D. 12e St. pi. p6. f. 11.

Kentceken, Over het geheel zwart van kleur, en

ruig van oppervlakte ; het zeer lange fteeltje aan het

achterlijf is met twee leedjes voorzien ; de tv^ecde en
'

JP) b 5 der-
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derde ring of infnijdiiig zijn roestkleurig , en de vleugels

niet Janger dan de lieltt van liet dunne achterlijf.

fVoonpL , Voedf, en Foortt. Dit infect bewoont zan-

dige (treken , in welke het met deszelfs voorlle pooten

eene holligheid delft ter begraving der tot buit gemaakte

maskers van vlinders en fpinnekoppen , binnen welke het

Hechts één eitje legt, en daarna de gemaakte holte met

aarde fluit en bedda.

Eigttifchappen. Ook deze foort fchijnt door den

Schepper beltcmd te zijn ter beteugeling der fchade, zoo

dikwerf door de rupfen veroorzaakt , welke door dit in-

ibct met eene bijzondere vaardigheid gedood worden , en

alsdan zoo tot voedfel van zich zelve, als van deszelfs

jongen dienen.

2. S. FuscA. Linn. Spec, i6 , p. 2729. Fabric.

Ent. Syst. II, p. 210, No. 46. De bruine Zandwesp.

Die braune Sandwespe.

GoEDAART, Ins. I, tab, 58. De geer, Int. W. p. 147. tab, a8,

f. 6.

Kenteeken. Donkerbruinachtig zwart ; glad ; de drie

eerfte ringen van het onderlijf roestkleurig , de achter-

fchenkels zaagswijze getand.

Woonpl. en Voedfel. In drooge zandige (Ireken, al-

waar zij de rupfen dooden , en dezelve in vooraf daartoe

gemaakte holen begraven.

Voorn, en Eigenfchapp. Als de voorgaande.

3. S. NiGRA. Linn. Spec. 62 , p. 2730. Fabric.

Ent. Syst. II, p, 21 , N**. 51. De zwarte Zandwesp.

of Rupfendooder. Die fchwarze Sandwespe.
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Kcnteeken, Geheel zwart; het achterlijf aan de boi'<>€

.als vastgehecht ; de randen der ringen heider.

IVoonplaats. Op zandige plaatfen.

Voortteling, Rupfen en dergelijken.

4. S. PECTiNiPES. Linn, Spec, 17, 2730. De
.kampootige Zandwesp ofRupfendooder. Der kammfüs-
zige Sandwespe.

,' Kcnteeken, Zwart en glad; het voorRe gedeelte van

hst achterlijf roestkleurig ; de buitenzijde der voorde poo-

.ten behaard ; het achterlijf van boven rood.

• Woonplaats. Op zandige plaatfen.

5. vS. VARiEGATA. Linu, Spcc, 18, p. 2730. Fa-

«BRic. Ent. Syst. II. p. 211, N*^. 53. De bonte Zand-

wesp. Die bonte Sandwespe.

Kenteeken. De houding, grootte en geflalte als die

der zwarte, zoo even vermeld; de kop en fprieten zwart

;

de lip en de bol van het oog wit ; de borst zwart , van

voren met vier witte flippen , van achteren bij het fchildje

TOS'; het achterlijf zwart, glanzig en met twee witte

.ftippen geteekend ; de pooten zwart , de dijen ros ; de

.vleugels wit, doch aan het einde bruin.

Woonplaats^ Op zandige plaatfen.

VoorttcUng, Rupfen en maskers van andere infecten.

CCXLVI. DE GOUDWESP (CHRTSISy L\

MOUCHB DORÉE. ThE OOLDEN FLY. DiE GOLDWESPE,

V GeJlachtS'Kenteeken. De mond met kaken voorzien,

doch zonder fnuit ; draadvormige fprieten , van welke

de ecrfle geleding langer is dan de elf overige. Het ach-

ter-
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terlijf van onderen gewelfd, en aan weerszijden met een

fchildje voorzien. De aars getand, met een' gedeeltelijk

uicltekende angel ; de vleugels vlak , het lijf goudkleurig.

I. C. IGNITA. Linn. Sptc, i , p. 1744. Farric.

Ent, Syst, II, p. 241, N^. 10. Het vuurglanzige

Goudwespje. La chrysideouguepedoree^ bleue et rouge*

Die feuerrothe Goldwesp e.

ScHAEFFER, Elem, tab. 40. Pamzer, XIV, tab, aa. Sulzer,

Kennz. tab. 19, f. 121. Frisch, 9, tab. 10, f. i,

Kerjteeken, Glad , glinfterend ; de borst blaauwach-

tig groen ; het lijf goudkleurig en aan het uiteinde met

vier tandjes voorzien.

WoonpU en Voortt. In reten en gaten van muren

,

vooral van tegen het Oosten gelegen lage wanden, van

waar frisch dezelve ook de bonte of hoogkleurige leem-

wesp genoemd heeft, en in welker fcheuren en holen zij

hunne eijeren leggen,

CCXLVIL DE WESP (^FESPJ).

Gejlachts-Kentecken» De mond met kaken, doch

zonder fnuit, de bovenvleugels in beide geflachten ge-

plooid ; de fteekangel binnen eene fchede befloten ; hal-

vemaansvormige oogen ; het lijf glad,

I. V. CRABRO. Linn, Spec. 28 , p. a748, Fabric.

Ent, Syst, II, p, ^ss-i N^« 9» De Hornaar, Le frelon.

The Hornet, Die Hornisfe,

3WAMKH£RDAM, BlH. N. tab. a6, f. 9, Schaeffer, Icon, 53

^

tab. 136, fig. 3.

Kenteekcn, De fprieten en de kop vaal en brninach-

tiii
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tig van kleur, de bovenlip geel, de oogen zwnrt, glan-

zig. Met borstfluk zwart , van voren roskleiirig en on-

gevlekt ; de ringen van het achterlijf ieder met twee aan

elkander rakende zwarte ftippen geteekend; de vleugels

geelachtig. Lang i duim.

Woonplaats, Vooral in oude, holle boomftammen,

onder de daken, in bijenkorven, en ook in den grond

^

in welke zij dikwijls holen tot hun nest en verblijf ma-

ken, foms van meer dan één voet niiddellijns.

VoedfeL Behalve op de boomvruchten, aan welke

zij groote ichaden toebrengen, azen zij ook op de vpr-

fchillende nitvloeifels , die de fchors van fommige boo-

men van zich geeft, gelijk ook op andere infecten, zoo

als b. V. op de kreeftfpinnen , cfe fpinnekoppen , de bijen,

kleinere wespfoorten, en andere meer, ter voeding, zoo

van zich zelve, als van hun jong broedfel, benevens

ook op den honig der zoogenaamde honig- of tamme bijen.

Voortteling, Ook deze foort wordt gezegd (lecht3

één eitje te leggen in iedere cel van hun zonderling nest,

hetwelk uit eene llofFe, veel naar graauw bruin papier

gelijkende, is zamengedeld , en uit horizontaal boven el-

kander liggende dunne fchijven bellaat, uit welk eitje,

weinig dagen nadat het gelegd is , een wit wormachtig

masker voortkomt , hetwelk door de ouden , met bijen ,

wespen en honig gevoed zijnde , na herhaalde huidvcr-

wisfeliiigen , pop en daaruit eindelijk tot eene volkomcne

wesp wordt.

Eigenfchappen. De huishouding der hornaars, door

swAMMERDAM cn REAUMUR ZOO vüjtig ondcrzocht en

breedvoerig befchreven, heeft vele bijzonderheden , welke

dezelve van die der gewone honigbijen onderfcheiden , of-

fchooa
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fchoon de ccrfle ook ecne foort van honig maken, diC'

echter van den gewonen bijënhonig vooral daarin afwijkt

,

dat dezelve niet alleen ecne bruine kleur, maar ook eene

veel mindere hoeveelheid van fuikerdeelen en daarbij eenen'

onaangenamen fmaak heeft. De fteek van de hornaren:

is ten hoogde pijnlijk , vooral bij heete zomerdagen, wan-

neer een' gemeenfchappelijken aanval derzelve niet zelden

aan menig paard en ander vee liet leven gekost heeft;

het aanhoudend bevochtigen met het Alcali yolatih fluor

heeft daar, waar men nog tijdig hulpmiddelen mogt aan-

wenden , het meest nuttig geweest,

c. V. VULGARIS. Linn. Spec, 4 , p. 2748. Fa-

BRic, Ent. Syst, II, p. 0.56^ N**. 10. De gemeene

AVcsp. La guepe commune. The Wasp, Die Wesp e.

SwAMMERDAM,/?/^/. A'öZ,tab.26,f. 8. Reaumur, ƒƒ/ƒ/. ^. /«J.T. VI,

tab» 12, f. 7 en ü. Trisch, IX, tab. 12, f.2. Panzer,XIV, tab. 19.,

Kenteeken, Op het borstftuk weêrzijds eene kleine

afgebrokene gele ffcreep; het fchildje met vier vlekken'

geteekend ; op de ringen van het achterlijf, meestal zwarte

van elkander afgefcheidene (tippen; de wijfjes zijn groo-

ter dan de mannetjes , en , gelijk ook de werkwespen met

een' angel voorzien.

JVoonpï, en VoedfcL Onder de daken, doch meest on-

der den grond, in welke zij hunne nesten uit zeer kleine

en dunne ftukjes of fpaandertjes van afgeknaagd hout

bouwen. — Behalve de meeste vliegen, ook allerlei foort

van vruchten, vooral die, welke rijp zijn, als mede de

honig der gewone bijen.

Voorttelifig, Zoo het fchijnt, zeer overeenkomflig

roet die der bijen , doch tot heden nog in vele opzigtert

enzeker. , Ei-
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Eigenfchappen^ De gewone wespen zijn zeer gcvoe-

Jig voor koude , die zij moeijelijk verdragen , waarom zij

ook het meest bij warm weder uitvliegen; des winters

fchijnen zij te vasten;, vergaderen geeneu voorraad en

maken Hechts weinig honig.

3. V. RUFA. Linn, Spec, 5 , p. 2751 , Fabric.

Ent, Syts, II, p. 258, N^. i^. De roodbruine of rosfe

Wesp. Die braunrothe Wespe.

Reaümür, Hist. d, Ins, T. VI, tab. 14??

Kenteeken, Aan weerszijden der borst een klein geel

(Ireepje ; op het fchildje twee Hippen ; het onderlijf geel,

van voren roskleurig.

Woonplaats, Offchoon men meent, dat deze foort

,

vooral in de bosfchen onzer landprovincien , en dikwerf

in menigte wordt aangetroffen , is dezelve aan den fchrij-

ver dezes nog niet voorgekomen.

4. V. PARiETUM. Linn, Spec, 6, p 2751. Fa-

bric. Ent, Syst, II, p. 265^ N'\ 45. De Hout- of

Wandwesp. Die wand we spe.

RoESEL. Ins, 11. D. 2e St. p. 479, tab. 7, f. 7 en 8. Panzer^

XIV, t. 23. Frisch, Ins, IV. tab, 12, f. i,

Kenteeken. Zwart ; op het borstftuk en het fchildje

twee (tippen en vijf gele ftrepen op het achterlijf, van

welke de eerde ver van de andere is afgefcheiden.

Woonplaats, In de gaten en achter de befchotten en

oude wanden van weinig gebruikte fchuren, zolders en

oude, vooral echter van verlatene, gebouwen en hout-

werken.

Vocd^
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Vocdf.^ Voortt, en Eigenfch, zijn tot heden ook aart

den fchrijver dezes nog onbekend.

5. V. MURARïA. Lirin, Spec. 8 , p. 2751. Faric-

Ent. Syst. II. p. 0.6'ir ^ N^. 50. De Muurvvesp. Die

M a u e r w e s p e.

SCHAEFFER, IcOTl , tab, 24, f. 3. FuiCHT, IrtS. p, tab. 12, f. 8 Cfl p.

llenteeken. Zwart; op het borstlluk twee roestklcu-

rige vlekken, en vier gele ftrepen op het onderlijf, vail

v/elke de eerfle van de overigen zeer verwijderd is ; vol-

gens FABRicius is het fchildje ongevlekt, ook zijn de

zoogenaamde voor- of kniefchenkels geelachtig.

Woonplaats. In oude dikke muur- en metfelwerken.

Voedf,^ Voortt, en Eigenfch, als van de laatstvorigc

,

ook aan den fchrijver dezes mede nog onbekend.

• 6. V. ARVENSis. Lirm. Spcc. 12, p. 0.7^s* Fa-

BRic. Sp, Inf. T. I , p. 465 , No. 40. De Akkerwesp*

Die Akkerwespe.

ScHAEFPER, Icon, tab. 93, f. 8. De geer. Int, T. ti, p. T4<^,

No. 3.

Kentecken, Op het achterlijf vier gele ftrepen , van

welke de derde niet doorloopt, maar afgebroken is.

Woonplaats, Hier en daar in den grond der akker-

velden.

Focdf, , Voortt, en Eigenfch, onbekend.

CCXLVIII. DE BIJE (iAPlS^

GeJlachtS'Kenteeken, De mond met kaken en eene

omgebogene friuit, die in eene tweekleppige fcheede ligt;

de vleugels bij alle de fekfcn plat ; de wijfjes en de ge-
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geflachtelooze hebben een' ftekenden en bedekten angel

;

zeer korte voelertjes en draadvormige fprieten.

lé A. LONGtcoRNis* Ltrifi. Spet. i 5 p. a^/^ö. Fa*

ÊRic. Eucera longicornis ^ Ent. Syst. ïï, p. 343,

N'*. I. De langhoornige Bije» PAbetlle d longues an*

unnts. Die langhornige Biene*

SwAMMERbAM, B'thU N, i^ tab. 2e, f. 6. Houttuin, l.Dfc 12e stil

pi. 97, f. o. Panzer, XVI) tab. 21*

Kenteeken. Draadvormige regte^ niet geknakte fprie-

ten, zoo lang als het lijf, hetwelk ruig en hoogrood

- van kleur is.

Woonplaats. Bijna overal, ook hier te lande , waar

flechts bloemen in menigte gevonden worden*

Voedfet. Het honigfap der bloemen.

a. A. CENTUNCULARis. Linn. Spec. 4, p» 275^1^

FabrIc. Ent. Syst. II, p. 337, N^. c}S. De Snijders^

of Lappenbijeé rAbeillc coupeuse du rosicr. D i e

Rofenbiene.

ReAümür, o. 1., T. 6, tab* ió, f. 3, 4. Pander, XV 1, tab. i^.

ScHAEFFERj ïc, tab* 252, f. 6 en f.

Kenteeken-, Klein; zwart en glad; de buik als met

rosgele wol bedekt.

Woo72plaats. In den grond, alwaar zij zich uit de

bladeren der rozeboomen rolronde nesten tot vertlijf

maken.
. . 1

3. A. MELLiFicA. Linn,, Spec* 22, p. ^774» Fa-*;,

BRic. Ent. Syst. II, p. 327, N^ 58. De Honigbije*

VAbeilh domcstique oU abeille des ruches* DieHonig^
biene.
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j|WA^fMKROA^ , B. N, tab. 17, f, i. De Werkbqe.

—
'

—— -' "
'

• ••' " ' f. 3. Het w^'fje

,
. f. 4. Het mannetje. «— Sulzer ,

Kennz, Inf, tab. 19, f. 123. Panzer, XVI, tab, 16, 17 en 18-

Mas, Fem. et operaria.

Kcnteeken, Ruig; het borstlluk graaiivvachtig ; het

achterlijf donkerbruin , de achterpooten met fijne haartjes

bezet , en binnenwaarts dwars geftreepti

Woonplaats. In den vrijen of zoogenaamden natuur-

ftaat bewoont de honigbije de holle (lammen of zware

oude takken der boomen; onderjukt in de korven, in

welke zij ter vermeerdering van hunnen honig en was

door ons gehouden worden.

Foedfel, Het fap en het ftuifmeel der bloemen van

fommige planten, van welke het eerlle hun tot bereiding

van honig, het laatfte tot het maken van was dient.

De yoortteling en eigenfchappen der honigbijen zijn

zoo naauw aan elkander verbonden en tevens nog in ve^

lerlei opzigten met zooveel duisters en onzekers ver-

mengd, dat ik gemeend heb omtrent dezelve, ter vol-

doening aan het alhier bedoelde oogmerk, zoo beknopt

mogelijk, alleen eenige der meest belangrijke uitkomften

te moeten vermelden, welke de waarnemingen der voor-

naamfte natuuronderzoekers wegens de huishouding der

honigbijen hebben opgeleverd, en wel

Eerfiehjk^ dat iedere afzonderlijke (laat en huishou-

ding van honigbijen, of zoogenaamde zwerm of Jïoky

(ten getale fomtijds van 22 tot 24 duizend fluks) meest-

al beftaan uit ééne enkele van het vrouwelijk geflacht,

gewoonlijk de koningin of moederbije genaamd, wijders

uit ongeveer 1500—1600 bijen van het mannelijk gedacht,

1>Ü
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bij ons dckbyen genaamd, en uit omtfent 20,000 ge^.

flachtcloozè -^ gewoonlijk onder den maam van dorre of

'werkbi/en bekend.

Ten tweede , dat de koningin of moedefbije (die dun

,

doch lang van lijf is, en korte vleugels, den kop ruig,

het gebit getakt en bruine pooten heeft), als de eenige

ware moeder van lederen ftok of zwerm zoodanig kan-

Worden aangemerkt, dat van hare tegenwoordigheid alleen

de moed , de duur en gelijkmatige bereidwilligheid van

alle de overigen geheel fchijnt af te hangen,.

Ten derde ^ dat, naar men meent, omtrent 700 van

de mannelijke of dekbijen (welke groot en fterk van lijf

en met lange vleugelen voorzien zijn) geheel en alleen-

fchijnen beflemd te wezen ter bevruchting der koningin ^

en dat wel gedurende hunne gemeenfchappelijke vlugt,

na welke vereeniging zij door de werkbijen of omgebragt,

of ten minfte uit den zwerm verftooten en geweerd worden*

Ten vierde^ dat de zoogenaamde dorre of werk-

bijen van alle de overigen, zoo door hunne kleinere

gellalte^ naar evenredigheid langere vleugels, glad ge-

bit en zwarte voeten, als door het hun alleen aan de

ach terpooren eigen groefje ter berging van den gemaakten

buit kenbaar, vooral fchijnen gefchikt te zijn tot het in^

zamelen van honig en was ^ het vervaardigen der daartoe

benoodigde raten en het verzorgen en opkweeken van het

broeifel of der jongen, welke uit één eitje, door de möe-

derbije in iedere der afzonderlijk daartoe gefchikte cellen

gelegd, en daarna tot witte kleine maskers geworden.

Voortkomen*

Ten '9ijfde ^ dat de^ e jonge bijen gewoonlijk binnen 2a

dagen hunnen volkomen Wasdom bereiken, en alsdan bij

C c a éénc
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ééne, twee of meerdere afdeelingcn , zwermen genaamd,'

allengs het algemeen gezin verlaten, en zich met eene

koningin of moederbije aan het hoofd tot eenen afzon*

derlijken bijenftok of huishouding vormen. Nog meent

men te mogen vastftellen:

Ten zesde ^ dat de grondflof voor den honig door de

werkbijen zoo uit het nektarfap der bloemen, als uit an-

dere zoete zelfftandigheden , in een afzondedijk blaasje

(^gezameld en toebereid zijnde, alsdan door dezelve in

de cellen der honigraten tot voorraad voor de algemeene

huishouding wordt uitgeftort; terwijl het y^as uit bet

lluifmeel der bloemen mede binnen het ligchaam der bije

gereed gemaakt, en tuslchen de fprieten of geledingen

van haar achterlijf als een zweet afgefcheiden en door

hfit zoo bewonderingswaardig diertje met zijne kaken en

pooten naar de wastafelen gebragt en aan dezelve vast-

gemaakt wordt. Eindelijk,

Ten zeyende^ dat niet alleen de regtdandrge plaatfing

der honigraten , maar ook de zeshoekige vorm , benevens

de aan de eene zijde hoogere rigting der van was ge-

maakte cellen , in allen opzigte aan de zigtbare oogmer-

ken ter bevordering van veiligheid, orde, onderhoud en

welvaart der geheele wonderrijke huishouding op het vol-

komenst beantwoordt.

4. A. ANNULATA. Ltnn. Spec, 33 , p. 2779. Fa-

BRic. Sp. Inf. T, p. 486, No. 77. De Ring- of ge-

ringde Bije. Die Ringbiene.

Kenteehen, Zwart, het voorde gedeelte van den kop,

benevens de ringen der pooten wit.

5. A. TERRESTRis. Ltnn* Spec. 41, p. 2781. Fa-

BRIC.
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BRic. Ent. Syst, II, p. 517, N°. 8. De Aardbije.

fJbcilU souterrains The humbU Bce, Die Erdbiene,

CoEDAART, 2, tab, 46. Panzer , Fauïi. Cerm, i, tab. i^,

Reaumur, Hist, des Ins. T, VI, tab. 3, f. i.

Kcnteeken. Ruig, een gele band, zwart op hetborst-

iluk, het einde van het achteriijf wit.

Woonplaats. Diep in den grond, alwaar zij uit hout-

fchilfers haar nest en cellen maakt, doch weinig honig

verzamelt*

6. A. HORTORUM. Linn. Spec. 42, p. 2781. Fa-

BRic. Ent. Syst. Il , p. 320 , N». 22. De Tuinbije.

Kenteeken. Ruig , zwart , het borstftuk van voren ,

gelijk ook het achterlijf met een' gelen band geftreept , het

uiteinde van hetzelve wit.

Woonplaats. Onder den grond in de tuinen.

7. A. MUSCORUM. Linn. Spec. 46, p. 2782. Fa-

BRic. Ent. Syst. II, p. 321. N^. 31. De Moshom-

mel. Die Moosbiene.

Frisch , Ins. IX, aö, 8. Reaumur, Hist. d, Ins. VI, tab. at

f. 3 en 4.

Kenteeken. Ruig; hoogrood van kleur, het achter-

lijf geel.

Woonplaats, In den grond , onder de mosplanten.

8. A. HYPNORUM. Linn. Spec. 47. p. 2782. Fa-

BRic. Ent. Syst. II, p. 322, N^. 32. De Grashom-

mel, rAbcille des mousses. Die Wasfermoosbiene.

HouTTViN, I. D. 12e St. pi. 97, f. II en ia. Reaumur, o. c,
VI, tab. 4, f. I. Panzer, XVI, tab, ia. .

C c 3 Ken-
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Kcntcek^n. Ruig ; hoogrood van kleur , het achterlijl

jKwart gebandeerd , deszelis uiteinde wit.

Woonplaats^ In den grond onder de mosplanten,

CCXLIX. DE MIER QFORMICJ).

Geslachts-Kenueken^ Kaken , geen tong , vier onge-i

lijke voelertjes ; roh-onde geledingen ; geknakte draativor^

'vormige fprieten ; tusfchen de borst en het achterlijf een

regt opftaand fchubbetje. Bij de wijfjes en geflachtelooze

een' verborgen angel. De mannetjes en wijfjes zijn met

.vleugelen voorzien, die bij de geilachtelooze ontbrel^en,

I. F. RUFA. Linn, Spec. 3 , p. 2798, Fabric,

^/^^ Syst, II , p. 351 , N^. 8, De rosfe of roodbruin

ne Mier, La Fourmi rousse et noire. Die roth-s

braune Ameife,

De geer, Ins, II, 2, 305, i, tab. 41, f. i en a. Schaeffer,

El, tab. 64, en Icon, lab. 5, f. 3.

- Kenteeken, Zwart ; het borstftak zijdelings zamengCr

drukt, en, gelijk ook de pooten, geheel roestkleurig 5 de

kop en het achterlijf zwart.

Woonplaats, Vooral in zandige gronden der bosfchen

,

alwaar zij zoo uit de verdorde bladeren of naalden der

denneboomen, als uit gras halmen en verdorde houten tak-*

jes zich nesten maken, die foms bijna een voet hoog

zijn en in hetwelk zij ecne harsachtige ftofFe bijeen-^

brengen , aan welke men den geur der jeneverbes feu

ïiieent te hebben waargenomen.

Eigenfchappen, Deze mieren leven gemeenfchappelijl?

en in groote menigte bij elkander , van welke de man-r

netjes en de wijijes vleugels hebben en geheel werkeloos

fphij«
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fchfjnen te zijn , terwijl het groot aantal van geflachtelooze

onophoudelijk voortarbeidt , en voor de eerde voedfel en

onderhoud opzoekt, en tot voorraad bijeenzamek, om de-

zelve daarmede gedurende den paar- en broeitijd te voe-

den , waarna zij de ouden wegjagen , doch de jongen be«

houden, verzorgen en opkweeken ter inftandhouding van

het algemeen gezin.

2. F. RUBRA. Li/jfi, Spec, 7 , p. 2799* FabriC.

Em. Syst, II, p. 353, N". 14. De roode Mier. La
Fourmi rouge. Die rothe Ameife.

Leeuwenhoek, Briev, V. 9, fept. 1687, p. 107, f, 8. De g&br«

/«ƒ. II, 2, p. 328, No. 6, tab. 43, F. I.

Kenteekcn. Steenrood van kleur; de oogen en de

Hip of het vlekje onder den buik zwart.

Woonplaats, Onder den grond, groote fteenen, in

zandige en houtrijke plaatfen , waarin zij haar nest bou-

wen en zich ophouden.

Eigenfchappen, In haren loop of derzelver werfc

gertoord of gevangen wordende, (leken zij met haren

angel, en veroorzaken, vooral (naar men meent) bij he-

vige zomerhitte, eene jeukte, gelijk aan die, welke dè

behandeling der brandnetelen doet gevoelen.

3. F. NiGRA. Wordt met bevreemding ^^rel in de

XII , doch in de XIII uitgave vaii het Linneaansch Syst,

Nat, niet vermeld; in Fabricius Entom, System. T,

II, komt dezelve, bl. 352 N**. 10, voor. De zwarte

of gewone Mier. Die fchwarze Ameife.

SWAMMERDAM, É, N. tab. l5 , fig. I—II. De 6ÉER, ƒ/»/. II,

p. 323, tab. 4a j f. 16.

C c 4 Xófh
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• Kenteeken» Geheel zwart, glanzig, de aars pikzwart,

de poQten of zoogenaamde fchenkels ascbgraauwachtig

van kleur. Zij is de kleinfte onzer inlandfche mieren.

• JVaonplaats. Onder den grond, alwaar zij, gelijk de

voorgaande, haar nest bouwen.

Si§e?2fchappen, Ook deze laten het vermogen van

haren angel gevoelen, doch zo^ider aanmerkelijk te hin-»

deren.

4, T, C(ESPITUM. Linn. Spec. 1 1 , p. 2800. Fabric,

Ent. Syst. II, p. 358, No. 35, De Zoden- of Veen*

jnier. Die Rafen. Die Schwarmaraeife,

SuLZER, Gesch, d, Ins, t^b. 27, f, 20^-^2. De geer, /«j,

T. II, p. 334, No. 7, tab. 43, fig, 21 en 22.

Kenteeken. Bruinachtig rood , de kop breeder da^.

het borstfluk en zoo groot als het geheel achterlijf, op

het borstfchildje twee bultjes aan het fleeltje tusfchen

de borst en het achterlijf twee knobbeltjes in plaats vaQ

^én fchubbetje.

JVoonplaats, Deels op bladeren , (lammen en takken

der boom^n , deels onder deii grond , in welke zij haar

nesten bouwen.

Vocdfeh Vooral zoete fteenvruchten , doode infecte^

en ander aas , gelijk ook allerlei zoete uitwareming der

boom- en andere plantgewasfen.

Voortteling, Over het geheel genomen , zeer veel

gelijkende naar die der hier boven door ons vermelde

eerlle foort , fchoon al mede den natuurkenneren nog-

in vele opzigten duister en zeer onvolledig bekend,

Eig^njchappen. Opmerkenswaardig is het , dat de?e

gedurig heen en weder trekkende niieren van een en de-,
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welfde geftalte , van gelijk maakfel en alle ongevleugelde

niannetjes zijn, terwijl men binnen hare onderaardfcho

woning fchoon zelden , ook anderen aantreft , die vier

vleligelen hebben en naar zwarte kleine wespen gelijken.

Deze grooter van geftalte dan de eerfle , behooren tot

het vrouwelijk geflacht ; ook zijn de mannetjes kenbaar

door hunne grootere oogen en het gemis van den angel

;

onder de merkwaardige bijzonderheden, aan' deze diertjes

^igen , behoort vooral ook , dat zij naar gelang der meer-

dere of mindere behoefte van warmte voor de maskers van

hun broeifel of aanftaande jongen dezelve meermalen on*

belchadigd in hunnen bek naar warmere , of ook wel

naar meer koele plaatfen ée'n voor écn verdragen , wel-

ken ijverigen arbeid zij voortzetten , tot de volkomene

verandering der maskers zelve , wanneer zij zich in een

^ïonderling zamenweeffel infpinnen.

En het zijn derhalve de zoo evengemelde maskers

,

4ie het zoo gezochte aas en voedfel van fommige kleine

vogelen , vooral der nachtegalen uitmaken , doch ten on^

r^gte voor de eijeren zelve der mieren gehouden worden.

De nuttigheid dezer diertjes is grooter , dan algemeen

bekend is , daar zij niet alleen op vele fchadelijke iniec-

ten azen , maar men aan hen dikwerf het behoud der

vruchten van menig eenen veel belovenden boom , aan

(ierzelver zonderling vermogen in het vermeesteren en

verteren van duizende rupfcn te danken heefc, terwijl

men dan, wanneer zij vooral voor de zoogenaamde fteen-

yruchtboomen fchadelijk zijn, of dreigen te worden, een

nieest voldoend behoedmiddel meent te kunnen aanwen-

den» door het bewinden van den beleedigden boomllarn

C c 5 met
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met een' ruigen krans van verfche ruwen hennip, opper-

vlakkig met teer befmeerd.

CCL. DE BASTAARD of ONGEVLEUGELDE
BIJE iMUTILLA).

Gejlachts-Kenteeken. Beide de gedachten ongevleu-

geld ; de mond hoornachtig, zonder tong; de lip voor-

uitdekende , eenigermate kegelvormig en aan de punt met

vier ongelijke voelertjes voorzien, van welke de leedjes

kegelachtig van maakfel zijn. Draadvormige fprieten; het

lijf eenigermate ruig j het borstftiik achterwaarts itomp ,

de llekende angel in eene fchede verborgen.

I. M. EUROP/EA. Linn, Spec, 4 , p. 28o5. Fa-

BRic. Ent. Syst, IL p. 363, N^'. 9. De Europifche

Bastaardbije. La Mutillc tricolore. Die Europaifche

Afterbiene,

SuLZER, Gesch, d, Ins, tab. 27, f. 23 en 24. Pan2er,XVI,

tab. 20.

Kenteeken, Zwart ; het borstflruk ros ; de rand der

ftrepen van het achterlijf wit; de pooten zwart.

Woonplaats. Offchoon ook hier te lande niet dage-

lijks voorkomende, wordt dezelve echter nu en dan op

zandige plaatfen , in de nabijheid der bosfchen en andere

houtgewasfen aangetroffen.

Voedfel. Aast op de bloemen.

Voortteling. Onzeker tot heden.

Eigenfchappen, Voor zoo verre aan den fchrijver de-

zes bekend is, ontbreken tot heden voldoende narigten,

7500wel omtrent de huishouding in het algemeen, als der

bij-
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bijzondere eigenfchappen , ook van deze infecten, zoo

dat men nog zelfs onzeker is , of zij afzonderlijk , dan

wel geraeenfchappelijk leven.

VI. Twee;vleugei.igej (diptera).

De infecten dezer afdeeling of orde hebben tot alge^

tneene kenmerken twee vleugels , achter welke , dig^ bij

de borst, 2 kleine knopjes of vleugelkolfjes even als ba»

lanfeerkolfjes (halteres) geplaatst, en onder een klein

ichubbetje bedekt zijn,

CCLI, DE HORSEL ipESTRJJS).

GeflachtS'Kenteeken, De zuigfnuit ligt binnen den

paauwen en door drie (tippen kenbaren mond; de voe^

ïertjes beftaan uit drie knopvormige leedjes, welke in

^en fijn borflelhaar uitloopen,

I, Oestrus bovis. Linn, Spec, 1 , p, 2809, Fa»

BRic. Ent. Syst. T. IV, p. 231, N^. 3. De Run-

der- of Osfenhorzel^ PQestre des hoeufs^ Der
Qchfenbremfe,

JBlumenbach, Ahhili» N, H, Gegenjitande, Heft, 5, fig, i en 2,

SpHAEF.FER, El, tab. pi. SuLZER, Gssch, der Ins. tab. 28, f, i,

Kenteeken. Gevlekte wieken ; het borstlluk geel , met

$en' bruinen band tusfchen de beide vleugelen ; het ach-

terlijf geel , met zwarte dwarsftrepen , en aan de punt

met goudgele haartjes bezet; de vleugels en balanfeer-»

kolfjes wit ; de pooten bleekgeel.

Woonplaats. Des zomers bijna overal, waar zich

rundvee ophoudt.
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VoedfeJ. Aast vooral op rundvee.

• Eigerifchappen. Dit voor het rundvee bijzonderlijk

zeer lastig infect , legt zijne eijeren tusfchen de haren

vooral van het jonge vee, uit welke eijeren het door de

warmte uitgebroeide masker in de gedaante van worm

zich door aanhoudend knagen een' weg tot onder de

huid van het rund baant, en aldaar gevoed en volko-

men wordt; alsdan dit verblijf verlaat en zich op den

grond vallen laat , in welke het zich begraaft , in eene

pop verandert, en eindelijk de voor het vee zoo lastige

als dikwerf fchadelijke horzel wordt.

2. O. Equi. (Waarfchijnlijk onder den naam van

Ocstrus nasalis in de XIII uitgave van het Linneaansch

Systema Natura opgenomen) doch door fabricius

in zijne Entom. Syst, Tom. IV, )), 232, N**. 7, als

O. EQUI vermeld. De Paardenhorzel. POestre de che-

val, The Horsehee, Die Pferdebremfe.

Heaumur , Jiist» der Ins. T. IV, tab. 35, f. 3—5. FRiscHi'

o. 1., T. 4, tab, 7. Doch vooral Blumenbach, Abh, Nat,

Hist. Gegenjldnde, Heft V, tab. 47, f. 3—5.

Kenteeken, VVitachtige vleugels, eene ftreep op het

midden van het lijf en twee zwarte flippen.

Voorn, en Woonpl, Dit infect legt zijne eijeren ge-

woonlijk in groote menigte op de fchouders en voorbee-

nen der paarden , die door likken de jonge maskers door-

llikken, en langs dezen weg binnen de maag bekomen,

alwaar dezelve gewoonlijk in het voorjaar maar al te me-

nigvuldig aanwezig en fchadelijk zijn.

Voedfel, Naar alle waarfchijnlijkheid het voedend

vocht der maagrokken of vliezen van het paard.

Ei-
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Êigenfchappen. De maskers van dit infect (door de

Engelfchen botts genaamd) hechten zich met het voorde

gedeelte van derzelver lijf, hetwelk veel naar de kern der

dadels gelijkt , aan den binnenlten rok der maag , zoo

diep en in zulk een groot getal vast, dat zij niet alleen

aan de paarden hevige pijnen en volkomene verkwijning,

maar met het doorknagen der maag zelve niet zelden een*

gewisfen en fmartelijken dood veroorzaken; ter beteuge-

ling en voorkoming van welk gewigtig onheil men thans

een zeer vermogend hulp- en geneesmiddel in het inwen-

dig gebruik van het oleum pyro animale dcpuratum

(voorheen onder dien van ohitm animale Dippelii be-

kend) gevonden en dikwerf met den besten uitflag aan-

gewend heeft.

3. O. HAEMORRHOiDALis. Llnn, Spec, 4, p. 2810.

(wordt bij Fabricius in zijn Entom, Spt. T. IV,

p. 232 , No. 7 /S, als eene verfcheidenheid van den Oes-

trus Equi , doch in deszelfs Syst. Antliat
, p. 289

,

No. 7 5 als afzonderlijke foort opgegeven). De Aars-

horzel. Die Mastdarmbremfe.

Clark, in de Transact, of the linnean. Society , t. III, p. 377,

tab. 23, Sqq. fig. 10—13,

Kenteeken, De vleugels ongevlekt en donkerbruin,

het achterlijf zwart, van hetwelk het grondftuk wit,

doch de punt of het uiteinde hoogrood is.

WoonpL en Voortt. Naar men meent, vooral in den'

endel- of regtendarm van het paard , werwaarts zich dit

infect echter niet door den aars begeeft, maar in de in-'

gewanden der paarden uit de eitjes ontftaat, welke door

deze horzelfoort meestal op en aan de lippen der paarden-
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gelegd, en door likken met fpijs en drank naar binttett

gevoerd en alsdan verder ontwikkeld worden.

FoedfeL Het zweet, en naar men meent, ook het

fchuiniend fpeekfel, vooral der paarden.

4. O* oviNus. Linn, Spec 5, p. 2811» Fabric*

Ent, Syst, IV, p. 232. N^. 8. De Scbaaphorzel*

rOestre du Mouion. Die Schafbremfe»

GeoffroY, Hïst de Insect» de Par, Totti. II, p. 456, No: a*

tab. 27 , f. I* Blumenbach , N» H, Gegenjl, Heft V, tab. 47, fig. 6—-7*

Kentceken» De vleugels doorfchijnende , en aan der»

Zelver grond fiuk geflippeld ; het eirond achterlijf met-

een' wiften en zwarten weêrfchijn ; de oogen roestkleurigé

Woojiplaats* Het masker in de zoogenaamde voor--

hoofdsholte , vooral van het fchaap , gelijk ook dikwijls

in dat der herten, reeën en geiten.

VoedfeL Zweet, fpeekfel en andere vochten en uit-

werpfelen dezer dieren, op welke zij azen.

VoorttcUng, Uit de eitjes, die dit infect meestal op

de lippen en in den omtrek van den mond onzer nuttig-

fte huisdieren legt.

CCLIL DE LANGPOOT of VLIEGENDE WA-
TERSPIN criPüLA).

GeJlachtS'Kenteeken De mond digt aan den uitgerek-

ten kop, van welken de bovenkaak gewelfd is; 2 krom-

me voelertjes, die langer zijn dan de kop; de fnuitkroni

en zeer kort; 3 kleine oogen.

NB. Van dit geflacht weêrllaan vele foorten, boven

misfchien alle and<?re infecten, ongehinderd den grootllen

graad
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graad van koude; de Heer de luc vondt dezelve 1560

toifen boven de oppervlakte der zee.

1. T. RivosA. Llfjft» Spec. 2, p. 2812. Fabric.

Efit. Sys(. IV, p. 233, N^. 2. De Beek- of Stroom-

langpoot. La üpiilc d ailes panachdes. Die Bach-

fchnacke.

SuLZEi^, Inf. tab» ao, f. ia8. Houttuin, I. D. ia St,, pi. 98,

f. 4, bl. 425.

Kenteeken, Glasachtig doorfchijnende wieken, met

bruine golfvormige wolkjes , en eene fneeuwitte vlek ; bij

het mannetje , dat kleiner is dan het wijfje , eindigt de

ftaart als in eene knods, bij het wijfje in een gevorkte

punt : het eerlle is 10 , het laatfte omtrent 14 lijnen

lang; deze foort is de groot Ie van alle der ook hier te

lande bekende.

Woonplaats, In de weiden en beemden, vooral aan

de oevers van beken en ftroomen.

2. T. CROCATA. Linn» Spec» 4, p. 2813. Fa-

BRic. Ent. Syst. IV , p. 234 , No. 5. De geel geban-

deerde Langpoot. Die fafranfarbige Schnacke.

Reaumur, Ins. T. V, tab, i, f. 14—16. Schaeffer , Icon,

tab. 126, f. 4. Houttuin, 1. c. , fig. 5 en 6.

Kenteeken, Op de wieken eene bruine vlek; het ach-

terlijf zwart , en met faiFraan- of hooggele banden of

dwarsftrepen; bij de mannetjes groote fprieten , aan weers-

zijden kamvormig of met fijne haartjes bezet; bij de wijf-

jes zijn dezelve bijna geheel onbehaard ; in beiden zijn de-

zelve zwart van kleur , doch aan derzelver begin «^eel.

Woonplaats^ Veel in de velden, weiden en vochtij^e

ian-
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landen; het masker is lang, glad, gedachtig, zeer gkil*

zig, heeft 14 ringetjes, en van voren 6 kleine pootjes

,

en houdt zich in het vermolmde vulfel van oude boom-

(Ironken op.

Eigenfchappen, Deze wordt in het algemeen voor de

fchoonfte van allen gehouden.

3. T. OLERACEA» Ltnn, Spcc, 5, p. 2813. Fa-

BRic. Ent. Syst, IV, p. 235, N^. 8. De Moeslang-

poot. La tipuk d bord des ailes bruns (GeoffroyJ*

Die Gemuszfchnacke.

GOEDAART, II, tab. 44, p. 155. REAUMUR , IV, tab. II,

f» 7 en V, tab, 2, f. 11.

Kenteeken, Glas- en bruinachtige wieken , een bruine

lijn of rib aan derzelver rand ; de fprieten onbehaard en

in beide fekfen de pooten zeer lang. Lang 8—9 , breed

1 lijn.

Woonplaats. In tuinen en weiden.

Eigenfchappen. Log en traag van vlugt; de worm

wordt gezegd niet voor het derde jaar tot volkomen was-»"

dom te geraken , en voor vruchten en moeskruiden , in-

zonderheid voor onze verfchillende foorten van faladen

zeer fchadelijk te zijn.

4. T. HORTORUM. Linn. Spec. 6, p* 2813. Fa-

BRic. Ent. Syst. IV, p. 235, N°. 7. De Tuinlang-

poot. Die Gartenfchnacke.

Sghaeffër, Icon. tab, 15, f. 5 en 4,

Kenteeken. Glasachtig doorfchijnende wieken met on-

regelmatig veripreide witte vlekken.

Woon*
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tf^oonplaats^ Bijna overal, vooral in tuinen en ooom*

gaarden»

5. T. pRATENSis» Linn. Spcc. 10 ^ p. 2814. Fa-

fiRic. Ent* Systi IV, p. 237, No 15. De Gras- of

Veldlangpoot» DieWiefenfchnacke*

ïaiscH, Ins, 4, tab lié

Kentceken. Voor aan den kop donkerrood ; het borst-

ftuk bont ; hel achterh'jf bruin ; de zijden geel gevlekt.

Woonplaats Veel in de graslanden en velden»

VoèdfeU Volgens fommigen de Wortels en |onge

fcheuten van eenige grasfoorten.

Eigenfchappen, Wordt gezegd voor het jonge öpko*

niend grasgewas fchadelijk te zijn*

6. T. cORNiclNA. Linn. Spet, 11, p. 2815. Fa-

ËRic. Ent. Syst. IV, p. 238, N^. 21. De bruine

Langpoot. De groote langbeenige Aardmug. La TipuU

jnunt d points noirs ranges en trots bandes sur U
ventre* Geoffroi.

feoÊSÉLj II. D. ne St. bl. 535, tab. 1, f. Sj Mas. f. 6 Fenié

Kenteeken. De kop nederwaarts gerigt en door eert

dunnen hals aan het borstftuk gehecht, hetwelk opgezet

of gewelfd, fluweelzwart en met lichtgele vlekjes getee-

kend is; het achterlijf (bij het mannetje dunner) meest

graauw , langs de zijden met gele ftreepjes ; de vleugels

glasachtig, bruin, aan den zijrand een zwart vlekje. Het

wijfje heeft eene bruine dubbelde legpijp, welke aan het

einde zeer teeder is. De zes zeer lange pooten zijn alle

aan het borstftuk ingeleed.

JVoonplaats, Zweeft gedurende den ganfchen zomer

digt langs den grond.
D d Voorts
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Voonteling, Door middel van eene legpijp legt zij

hare eijercn in eene losle aarde, na tien dagen daarin te

hebben gelegen, komen er de maden uit; d^zo. Ivriiipen

tegen den tijd harer verandering ter halver lijf in eene

regtftandige (lelling uit den grond , ftroopen na verloop

van éénen dag de huid naar onderen af, en (laan alzoo

als poppen, in de gedaante van kegels, uit den grond

voortkomende, overeind, uit welke lo dagen daarna de

langpooten uitkruipen.

Eigenfchappen. Door het woelen der maden in den

grond, maken zij de graswortelen los, en doen daardoor

aan de weiden veel nadeel.

7. T. PLUMOSA. Linn. Sp. 26. p. 2820. Farric.

Ent. Sysf, IV, p. 242, N**. 43. De gepluimde Lang-

poot. La Tipuh d corcelet vcrt. Die Feder-

fchnacke.

CofiDAART, Ins, D, 3, tab. lo. Rêaumur, Jns, IV, tab» 14,

f. 12 Vj tab. 5, f. 10. Geoffrot, o. 1. II, p. 560, No 16.

Kenteeken. Het lijf bruin; het borstltuk groenachtig,

zwarte oogen ; doorfchijnende witte wieken , met eene

zwarte of bruine (lip omdreeks derzelver midden , doch

meest naar den buitenrand. Lang 3 , breed f lijn.

Woonplaats. Bijna overal , ook hier te lande , vooral

bij groote menigte in waterachtige en moerasfige plaatfcn,

veenderijen en dergelijken.

Eigenfchappen. Het masker dezer foort, dat lang,

rood van kleur is , en 12 ringen heeft, met een' gevork-

ten of in tweeën verdeelden Haart, houdt zich in lange,

buisvormige openingen der leemgronden van vijvers , (loo-

ten en beeken op, binnen welke het van gedaante ver-

aa
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andert , en als geheel gevormd , eerst fraai groen van kleur ^

naderhand in het bruine overgaande, voortkomt. — Of

de roode wormpjes j zeer dikwerf en zoo menigvuldig in

onze regenwaterbakken gevonden, naar de meening van

onzen achtingwaardigen goeöaari*, de maskers van dit

infectenfoort zijn, verdient het nader onderzoek onzer

Nederlandfche natuuronderzoekers; intusfchen worden de

maskers gezegd aan de waterpolypen tot voedfel te ver-^

ftrekken.

B* T. LiTTORALlSi Linn. Spec, 27 , p. 2820. Fa-

J5RIC. Em. Syst. IV, p* 246, N». 62. De Oever--

langpoot* La Tipule ^erte d bande transverse* D i e

Uferfchnacke.

ilÊAtJMuit, Itis, V, tab. 6. f. 12—14, verg. dEöFFROY, Hist*

des Ins. dt P. II, p. 564. No. 21.'

Kenteeken, Geelachtig groen Van kleur; dé wieken

Wit en zonder Vlekken of flippen ; de buik ,
gelijk ook

de zeer lange pooten, van een fraai groen, niet grooter

dan i| lijn lang en ^ lijn breed.

TVoo?ipiaats. Bijna overal, het meest echter aan de

ftranden der Noord- en Zuiderzee, gelijk ook aan de

oevers van rivieren >, beeken en loopende wateren.

• Eigenfchappem De mannetjes verfchillen veel van de

wijfjes , zijnde de laatfte wel twee derde kleiner, doch

veel dikker en geler van kleur, dan de eerde, welker

fpricten zeer fraai gepluimd , die der wijfjes daarentegen

kort en bijna onbehaard zijn. In de nabijheid der zee,

rivieren of waterachtige (treken zetten zij zich dikwijls

des avonds tegen de venfterglazen*

9* T* MARcr. Linn. Spcc, %%^ p. 2822* Fabrïc*

D d a Ent*

k
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Ent. Syst. IV, 248 , N^. 72 ^. De St Marcus-Lan^

poot (volgens LiNNiEUS dikwijls verkeerdelijk voor die

foort gehouden , welke ook hier te lande de zoo Icha-

delijke Zwartevlieg genaamd wordt^ . Die St. Marcus-
Schnacke.

RÊAUMUR, Inf. V, tab. 7, f. 17 en 18. Schaeffêr, Icom^

^. tab. 15, f. I en a.

Kenteeken, Het lijf zwart en glad, zwartachtige wie-

ken, de dijen der voorde pooten binnenwaarts gegroefd.

Woonplaats. In het voorjaar vooral in de mesthoo-

pen, broeibakken, trekkasfen en oranjehuizen.

Eigenfchappen. De zonderlinge Franfche naam heeft

dit infect bekomen van den tijd , omtrent welken het zich

in het voorjaar, meestal omftreeks St. Marcusdag Qhalf

April) vertoont.

10. T. FEBRiLis. Linn. Spec. 44 , p. 2824. Fa-

BRic Ent. Syst. T. IV, p. 250, N'*. 79. De Koorts-

langpoot (de zoogenaamde Zwartevlieg). Die Fieber-

fchnacke.

C0EDAAR.T, I, tab, 6.

Kenteeken. Het lijf zwart, langwerpig en ruig; de

vleugels zwartachtig, breeder, doch korter dan de ge-

wone langpooten , waardoor deze zich als eene vlieg voor-

doet.

Woonplaats. In vuile, vunzige hoeken en plaatfen.

11. T. PUTRis. Linn. Spec. 43, p. 2824. De Rot-

tings- , Modder- of Dreklangpoot. Die Moderfchnacke.

Frisch, Inf. IV, tab, a2,

Kenteeken. Het lijf bruin ; de wieken aan het ge-

wricht of grondftuk aschgraauw. Lang i lijn.

Woon-
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Woonplaats. In het voorjaar in de potten, tobben

en oud houtwerk der broeibakken en broeikasfen; het

masker in vochtig, rottend hout en derg.

12. T. FLORiLEGA. Ltnn, Spec. 55, p. 2824. De

Bloemlangpoot. NB. Ook deze wordt hier te. lande

voor de zoo fchadelijke ZwartevUeg gehouden. Die

Gartnerfchnacke. (NB. Misfchien dezelfde, als die

onder den naam van T, Hortulana bij Linnaeus en de

meeste fchrijvers voorkomt.)

Reaumur, Ins. T. V, tab. 7, f. 7—10, Vergel. Houttuin,

I. D. 12e St.

Kenteeken. De fprieten geknopt; het lijf geheel flu-

weelzwart, met een' geelachtig rooden ring, om het

voorfte van het bijna geheel rolronde achterlijf, de wie-

ken vaalachtig graauw en glanzig als zijde.

VoedfcL Zoo het fchijnt de jonge bloemen der vrucht-

en wel inzonderheid der appelboomen.

Eigenfchappen. Ook deze nog niet naauwkeurig ge-

kende foort wordt voor onze vruchtboomen als eene der

fchadelijkfte infectenfoorten gehouden.

13. T. PHAL/ENOiDES. Ltfin, Spec, 47, p. 2825.

Fabric. Ent. Syst. IV, p. 251 , N^. 87. De nacht-

vlinderige Langpoot. (^Le Bibion d ailes frangées et

fans taches van Geoffroy. Inf. de P. T. II , p. 572

,

N^. 4). Die nachtfalterartige Schnacke.

Leeuwenhoek, Epist. lógi. Jam 24, f. 243. Frisch, II, p. 6,

tab. II.
'

Kenteeken. De wieken dakswijze afloopende, asch*

graauw, eirond-lancetvormig , behaard en ongevlekt 5 de

D d 3 fprie-
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fprieten , iets langer dan de kop , beftaan uit elf half ron^

de leedjes , kraalswijze als door een zeer fijn draadje aan

elkander gehecht. Lang Hechts f en breed f lijn.

Woonplaats, Menigvuldig in de nabijheid der mest-

en viiilnishoopen , en op de muren en befchotten der fe^

kreten.

Voorttding, Na eene lange paring leggen zij hunne

eyeren in den grond op vochtige plaatfen, gelijk ook on-

der den mest van de paarden en koeijen

14, T. PALUSTRis. Linn, Spec. s^^ p. 2826, N^, 54,

Fabric. Em. Syst. IV, p. 251, N^ 88, De Moeras-

langpoot. Die Sumpffchnacke,

Kenteeken, De kop donker, het ovale lijf bleeker

zwart ; de buik rosachtig ; niet grooter dan de vloo.

Woonph en VoedfeL Dit kleine infect houdt zich

des zomers bij groote menigte op in de nabijheid van

moerasfen en andere ftilftaande wateren, en fchijnt voor-.

al uit de bloemen der gele waterlisch (Iridis pfeudoracori^

^ijn voedfel te trekken.

Eigenfchappen. Zij vliegen des zomers bij heete da-:

gen in ontelbare menigte, bijna als het haft, over deop^

pervlakte van (lilftaande wateren , en dienen waarfchijnlijk

,

zoowel aan visfchen als vogelen, tot aas,

CCLIIL DE VLIEG iMUSCA).

GejlachtS'Kenteeken, De mond met een' vleezigen

vooruitftekenden buigzamen fnuit, twee even lange zij-

Jippen, de zuiger behaard, zonder voelertjes,

j. M, CHAM^LEON. Linn, Spec, 3, p, %^2>'^* Fa"

JiRiC.
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BRic. Ent, Syst. IV , p. 263 , N^. 3, (^Spratiomys

Chamaleoti), De Kameleonvlieg. La Mouche armee,

QSiraciomys) van GEOFFKOY. Die Chamaleonsfliege.

SWAMMERDAM, Stbl. N, tab. 42, f. a. ROESÈL, Ihs, T. 2,

tab. 5. Panzer, XX, tab. 24, Frisch, Ins, V. tab. 10.

Kenteeken, Knodfige, doch draadvormig uitloopende

fprieten, de oogen bruin, met eene donkere dwarsftreep;

het fchildje tweetandig , geel ; de borst bruin aschgraauvv,

ruig , met eene gele (tip ; het achterlijf zwart , de zijden

geel geftreept; de vleugels als getand; de pooten zwart;

de fchenkels geel, iets grooter dan de gewone huisvlieg^

Meestal lang 6 , breed 7 l^nen.

Woonplaats, Veel in flooten , vijvers , meren , en

dergelijken.

Voedfel, Waterinfecten.

Voortteling, Zij komt voort uit een' tamelijk langen,

doch fmallen, eenigzins platten en in dikte afnemenden

worm; als pop wordt dezelve hard, onbuigzaam en be-

wegeloos , en wordt gezegd gewoonlijk flschts 11 a 12

dagen in dien (laat te blijven.

Eigenfchappen, Het is de verbazend zonderlinge ge-

daanteverwisfeling ook van deze infectenfoort , welke aan

den beroemden swammerdam de gelegenheid tot het doen

van zoo vele belangrijke waarnemingen , zoo wegens des-

zelfs taaiheid van leven (in den (laat van worm), als

wegens de zonderlinge verandering der kleur van fommige

deelen (in dien van pop) enz., gegeven heeft.

2. M. MiCROLEON. LiTin, Spec, 4 , p. 2834. Fa-

BRic. Ent, Syst, IV, p. 265, NX 9. {Stratiomys

D d 4 Mi'



424 NAAMLIJST van

Microleon). De kleine Kamaïleonsvlieg. Die kleine

Chamaleonsfliege,

Pe geer, Jns, T. VI, p. 152, No, a. tab. 9, fig, i, GRONOVt

4ct, Helvet» Phys, et Med, vol. V, p. 405.

Kenteeken. Draadswijze , knodsvormige fprieten ; op

het fchildje een roestkleurige dwarsftreep , en twee tand-

jes van dezelfde kleur j het achterlijf zwart, de zijden

wit gedreept.

Woonplaats, Veel op de bladeren der brandnetelen en

andere gewasfen, aan de kanten der flooten,

3. M, CiESAR. Linn, Spec. 64, p. 2838. Fabric,

Ent, Syst, IV , p. 316, N^. j?. De Keizervlieg, La
Mouche dorée commune,

Mhrian, Ins. Europ, I. tgb, 49. Reaumur, Ins, IV, p. la^,

tab, 8, f. I,

Kenteeken. De fprieten gepluimd; de oogen roodach.

tig; het geiiüele lijf glinfterend goudkleurig groen, met

een?ge zwarte haartjes bezet; de vleugels doorfchijnend

,

met dikke ribben doorweven ; de pooten zwart. Lengte

3 lijnen, doch zij verfchillen fomtijds in grootte.

Woonplaats, Zeer gemeen in de tuinen, in de bos-t

fchen en in het veld, vooral bij aas, komt flechts zeU

den in de huizen.

Voorttding, 7J^ legt hare eijeren in krengen,

4, M, CADAVERiNA, Ltnn, xSpec, 6$, p. 2839,

Fabric. Ent, Syst, IV, p. 317 , N^, 21, De Kreng-

vlieg. La Mouche dorée d corceht bleu et ventrc

vert,

CoEDAART, Mptem, I. p. 107, pj. 54. De c^er, Inf, IV,

Vp 62, No, 7,

. Ken,
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Kenteeken. De fprieten gepluimd, de oogen bruin-,

achtig rood; de kop en het borstfluk blaauw, en even

gelijk het groene iijf zwart behaard ; de pooten groen»

achtig zwart. Lang ^ lijnen»

Woonplaats. In krengen.

Voorttding, Zij legt hare eijeren in krengen ; de

daaruit voortkomende worm in eene pop veranderd zijn-

de , komt de vlieg na verloop van ruim 14 dagen daar»

lïit voort,

5. M. MORTüORUM. Linn, Spec. 66 , p. 28'39.

Fabric. Ent, Syst, IV, p. 318, N». 33. De Doo*

denvlieg,

Pe geer, Ins* VI , p. 57.

Kenteeken^ De fprieten gepluimd ; de oogen rood

;

het borstftuk en de pooten zwart, het lijf groen.

Voorttding^ Veel in kerken , op de graven , dood-

kisten, enz,

6. M, voMiTORiA. Linn, Spee, 6-j ^ p. 2839. Fa-

bric. Ent. Syst, IV, p. 318, N^. 25. De Blaauwe-

vlieg. La Mouche bleue de la viande.

GoEDAART, I, p, 106, pi. 53. Pander, XXI. tab. 19.

Kenteeken, De fprieten gepluimd; het borstfluk

^wart ; het lijf glinfterend bl^auw en behaard. Lengte

I duim.

Woonplaats, Op geilagt , gekookt en gebra'den vleescli.

Vo^dfeU Blijkt wit hun verblijf.

Voortteling, Zij legt hare eijeren op krengen en al-

lerlei vleesch; uit de tot pop veranderde worm komt de

vlieg 14 dagen daarna voort,

D d i 7, M.
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7. M. CARNARIA. Linn, Spec, 68, p. 2840. Fa-

BRic. Ent. Syst. IV, p. 313, N^. 3. De Vleesch-

Vlieg, De Befmetvlieg. De Brommer. La grands

Mouche è extrémiié du yentre rougeatre» Die

Schmeiszfliege.

RoESEL, Ile D. ae St. bl. 566, tab. 9,M. ub. 10, F. Reaumur,
Ins, p. 422, tab. 29, f, 4

—

6,

Kenteeken, De fprieten gepluimd ; de oogen rood;

het voorhoofd okergeel; het borstftuk aschgraauw, over-

langs zwart geflreept en hier en daar met haartjes bezet;

aan hetzelve zijn wederzijds de vleugels ingeleed, die

met verfchillende kleuren, gelijk aan die van den regen-

boog, glinlteren en met zwarte aderen doortogen zijn;

het aschgraauwe achterlijf heeft op zijne bovenvlakte eene

helderblaauwe glanzige vlek, welke haar van alle andere

foorten in dit geflaclit onderfcheidt, deze is met 2 zwar-

te dwarsftrepen overtogen, voorts is het met (lijve haar-

tjes bezet; de pooten zijn zwart. Lang ^J lijn.

Woonplaats, In de tuinen en op allerlei vleesch.

VoedfeL Schijnt meest dierlijk te zijn.

Voortteling. Volgens roesel en frisch legt zij hare

eijeren op versch vleesch , uit welke denzclfden dag de

maden reeds voortkomen en in 9 dagen volwasfen zijn:

deze kruipen dan in den grond, veranderen aldaar in

poppen, blijven 9 of 10 dagen in dien ftaat, wanneer

de vlieg uit dezelve te voorfchijn komt. Reaumur 1. c. en

GEOFFROY, luf, de Par, II. p. <,ij ^ N^. dSt en ook

DE GEER , //?/. , houden deze vlieg voor levendbarende.

Eigenfchappen, Fijn van reuk, zoo dat zij daardoor

het vleesch van verre kunnen rieken. De walgelijke reuk

als
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als rottend vleesch van de Fritillaria crasfa , ecne Afri-

kaanfehe plant, trekt deze vlieg ook tot zich, gelijk

de fchrijver dezes dit voor eenige jaren waargenomen heeft,

8. M. cARNivoRA, Fabric, Ent, Syst, IV, p. 313»

N^. 4. De vleeschetende Vlieg,

Kenueken. Gepluimde fprieten , de kop zwart , de

mond roestkleurig ; de borst en het fchildje behaard,

donkerbruin, noch glanzig, noch geftreept; het lijf ei-

rond, blaauw met eenen witten glans, aan de zijranden

niet zwarte, naauwelijks zigtbare, ruitswijze blokjes ge*

teekend, van onderen donkerder; de pooten zwart,

Woonplaats. In vleesch, dat tot bederf overgaat,

Voedfeh Rottend vleesch, krengen en dergelijken.

9. M. LARDARiA. Linn, Spec. 175, p. 2840. Fa-

Pric. Ent. Syst. IV, p. 313, N^ 5, De Spekvlieg.

Kcnteeken, De fprieten gepluimd, zwart; de borst

en het lijf van dezelfde kleur, donkerbruin, ruitswijze

gevlekt, het laatfte kogelrond; de pooten zwart.

Woonplaats. Op doode dieren.

10. M. domestica. Linn. Spec. 6g , p. 2841,

Fabric. Ent. Syst. IV, p, 315. N^, 11, De Huis-

vlieg. La Manche cummune.

Pp geer, Ins. VI, p. 7a, No. lo, tab. 4, f. 5, 6.

Kenteeken, De fprieten gepluimd; de oogen donker^

bruin; het borstftuk en het lijf zwart, dun behaard, het

§er(le met 5 flaauwe ftrepen; het laatfte glanzig en met

ruitjes geteekend; van onderen bleek. Lengte 3 lijnen.

Woonplaats. In huizen, (lallen en op vele andere

plaatfen, Voc4^
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VocdfeL Waarfchijnlijk is het veelfoorti^.

Voorn eling. Zij legt hare eijeren meest in den paarde-

mest; de maden verpoppen zich fpoedig, en de vlieg

komt er binnen weinige dagen uit voort.

11. M. MACULATA. Lttin, Spec. 70, p. 2841.

Fabric. Etït, Syst. IV, p. 314, N^, 38. De gevlek-

te Vlieg,

Kenteeken. Aschgraaiuv; gepluimde fprieten, die, even

gelijk de fnuit, zwart zijn; de kop aschgraauw; de borst

met langwerpige zwarte vlekken ; het lijf eirond, met ver-

fcheiden zwarte, eenigzins glanzige, vlekken en twee

flippen aan de achterfte afdeeling; van onderen in het

midden met a zwarte lijnen. De vleugels witachtig, on-

gevlekt ; de pooten zwart. Een weinig kleiner dan de

huisvlieg.

Woonplaats. Op verfcheiden planten en bloemen.

12. M. canina, Linn. Spec, 185, p, 2842. Fa-

bric. Ent. Syst, ^IV, p. 321 , N®. 38. De Honds-

vlicg.

Kenteeken, Aschgraauw; op de borst 4 zwarte (lip-

pen ; het lijf zware geftreept , de pooten tegelrood. Van

middelmatige grootte.

13. M. albiprons. Linn. Spee, 71 , p. 2843.

FaüRIC. Ent, Syst. IV, p. 329, N"". ($9. De Witkop..

Reaumur, Jits, IV, p. 363. tab. 26, f. 5.

Kenteeken, Het voorfte van den kop wit; borflelige

fprieten; de borst zwart en behaard; het lyf bijna rol-

rond
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rond ruitvormig gevlekt, aan het vooreinde bij de borst

aan beide zijden eenigzins rosachtig ; de pooten zwart.

Woonplaats, Op bedervend vleesch.

FoedfcL Doode bijen, die beginnen te bederven.

Voorttding, Zij leggen hunne eijeren op vleesch , dat

tol bederf overgaat.

14. M. LARVARUM. LlTin. SpCC. 78 , p. 284^.

Fabric. Ent. Syst, IV , p. 326, Nq. 59. De Rui>-

fenvlieg.

L'admiral, Ins, p. 3, tab, 6. De geer, Ins. VI, p. 13,

tab. n, f. 23.

Kenteeken. Zwartachtig, met borftelige fprieten ; het

borstftuk met donkerder en glanzige ftrepen , aan de punt

eenigzins tegelrood, op het lijf met aschgraauwe ruitvor-

mige vlekken, op de wijze van een dambord.

Woonplaats. In de tuinen en op het veld.

Voortteling. Zij legt hare eijeren aan de wortelen

van de kool of moeskool (^Brasfica oleracea)^ gelijk ook

in de rups of pop van fommige kapellen, uit welke de

made voortkomt; deze zich tot een ovaal popje gevormd

hebbende, verfchijnt de vlieg* na verloop van 25 dagen

uit dezelve. Lengte 3 lijnen.

Eigenfchappen. Volgens fommige doet zij de blade-

ren van de kool ontaarden en verwelken; evenwel is dit

deor mij nimmer waargenomen.

15. M. PLUviALis. Linn. Spec. 83 , p. 2847. Fa-

bric. Ent. Syst. IV. p. 329, N"*. 71. De Regenvlieg.

La Mouche eendree a points noirs.

Rentecken. De fprieten borflelig ; de oogen rood ; de

borst
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borst en het lijf lichtgraauw , het eerfte met 5 zwafte^

het laatfte met 3 te zamen vereenigde driekantige als ver*

fchotene vlekjes ; de vleugels doorfchijnend , de pooten

zwart* Lengte q^ lijn.

Woonplaats, Op de bladeren van boomen en plan*

ten houdt zij zich zeer Uil bij vochtig weder , ook vindt

men ze veel verward in de fpinnewebben.

Eigenfchappen, Wanneer zij bij zwermen heen en

weder zweven , houdt men dit voor een teeken van op

handen zijnde regen.

16. M. CËLLARis. Linn. Spec, 87 , p. 2848. Fa*

BRic Ent. Syst. IV , p. 332 , N-^. 85. De Keldervlieg.

La Mouche du vinaigre.

ReaümüR, Ins, V. p. ^i, tab. 8, f. f, tl, li.

Kenteeken, Bordelige fprieten , roestkïeurlge oogen $

de borst en het lijf geelachtig bruin en eenigzins behaard $

van onderen lichter van kleur.

Woonplaats. In de kelders op alle zoete doffen j die

beginnen te verzuren.

Voedfel, Blijkt uit ha^r verblijf.

Voorttding. Zij leggen hare eijeren op de evengemel-

de doffen.

Eigenfchappen» Zij loopt langzaam , fomtijds fpringt zij#

17. M. METEORiCA. Linn. Spcc. 88 , p. 2848*

Fabric. Ent. Syst. IV, p. 333, N*». 85. De On-

weêrsvlieg. f

De geer, Ïhs, VI. p. 85, No. 14, tab. 5, f. i.?

Kenteeken. De fprieten boriklig, de oogen bruïn^

het
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het lijf graauwachtig 5 de vleugels aan het gewricht eeni-

germaten geel. Lang ij lijn.

Woonplaats. Des zomers bij heet regenachtig weder

vliegen zij bij groote zwermen rondom den kop, vooral

digt bij den neus en mond der paarden en runderen, aan

welken zij zeer hinderlijk zijn,

18. M. PUTRis. Linn, Spec, 89, p. 2849. Fa-

BRic. Ent, Syst, IV , p. 334, N», 9». De Rotvlieg,

GoEDAART, I, p. 133, tab. f3.

Kenteeken, Zwart; de fprieten borflelachtig, deoogen

roestkleurig ; de vleugels wit met eene zwarte ribbe.

Woonplaats, Op de kaas , vet en de mesthoopen.

Voortteling. Hare eijeren legt zij op de kaas , de

daaruit voortkomende maden in poppen veranderd zijn-

de, komt er de vlieg na omtrent 24 weken uit voort.

19. M. CUPRARIA. Linn. Spec, 9a , p. 2849. ^a-

BRic. Ent, Syst, IV, p. 335. N°. 96. De Koper-

vlieg. La Mouche dorée d tachc brunc sur les ailes,

Reaumür, Ins, IV, p. 349, tab. 22, f. 7, 8. Schaeffer, Icon,

tab. 209, f. 32.?

Kenteeken, De kop rondachtig, de oogen kastanje-

bruin ; het borstfluk goudglanzig groen , het lijf koper-

kleurig gemengd met violet en groen, de pooten bleek-

geelachtig. Lengte 4 lijnen.

Woonplaats, Op het veld, in de tuinen en in de

huizen.

20. M. FLAVEOLA. Fabric. Ent,Syst,\>J^^,z^Z^

N°. 130. De lichtgeelachtige Vlieg.

Kcn^
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Kenteeken. Borltelige bruine fprieten; de kóp en dê

borst tegelkleurig rood, de laatfte behaard en ongevlekt;

de vleugels wit ; het lijf wollig , tegelrood , aan het ach-

tereinde bruin.

Woonplaats. In de tuinen en op de velden.

ai. M. MERDARIA. FaBRIC. J£«/. i^Jf/. IV, p. 344.

N**. 133. De Strontvlieg.

Kenteeken. De fprieten borflelig en zwart; de borst

graauw, ongevlekt en behaard; het lijf vlak, graauw,

behaard en ongevlekt ; de witte vleugels hebben in hun

midden eene donkere ftip; de pooten zijn graauw^ de

fcheenen ros.

Woonplaats. Op de meeste drekftoffen.

VoedfcL Blijkt uit haar verblijf.

2!2. M. STERCORARiA. Linn, Spec. 105, p. 2853,

Fabric. Ent. Syst. IV, p. 345 , N . 138. De Drek-

vlieg. La Moiiche merdivorc.

Reaumur, Ins. IV, p. 376, tab. 27, f. 1—5.

Kcnteeken Borflelige fprieten , rosachtige oogen ; de

mannetjes grijs, met geel dons gedekt, hetwelk bij ds

wijfjes niet gevonden wordt, die flechts hier en daar

ecnige weinige haartjes hebben en geel van kleur zijn ,

met zwarte banden over den buik ; aan het gewricht en

langs den rand zijn de vleugels geelachtig, met eene

bruine (tip op hun midden ; de pooten ros. Lengte 3

lijnen.

Woonplaats» Op menfchen- en dierendrek.

FoedfeL Blijkt uit hare woonplaats.

Voortteling, Zij leggen hare eijeren in drekhoopen,

de.
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dezelve zijn wit, rolrond aan het eeiie einde, een weinig

van de punt met twee van elkander afwijkende hoorntjes,

dienende om het ei niet dieper, dan deze zich uitftrek-

ken, in de drekdof te doen inzinken.

23. M. CERASi, Limu Spec. 104 , p. 2858. Fa-

BRic. Ent. Syst. IV, p. 358, N°. 188. De Ker-

ienvlieg.

Blankaart, Schouwhitrg^ p. 184, tab. 16, f. L. Redi. Expe-

rlm, circa geuerationem Int, p. 264, cum. tab, ReaumüR, Ins»

11. tab. 38, f. 22, 23.

Kenteeken. Zwart ; de fprieten borltelig ; de roode

oogen (taan in een' goudgelen kring; de kop geel; op

den rug een goudgeel boogje; de vleugels v^^it, met on-

gelijke zwarte dwarsvlekken ; de pooten ruig en zwart.

Lang 3 lijnen.

Woonplaats, Op de kerfen, voornamelijk op de

Spaanfche kriek.

Voorttcltng, Zij legt -hare eijeren in de kern van de

evengcmclde kerfen: uit gene komen witte maden voort,

die , volwasfen zijnde , de kers verlaten om in poppen

te veranderen , uit welke de vliegen in Junij ten voorfchijn

komen.

24. M. CARDUi. l.inn, Spec, 126, p. 2858. Fa-

BRic. Ent, Syst, IV, p. 359, N°. 191. De Distel-

vlieg. Mouche des galles du chardon, Mouche ii zig»

zag sur les ailes,

GoEDAART, 1, p. 102, tab. L. Blankaart, p. 189, tab. 16, f*

R. S. T. Rëaumur, Ins, lil, p. 457 en 491, pi. 45, f, 12--14*

Kenteeken, Het lijf zwart , naar achteren fpits uit-

loopende , en met eenen angel gewapend ; de vleugels

E e wit.
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wit, met zwartbrnine hoekig gcilingcrde flrepen ; de

oogen groenachtig. Lengte 2J lijn.

'tVooT2plaats, Op de fpeendistel (Carduus nutans et

heterophyllus Z.).

Voo7'tteling. In de knoppen van de gemelde planten

legt zij hare eijeren , die aldaar uitvvasfen doen ontdaan

,

in welke het klein, gering masker zich onthoudt, het-

welk, in een popje veranderd zijnde, dit vliegje voort-

brengt.

25. M. Tringaria. Linn, Spec, 18, p. 2865.

Fabric. Ef2t. Syst, IV, p. 272, N®. 2. (^Rhagio trin-

gariiis). De P]eviervlieg. Die S trandlaüferfliege.

Panzer, XX, tab. 20.

Kenteeken, Draadswijze, knodsvormige , en aan der-

zelver einde bordelige fprieten; op het achterlijf drie

rijen zwarte flippen; het borstfliik eenkleurig; de vleu-

gels ongevlekt.

Woonplaats, In de weiden.

26. M. BOMBYLANS. Ltflfl, SpCC. 2$ . p. 2867.

Fabric. Ent Syst, IV, p. 279 , N». 4. (Syrphus

hombylansy De Brom- of Horamelvlieg. Die Wol-
Icnfliege.

Harris, Jnsm AngU tab. 10, f. 3. Panzer, XX, tab. 21.

Gronov. Act. Htlveu T. V, p. 354.

Kenteecken, Gepluimde fprieten, wollig, zwart van

kleur ; het lijf van achteren ruig en roskleurig.

Woonplaats. Meestal in bosfchen en onder het loof

van houtgewasfen , van waar zij zich ook fomwijlen in

de huizen en andere gebouwen begeven.

Ei'
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, E lgenfchappet}. Deze foort is zeer kenbaar door der-

zelver brommend geluid, hetwelk dezelve al vliegende,

vooral binnen 's huis, hooreri laat, en hetwelk de oor-

zaak der benaming geworden is.

27. M. MYSTACEA. Linu Spec, 26 , p. 2^67. Fa-

BRic. £m. Syst. IV, p. 279, N". 5. (JSyrphus my*

staceus). De Knevel- of geknevelde Vlieg. Die Bar t-

fliege.

SuLZER, Ins, tab. 20 f, 131. Panzer, XX, tab. aa. ScHAEFfER,

Elem. tab. 131, et ejus Icon» tab. 10. f. 9.

Kenteeken, Gepluimde fprieten,het lijf ruigen zwart,

het borstftuk , gelijk ook het einde van het achterlijf en

het vleugelgewricht, oranjekleurig. Het wijfje wordt

gezegd het borstftuk graauw, en het eind van het ach-

terlijf wit te hebben , en behoort tot de grootlte foort

van dit geflacht.

Woonplaats, In de bosfchen, houtgewasfen en ho-

ven, doch zeldzaam in grootc menigte.

28. M. PENDULA. Linn. Spec, 28, p. 2868. Fa-

BRic. Ent, Syst, IV, p. 282. N». 17. (JSyrphus

pcndulus). De Hangvheg. Die Hangfliege.

Frisch. Ins. 4, tab. 13. Panzer, XX, tab. si. ReaümüR,

Hist, des Ins. T. IV, tab. 31, f. 1—8.

l
Kenteeken. Borftelvormige fprieten; het lijf wollig;

op het borstftuk vier gele ftrepen ; het achterlijf niet drie

van elkander ftaande gele banden; op den rand der

vleugelen eene kleine bruine ftip; de pooten bruin, de

dijen even boven en onder het kniegewricht geel , de dijen

der achterpooten dikker dan de andere. Lang 6, br. 2 lijnen.

E e 2 Woon"
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IFoofiplaats. Aan de kant?n van flooten, vijvers,

ook aan de oevers der rivieren.

Voedfeh Schijnt vooral op den bloefem te azen van

planten, in waterachtige (treken groeijende.

Eigenfchappen. De worm of het masker dezer vlieg

onthoudt zich in het water, aan welks oppervlakte het

vast hangt door een' langen draad, die hetzelve als tot

eene pomp of buis dient ter bckoming van lucht; en be-

hoort tot diegene , aan welke de Heer de reaumur , we-

gens derzelver gedaante, den zonderlingen naam van rot'

teflaarten gegeven heeft.

29. M. Florea. Linn, Spec. 29 , p. 2868 , N^. 29.

Fabric. Ènt, Syst, IV, p. 283, N». 20. (Syrphus

fioreus'). De Bloemvlieg. Die Blu menfliege.

Albin, Inf. tab. 17, f. i. Panzer, XX, tab. 21. De geer, Itis,

T. VI, p. 100, No. 2, tab. 6. f. 2.

KenUeken. Ruig, bordelige fprieten , op het borst-

(luk twee ongelijke zwarte flrcpen ; om het achterlijf twee

bijna afgebrokene lichtgele banden.

Foortteling, Meest in de bloemtuinen.

Voedfel. Aast waarfchijnlijk op de bloemen, daar men

dezelve fleeds op derzelver bladen aantreft.

30. M. Nemorum. Linn. Spec. 30, p. 2869.

•Fabric. Ent. Syst. IV, p. 285, N». 25. De Bosch-

vlieg. Die Waldfliege.

Merian, /«ƒ. Europ. tab, 2. Reaumur, Hist. des Ins. T. III,

tab. 31. f. 8.

Kenteeken. Ruig; borftelige fprieten; het achterlijf

geel geringd, en met drie witte banden geteekend: de

ecrftc of voorde ring op de zijden wit.

TVooti'
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Woonplaats. In de bosfchen: hier te lande wordt de-

zelve vooral aangetroffen op de distel- en zoogenaamde

klisplantcn, onder hoiitgevvasfen groeijende,

31. M. ARBUSTORUM. Lint7. Spec, 31 , p. 2869.

Fabric. Ent. Syst. IV, p. 285, N». 30. De lieestér-

vlieg. Die Baumgartenfliege.

Panzer, XX, tab. 22,

Kenieeken. Ruig ; borftelfpricten ; het borstlluk grijs

;

het achterlijf bruinachtig ; op de zijden is de eerfte en

tweede ring roestkleurig.

Woonplaats. Veel op de weilanden.

Eigenfchappen, ï^^z^ Ibort heeft veel overeenkomst

met de laatstvoorgaande.

32. M. TENAX. Linn. Spec. 32 , p. 2870. Fa-

bric. Ent. Syst. IV, p. 288, N^. 36. (^Syrphus tenax).

De ianglevende Vlieg. Die hartlebige Fliege.

SwAMMERDAM, B. N. tab. 38, fig. 9. Panzer, XX, tab. 23, f,

Mas en tab. 24, f. femiiia.

Kentecken. Ruig ; borftelige fprieten ; hel borstftuk

grijs; het achterlijf roest- en dénkleurig; de fchenkels

der achterpooten zamengedrukt en bultig.

Woonplaats. De worm dezer foort vindt men meest

in fekreten, mesthoopen. Hinkende goten en foortgelijkc

plaatfen, in welker omtrek men de vlieg, even als op de

bloemen van vele planten, gelijk ook fomtijds in de zoo-

genaamde boekbinders pap of ftijffel mede aantreft.

Eigenfchappcn. Het masker dezer vlieg heeft, naar

het getuigenis van den beroemden Linnaeus , cene zoo

zonderlinge cigenfchap , dat men dezelfde geloof vvcigr-

E c ^ r.n
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ren zoude , indien dezelve niet door een' zoo in allen

opzigtc voortretFülijk en vvaarlieidlievenden natuuronder-

zoeker als eene waarneming was opgegeven; namelijk,

dat het masker dezer vlieg in bovengemelde boekbinders

flijfTel aanwezig, in weerwil ook van tusfchen de papier-

bladen met hamers geklopt, en in de pers gedurende een'

geruimen tijd met alle kracht zamengedrukt te zijn, dit

alles echter fchijnt te wederftaan , en de vlieg voortbrengt

,

van welke hardnekkige voortdiu-ing van levenskracht de

naam dan ook ontleend is.

33. M. RiRESii. Linn, Spec, 50, p. 2875. Fa-

Biuc. jE«/. S'^st. IV, p. 304, N^. 100. QSyrphus

ribesit). De Aalbesfenvlieg. Die Johannesbeer-

fliege.

GoEDAART, Met. Nat., i, tab. 41. De geer, o. 1., T. VI,

p. 103, No. 4, tab, 6, f. 8.

Kenteeken, Zwart ; kaal , borftelige fpriaten ; het

borstftuk ongevlekt ; op het achterhjf vier gele flrepen

,

van welke de eerde niet doorloopt.

IVoonpl, en VoedfeL Op en onder de bladeren der

aalbesfenboomen ; azende op de plantluizen , welke daarop

meestal aanwezig zijn.

Eigenfchappen. De worm dezer vlieg wordt door

GOEDAART de bedriegflcr genoemd , wegens zijne ge-

dane waarneming, dat dezelve zich ilil en als dood

houdt, tot dat hij door plantluizen omringd is, welke

alsdan door hem gereedelijk gevangen en uitgezogen worden.

j'!4. M. PYRASTRi. Linn. Spec. 51 , p. 2S75. Fa-

auic. Ent. Syst. IV , p. 305 , N". 102. (Syrphtu

pyrastri^. De Peerboomenvlieg. Die BirnfJiege.

Me
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Werian, Ins.. Europ. tab. 89. Reaumur, Ins. T. III. tab. 31,

f. 9. OoEDAART. Ins. I , tab. 47. (het Masker.)

Kenteeken, Bijkans kaal ; borftelige fprieten ; het borst-

fluk ongevlekt ; op het achterlijf zes witte omgekromdc

maanvormige (Irepen.

WoonpL en VoedfeL Op verfehillende ooft-, doch

vooral op de percnboomen, alwaar zich plantluizen be-

vinden , welke hun tot voedfel verftrekken , zoo dat

REAUMUR dezen bij uitzondering den plantluizeneter ge-

noemd heeft.

35. M. MENTiiASTRi. Linii. Spec, 53 , p. 2875.

Fabric. Ent, Syst. IV , p. 308, No. 11 1. (Syrp/ius

menthasiriy De Mentha , of Kruis- en Muntvlieg.

JDle Münzfliege.

Kenteekcn» Kaal en zwart van kleur; borftelige fprie-

ten; het borstftuk gevlekt; op het achterlijf vier gele

banden of ftrèpen; ook is het fchildje geel: niet zoo

groot als de gewone huisvlieg.

Woonplaats» Meestal op de bloemen van welriekende

kruiden en boomgewasfen , vooral echter op die der kruis-

en fnunt'ïooxitu,

VoedfeL Waarfchijnlijk de vochten der bloemen; de

worm, naar men meent, voedt zich alleenlijk van plant-

luizen.

36. M. PiPiENS. Linn. Spec, 55 , p. 2877* Fa-

bric. Ent, Syst, IV, p. iio , N«. 119. (Syrphus

pipiem\ De piepende Vlieg. Die Sin gflieg e.

De geer, Ins. T. VI, p. 120, No. 11, tab. 7, f. 8.

Kentccken, Glad en zwart; borlleligc fprieten; het

E e 4 ach-
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achterlijf wederzijds wit gevlekt; de achlerftc dijen knod

lig en getand.

Woonplaats. Op bloemen en bladeren.

VoedfeL Waarfchijnlijk azende ®p plantluizen.

Eigenfchappen Deze foort is kenbaar door deszelfs

piepend geluid, hetwelk gelegenheid tot de benaming ge-

ven heeft.

37. M, SEGNis. Ltnn, Spec, 57 , p, 2877. Fa-

BRic. Efit, Syst, IV, p. 0,^$^ N^. 61. (JS'jrphus

fegnis). De Luiaards- of trage Vlieg. Die trage

Fliege.

De geer, Ins. VI, p. 121, No. 12, tab. 7, f. 10.

Kentceken, Glad; borftelfprieten ; het borstfluk ko-

perkleurig; het achterlijf roestverwig en aan het einde

zwart ; de achterdijen knodfig.

Woonplaats, Op bloemen en loof.

VoedfeL Ook de wormen van deze foort azen op

plantluizen.

%^. M. SEPULCHRALis. Linn. Spec, 73 , p. 287^.

Fabric. Ent, Syst, IV, p. 303 , N**. 91. (Syrphus

sepulchralis') De Grafvlieg. Die Grab fliege.

Kenteeken, Ruig en zwart; pluimfprieten ; het ach-

terlijf zwart en eenigermate glanzig; van boven zeer glad.

VoortteL NB. Men heeft wel gemeend , dat dezelve

voortkomt uit een' worm , die foms om en in de dood-

kisten en in de groeven van afgeflorvene dieren gevon-

den wordt, en daarvan ook den naam zoude hebben ont-

leend : doch er ontbreken tot lieden genoegzame waarne-

mingen , om zulks voor bewezen te houden.

39- M.
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39. M. coEMiTORioRUM. Linn, Spec, 82, p. 2878.

Fabric. Ent. Syst. IV, p. 303, N''. 94. (^Syrphus

coemitoriorum). De Kerkhofsvlieg. Die Kirchhof-

fliege.

Panzer, XX, tab. 17.

Kenteeken. Zwart , behaard ; borftelige fprieten ; het

achterlijf van boVen glad.

Wounplaats, Bijna overal , inzonderheid daar , waar

dierlijke ItofFen begraven zijn.

40. M. ^NEA. Linn, Spec. 375, p. 2879. Fa-

BRic. Ent, Syst. IV, p. 303, N^. 88. (^Syrphus

aneus^. De metaalkleurige Vlieg.

Panzer, XX, tab. 15.

Kenteeken, Het borstftuk eenigermate koperkleurig;

het achterlijf zwart, en op hetzelve twee aschverwige

flrepen ; de pooten geel ; de dijen van onderen zwart.

CCLIV. DE BREMSB of VEEVLIEG (JABA-

NUS), Le taon. Die blinde fliege.

GeJIachts-Kenteeken, De fnuit vliesachtig , in 2 lip-

pen eindigende en met 2 fpitfe voelertjes voorzien , die

bij fommigen getand, bij anderen maanvormig als uitge-

hold zijn; de kop dik ; de oogen groot.

I. T. BOViNUS. Linn. Spec. 4 , p. 2882. Fa-

BRic. Ent, Syst, IV, p. 363, N». 4. De Osfenbremfe.

Die Ochfenbreme.

Reaumur, o. c. , IV, tab. 17, f. 8. Panzer, XXI, tab. 15.

sciiAEFFER, EUm, tab. 122.

Kenteeken, Groenachtige oogen; op den rug van het

E c 5 ach-
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achterlijf witte, driehoekige, overlanglche vlekken; het

lijf van onderen geel , van boven aschgraauvvachtig bruin.

WoonpL en Voedfcl, Veel op koeijen en paarden

,

wie zij, vooral des zomers, zeer lastig zijn, en op wier

zweet en uitwafemingen zij vooral fchijnen te azen.

ft. T. PLuviALis. Liniu Spec^ i6, p. 2885. Fa-

BRic. Ent. Syst. IV, p. 369. No. 32. De Regen^

bremfe.

Reaumur, Hist^ d. Ins. T. IV, tab. 18, f. 4. Schaeffer, Icon,

,tab. 85, f. 8 en 9.

Kenieeken. De oogen met 4 gölfvormige ftrepen; het

lijf bruinachtig , de vleugels bruin geftipt ; tusfchen de

oogen eene grijze vlek , op dewelke twee zwarte dofte

vlekken, benevens nog eene veel kleinere van achteren.

Lang 4, breed i lijii.

Woonplaats. Wordt bij warm zomerweder veel in

de weiden en ftallen , op het lijf of in de nabijheid van

bij4ia alle gewoon huisvee gevonden.

Eigenjchappen. Vergezelt des zomers bijna overal het

vee, hetwelk ook door deze bremsfoort zeer vvordi ge-

kweld, en alsdan (offchoon dikwerf zonder grond) als

een zeker voorteeken van aanftaanden regen wordt ge-

houden.

3. T. COECUTIENS. Linn. Spec, 17 , p. 2885.

Fabrig. ET2t. Syst, IV, p. 37a, N^. 42. De blinde

Brems. Die Blinzèlbreme.

Schaeffer, Icon, tab. S. f. i. Panzer, XXI, tab. 214, Db ceer,

Ins. T. VI, p. 2i4, No, 6, tab. 13, f. 3.

Kcnteeketi. De kop bruin j de oogen groen en zwart

SC-
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geflippeld ; de vleugels bruin en zwart gevlekt ; het borst-

Ihik bruin, met eenige grijze overlangfche llrepen; de

zijden en het bovenfte gedeelte van het onderlijf geel , en

elke ring van hetzelve heeft eene bruine driekantige vlek

;

het onderde van den buik bruin; de pooten geel, uitge-

zonderd derzelver onderde gedeelte, hetwelk zwartachtig

is. Lang ongeveer 4I, breed i lijn.

WoonpL en Foedfel. Vertoont zich gewoonlijk in

Junij of Julij, en azen op bijna alle veefoorten.

CCLV. DE MUG (iCULEX).

Gejlachts-Kenteeken, De fnuit is een zamenflel van

bordelachtige (tekels of angels, in eene buigzame fcheede

liggende ; draadvormige voelertjes , van welke die der

mannetjes dikwerf kamvormig zijn.

1. C. piPiENS. Linn, Spec* i, p. 2886, N''. i.

Fabric. Ent, Syst. p. 400, N». i. De Piepende of

gewone zingende Mug. De Zingmug. Le coustn.

Die Mückefchnake.

SwAMMERDAM, B. N, tab 31 , f. 4--8,tab. 32, f, i—5. Kleeman,

Beytr, zu Roesel^ i, tab. 15 en 16, en vooral Reuamur,

Hist, i, Ins, T. IV, tab 43 en 44.

Kenteeken. Aschgraauw; op het achterlijf 8 bruine

ringen.

Woonplaats. Overal hier te lande, inzonderheid veel

in vochtige waterachtige veenen, moerasfige en houtrijke

plaatfcn.

VocdfeU Naar het fchijnt vooral gretig azende op het

bloed en de uitwafemingen van den mensch en andere

dierlijke voorwerpen in het algemeen.

Voorts
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FoortteltTïg, Het masker naar een visclivormig vvormp-

je of made gelijkende, onthoudt zich in ftildaande wate-

ren en waterbakken , vervelt onderfcheldene malen , wordt

pop, en na 8 of lo dagen eene volkomene mug.

Eigenfchappen» Hoe lastig de mug ook foms, vooral

des zomers, zij, is dezelve echter van eene uitllekende

nuttigheid ter voeding van velerlei vogel- en vischfoorten;

terwijl de last of fchade door hare groote menigte bin-

nen 's huis, vooral op het land, zoo zeker als fpoedig

kan gelenigd, ja geheel weggenomen worden door de ge-

makkelijke en tevens onkostkare berooking van het op een

gloeijende turfkool ontdoken poeder van gelijke deelen

van kalmus- en alantswortel , met een weinig wierook

vermengd. Onzeker is het voor als nog, dat deze foort

fomtijds in duisternis licht van zich geven zoude, gelijk

ook, in hoe verre men derzelver groote zamenfcholing

en ongewoon vermeerderd piepend geluid des avonds, na

heete zomerdagen , voor eene vrij zekere aankondiging

van aanftaanden. regen houden moge.

a. C. BiFURCATUS. LtJin, Spec, 3 , p. 2887. Fa-

BRic. Ent. Syst. IV, p. 401, N". 3. Culex trifur-

CATUS. De Vorkfnuitmug. Die Gabelmücke.

llEAUMüR, Hist. des Ins» T. IV, tab. 40, f. i en 2. Sulzer,

Gefch. des Inf, tab. ai , f. 136.

. Kenteeketi, Roestkleurig bruin ; de fnuit gevorkt.

NB. Onzeker fchijnt het ook thans nog te wezen

,

of de mannetjes der zoo even vermelde piep- of zing-

tniig niet voor deze foort gehouden worden.

3. C. STERGOREUS. Linii. Spcc. 7, p. 2888. De

Drekmug.
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NB, Van dit voorwerp is den fchrijver dezes geeiie afbeelding

' bekend,

Kenteeken. Tegelrood van kleur ; netvormige vleugels;

op het borstftuk één , op het achterlijf drie zvvartachiige

lijnen.

Woonplaats. Meestal op drckftofFen, van welke dan

ook de benaming af te leiden is.

CCLVI. DE SNIPPEN- of DRILVLIEG dEMPIS.^

GeJlachtS'Kefiteehen, De kleine hoornachtige fnuit

van den bek omgebogen, tweekleppig en langer dan het

borstftuk ; de klepjes zelve horizontaal.

1. E. PENNiPES. Linn, Spcc, 2, 2889. Fabric.

Ent, Syst. IV, p. 404, N''. 5. De vedcrpootige

Snippenvlieg. Die federfüsfige Schnepfen-

fliege.

Panzer, T. 21, tab, 74, SuLZER, Kennz. tab, 21. f. 137.

Kenteeken. Zwart; de achterpooten lang, en (bij het

mannetje) bevederd. Lang 2§, breed | lijn.

Woonpl. en Voedfcl. Op velerlei bloemen, in de

lente veel op de weilanden, vooral , volgens houttuin,

op die van de veldkers {Thlaspi arvenfe^ en bosch-

ojevaarsbek (Geranium moschatuni)^ van welker fappen

zij zich voedt.

Eigenfchappen. Bij het doorzoeken der bloemen blijft

derzelver ftuifmeel aan de vedertjes harer pooten hangen,

waardoor de bevruchting bevorderd wordt , op het bloem-

(tampertje , uit hetwelk dit infect zich voedfel verfchaft.

2. E. LiviDA. Linn. Spec. 3 , p. ^'^%^. Fabric.

Ent.
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Ent, Syst. W ^ p. 404, No. 8. De blaauwgraauwe

Driltnug. Die graue Schnepfenfliegc.

De geer, Ins, VI, p. 254, No. i, t. 14, f. 14.

Kentceken, Blaaugraauw van kleur; draadvormigc

fprieten; op het borstfluk 3 zwarte (trepen; de vleugels

bij het gewricht
, gelijk ook de pooten , roestkleurig.

Woonplaats, Overal.

3. E. FORCiPATA. Linn, Spec, 4, p. 2889, Fa-"^

BRic Ent, Syst, IV, p. 404, No. 6. De tangftaartige

Sneppen- of Drilvlieg. De Nijpftaart van houttuin.

Die Zangenfchnepfenfliege.

Kentceken, Aschgraauw ; het borstfchild zwart ge-

flreept ; het achterlijf zwart, en in een tangvormig einde

uitloopende (weinig grooter dan de gewone mug.)

Woonplaats, Bijna overal, in de meeste Noordelijke

deelen van Nederland,

DE STOMOXYS (). (STOMOXTS,^

Gejlachts-Kenteeken, De zuigfnuit in eene eenkleppi-

ge fcheede gelegen , en door borftelhaartjes omvat; twee

korte , borltelige , drieledige voelertjes , en borftelige

fprieten.

De fcheede der zuigfnuit ah opgerold ^ tn aan

het grondjiuk knievormig geleed^ 2 borpel-

haren,

I. S. IRRITANS. Linn, Spec,S->V' 2892. Fabr. Ent,

Syst, IV , p. 395 , No. 7. De Prikkelaar of prikkelen-

de Stomoxys.
PAN-

(*) Tot heden geene voldoende Nederduitfche benaming voor dit

geflacht in de laatfte uitgave van het Syst, JSatur. zynde aangeno-

men, heb ik, op het voorbeeld van den beroemden geoffroy, de

Griekfche benaming ook alhier behouden.
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Panzer XXr, tab. 24.

Kenteeken, Ruigachtig aschgraauw ; het achterlijf

zwart gevlekt.

Woonplaats. Deze foort zwerft in menigte, bij hcete

zomerdagen , boven het vee , en tracht zich fteeds op

deszelfs rug neder te zetten ; in weerwil ook der gedu-

rige beweging, die het gekwelde dier door het flaan van

den Itaart maakt , om er zich van te bevrijden.

VocdfcL De lütwafemingen , als ook het bloed van

het vee,

2. S. puNGENS. Linn, Spec. 6 , p. 2892. Fa^

ERic. Ent Syst. IV, p. 395, N». 19.

NB, Den fch rijver dezes is ook van dit voorwerp tot heden

geene voldoende afbeelding bekend.

Kenteeken, Aschgraauw , wenig behaard ; de dijen

zwart ; witachtige , ongevlekte vleugels ; het onderlijf

fomtijds meer donker van kleur; overigens veel overeen-

komst hebbende met de laatst voorgaande ; doch wel

driemaal kleiner.

Woonplaats. Bij heete dagen in menigte rondsom

zwervende , en vooral op den rng van het vee.

VoedfcU Als dat der laatstvoorgaande.

CCLVII. DE STEEKVLIEG. CCONOPS.^

GeflachtS'Kenteeken. De fnuit vooruitflekeilde en

knievormig gebogen; knodsvormig fpitfige fprieten.

I. C, MACROCEPHALA. Linn. Spec. 5 , p. 2893,

Fabric. Ent, Syst. IV, p. 393 , No. 7. D9 groot-

koppige Steekvlieg.

Ken-
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Kenteekefi. Zwart ; het onderlijf uit vier ringen bc-

Ilaande, die geel gerand zijn; de fprieten en pooten ros

van kleur.

Woonplaats. In bosfchen en houtgewasfen.

2. C. ACULEATA, Linn. Spec, 6 , p. 2893. Fa-

BRic. Ent, Syst. IV, p. 391, N°. a. De geangelde

Steekvlieg. Die geftachelde Stechfliege.

De geer, Inf, VI, p. 261, tab. 15, f. i. Schaeffêr, Icon^

tab. 288, f. 8.

Kenteekcn. Zwart; de ringen van het onderlijf, ge-

lijk ook het borstfchildje, benevens deszelfs twee voorde

flippen, geel.

Woonplaats. In bosfchen en houtgewasfen.

CCLVIII. DE ROOF- of WOLFVLIEG, ook

KOEVLIEG iASlLUS)

GeflachtS'Kenteeken. De regt vooruitftekende hoom-

achtige zuigfnuit beftaat uit 3 borftelharen , en ligt in

eene tweekleppige fcheede; de fprieten lang, borftelig

en drieledig.

I. A. CRABRONiFORMis. Linn, Spec, 4, p. 2896.

Fabric. Ent, Syst, IV , p. 377 , N». 6. De horzel-

vormige Roofvlieg. Die Hornifzförmige Raub-
fliege.

Reaumur, H\st. des Ins,. T. IV, tab. 8, f. 3. Geoffrot, Hist,

des Ins, T. Il , p. 468, No. 3, tab. VI. f, III, vergsl. Hout-

tuin, I. D. 12e St. bl, 583, No. 3, pi. 98, f. 13.

Kenteeken De fnuit korter dan de kop, en, gelijk

ook de oogen, zwart; het borstduk groot, bovenwaarts

bol en rocstkleurig , zoo als ook zijn de pooten en vleu-

gels,
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gels, welke laatlle aan de binnenzijde zwartachtige en

bijna driehoekige vlekken hebben ; het achterlijf ruig, de

3 eerftc ringen zwart, de vier volgende of ach ter(te geel

en omgebogen : deze foort is de grootlte van het gehee-

le gedacht. Lang bijna i duim, breed 2§ hjnen.

Woonplaats, In de gras- en weilanden : de worm of

made houdt zich in den grond op,

VocdfeL Velerlei infecten.

Eigenfchappen, Zij zijn roofzuchtig , zoo dat zij zelfö

op verfcheidene foortcn van torren azen , met dezelve

wegvliegen en die alsdan geheel uitzuigen: hun fteken

is zeer pijnlijk.

£. A. GiLVüs, Linn* Spcc* 9 , p. 2897* Fabric*

Ent. Syst, IV, p. 381, No. 22» De Rosfe- of Roest-

kleurige Roofvlieg. Die Rostrothe Raubfliege.

De GEEti^ o. 1. T. VI, p. 241, No. 4, tab. 12, f. 15. SchaeffeU,'

Icon, tab. 78, f. 6*

Kemeeken, Zwart, het achterlijf van boven hoog-

rood , de twee bultende ringen 2wart.

3» A. FORCIPATUS. Lintt, SpeCé 13^ p. 0899. Fa-

Biuc. Ent, Syst, IV ^ p* 382, N«* 29. De genijptan-

de Roofvlieg* Die Zangenraubfllcge»

De geer, o. 1. T.VI» p. 246, N®. 8, t. 14, f.^. FriscHj o* l.lll,

p. 35, sab. VU

Kenteeken, Ruig ^ aschgraauW van kleur ; het borst-

fluk overlangs geftreept , met goudkleurige haartjes ; de

rand der buikringcn eenigermate bruin, vooral in het

midden, alwaar zich eene langwerpige driehoekige vlek

vertoont ; de pooten grijs ; de vleugels doorfchijnende

,

Ff en
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en zwart geaderd; liet gcheele dier is over het gcliccl

genomen , lang uitgerekt ; het achterlijf loopt puntig en

bij het mannetje als in een tangvormig knijpertje uit.

Lang 6 , breed i lijnen.

Woonplaats. Op het veld, in tuinen en hoven.

VoedfeL Velerlei andere infecten.

Voortteling, De -worm onthoudt zich onder den

grond en vertoont zich in de lente als eene witte made

,

van ruim één duim lang.

Eigenfchappen» Als worm zegt men, dat deze foort

met zijn' ipitfen , fcherpen kop ook zelfs hout doorkna*

gen kan.

4. A. TiPULOiDES. Linn, Spec, 14, p. 2899,

Fabric. Ent, Syst. IV, p. 385, N°. 42. De mug-

vormige Roofvlieg. Die Schnackenartige Raub-
fliege.

Kcnteeken, Kaal , aschgraauw , lange roestkleurige

pooten, de laatfte van onderen zwart op het borstlluk

3 zwarte ftrepen; de vleugels der mannetjes geelbruin;

die der wijfjes wit en doorfchijnende. Lang 4 , breed

f lijn.

Woonplaats. In het veld , hoven en tuinen.

Voedfel. Aast op bloemen.

5. A. FRONTALis. Fabric. Ent. Syst. IV 5 p. 388 ,

De. GEER. Mim. tab. VI, p. 243, pi. 14, f. 2, Jfilus rufipes,

Kenteekcn. De fprieten zwart ; de kop van voren zil-

verkleurig en zeer glanzig ; de borst zwart eenigzins

zilverwit en gelijnd; het lijf zwart, jolrondachtig ; de

vleu
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vleugcis helder doorfchijnend met gele aderen , de poote»

ros , de achterfte voetbladen bruinachtig. '

Woo.nplaats, Vooraan in en langs de bosfchen ,
ge-

lyk ook över het veld.

CCLIX. DE ZWEEF- of STAANDEVLIEG.
iBOMBTLIUS.^

Gejïachts-Kenteeken, De fnuit vooruitftekend , bors-

telharig; zeer lang en tweekleppig; borstelige (kkels

tusichen de horizontale klepjes.

I. B. MAJOR. Linn. Spec, i, p. 2902, Fabric. A\7/.

S'^st. IV, p. 407, N«. I. De groote Zweefvlieg. Die

grosfe Schwebflieg'e.

Reaumur, o. 1. T. IV, t. 8, II—13. SüLZER, Gefch, dtr

inf, t. XXVI 11, f. aa.

Kenteeken. De helft der vleugels aan de buitenzijde

bruinachtig zwart , de overige helft of binnenzijde helder

doorfchijnend ; het korte in édn gedrongen lijf zwart

,

ruig en naar dat der hommels gelijkende ; de fnuit lang

en vooruitftekende. Lang 4 5, breed 2 lijnen.

Woonplaats en Voedfel, Bijna overal , meest in de

hoven en tuinen , alwaar men dezelve , vooral bij warm

weder, fleeds rondom de bloemen der planten ziet rond-

vliegen , op welke zij hun voedfel zoeken.

CCLX. DE LUISVLIEG. QllPPOBOSCA^

Gejïachts-Kenteeken, De fnuit tweekleppig, rolrond,

(lomp , vooroverhangende ; aan de pooten verfcheidenc

nageltjes.

I. IL EQUINA. Linn. Spec. l^ p. 2904, Fabric.

F f 2 Ent.

I
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Ent. Syst. IV, p. 415, N<^. i. De Paardcnliiisvlieg

;

de fpinnekopvlieg. Die Pferdlausfliege.

Rêaumur Hist, des Ins, T. VI, tab. 48. Sulzer Kennz, d, Ins

tab. 21, f. 141. Panzer. Fauna Gcrm» XXI, tab, 23.

Kenteeken. De vleugels (lomp; het borstftuk witbont;

liet lijf van boven bruin doch dof van kleur ; aan de

gele pooten vier nageltjcs; de kop geel; de oogen bruin;

gecne Iprietcn ; 1. 2§ br. i 1.

Woonplaats. Des zomers en in den herfst treft men

dezelve fchicr overal aan, in den omtrek van het huis-

vee, vooral van paarden en runderen doch ook van hon-

den , welke zeer door haar geplaagd worden , varwair

deze dan ook door den beroemden geoffroy den naam

van Mouchc è chicn bekomen heeft.

Vooriteling. Deze zonderlinge infsctenfoort fchijnt

,

volgens de keurige waarnemingen van den voortrefFelijken

REAUMUR in derzelver wijze van voorttehng eene meerdere

overeenkomst met de zogende dieren te hebben, dan de

meeste der tot heden bekende infecten; brengende deze

jongen voort , die hi geen dop of tonnetje be/loten zijn^

en daarom ook te regt nymphipares genaamd worden.

Eigenfchappen. De fteek of wond door dezelve aan

het vee , meestal op weinig of niet behaarde plaatfcn

toegebragt, is ten onregt voor zoo bijzonder lastig en

nog veel minder voor eenigermate gevaarlijk gehouden

,

als latende (lechts een rood vlekje na , dat fpoedig ver-

dwijnt.

2. H. oviNA. Linn. Spec. 4, p. 2905. Fa-

BRic. Ent. Syst. IV , p. ^16 , N^, 4. De Schapei:-

luisvlieg. Die Schaaflausfliege.

Pan-
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Panzer, a. XXI, t. 04. Friscii, Ins, T. V. C. i8.

Kenteeken. De kop kort , van voren pbt en als zon-

der hals ; 2 oogcn
;
geene vleugels : ligt-*«6f panrood van

kleur , het lijf dik , als opgeblazen, bleek , van achteren

ftomp, aan weiirszijde eene dubbele witte golfvormige

ftreep : op het midden van den rug eene roode vlek : de

pooten ruig.

Woonplaats en VocdfeL In de wol der fchapen

,

voor welke zij foms , zoo door het afknagen der wol

,

als door baren beet fchadelijk en lastig wordt.
*

Voorttelivg, Komt uit kleine eitjes of zoogenaamde

neten voort , welke zich aan de wol vasthechten.

Eigenfchappen. Zij worden gezegd Hechts één enkel

ei tevens te leggen , hetwelk zoo groot is , als het gau-

fche lijf der fchapenluis zelve.

VII. Ongevleugelde, (aptera.)

Bij de bcfchrijving der voorwerpen dezer afdeeling

zoude alhier een aanvang moeten gemaakt worden met

het gedacht van het zoogcn^iTcadf^ fchiibbe-infect QLepiS'

ma^^ van hetwelk tot heden maar ééne foort (het fiiiker-

diertje \L, Saccharina Z.] namelijk) hier te lande wordt

aangetroffen; dan, daar ook dit voorwerp, fchoon thans

door geheel Europa verfpreid , volgens de naauwere l)e-

paling door de Maatfchappij gemaakt, niet tot de oor-

fpronkelijke voortbrengfelen van dit Rijk behoort , als

zijnde uit Amerika herwaarts ovcrgevoerd, is deszelfs

befchrijving ook alhier voorbedachtelijk achterwegen

gdaen.

F f 3 CCL^ II,
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CCLXn. DE PLANTVLOO , of het VOET-
STAARTDIERTJE. C^ODURJ.)

Gejlachts-kenteeken, Vier voclcrtjes in de kaken

;

a oogen , ieder uit 8 anderen zamengefleld ; 6 looppoo-

ten ; de flaart tweevorkig , omgebogen en tot fpringen

gefchikt.

! PoDüRA. ViRiDis. Lifin, Spec. i , p. 2907, Fa«

BRic, Ent, Syst. If, p. 6$^ N^. 2. De groene

Plantvloo.

Kenteeken^ Bijna bolvormig, van voren eirondachtig,

van achteren verhevenrond ; de kop (lomp en efFen ; de

oogen zwart; de fprieten geknakt; het achterlijf weder-

zijds hoekig, en groen van kleur. Lengte i lijn.

Woonplaats, Op de akkers , vooral op de jonge

"boekvveitbladcren. e. d.

Ëigenfchappen, Dit infect heeft eenige overeenkomst

met de plantluis ; fpringc op de minfle aanraking van

de bladeren weg , op welke het aast , en maakt daar

door cene volkomen naauwkeurige waarneming zeer

inoeijelijk.

2, P. PniMBEA. Linn. Spec, 4 , 2908. Fabric,

Ent, Sïfst, II, p. 66^ N^. 5. De loodkleurige plant',

vloo. La Podure grise commune,

Süi^ZER. Kennz, d, las, tab. XXI 1, f. 143. De geer Infect, 7,

P. 31, N°. 5. wb, 3, f. I.

Kentceken, Spilrond, glanzig bruinblaauw, de ftaart

bijna zoo lang als het lijf, ongeveer van dezelfde grootte

als de Vurige.

Woon-
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IVoonplaats, Veel op bcomcn en weilanden, gelijk

ook op Ibinmigc foorten van paddeftoelen.

Eigenfchappen, Men vindt deze foort nimmer in

menigte bij elkander, maar meest altijd alleen.

3. P. Arborea. Linh, Spec, 8, p. 2908. Fa-

BRic. Ent, Syst, II, p. 66^ N*". 9. De boom Plant-

vloo. La Podiire pofte anneaiu

De geer. Aet, UpsnL 1740, p. 49, tab. i. Aet, Slokholm,

1750, p. 217, tab. I.

Kenteeken, Glanzig zwart , de rand der borst en bet

begin der Iprieten dikwijls geel , de pooten en het vorkje

witachtig. Lang i| lijn.

IVoonplaats, Onder de graswortels , oud en vermol-

zemd hout,

Eigcnfchappcn, Deze behoort tot de .grootfle en

fraaill^ van dit geflachc.

GCLXIIL DE HOUTLUIS. (TEKMES^

GeJlachtS'kenteeken, De twee kaken of nijpers van

den mond , benevens de in vierengedeelde lip hoorn ach-

tig , 4 even lange draadvormige voelertjes , (bij de mees-

ten) fnoervormige fprieten en 2 oogen ; 6 looppooten.

r. T. FATiDicuM. Linn, Spec, 3, p. 2913. Fa-

BRIC4 Ent, Syst, II, p. ^>7, N°. 27. (Hemerobius f.)

De groote Houtluis of Doodkraaijer.

Frisch, /«ƒ, II, p. a, tab, 20.

Kenteeken, De buik eirond ; de mondopening bleek 5

bruinachtige oogen , borftelige fprieten.

IVoonplaats, In oud hout , befchotten , kisten , kas-

ten , kabinetten , ook in oude boeken
, papieren , enz.

Ff 4 Vücd'
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Votdf. en Voortt, Komen voort uit zeer kleine

,

bijna voor het bloote oog onzigtbare eijertjes of ntten ;

de jongen gelijken naar Mijten ; en fchijnen op doode

infecten , ook op die der verzamelingen van natuur^

voortbrengfelcn te azen.

Eigcnfchappen. Het is dit diertje, dat door zijn

kloppend en op den afltand van zelfs ruim 20 voeten

hoorbaar kloppend geluid , gelegenheid gegeven heeft

tot het ontftaan van het zoo belagchelijk als bijgeloovig

fprookje, van hetvvqlk het zijn' naam heeft ontleend; het

kloppend geluid fchijnt heide de fckfen ter zamenkomst

en paring uit te lokken , het wijfje wordt gezegd grootev

1 chtcr en geelachtig gewolkt van kleur te zijn. Deze

Ibort, offchoon iets grooter , heeft veel overeenkomst

jnet de volgende,

2. T. PULSATORius. Linn. Spee. 2 , p. 2914. Fa-

BRic. Ent, Syst, II , p. 87 , N*, 26, (^Hemerohlus

pulfatorius,^ De Boekluis. Houtklopper, of kloppende

Houtluis. Le Pou du bots. Die Bücherlaus.

SuLSER, lm. Tab. 23, f. 144. Sca^FFER, EL Tab. i^ö. Blank-

aart, p. IÖ9, t. X4, fig. F,

Kenteeken. Het onderlijf uitgerekt ; de mond rood ,

geele oogen , borftelige fprieten.

WoonpL en Foedf. Menigvuldig vooral in drooge

huizen en kleederen, in planten- en dierenverzamenlingen

,

in oude boeken , handfchriften en papieren , welk alles

,

gelijk ook de daarin aanwezige lijm en ftijffel door haar

wordt geknaagd , en tot voedfel fchijnt te vertrekken.

Elgenfchappen. Ook deze foort heelt haar naam bc-

koaien van het kloppend geluid % dat dezelve maakt

,

wan-
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wanneer zrj nog pop is, en veel gelijkt naar den flag of

de klopping van een zakuurwerk.

CCLXIV. DE LUIS. (^PEDICULUS.)

GcJJachtS'kenteeken. Aan den mond een (lijve , bo-

venwaarts omgebogen , priemvormige en binnen eene

Jcheede beflotene zuigfnuit ; draadvormige fprieten , die

zoolang zijn als de borst ; a oogen ; de buik plat , en

kvvaLbi^' aan den rand ; 6 wandelpooten.

I. P. HuMANUS. Linn, Spec. i, p. 2914* Fa-

BRic. EtJt. Syst, Tom. IV, p. 417, N°. i. De hoofd-

luis (bij den mensch.)

Ledermuller. Mikrosk, verm. p. 45, tab, 21. Sulzer. Kennz,

T. 22, f, 145, e, SwAMMERDAM. B'thL Nat, T' i, f: 3—(5.

Baker, Microscope T. 13, f. 4.

Kentecken. Het achterlijf aan den rand kwabbig

;

aschgraauw van kleur.

Woonplaats. In de kleederen , vooral onder het hoofd-

haar van den mensch.

VoedfeL Naar het fchijnt, worden de verfchillende

foorten van dit talrijk geflacht gevoed , door de huiduit-

wafeming der verfchillende dieren , op welke zij leven.

Voortteling, Zij komen voort uit zeer kleine eitjes

of neten, welke zij aan de hoofdharen weten vast te

hechten.

Eigenfchappen. Gelijk het groot aantal dezer infec-

tenfoort den mensch zeer lastig is en zelfs gelegenheid

tot crnllige ongclleldheden geven kan, zoo geldt dit ook

van alle andere Iborten , die op verfchillende dieren ge-

vonden worden.

F f < 2. P.
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2. P. PuBis. Linn. Spec. f2, p. 2915. Fabric.

Ent. Syst. IV, p. 413, N^. 2. De' Platluis, Lc

Morpion.

Redi. Exp» ta(), 19, f. I. Petiv, Gazoph» tab. 67, f. 9.

Houttuin, l D. 13 ft. pi. 99, f. 6,

Kenteeken, Het achterlijf hoekswijze als iiitgerand

;

de pooten aan het einde fchaarvormig ; zijdelings is het

lijf als geribd en doorfchijnend ; aan de fprieten 5

leden.

fVoonplaats. Bij den mensch , en wel bijzonderlijk

op alle plaatfen met korte haren bezet.

Voedfel. Naar het fchijnt , vooral de uitwafemingen

van de huid der voorwerpen aan welke zij zich vast-

maken,

Eigenfchappen. Zij hechten zich even als de Tek

(^Acarus reduvius) zoodanig in de huid vast, dat zij

bezwaarlijk daaruit kunnen losworden.

3. P. Suis. Linn. Spec, 4, p. 2915. De Var-

kensluis.

4. P. Cervi. Linn, Spec, 7, p. 2915. De luis

van de Herten.

Redi. Exp, tab. 5. Frisch. Ins, 12, tab. 5.

5. P. Ovis. Llmi, spec, 8, p. 2916. De Scha-

penluis.

Redi, Exp, tab. 22, f. i.

6. P. Bovis. Linn, Spec, 9, p, 2916. De Koei-

jci'i- of Rundcrluis.

Ken-
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Kcntecken. Op het achterlijf 8 dvvaifche roestklcurigc

flrepen.

7. P, Equi. caballi. Linn, Spcc. 11 , p. 2916.

De Paardenluis»

8. P, Tiii^ui^cviA, Linn, Spec. 13, p. 2916. Fa-

KRic. Ent, Syst, IV, p, 420 , N°. 13. De Sper-

wer- 5 Toornvalks- en Kuikendiefsluis.

Kenteeken, De kop pijlvormig, van achteren weer»

zijds met eene dolkvormige punt voorzien.

Woonplaats, Op de zoo evcngemelde en meer ande-

re valkfoorten,

9. P. BuTEONis. Linn, Spec, 43 , p. 2917. Fa-

BRic, Ent, Syst, N". 14. De Buifert- of Muizenvalk-

luis.

Kenteeken, Het achterlijf gerand ; aan weerszijde der

infnijdingen of ringen 2 ingedrukte flippen, wordt voor

de tot heden toe bekende grootfte foort van dit infecten-

geüacht gehouden; zijnde dikwerf ruim 2 lijnen lang.

Vergel, geoffroy. Ilist, des Ins, des enyirons de Pa^

ris Tom. 2 , p. 599.

10. P. Striges. IJnn, Spcc, 44, p. 2917. Fabric,

Ent, Syst, IV, p. N<». 15. De Uilcnluis'.

Kenteeken, De buik eirond, wit; de rand en de

pooten rood.

ïVoonplaats, Op de uilen en verfchcidene foortcn van

valken.

II.
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11. P. coRvi. Lifin, Spec. 14, p. 2917. Fabric.

Ent, Sys(. IV, N**. 16. De Ravenluis.

Da OBER, Ins. 7, p. 76, N*'. 3, tab. 4, f. 11. Redi, Exp. t. 16 .•

f. 2. Verg, GEOFFROY, 1. c, p, 600, N". I.

Kenteeken. Het achterlijf eirond , de rand geftreept.

12. P. coRNicis. Linn. Spec, 45 , p. 2917. Fa-

bric. Ent Syst. IV , N°. 17. De bonte Kraailuis.

Kenteeken, De buik eirond , bleek ; op de zijden

zwarte vlekken; de oogappel wit.

13 P. PiCAE Linn, Spec, 16 , p. 2917. Fabric.

Ent, Syst, IV , N^. 19. De Aaklterluis.

Redi. Exp, t. 5. Albin, 2^, tab. 45.

Kenteeken, De kop (lomp, bruin: 4 zwarte vlekken.

14. P. ORiOLi. Linn, Spec, 49, p. 2917. Fabric.

Ent, Syst, IV , p. 421 , N^. 20. De Wielewaals-»

luis.

Kenteeken, Wit , een bruine ftrecp op den rug van

het achterlijf.

15. P. cucuLi. Linn, Spec, 47 , p. 2918. Fabric.

Ent^ Syst, IV. N^. 21. De Koekoeksluis.

Kenteeken, Het achterlijf langrond, witachtigbruin

geftreept.

16. P. CYom, Linn, Spec, 17 , p. 2918. Fabric

Ent. Syst, IV , N°. 22. De Zwanenluis.

Redi. Oper. tab. 20. Albin. Jrant 76, tab. 58.

Kenteeken. De rand van den kop gekarteld; het ach-

terlijf eirond ; de rand zwart gefcrcept.

17. r.
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l 17. P. Anseris. Linn. Spcc, 18 , p, 2918. Fa-

BRic. Ent» Sysi- IV, p. 23. De Ganzenluis.

Redi. Exper, tab. lo. Albin. Arart, 76, tab. 58.

Kenteeken. Draadvormig , bleek van kleur , de rand

zwart geftippeld.

Woonplaats, Zoowel op de tamme als wilde ganzen;

wordt , naar men zegt , verdreven door wasfcbing met

een afkookfel van peper , tabak en fabadillezaad ; en

welk middel alsdan niet onwaarfchijnlijk met voordeel

tegen de verfchillende foorten van dit ongedierte bij ons

overig huisgevogelte zoude kunnen worden aangewend.

18. P. QUERQUEDULAE. Linn. Spec. 20, p. 2918.

De Zomertalings- of Stareendsluis.

Rrdi. Exper^ t. 12.

19. P. STERNAE et LARi. Linn* Spec. 21 . 2918.

Fabric. Ent. Syst. IV , p. 422, N°. 28. De Zeezwa-

luwluis.

Redi. Exper, t. 9, f. 2. De geer. ƒ«ƒ, 7, p. 77, N^. 4, t. 4,

f. ia. Ricinus Lari,

20. P. ANDREAE. Lwn. Spec 23 , p. 2919. Fa-

bric. Ent. Syst. IV, N®. 30. De Reigersluis.

Redi: Exper. t. 6.

21. P. GRUIS. Ltnn. Spec. 24 , p. 2919. Fabric.

Enu Spec. IV , N°. 31. De Kranenluis.

Frisch. Ins, 5, p. 15» t. 4. Redi. Op, t. 19.

Kenteeken. Het achterlijf als knodsvormig, bleek van

kleur, fneeuw witte luchtgaaijes.

32.
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12. P. clcoNiAE. Linn. iS^^^. 25, p, 2919. Fa-

BRic. Ent. Syst, IV, p. 422, N^. 32. De Cijevaarsluis.

Friscii* Ins. 8, p. 9, tab. 5,

Kenteeken. Lang uitgerekt, draadvormig, de .buik

wit; de zijde zwart gedipte

23. P. Tetraonis. Linn. N°. 34 , p. 2920. Fa-

BRic. Ent. Syst. IV, p. 424, N°. 42. De Kor- of de

Berkhoensluis.

Redi, Expef, tab. 14.

Kenteeken. Het achterlijf behaard, eirond, ftomp ;

deszelfs rand heeft 9 infnijdingen ; de fprieten zeer kort

'en ftomp.

24. P. CoLUMBAE. Linri, Spec. 36, p. 2920. Fa-

BRic. Ent. Syst. IV, No. 4^1 . De Duivenluis.

kEDi. Exper. tab. 2, f. 1. Albin. Aratt, tab. 43.

Kenteeken. De kop langwerpig; het lijf draadvor-

mig , roestldeurig ,, van achteren , knodsvormig.

25. P. HiRUNDiNis. Linn. Spec, 38 , p. 2921.

Fabric. Ent. Syst. N*». 48. De Gierzwaluwluis.

Kenteeken. Bleekwit; het achterlijf wit met zwarte

vlekken.

26. P. Gryllotalpae. Linn. Spec. $5,1^» 1921.

Fabric. Ent. Syst. IV, N^ 49.

Kenteeken. Bloedkleurig ; de pooten wit. '

27. P. MuscuLi. Linn. Spec. s^ 3 P* 1921. De

Huismuisluis.

Kenteeken, Wit , het borstftuk groot , van achteren

twéé-



NEDERLANDSCIIE INSECTEN* 4^5

twéckwabbig , het lijf holachtïg uitgefneden en getand ,

zeer klein en doorfchijnend.

28. P. Anatis. Linti, Spec. 51 , p, 2921. De

gewone Luis van de wilde Eend,

29. P. Alaudae. Z//Z/7. Spec, 59 , p. 2922. De

Leeuweriksluis.

30. P. Sturni. Llnn. Spec, 60, p. 2922. De
fpreeuwluis*

31. P. LOXIAÉ CURVIROSTRAE. Lifin, Spet, 61

,

p. 2922. Fabric. Ent. Syst. IV , p. 422, N^. 35.

De Kruisvinksluis.

3a. P. LoxiAE pyrrhulae. Linn, Spec. 62 , p. 2922.

De Goudvinksluis.

33. P. MOTACILLAE RUBECULAE. Linf?. SpCC, 66,

p' 2921. Fabric. Ent. Syst. IV, p. 429^ N°. 47.

De Roodborstjesluis.

CCLXV. DE VLOO. (^PULEX).

Gefacht-kenteeken, Aan den mond noch voelertjes
,

noch kaken ; de fnuit uitgerekt , omgebogen , borstclvor-

mig en in eené geleede tweekleppige fcheede ; 2 oogen
;

draadvormige fprieten, het achterlijf als te zameil ge-

drukt ; 6 pooten , van welke de achterfte tot fpringen

dienen.

I. P. iRRiTANS. Linn, Spec. i , p. 2^2^. Fabric.

Ent. Syst. IV, p. 209, N°. i. De gewone Vloo.

La Pt/cc. Die Floh.

Leeuwenhoek, Epist, 76, f. ip-ao. Roesel, Ins, 2, tab. 2—4'.

Kin-
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Kenteeken. De fnuit korter dan het lijf.

Woonpl, en Voedf, Valt inzonderheid den mcnsch

,

doch ook honden en katten, vooral echter de hazen

lastig, wier bloed en zweet ook dit infectenfoort tot

voedfel verftrekt,

Voorttelin'g, Bij de paring zet het wijfje zich op het

mannetje, wiens achterlijf opwaarts omgebogen is ,' en

legt alsdan een groot aantal zeer kleine eitjes , uit welke

een lang , witachtig wormpjc voortkomt , van hetwelk

de mond kaken heeft, en aan den kop met geene voe-

lertjes , doch , zoo het fchijnt ter vervulling van deze

met ftompe puntjes , en aan den ftaart als met twee

hoorntjes voorzien is; dit wormpje vormt zich onge-

veer 14 dagen daarna , in zand , ftof en velerlei vuilig-

heid een rondachtig verblijf of celletje, en wordt een

onvolkomen popje , uit hetwelk , na verloop van weini-

ge dagen de vloo voortkomt.

Eigenfchappen, Dit zoo algemeen bekend als lastig

infect wordt gezegd de vrouwen meer dan de mannen te

kwellen.

CCLXVI. DE MIJT. i^ACARUS,-)

GeJIachtS'kenteekcn. Twéé zijdwaards geplaatfte oogen

,

8 pooten , de fnuit of zuiger klein , regt en ftijf ; a za-

mengedrukte voelertjes»

I. A. Reduvius. Linn. Spec. N^. 3 , p. 0.(^15,

Fabric. Ent. Syst. IV, p. 425, N°. 3. De Schaaps-

mijt of Tek. Die Hundsmilbe. La Tique,

Die Milbe.

Houttuin. N. H, i D. I3 ft. Pi. 100, f. a, Frisch. Ins. 6,

:ab. 19.

Ken-
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Kentceken, Achterwaarts eirond : plat en met eene

bkcke eironde vlek gcteekcnd > het lijf en de pootcn te \

gelrood.

Woonplaatu In bosfchen en ftruiken.

VoedfcU Aast op runderen , fchapen , honden eti

^elfs ook op den mensch.

Eigcrifchappen. Bederft de wol op het fchaap , en

veroorzaakt veel ongemak en fchade aan dieren , welke

met étzQ. infecten bezet en gekweld zijn.

2» A» RICINUS. Linn* Spec. 7 , p. 2926. Fabric.

Enu Syst. IV, N°. 2. De Tek of Hondsmijt. Die

Holdsb'ock.

Frisch, V. F. 19. De oeer, Ins. ?» P* 98» t. 5, f. 16—17,

Kenteeken» Balachtig eirond ; op het onderst gedeelte

van het lijf een ronde vlek , de fprieten geknodst.

Woonplaats* Vooral op het rundvee en de honden.'

3. A. snio. Linn, Spec. 15 , p. 2918. F.^b:iic.

Ent, Syst. IV, p. 420, N^. 28. De Kaasmijt. Le Cc-

rïn ^ la Mite» Die Kafemilbe Miete.

Leeuwenhoek, Episi. 77, t. 370, f, 9—10. Blankaart, ƒ«/.

t. 14, f. A—B. Herbst, Einl. z. Insect. T. -^g^ f. i. •

Kenteeken. De zijden kwabbig ; de 4 achtcrüe pooten

aeer lang; de dijen en kop roestkleurig , op het achter-

lijf borftelig haar.

Woonplaats, In oud meel , onder de korst van oude

kaas , raauw fpek , enz*

4, A. GYMNOPTERORUM. Ltnfl. Spec, .26, p. 292^.

Fabric. Ent, Syst, IV ^ p* 432, N°. 37. De Bijen-

mijt , éc Mijt der Kaalvleiigclige Infecten.

i
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, PE- GEER, IftS. 7, p. 119, N*".. 14, l. 7, f, 9. REAUMUK,

Jlist, d. Inf. 5, t. 38, f. 1-3.

Kentfeken. Het achterlijf rood , 2 roode flippen aan

beide de zijden.

^
Woonplaats, Op de bijen , wespen , waterjufFers en

andere waterinfecten , welker vleugels glad en kaal zijn.

• 5. A. coLEOPTERATORUM Linn, Spec, 27, p. 2930.

'FAr.Ric. Ent» Syst, IV, p. 432, N°. 37. De Torrenmijt.

Za Mite des coïeoptèrcs. Die K ii f e r m i I b e.

. Blankaart, Inu t. 14. f. II. Roezel, Ins, 4, t. i, f. nv-ig.

Vergcl. HOUTTUIN, I. D. 13 ü. PI. 100, f. 3.

Kefitceken. Van gedaante eirond , ros van kleur , het

uiterile einde van her achterlijf witachtig.

Woonplaats, Op de rhinoccros-tor en verfcheiden ande-

re torren en derzclver wormen , welke zij dikwerf door

hare menigte uitzuigen en doen ftervcn.

6. A. CADAVERUM. IJnn, Spec, 60, p. 2932. De

Xijkenmijt.

Kenteeken. Het lijf als het ware tweekvvabbig ; de 4

achterfle fprieten langer dan het lijf.

Woonplaats, In het ovcrfchot van doode infecten

,

gelijk ook in infectenverzamelingen , e. d.

7. A. CARDiNALis. Ltnn, Spcc, 82 , p. 2934. De

Kardini^almijt.

" Pailas , Spec, Zoolog. 9, p, 44.

Kenteeken. Kirond , ruigachtig , rood van lijf , van

. onderen tusfclien de pooien en het dekfchildje zwart.

./Woonplaats, Op Ibmmige lage planten, vooral op

mosgcwasfen.

8.
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8* A. HOLosERicus. Llfi/j* Spec, 22, P* 2934.

TrOMBIDIUM , FABRIC. II ^ p. 398 , N*'. 2. Dc

^[ijdemijt.

Blankaart, Inf, t. t4, f. i. Roesel, Ins.* 4, t. 38.

Kentèeken. Het achterlijf bloedrood; plat neergedrukt,

wollig 5 van achteren omgebogen.

Woonplaats. Op lage , vochtige , zonnige , uitge-

droogde plaatfcn. ^

.

WATERSPIN. (iHTDKACHNJ), van

Oé F. MULLER.

Dit in de laatfte of XIII Uitgave van linnaeüs Na-

tuurrtelfel het eerst tusfchen de Mijten en Spinnen opge-

nomen infectengeflacht , heeft de beroemde o. f. mul*

LER in een afzonderlijk werk (*J , naar zijne gewoonte

,

meesterlijk befchreven en met naauwkeurige afbeeldingen

opgehelderd , van hetwelk den Schrijver dezer Verhande-

ling hier te lande nog geene foorten zijn onder het oog

gekomen , noch ook (zooverre hij weet) , tot heden toe

van dezelve bij iemand onzer landgcnooten eenige be-

fchrijving is te vinden, doch waaromtrent de Nederland*

fche beoefenaars der Natuurgefchiedenis zich met dc

hoop , op het doen eener menigte ontdekkingen te meer-

der vleijen kunnen , daar het hoogst waarfchijnlijk is ,

dat ook hier te lande , een ruim aantal foorten van dit

geflacht aanwezig zij : van hetwelk als :

GeJlachtS'Kenteeken worden opgegeven 2—4

—

6

oogen ;

(*) Onder den iicel liydrachaa ^ quAS ia aifuis Lania. palufiri*

hu$ detexif., descrivit ,
pingi et talults XI, acneis incidi eufci'

fit O. F. Muller, Lips , ir8i, A^i c. fig. coJof. -

G s 2
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oogen ; de kop , borst en het achterlijf aan elkander

gegroeid ; a gelede voelhoorntjes , 8 pooten ; leven iö

het water.

CCLXVIL DE KREEFTSPIN. (i>//^.

Geslachts- Kenteeken» Hoornachtige kaken , van wel-

ken het tweede gelid ichaarvormig is; aan het voorhoofd

jl^ platte voelertjes ; 2 digt bij elkander liggende oogen

boven op den kop , en 4 aan deszelfs zijden ; 8 pooten,

1. P. opiLio. Linn, Spec, a, p. 2943. Fabric.

Ent, Syst, IL p. 429, N°. 3. De fchaapherders- of

Langpootige Krecftfpin , Langpoot , Hooiwagen in vele

onzer Provinciën. Le Fauchcur. Der Weber-
knecht.

. GoedAART, /«ƒ". 2 t. 49. Sulzer. Kenn. d. Ins» t, 22, f. 140.

Kenteekerj, Het lijf eivormig , grijs , van onderen

wit ; de voelertjes bijna zoolang als de pooten.

Woonplaats, Op en in de nabijheid der boomen ;

vooral dit^ nachts.

2. P. CANCROiDES. Linn, Spec, 4 , p. 2944. Fa-

bric. Ent, Syst, II, p. 436 N®. 10. {Scorpio Can-

croldes,') De Schorpioeiwormige Kreeftfpin (het Schor-

pioen Spinnetje). Le Scorplon Araïgnée, Die fkor-

pion fpinne.

RoESEL. Inf. 3, t. 64. Panzer, XVI, tab. 10, Scorpio CencroU

dfs, Fabric, Vergel. houttuin, 1 D. 13, ft. PI. 100, f. 4.

Kenteeken, Het achterlijf eivormig, plat, de fcha-

rcn glad; de vingers ruig.
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Woonplaats, In lage , vochtige , donkere ,, vunzige

plaatfen , kelders , oude kisten , vooral in verlatene iwa*

luwnesten,

VoedfcL Kleine houtluizen en mijten.

Eigenfchappen, Loopt achterwaarts.

CCLXVm. DE SPIN , OF SPINNEKOP.

iJKANEA.)

GeflachtS'Kenteeken, Hoornachtige kaken , in eene

als afgeronde punt uitloopende ; 2 omgebogene , gelede

en zeer fcherppuntige voelertjes ; aan den aars weeftepel-

tjcs
, gewoonlijk 8 , zelden 6 oogen ; 8 pooten.

ï. A. DiADEMA. Linn, Spec, i , p. 294(5. Fa-

Bnic. Ent, Syst. II, p. 415, N®. 30. De gekroonde'

Kruisfpin. DieKreuzfpinne.

RoESEL, IV D. I fl. bl. 191, en IV. PI. 35—4o«

Kcnteeken, Het achterlijf bolrondachtig bruinrood»

en met één wit geftippeld kruis geteekend ; een der

grootfte onzer inlandfche fpinnen , fomtijds wel gelijk eene

kleine hazelnoot.

Woonplaats, In de tuinen , boomgaarden , bosfchen ,

enz., op verfchillende boomen en houtge \ asfen , vooral

op den berk.

VoedfcL Vliegen , muggen, en andere kleine infecten*

foorten.

Voortteling. Ook deze fpin paart zich in den herfst

op eene zeer zonderlinge wijze , welke in het breede en

zeer naauwkcurig door de voortreffelijke waarnemers rö-

sfiL en KLEEMANN befchrcven is in hunne Nat, Hist,

der Inf, IV D. i St. bl. 28 , en volgg.

\
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Eigcnfchappcn, De Kruisfpin geef: gewoonlijk san

liaar radvormig webbe eene perpendiculaire of regt ne*-

derhangendê rigting , legt binnen haar fpinfel fomtijds

wel duizend eijeren, uit welke de jongen in het voorjaar

voortkoTTicn. Omtrent derzelver giftig vermogen , tot

het düoden van padden , ontbreken voldoende waarne-

mingen. Het webbe ook van deze fpin , op verfche

wonden gelegd , wordt gezegd eene bloeddelpcnde wer-

king te doen, en inwendig genomen, eene groote kramp-

ftillende kracht te bezitten , het is ook deze , die qua,

TREMERE d'issonval ter vdj zekere wedcrvoorfpelling

^eer gefchikt hield,

2. A, RETicuLATA, Ltïjn. Spec, 2, p. 2947. De
ïietswijze geteekende Spin,

Kenteeken, Het achterlijf netswijze getcckcnd, boven-

waarts purperachtig en donker bruinachtig gewolkt,

Woon'plaats, In de hoven , op de hazelnootboomen ,

waaraan zij hun horizontaal webbe vasthechten,

3. A, cucuRBiTiNA. Ltnn^ Spec^ 3 ; p. 2947. De.

Jcalabasvormigc Spin.

LiSTER, Aran. f. 5. Clerck, Aran, 44, T. 2. f. 4.

Kenteche?:, Het lijf balvormig rond ; geel en groen-

0chtig van kleur en zwart gefrippeld.

Woonplaats^ Op appelen , peren , en andere vrucht-

boomen.

VoortteUng. Zij legt gewoonlijk ongeveer 40 eijeren,

Wswijze op een gevoegd , ter groote eener erwt,

.4, K, BiPUNCTATA, hlnn^ Spec, 6, p, 2947, De

tweeftippige Spin,
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Kcntecken, Het achterlijf balvormig , zwart*; a aU

uitgeholde (lippen.

'

Woonplaats, Veel in de hoeken der ramen , deuren

en venllers.

Eigenfchappen. Het webbe dezer foort beftaat meest-

al uit afgezonderde en onregelmatig verfpreide draden.

5. A. ANGULATA. Linfj. Spec. 8, p. 2948. Fa-

BRic. Ent. SystAl ,p. 414, N°. 29. De hoekvor-

mige Spin.

Clerck, Ar, 22, T. i , f. i.

Kenteeken, Eene der grootfte onzer inlandfche fpinnen;

het achterlijf eirond ; de zijden van voren fpits en hoe-

kig; het middelpunt van de borst als uitgehold, de poo-

tcn graauw en geel.

Woonplaats, In de boomen.

Eigenfchappen, Hare webben zijn regtftandig.

6. A. AQüATiCA. Linn, Spec, 39; p. 2950. Fa

BRic. Ent, Syst, IE, p. 418, N°. 43. De Water-

fpin.

Clerck, Aran, 143, t. 6, f. 8. De geer, Ins. 7, p. 303, No,
' 33» t. 19, f. 5.

Kenteeken, Buiten het water donkerbruin; in of on-

der hetzelve blaauvvachtig of lichtbruin ; het a chterlijf

eirond , aschgraauvv , de rug bruin en twee uitgeholde

(lippen; de pooten lang en ruig; de nageltjes bloedrood;

.

een der grootde foorten.

Woonplaats, In en onder het water van flooten en

aan de oevers van zoetwaterrivieren en kreken.

G g 4 yo(fd-
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VoedfeL 7J^ azen op elkander en ook op vele an-

dere kleine waterinfecten.

Voorttding, Waarfchijnlijk in het voor- en najaar

,

wanneer zij kleine buisjes of holen vormen , in welke

zij hunne zwavelkleurige eijerklompjes leggen, die door

het wijfje worden uitgebroeid.

Eigcnfchappen, Zij zwemmen gelijk de waterwant-

fen op den rug ; vormen van haar fpinfel of draden ^

een hol of klokvormig ligchaam , waarin zij zich ophou-

den ; zij fchijnen lang zonder voedfel te kunnen leven ,

en worden ook hier te lande in de maand Mei veel 'm

ftaande wateren aangetroffen. Zie breeder : Memoirc

fQiir commcncer VHistoirc da Araignces aquatiqucs:

par un pretre eroratoirc.

7. A. DOMESTiCA. Linn, Spec, 9, p, 2952. Fa-

BRic. Ent. Syst, II, p. 412, N^. 21. De Huisfpin.

Clerck. Jran. 76^ t. 2^ f. 9. De geer, Inf. 7. p, 264, No.

19, tab. 15, f. II.

, Kenteeken, Het achterlijf eirond, bruin, met 5 bij-

na eikanderen aanrakende zwarte vlekken , van welke de

voorfte de grootde zijn.

Woonplaats. Veel zoo in de huizen als in de ven-

fiers.

VoedfcU Velerlei kleine infecten,

8. A. Saccata. Linn, Spec, 40 , p. 2954. Fa-

BRic. Ent, Syst, II, p. 421, N°. 51. De Zak- ofZak«

dragende fpin.

LiSTBR. Ar. 82, f. 28. Clerck. Ins. tab. 4 en 5.

^ Kenteeken. Het achterlijf eirond , roestkleurig bruin

;

de
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de pooten graauwachtiggeel , met digt aan elkander lig-

gende donkerbruine ringen.

IVoonplaats, Op den grond , zelden op boomge-

waslen.

VoedfeL Spinnen en andere kleine infecten.

Voorttellng, De wijfjes dragen hare eitjes in een

gefponnen [zak, gehecht onder aan den buik, uit welken

de jongen , na eenigen tijd daarin gekoesterd te zijn ,

voortkomen , en alsdan zich rondom het lijf der moeder

vast hechten, waardoor dit de gedaante van een' ruigen,

bol bekomt.

, 9. A. ExTENSA. Linn, Spec, 22, p. 2954. Fa-

Biuc. Ef2t. Syst. II, p. 407, N°. I. De uitgerekte

Spin.

LiSTER. Ar, f, 3. De geer. Ins» 7, p. a3<^5 N°. 10.

Kenteeken, Het achterlijf lang , zilvergroen kleurig ;

de pooten lang uitgerekt; 8 oogen, in 2 gelijke rijen

geplaatst.

Woonplaats^ In natte, lage, vochtige en boschachti-

ge plaatfen.

Eigenfchappen. Deze fpin wordt gezegd , aan de

boomtakken zich zoodanig te kunnen vasthechten , dat

zij als hetware hare pooten eerder zoude laten uit hec

lijf rukken , dan haar die te zien loslaten.

10. A. ScENiCA. Linn, Spec, 36, p. 2957. Fa-

BRic. Ent. Syst, II, p. 422, N°. 57- De Muurfpin-

VAraignée Sauteuse,

JUISTER. Ar, 31. Clerck. Ar, tab. 5, f. 13,

Gg5 •^^''-
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Kcnteeken, Over het geheel genomen zwart ; weder-

zijds met 3 witte zilveracntige hartvormige flrepen ; de

pooten zwart, ruig, witgevlekt, de eerik langer dan

de overige ; het borstfluk zwart. L. i\ lijn.

Woonplaats, Op het land , inzonderheid aan de

venders der woningen.

Etgefjfchappen. Zij fpn'ngt, zoodra zij bedreigd wordt,

en is daarom moeijelijk te vangen.

11. A. Senoculata. Linn. Spec, 30, p. 2959. Fa-

BRic. Spec, Ins, F. i , p. 546 , N*». 49. De zesoogi-

ge Spin.

"LisTER. Ar. p. 74, f. 24. De geer. Ins. 7, p, 258, N°. 18,

tab. 15, f. I.

Kenteeken, Het achterlijf groenachtig; de zijden groen

en 6 oogen.

Woonplaats. In de moeshoven en tuinen.

12. A. HoLOSoiucEA. Linn. Spec. 29 , p. 2960,

De Fluweelfpin.

XisTER. Ar. 71, f. 23.

Kcnieeken. Het achterlijf langwerpig eirond; naar

fliiweel gelijkende, van onderen aan het grondituk %

gele flippen.

Woonplaats. Op het land , vooral tusfchen de ineen-

gerolde bladeren van fommige plantgewasfen,

CCLXX. DE KIIEEFT. QCJNCER.)

GeflachtS'Kenteeken. Aan den mond 2 hoornachtige

kaken ; 6 draadvormige voelertjes , van welke de achter-

de op de kaken liggen, en een drievoudige vliezige lip;

4
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4 onder de oogen liggende voelercjes; 8 (zelden 6, lo

of 12) pooten, benevens nog 2 fcharen; 2 beweegbare

als op een' fteel gehechte en van eikanderen afftaanda

oogen.

A. KREEFTEN met korte ftaarten of eigen*

lijk genaamde KRABBEN. (C. BRJ-j

CHTURIO

Deze trekken of buigen den (taart meest onder tegen

den buik, en zijn kort en breed van lijf; fommige

hebben een glad en zijdelings geheel of ongekerfd , ande-

ren een wel glad , maar gekerfd of ingefneden rugfchild.

I. C. MaeNAS. Limi. Spec. 22 , p, 2971. Fa-

BRic. Enf. Syst, F. II, p. 450, No. 41. De gewone

kleine of Strandkrab.

Paster. Natuurk, Uits, p. II, p. 19, T. 2, f. i, 2, 3» 5»

JIerbst. Cancr, IV, tab. 7, f. 46. Gronov. Zooph, N®. 9554

Kenteeken, Het rugfchild bijna effen ; wederzijds

vijftandig ; aan de armen één tand ; ruige pooten ; de

acliterlle elsvormig
;

graauw , fomtijds eenigzins groen

van kleur; de fprieten kort en met 15 — 16 ringetjes

de oogen naar alle kanten bewegelijk.

Woonplaats. Bijna overal in de kuilen aan de Ne-

derlandfche (Iranden der Noordzee.

Voedfel, Waterinfecten ; zeeplanten. e. d.

VoorttcUng. Zij paren in of omtrent April , waartoe

het wijfje alsdan zich op den rug legt en het mannetje

afwacht i ongeveer 6 weken na de paring, vertoonen zich

onder den ftaart de ontelbare eijeren (door leeuwenhokk

wel op 2 millioenen in getal berekend,) die, in den be-

gin-
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ginne geelachtig wic zijn , naderband rood of oranjeged

van kleur worden , en in Julij ot' Augustus jongen opk-

Vviren, wanneer de ouden hare fchalen afleggen.

Eigenfchappen. De krabben zijn meestal rond of

vierkantig en plat van lijf, ook daardoor zeer onderfchei-

den van de kreeften , die , een lang of rolrond lijf ea

een' uitgerekten eenigermate vischvormigen ftaart hebben

;

ook veranderen de krabben jaarlijks van fchaal en beko-

men nieuwe pooten, wanneer deze gekwetst en onbruik-

baar geworden zijn.

2. C. Pacurus. Linn, Spec, 27 , p. 2973. Fa-

BRic. Ent. Sysi, I , p. 452 , N^. 49. De groote ge-

mcene Zeekrab.

Herbst. Cancr, 5, p. 165, tab. 9, f. 59.

Kenteeken. Hec lichtvuilroode ruggefchild heeft we-

derzijds 9 plooijen of gootvormige inkervingen ; het

uiteinde der fcharen zwart; zij bereikt fonitijds de breed-

te van 6 8 duimen, de grootfte ook onzer intandfche

infecten.

Woonplaats. Op de zandachtige plaatfen onzer zee-.

kusten.

Voedfd. Bijna allerlei dierlijk aas ; zeeinfecten , en

züutvvaterplanten.

Foortteling. Offchoon waarfchijnlijk als bij de vorige

echter tot heden onzeker.

EIgenfchappen. Gelijk deze foort , welker vleesch

voor eene ware lekkernij , ook hier te lande wordt ge-

houden ; de grootfte onzer inlandfche krabben is , zoo

is zij ook de Iterkfte , kunnende niet alleen, offchoon

niet een zwaar gevvigt beladen , daarmede voortkruipen ,

maar
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maar ook met derzelvcr foharcn eene zeer groote kracht

uitoefenen ; waarvan onvoorzigtige aanrakingen meer dan

eens het verlies der vingers aan handen en voeten ten

gevolge gehad hebben.

B, KAALSTAAllTIGE KREEFTEN. (C. PA^

RASITICI CAÜDA APHTLLA,^

3. C. Bernmardus. Linn, Spec. 57 , p. 2982.

Fabric. Ent, Syst, II, p. 469, N*'. 3. {Paguris

Bcrnhardus.) De Bernhardus- of Soldaatkrab of kreeft.

Le Bernard P ïlermiu. Der Bernhardkrebs.

SWAMMERDAM. BtbL N. Tab. II, f. I en 2. Basters. Hcituurk'.

Uitt, p. 1, p. 85, T. 10, f. 3 en 4. Gronov. Zooph, N°, 98a.

Herbst. Ins, p. 174, Tab. 82, B.

Kenteeken. Lichtrood van kleur ; de ftaart lang en

niet dan met een dun vlies overdekt ; de fcharen van

welke de regter grooter is dan de linker , hartvormig

en met doorntjes of puntjes bezet. L. 1 aj 3

<3uim.

Woonplaats. Bijna overal op onze zeekusten.

VoedfcU Zoutwaterinfecten en zeeplanten.

VoortteUng, Tot heden nog zeer duister ; ook deze

komt uit zeer kleine eitjes voort , welke zij bij ontelbare

menigte voortbrengen.

Eigenfchappen, Deze kreeft heeft de bijzondere ei-

genfchap van tot zijn verblijf de ledige of verlatene hoorn-

tjes van zeewulpen , zeeflakken en andere kleine fcbaal-

dieren te kiezen, daarin woning en veih'gheid te zoeken

en naar gelang van zijnen groei met andere te verwisfe-

len ; ook hun vleesch wordt gezegd zeer fraakclijk re

2ijn.
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C. LANGSTAARTIGE of eigenlijk ware KREEF-
TEN. (C. MJCROURL)

4. C. AsTACüs* Linn» Spec, 63, p. J1985. Fa-

BRic. Ent. Syst. II, p. 478, N®. 1. Jstacus fluyia^

tilis. De Rivierkreeft . Zr' Ecrevisse. Der Flus
K r e b s.

RoESEL. /«x. T. s, tab. 54—55, en velg. Sulzer. Kennz, der

Jns, tab. as, f. 155.

' Kenteeken. Het borstfchild glad ; de fnuit weêrzijds

getand ; aan weerskanten van het grondftuk bovenwaarts

één enkele tand.

• Woonplaats. In de rivieren der zuidelijke Provin-

ciën.

VoedfeL Infecten , verdronken aas en fommige water-

planten.

Eigenfchappm. Deze foort verfchilt dikwerf in kleur,

wordt twintig en meer jaren oud, verandert jaarlijks

van fchaal , en bezit in eene groote mate het merkwaar-

dig zoogenaamd herflellingsvermogen , door hetwelk een

toevallig verlies van fcharen of pooten weder volkomen

vergoed wordt; op koele plaatfen tusfchen brandnetel-

bladeren gelegd en met zemelen en wat vleezigen afval

gevoerd, kunnen zij gedurende eenigen tijd in 't leven

gehouden worden ; zij zijn zeer gevoelig aan verandering

van den dampkring, zoo dat zij buiten het water, foms

ook zelfs bij eene invallende onweersbui , terflond

fterven.

5. C. CrangoNp Linn, Spec

BRic. Ent, Syst, II, p. 4S5 , N°
^7^

26,
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^on. De Garnaal. La Caramote ou cheyretie. D i e

Garn e 1 e.

Baster. 2 D. p. 29, volg. tab. 3, f. 14, vSquilla marina bata^

va. RoESEL, Ins, T. 3, tab. 63, f. 1—4.

Kenteckert. Het ruggefchild glad; de fnuit kort, on-

getand ; aan de fcharen is de eene nagel of punt langer

dan de andere; lange fprieten , met ongeveer 130 leedjes

of ringetjes; aschgraauw van kleur.

Woonplaats, In eene ontelbare menigte aan onze zee-

ft randen zoo wel der Noord- als Zuiderzee.

VoedfcJ, Zeeinfecten.

Voorttcling. Paart gelijk de kreeften, en is fchier

boven alle befchrijving vruchtbaar; men meent, dat zij

elke volle en nieuu^e maan. hare kuit fchicten, die beften-

dig weder aangroeit.

Eigenfchappen, De mannetjes honden zich dieper

in zee , en komen daardoor waarfchijnlijk in minder aan-

tal voor , dan de wijfjes ; hoe verder de garnalen van

het ftrand worden gevangen , hoe bleeker zij van kleur

zijn ; meerder daarentegen in deszelfs nabijheid gevischt

wordende , zijn zij bruiner van fchaal ; die der Zuider-

zee worden gezegd kleiner te zijn dan die der Noordzee,

doch door het koken worden zij hooger rood.

6. C. Squilla» Linn, Spec, 66 , p. 2988. Fa-

BRic. Ent, Syst. TI, p. 485, N°. 23. De Steurgar-

.naal of Steurkrabbe.

Raster. D. 2, p. 33, tab. 3, f, 5.

K&nteeken, Het rugfchild glad; het voorhoofdsbeen-

tje aan de bovenkant met 6 of 8 infnijdingen zaagswijze

-getand; de punten of vingers der voorpooten even lang;

é9



4So NAAMLIJST van

de oogen ver uitpuilende ; lange fprieten ; de zooge-

naamde armen rondom digt beliaard; de (laart is zeer

opmerkingswaardig ; bellaande uit 4 blaadjes , in welker

midden zich een punt of doorn vertount , die verlcheideii

(lekels heeft. L. 2 2J duim.

Woonplaats. Op onze kusten , gelijk ook in vele

brakke grachten en flooten , nabij de zee gelegen ; die

v/clke de fchrijver dezes op dit oogenblik ter naauwkeii-

rige vergelijking voor zich liggen heeft , verkreeg hij uit

de buitengrachten der ftad Amfterdam, alwaar dezelve

tot vischaas door de liefhebbers der visfcherij op baars

gretig gezocht en gebruikt wordt.

Voortteling, Zl] dragen hare kuit op dezelfde wijze

als de garnalen , en worden gezegd met deze , wat hare

paring en verdere eigcnfchappen betreft , eene groote

overeenkomst te hebben.

7- C. PüLEX. Linn. Spec, Si , p. 2992. Fabric.

Ent. Syst, II, p. 516, N°. 7. De Vlookreeft; Zee-

ook wel Riviervloo. La Crevette des ruisseaux. Der
F 1 o h k r e b s.

Baster. II, bl. 34, tab. 3, f. VII, B. f. VIII, i 6. Roesél

vervolg, bl. 310, Tab. 62.

Kcnteekcn. De kop glad en rond; de zijdelings ge-

phatfte oogen zeer groot met 2 boorden van drie en

twee fprieten met 4 geledingen. 4 Scharen met een'

beweegbaren haak of klaauw, benevens nog 5 paar poo-

ten; de ftaart naar het einde uitloopende in drie paar

zwemvoeten , die ieder weder in twééën verdeeld zijn

;

lang omtrent i d.

Wwnplnats. Niet alleen aan de flranden der Noord-

zet
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zee, mnar ook in brakke flooten, rivieren binnenwateren

en zelfs in vijvers, vooral echter tusfchen de bladerem

der zoogenaamde zeeruij (^Alga marina\y welke men veel

op het Iteen- en paalwerk der zeedijken aantreft.

Eigenfchappcn. Zij zwemmen op den rug \ Tpringen

vaardig en zijn fommige visfchen fchadelijk , door zich

aan hunne kieuwen vast te hechten*

De wijfjes zijn een weinig kleiner dan de mannetjes en

geven een groot aantal eitjes ; visfchen en vogels azen

op dit foort van infecten zeer gretig.

8. C. DEPUPvAToii. Lifjjt» Spee. 13, p* 2972» Fa*

BRic. Ent. Syst, II, p* 451^ N^* 44* GroNov<

Zoophijl Fase* II, p. 221 , No. 954. Het Brccdpoot^

of Porceleinkrabbetje.

CïLDNOV. Act. Ilelvet. Tab. V, p. 360, N^. 4434^ Sëba. Mnst

T. III, tab. 18, f. 9. Houttuin, i D* 13 ft. bl. 335, PI» 9-\*

f. 4.

Kenteeken. Het borstfchild glad en wederzijds aan

den rand vijfrandig ingefneden; de fcharen aan het einde

zaraengedrukt ; de achterpooten eirond; zelden grooter

dan Ongeveer vier duimen.

Woonplaats. Aan de Nederlandfche ftranden der

Noordzee, vooral aan die in Zeeland.

Voedfel. Zoutw^aterinfecten en zeepïanten.

Eiger/chappen. Wordt even als de overige iborteü

onzer Inlandfche krabben gegeten en fmakelijk bevon-

den.

CCLXXI. DE SCHILDVLOO , DE WATER-
VLOO. (MONOCULUS.)

GcjlachtS'Kcntcekcn, 4—8 zeer lange zwempooten ;

H h liet
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het lijf uitgerekt, met een fchild of Ichaal bedekt, en

met 5 lo ringen of infnijdingen ; digt bij elkander

ftaande oogen.

I. M. QuADRicoRNJS. Llufi, Spcc. 6, p. a995.

Fabric. Ent, Syst, U.^ p. 500, N". 49. De vierhoor-

nige Schildvloo, Lc monocle a queue fourchue. Der
vierhornige Scliildfloh.

RoESEL. 3 D, 2 ft. Pi. 98, f. 1,2 en 4. Gèoffrot. T. 2, rab. 21,

f. V, p. 656, N<^. 3.

Kerneeken, Viertakkige fprieten ; de ftaart regt en in

tweeën gedeeld ; (bij de wijfjes) i eijerftok aan weers-

zijden van den ftaart; het lijf allengs naar het einde

dunner wordende , heefr 7 8 ringen of infnijdingen ,

flecbts lijn lang.

Woonplaats, In zoet water ; ook in onze regen-

bakken.

Voortteling, Uit eitjes , in hunne tros- of zakvormi-

ge eijerftokken befloten.

Elgenfchappen, Zij fchijnen , even als fommige andere

füorten , aan de armpoLjpen tot voedfel te verftrekken.

2. M. Pi'LEX. Linn, Spec, 4^ p. 2999. Fabric.

Ent. Syst. II, p. 491, N^. 11. De getakte Schild-

vloo. Xp(^phni$ ptn?,ata mull). Der wasfer-

floh.

SwAMMERDAM. B'ihU Nat. tab. 51, f. 1,3. SCHAErr. Et<^,

Er.iom, T. 29, f. IV.

Kentteken, De fprieten in tweeën verdeeld ; het fchÜd

van achteren als met een dolk gewapend ; de ftaart neer-

gebogen ; op den rug een bijna vierkante vkk.

ïFoon-
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T'ï^oonplaats, Menigvuldig in flooten ^ putten , vijvers

en andere ItiUcaande wateren.

Eigcnfchappcn. Daar dit infectenfoort dikwerf^ voor-

al bij het zonicrweder hier en daar het water als over*

dekt , en rood van kleur is , ontfcond wel eens he£

fprookje van in bloed veranderd water ; l?et wordt voor

een ware hcrmaphrodiet gehouden, legt van 2—40 groen-

kleurige eijcrcn, die in den beginne balrond zijn, doch

naderhand eivormig worden*

3. M. CoNCHACEüS* Linn. Spec* z', p* 3003*

Fabric. Em, Syst, II, p. 496, N". 31. De Schulp-

fchildvloo. Le Monocle 'a coquillc longue. Der
Muschelahnlichefchildfloh*

Dê geer. /«ƒ, 7, p» 476, No. 6, tab. apj f. 5—^7. Baker,

Microsk» tab. 15, f. 8*

Kenteeken, Wirte haarvormige fprieten ; het fchild

eirond, wolachtig en als uit twee kwabben beltaande, K

i\ br. 1 lijn.

Woonplaats, In flilftaande 2oeté wateren*

VoedfeL Verfcheidette der kleinfte waterinfecten , Wel*

ke zij met hare voorpooten weten te vangen*

Eigenfchappcn, Zwemt op den buik»

4. M. ApuS. Lïjin, SpeCé 3, p. 3006* PAbrIcJ.

Ent, Syst. II, p* 488, Nö. i* Mohoculus, De (tömp-

neuzige- of kreeftvormige Schildvloo* Binocle a queue

en filets, D e r Krebfartige Kiefenfusz*

ScHAEFFER. EUm, Entotti, tab. 29, f. i. Geoffroy. Hist,

abr, T. 2, tab. 21, f* 4. pag* 660*

• Kenteeken, Het fchild' langwerpige van voren niet

H h a een
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con mjlanvotTtiige tlaad; aan den Ihart 2 borstelharcn

;

ibmtijds 1 1§ duim lang en bijna i duim breed.

TVoovplaati. In bet voorjaar in poelen, flooteh,

vijvers en plasfen, ook in den modder en (lijk.

VoedfèL Verlchiilende foorten van waterinfecten.

Voorttding, Öffcljoon de wijze, waarop deze diertjes

paren , voor als nog door fommige onzeker gehouden

wordt , is het echter algemeen bekend , dat zij eene me-

nigte van eitjes leggen , .die , gelijk bij de kreeften , ook

zelfs aan de kieuwen zijn vastgehecht.

Eigenfchappcn, Zij zwemmen zoowel op den rug

als op den buik , en veranderen veelmalen van huid ; en

offchoon zij bij het uitdrogen der plasfen , waar men hun

aantreft, geheel fchijncn te zijn uitgeflorven, vertoonen

zij zich echter , bij de terugkeering van liet water , ter-

ftond op nieuw in grootc menigte.

CCLXXII. DE PISBED. (^ONISCUS^^

GeflachtS'Kenteekcn, Getande kaken , 4 draadvormi-

ge fprieten , 2 4 voelertjes; het lijf eirond engeleed;

14 pooten.

i. O. AsELLus. Linn, Spec, 14, p. 3013. Fa-

ERic. Ent, Syst, II , p. 397, N^. 3. De aard- muur-

of kelder Pisbed. La Cloporte ordinaire. Der Kei-

lerefeL

SüLZER. Ins. tab. ^4, f. 154. ScHAiïtFER. El, Ent. tab. 92.

Kenueken, Het lijf eirond; de ftaart ftömp, met twee

enkclde punten.

Woonplaats, In huizen , kelders, onderaardfche ge-

hou-
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bouwen , vochtige muren , mocshoven , tuinen , onder

boomfchorfen , enz.

VoedfeL Tuinvruchten , mocskruiden. e. d.

Voortteling, Zij worden gezegd levende jongen te

werpen, welke het wijfje in een vierkleppig beursje aan

het onderlijf bevat.

Eigcnfchappen. Zij vervellen of vQranderen geheel van

hare ruwe, meestal aschgraauwe of graauw- en grijsachti-

ge huid; zij zijn onaangenaair.; van reuk en zout van fmaak

en worden fedcrt lang ah een vermogend middel tér ge-

nezing der waterzucht en meer andere ziekten gehouden.

O. Marinus. Lff2n. Spec, 7, p. 3011. Fabric.

^nt. Sysl, II , p. 506 , N°. 9. iCpiiothoa marina)

jDe Zeepisbed.

Gronov. ZoophijL 996, tab. 17, f. 3. Pallas. Spec. ZooL

9, p. 66 y tab. 4, f. 6.

Kenteeken. Het lijf fmal , roodachtig , bruin van

kleur , half rolrond , en met 12 ringen of fchildftukken

bedekt; de (taart langwerpig en geheel; aan weerszijden

7 pooten die met nagels gewapend zijn, lang 6 lijnen

breed i 1.

Woonplaats Aan het ftrand dor Noordzee.

VoedfeL Het bloed van fommige visfchen
, gelijk ook

kleine zeeinfecten.

Eigenfchappen, Zij hechten zich vooral aan de kieu-

wen en andere onbefchubde plaatfen van fommige visfchen

vooral der Barbeelen.

3. O. Chelipes. Linn, Spec, 21, p. 3011. Fa-
BRic. Ent, Syst, lï, p. 506, xN». n. {Cijmothoa

chclipes,^ De fchaarpootige Pisbed,

11 h i P^,^^
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Baster. o. C, 2 D, 3 ft, p. 158, tab, 13, f, 2'. Pallas. Sp,

Zool. 9, p, 69, tab, 4, f. 17.

Kcntcekcn, Het lijf lang uitgerekt ; de Haart met drie

tandsvvijze infnijdingen ; fchaarvormige pooten.

PFoonphats, Tusfchen de zeeplanten , inzonderheid

het wier aan de ftranden der Noordzee.

Voedfel. Kleine zeeinfecxen,

4. O. OcEANicus, Linn, Spec, 12 , p. 3012. Fa-

3RIC, Ent, Syst. II , p, 509 , No, 22. (Ctjmothoa

Oceanica,') De Zeepisbed.

Cronqv. Zooph, I*ïo. 994, tab. 17, f. z'. Baster? o, c, bl, 160

tab. 13, f, 4.

Kemeeken, De kop klein ; het lijf eirond met 14 in-

fnijdingen; de ftaart dubbeld , wederzijds gevorkt en 14

looppooten.

Woonplaats^ Aan de Zeeuwfche ftrahden en in de

Noordzee.

VoedfeL Zeeinfecten,

5. O, AssiMius. Linn, Spec, 13, p. 3012. Fa-

BRic. Ent, Syst, II, p. 510, No. 24. {Cijinothoa

dssimilis,') De (taande Pisbed.

Baster. bl. 160, tab. 13, f. 3.

Kentecken, Het lijf eirond , aschgraauw van kleur en

met 12 infnijdingen; de ftaart ftomp ; ongepunt ; 14

Jooppooten , 10 zwempooten. Lang ruim 1 duim, breed

bijna \ duim.

Woonplaats, Aan de palen van het hoofli te Zierik-

^ee , en tusfchen het zeewier , waarfchijnlijk ook aan on-

se overige zceftranien.

ccLxxnr.
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CCLXXIII. DE DUIZENDBEEN. DE SCOLO-

PENDER. (iSCOLOPENDKJ.)

Gejlachts-Kentecken, Aan weerszijden van het lijf

zooveel pooten, als het zelve rmgen of infnijdingen heeft

de fprieten borstelig; 2 draadvormige geleede voelertjes;

de lip getand en gefpletcn ; het lijf plat ingedrukt.

1. S. Lagura. Linn* Spec, i , p. 3015. Fabric.

Ent, Syst, 11^ p. 389, No. i. De kwastftaartige Dui-

zendpoot. La Scolopcnclrc a pinceau,

Geoffroy. ƒ;;ƒ. T. 2, p. 677, tab. 22, f. 4, Memoir pres. h

VAcademie des Sciences. T. i, tab. 17, fig. 4 10.

Kenteeken, Meestal aan weerszijden 12 pooten; liet

lijf eirond en met lo ringen; aan den Haart een wit

penfeelvorniig kwastje; lang i| br. i 1.

Woonplaats* Meest onder oude boomfchorfen,

Voedfel. Kleine infecten en wormen.

Eigenfchappen. Op het eerfle aanzien gelijkt dit in-

sect naar een zeer kleine pisbed; en heeft, even gelijk

de overige bekende foor ten van dit geflaclit, deze bijzon-

derheid, dat hetzelve nog jong zijnde een minder getal

van ringen en pooten heeft , dan hetzelve in het vervolg

bekomt.

2. S. Forficata. Linn, Spee, 3, p. 3016. Fa-

bric. Ent, Syst. Il, p. 390, N**. 4. De Schaardui-

zendpoot. La Scolopcndrc d trente pattes. Der Sche-

ren S c o 1 o p e li d c r.

Houttuin, i D. 15 ft. bl. ic6, f. 7. Geoffroy* o. 1, T. »»

bl. 2a, f. 3.

II h 4 Kcff'



4Sa NAAMLIJST van

Kentccken, Roskleurig ; weêrssijds 15 pooten , van

welke de laatüe achterfte grooter dan de overige zijn.

op liet lijf negen ringen , behalven nog het kopfchild,

de fp rieten tweemaal langer dan de kop , en uit vele

(Ibmtijds wel 42) leedjes beflaande. L. 9—10 br. \\ lijn.

Woonplaats,, Onder bloempotten , in de broei- en

trekkasCen , en zoogenaamde oranjerijen.

VoedfeL Vele kleine infecten.

Eigenfchap-pen, D^zt loopt fnel, en meestal in kron-

kelige rigtingen.

Ofichoon fommige onzer nederlandfche Natuuron-

deraïoekers van gevoelen zijn, dat de Scolopendra clec^

trica ook liier te lande gevonden wordt , heeft men de-

zelve alllier echter , wegens gemis van voldoende waarne-

ming , onder de inlandfche infecten niet durven opnemen

;

nader onderzoek ook desvvegen is derhalve aanbeveling

waardige

CCLXXIW DE MILLIOENPOOT. QULÜS.^

GepacktS'Kentteken» Sno>ervormige fprieten , de a

voelertjes draadvormig en geleed ; getande en ^efpleete

kaken ; hei lijf lang en naar een halven cijlinder gelijken-

de ; aan iedere ring twee paar pooten.

I. J. Terrestris. Limu Spec. 3, p 3018. Fa-

BRic, Ent. Syst. II , p. 394 , N^. 8. De gewone- of

Aardmillioenpoot,

Houttuin. I. c. pi. icö, fig. 8. Sulzer. Cefch. tab. 30, f. 15

Kenteeken. De kop rond en flompig ; aan het lijf

t\^cderszijds 100 pooten , en in een fpits Haartje eindigen-

de 5 doorgaans ongeveer \\\ 50 ringen of fchilden afge-

deeld ;
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deeld; de fprieten fnoervormig en naar het eind dikker

uitloopende 1. 8—10 breed ij f 1.

PVoonplaats, In vochtige gronden en onder de ftee-

nen.

Vccdfel, Kleine infecten en wormen.

Eigenfchappen. Loopt fnel , en , verrast of aange-

raakt wordende, rolt hij zich in een, met de pootenbin-

nenwaards gekeerd.

In hts tam parvis , atque tam m'tltis , qua ratio /

quanta yis! quam inextricabilis perfectio ! ! ! —
L. PLINIÜS,

Hh5 LIJST
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LUST DER INSECTEN,

IN HET RIJX DER NEDERLANDEN VOORKOMENDE.

ifle ORDE. SCHILDVLEUGELIGE , (cOLEOPTERA).

CLXXXIX. GESLACHT. DE KEVER {^SCARABJEUS").

1. S. Typhoeus. De kleine Bultor Bi. 9.

2. — Cylindricus. De rolronde Tor » 10.

3. — LuNARis. De kromme Hoorntor. • . . . „ 11.

4. — Lemur. De Luiaards-Tor ^ —
5. — Nasicornis. De Neushoorntor >» 12.

C, — NuCHicoRNis. De nekhoornige Tor. . . . „ 13.

7. — Vacca. Het Koetje. . „ —
8. — FiMETARiüs. Het Mesttorretje » 14-

9. — CoNSPURCATus. De bemorste Tor. , , . „ 15.

10. — SoRDiDus. De vuile Tor „ —
11. — SuBTERRANEus. De onderaardfche Tor. . . . „ i5.

12. — FossoR. De Graver , • „ —
13. — ScYBALARius. De KcuteltOT . „ —
14. — Terrestris. De Aaardtor » 17.

15. — Erraticüs. De Zwerver ^ —
16. — Granarius. Het Tarwengraantje » 18.

i^. — Stercorarius. De Misttor „ —
i^'. — Vernalis. De Vooi jaarstor »» 19.

19. — QuiSQUiLius. De Vuilnistor » -^

20. — QuADRiMACüLATüs. Het vicrvlckkig Torretje. „ 20.

21. — PüRCATüs. De gebulte Tor „ —
£2. — \^'
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22. S. AspER. De ruwe Tor. . • BI. 21.

23 — FuLLO. De bonte- of Duinkever «21.
24- — FlORICOLA, . . . , „ 29,

«5. — HoRTicoLA. Het St. Janskevertje „
26. — ViTis. De Wijngaardstor ^23.
27. — Frischii. De bruine Hooitor „ —
28. — Melolontha, De Molenaar- of Meikever. , . „ 24.

29. — SoLSTiTiALis. De Junijkever «25.
30. — Farinosus. De zwartmeelige Tor. .... ^ 26.

31. — Brunnus. De bruine Tor „ —
32. — HiRTELLUS. De borftelige ruwe Tor. . . . „ 27.

33. — Auratus. De goude Tor « „ —
34. — NoBiLis. De edele Tor 3, 28.

35. — Fasciatus. Het Bloemkevertje „ —
3Ó. — Sabulosus. De Zandtor. , . ...... 29,

CXC. DE KAMKEVER (hUCJNUSy

I. L. Cervus. Het vliegend Hert » 3o»

s. — Parallelipipedus. De Balkachtige Tor. . . „ 3c.

CXCI. DE VEL- of LEERKEVER ^DERMESTES').

I. D. Lardarius. Het Spektorretje » 33.

— Pellio. Het Pelskevertje , het gedipt Kevertje. „ 34.

— DoMESTicus. Het Huis- of Kloptorretje, . . . „ —
-- VioLACEUS. Het blaauwachtige Torretje. . . . ^ 35.

— MijRiNUs. Het muisvaal Torretje „ —
•— Testaceus. De tegelroode Tor* . . , . „ 36.

— FuMATUS. Het Rooktorretje „ —
— Faniceus. Het Broodtorrerje „ —

DE HOUTTOR., CBOSTRICHUSO

1. B. Capucinvs. De Kapucijner n 37'

2. — TvPQGRAPHus. De Letterzetter „
—

3. ~ Chalcographus. De Plaacfnijder „ 38.^

4. — MicROGRAPHUs. Het Schrijftorretje. é . . „ -—

exen.
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CXCll. DE BOORKEVER. (^PTINUS.^

1. P. Pertinax. Het hardnekkig Boortorretje. ... BI. 39.

2. — MoLLis. Het zacht Hoiutorretje. . . . . „ 40,

3. — FüR* De Dieftor
, ^ —

4. — Germanus. Hét diiitfche Torretje „ 41.

CXI 11. DE KORTWIEKKEVER. CHISTER.^

1. H. Unicolor. De eenkleunge Kortwiekkever. . , „ —
2. — BiMAcuLATus. Dq tvveevlekkigc Kortwiekkever. „ 42.

3. — QuADRiMACuLATUS. De viervlekkige Kortwiek-
kever ^ —

CXCIV. DE DRAAIKEVER. CGTRINUS.}

I. G. Natator. De zwemmende Draaikever. . . „ 43.

CXCV. De WOLF- OF KNOLKEVER. iBTRRHUS,:)

1. B. PiLüLA. De Pilknolkever. • „ 44^

2. — Ater. De zwarte Knolkever ^ —
3. — Fasciatus. De geftreepte Knolkever. . . . „ 45.

DE BLOEMENKEVER. C^NTHRENUS.')

1. A. ScROPHULARi/E. De Speenkruidsbioemkever. „ —
2. — MuscoRUM. De Kabmetsbloemkever. . . . ^ 46.

3. — Verbasci. De wolkruids Bloemkever. . . . „ 47,

CXCVI. DF KRENGENTOR. QSILPHA,^

1. S. Germanica. De zwarte Doodgraver. . . . „ —
2. — Vespillo. De bonte krengtor of Doodgraver. „ 48.

3. — LiTTORALis. Het Oeverbeestje » 49.

4. — Atraïa. De zwarte Doodgraver » 50.

5. — Thoracica. De Schüddrager, . . • . . „ —
6. — RuGosA. De rimpelige Doodgraver. ... „51.
7. — Ferrugin^a. De roestkleurige Doodgraver. , „ —

DE BASTAARD KRENGENTOR. (^NJTIDULA.^

I. N. Ai^üATicA. De Waterkrengentor » 52»

DE AARDSTOFKEVER. (^OPATRUMÖ

i, O. Sabvlosum. De Zandgraver „ 5%
CXCVI L
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CXCVII. DE SCHILDPADKEVER. (^CASSIDA^^

1. C. ViRiDis. Het groene Scbildpadkevertje. . . BI. 53.

2. — MüRRiEA. Het mnrrayfche Schildkevertje. . „ 54.

3. — Nebulosa. De gewolkte- of bonte Schildkever. „ —
4. — NoBiLis. De blaauvvgeïlreepte Schildkever. . „ 55.

5. -^ ViBEx. Het bloedltrepig Schildkevertje. . . „ —
6. — Margaritacea. DeparelkleurlgeSchildpadkever. „ 5^.

CXCVIII. HET LIEVENHEERS- ofHALFKOGELSKEVERTJE.
iCOCCINELLA^,

X. C. BiPUNCTATA. Lievenheerskevertje met 2 (lippen. „ 57.

s. — 5. PuNCTATA. Lievenheerskevejtje met 5 ftip-

pen . . . ^ —
3. — 7. PuNCTATA. Lievenheerskevertje met 7 ftip-

pen. „58.
4. — 10. PuNCTATA. Lievenheerskevertje met 10

ftippen „ —
5. — OcELLATA. Het geoogde Lievenheerskevertje. „ 59.

6 — 14. PüNCTATA. Lievenheerskevertje met 14 flip-

pen „ —
7. — 22. PuNCTATA. Lievenheerskevertje met 22 flip-

pen * >> óo.

S. — CoNCLOMERATA. Lievcnheerskcvertje mct ineen-

gevloeide flippen „ —
9. — 14. GuTTATA. Het 14 druppelige Lievenheers-

kevertje. ...... » ^i»

jo. — 15. GuTTATA. Het 15 druppelige Lievenheers-
kevertje. . . . . . . „ 62»

ïi. — 18. GuTTATA. Het 18 druppelige Lievenheers-
kevertje, . • . . . „ —

12. — BipusTULATA. Het tweepukkelige Lievenheers-
kevertje. . . . . . w —

13. — Sexpustülata. Het 6 pukkelige Lievenheers-
haantje. . . . . • , „ ^Z»

14. — Decempustulata. Het 10 pukkelige Lieven-
heerskevertje. . . , , „ —

15. — 14. Pustulata. Het 14 pukkelige Lievenheers-
kevertje.- . , . . . . „ 64.

CXCIX.
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CXCIX. DE BLADKEVER. HET GOUDHAANTJE,
QCHRTSOMELyf,^

1. C. GoETTiNGEx\^sis. De goctingfche Bladkever. ^ 64.

2. — Tanaceti. De Bladkever van het rijnenvareii. „ 6$»

3. — Graminis. De Grasbladkever. . . . ^ —
4. — Aenea. Het metaalglanzend Goudhaantje. „ 66.

5. — Alni. Het violetkleurig- of Elzengoudhaantje. „ —
6. — Betul/e. Het goudhaantje van de Berken. „ 67.

7. — H^MOPTERA. Het Roodvviekje, , . » —
8. — Cerasi. De kerfenbooms Bladkever, . „ —
9. — Cerealis. De Koorn- of Zaadbladkever. ^ 68.

10. — Fastuosa. De Pronkbladkever. , • j>
—

11. — ViTELLiNA. De goudgeele Bladkever. • ^ 69.

12. — PoLYGONi. De varkensgras Bladkever. . „ —
13. — Staphylea. De bruinroode Bladkever. . „ 70.

14. — PoLiTA. Het gepolyst Goudhaantje, . . « —
15. — PoPULi. De populier Bladkever. . . „ 71.

16. — VioLACEA. Het violetkleurige Goudhaantje. „ 72.

IJ, — lo.PuNCTATA. Het 10 Hippigc Goudhaantje. „ —
18. — Oleracea. Het moeskruids Bladkevertje. . . . „ —
19. — Hyoscyami. Het bilfenkruids Bladkevertje. . . „ 73.

20. — ExoLETA. Het vaalgeel Bladkevertje. . . . ^ —
21. — Nemorum. De Boschbladkever. . . , ^ 74.

22. — RuFiPEs. Het roodpootige Bladkevertje. . . „ —
23.^— Testacea- Het tegelrood Bladkevertje. • • » 75.

DE VALKEVER. dCKTPTOCEPH/iLUS^

1. C. QuADRiPUNCTATus. De vierflippeüge Valkcvcr.

2. — Tridentatus. De drietandige Valkever. , .

3. — BiPUNCTATus. De tweeftippige Valkever. .

4. -- C0RDIGER. De Hartdragende.

5. — Sericeus, De Zijdeachtige. ,

6. — NiTENs. De Gihillerende.
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83.
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7. C. BiPusTULATus. De Tvveepukkelige. . . BI. 78.

8. — Labiatus. De Gelipte. . . . n 79'

9.
— SüLPHUREUs. De Zwavelgeele. . . ?>

—
10. — MuRiNus. De Muisvale. . .

•
>»

"^

XI. — MiNUTUs. De Kleine. . . . „ 8o«

12. — Nymphea. De Valkever van de Plompebladen. „ —
13. — Capre/e. De bokjes Valkever » 81.

14. — Merdiger. Het lelie Valtorretje. . .

15. — 12- PüNCTATUs. De 12 ftippelige Valkever

16. — Melanopus. De Zwartpootige. . . •

17. — AspARAGi. De Aspergiè*.

18. — HiRTUs. De Ruigpootige. . • » ""

CC. DE DOORNTOR CHISPjf),

1. H. Atra. Het zwarte Doorntorretje >» 84.

2. — MuTiCA.. Ongedoornd. . - • • ?>

CCI. DE ZAADTOR iBKUCHUS^^.

I. B. Pisi. Het erwten Za»dtorretje. . . «85,

3. - ScABROsus. De ruwe Zaadtor.

3. - Granarius. Het Koorntorretje. .

'4. - Seminarius. Het Zaadtorretje. ...•?>"
CCII. DE SNUITKEVER CCURCULJO^*

1. C. Alltarl'e. De Lookfnuitkever. . . ' " ^^

2. — Cyaneus. De hemelsblaauwe Snuitkever. . . „
' ^ . . « 88

3. — Chloris. . . . •

4.
- Campanulae. Dn klopjes Snuitkever. . . • „

5.
- Cerasie. De Kerfenbooms '>

6. -. Frümentarius. De roode Kalander. . . • „

7. - Granarius. De Zwarte. . . • • •
J'

8. -- Paraplecticus. Het verlammend Snuitkevertje.

,

'

9. .. Bacchus. Het Wijngaardkevertje. . . . .,

10. - PoPULi, De populier Snuitkever.

86.

89.

90.

91,

II. .- Ru-



BI.
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7. C. PopuLNEüs, De Populier Boktor. • . BI. 107.

8. — LiNEARis. De gelijkbreede Boktor. . ^ 108.

9. — Cylindricüs. De cylindrifche Boktor, • ^109,

10. — OcuLATUS. De geoogde Boktor. . , „
11. — VioLACEUs. De violette Boktor. • • » no-

12. — Arcuatus. De groote onrust Boktor, , „

13. — Arietus. De kleine onrust Boktor. • ^

CCV. DE BASTAAPvD BOKTOR (LEPTURJ.')

1. L, Aquatica. De water bastaard Boktor. • » nr,

2. — Melanüra. De zwartgeftipte Boktor. . >» 112.

CCVI. DE BASTAARDKEVER QNECTDALISO

1. N. Major. De groote Bastaardkever. . » 113,

2. — Minor. De kleine Bastaardkever. . >»-—

*

3. — ViRiDissiMA. De groene Bastaardkever. . „ 114.

CCVII. DE LICHT- of GLIMWORM QLJMPTRISO

1. L. NocTiLucA. De Glimworm. . . • ^

—

-^

2. — Splendidula. De glanzige Glimworm. . „ 115.

• CCVlll. DE BASTAARD LICHTKEVER (^CANTHARIS.^

1. C. FuscA, De bruine bastaard Lichtkever. • » n^.

2. — Abdominalis. . . , . . . j> 117»

3. — Obscura. De donkere bastaard Lichtkever. >»-—
>4. — Testacea. De bruinroode bastaard Lichtkever. „118.

5. — Melanüra. De zvvartgeftipte bastaard Lichtkever. „

6. — Navalis. De fcheeps bastaard Lichtkever. ^ 119,

" CCIX. DE SPRINGKEVER, iELATER,^

1. E. BiPusTULATus. De tweebladige Springkever. „ 12c.

2. — Brunneus. De bruine Springkever. , ^

3. — ATERRrMUS. De donkerzwarte duikende Water-
kever. . . . . . . >, 121»

4. — Sangüineus. De bloedroode Springkever, „* '

I
I

4. - Mu-
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5. £.jMüRiNus. De miUsvale Springkever. . BI. 121.

6. — Pëctinicornis. De kp.mliooinige Springkever. „ 122.

7. — Niger. De zwarte Springkever. . . „

8. — HoLosEiiiCEus, De zijdeacluige duikende Wa-
terkever. ... • ?> 123,

9. — NiGRicoRNis. De zwarthoornige Springkever. „—

—

CCX. DE ZANDKEVER iCIClNDELA,^

I. C. Campestris, De groene Zandkever. . ?» 124.

ï2. — Germanica. De duitfche Zandkever. •

3. — Sylvatica. De bosch Zandkever.

CCXl. DE PRACHTKEVER ^BUPRESTIS,^

1. B. Chrysostigma. De goudvlekkige Praclukever.

2. — RusTiCA. De landelijke Prachtkever

3. — Salicis. De wilgen Prachtkever.

4. — ViRiDis, De groene Prachtkever.

DE WATERKEVER [HTLROPfflLUSO

1. H, PiCEUs. De groote zwarte Waterkever.

2. — Caraboides. De kleine Waterkever. .

3. — LuRiDus. De bruine Waterkever.

4. — MiNUTus. De kleine zwarte Waterkever.

CCXU. DE DUIKENDE WATERKEVER C^TTISCUSO

2. D. MarginALis. De geelgerande duikendende Wa-
terkever. • . » • y,

2. — CiRCUMCiNCTUS. . . . j> 13^*

3. — PuNCTULATUs. De geflipte duikende Waterkcvcr. „ 132.

4. — CiNEREüs, De graauwachtige duikende Water-
kever. . , . , , „—

—

5. — SuLCATUs. De geribde duikende Waterkever. „ 133.

6. — Erythrocephalus. De roodkoppige Waterkever. „

7. — Macülatus. De gevlekte duikende Waterkever. „134.

^, — Fknestratus. De gGvenderde duikende Water-

kever. . . . . „

p. C. Trans-

?»
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p. C. TransVersalis. De bruine duikende Waterkever. Bl.135»

10, - - OvATUs. De eironde duikende Waterkever. . j,—
11. -^ iMPREssusi De geVoorde duikende Waterkever, ^

CCxnU DE L&OPKEVEtl (^CAR^BUS,^

I. Cé CoRiACEüSi De lederachtige Looj^kever. * * >, 13Ö.

ö. *- Granulatus* De gekorrelde Loopkever* . . • ^ '

3. — HoRTENsis. De göudduit Loopkever. . . i» 137*

4. -^ Leucophthalmos. De witoogige Loopkever. „

5. — Clathratus. Dé getraliede Loopkever. . * ^ 138.

6. — Aüratus. Öe gulde Loopkever* * * „

7. — Violaceüs. De koperfmid Loopkever. é * w i39*

8. — Cep[ialotes. De fmid Loopkever. . . ,,

9. — InquisitoR, De rupfenjager Loopkeveré é . j, /40i

10. — SycoprtANTA. De derlijke Loopkever* * 4 ^

11. — RuFicoRNis. De röodgehoornde Loopkever. ^ 141A

12. — Crepitans De veester Loopkever* . . ^ 142*

13. — Cyanocephalüs. De bla&nwkoppige Loopkever. >, 143.

14. — Melanocepïialus De zwartkoppige Loopkever.^

i^. .- VaporAriorüm* De ftookkasfen Loopkever. ^, 144*

X6 — Germanus* De duitfche Loopkever* * < ,,
-—

-

17. — VulgaRIs. pe gemeene Loopkever. * „

18. — Cupreus. De koperkleurige Loopkever* . „ 145*

19* -'- PicEus. De pekzwarte Loopkever* * t „ -

fio. -- Sexpunctatus. De loopkevei- met 6 Hippen. ^ 146*

CCXIV. DE SLUIPKEVER (^TENEBRIO.^

1. T. MoLitoR. De Meeltor. . é * ^,
f

A. — CuLiNARis. De Keukentor* * é ^ 147.

DE SCÏIADUWKEVER QPIMELU.^

1. P. MóRTisAGA. De Hinkende Scbaduwkever* „ 148.

I i 3 DE
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DE BLAARTREKKENDE KEVER C^TTTJ.)

I, L. De Spaanfchevlieg. . .- . bl.148.

CCXV. DE MEIKEVER. C^ELOE,')

I. M. PRoscARAByEUs. Dc badaard Meikever. . „ T49.

fl. — Brevicolli*. . . . „ 150.

CCXVl, DE AARDVLOOKEVER (iMORDELLA,')

I. M. AcuLEATA. De ftekelige Aardvlookever. . • „ 151.

s. — IIuMERALis. De geelzijdige Aardvlookever. . „—

^

3. — Flava. De geele Aardvlookever. , . ^ 152.

CGXVU. DE ROOFKEVER (^STAPHTLl NUS,^

I. S. HiRTUs. De ruige Roofkever.

a. — MuRiNus. De muisvale Roofkever. . . » i53

3. — Maxillosus. De grootnijperige Roofkever. . „—
4. — Erythropterus. De roodvleugelige Roofkever. „ 154

5. — Flavipes. De geelpootige Reofkever.

3»

>J

6, — Laminatus . . . . • „ 155.

CCXV 111. DE OORWORM. CFORFICULJ,')

I. F. AuRicuLAUiA. De gewone groote Oorworm. . „

Ilde ORDE. HALFSCHILDIGE. (hEMIPTERA.)

CCXVllll. DE KAKKERLAK C^LATTJ,-)

1. B. Germanica. De duitfche Kakerlak • , ^

2. — MAcuLAfA. De gevlekte Kakkerlak, . . „ 157.

CCXXl. DE KREKEL QGRTLLUS.')

1. G. SuBULATUs. De elsvormige Krekel. . . „
2. — Gryllotalpa, De Molkrekel, de VeenmoL . „ 158,

.3. — DoMESTicus. De Huiskrekel. . . . „ 159.

4. — Campestrïs. De Veldkrekel. . . . ^ i6q.

5. — ViRiDissiMus. {De groote groene Sabelsfprinkhaan. ,, 161.

6. G. Ve-
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6. G. Verrucivorus. De bonte Sabelfprinkhaan. . bl.i<52.

7. — Varius. De tweekleurige Sabelfprinkhajin. . ^ 163.

8. — CffiRULEscENs. De blaauvve Sprinkhaan, . . ^ 164.

9. — Stridulus. De ratelende Sprinkhaan. . . „

10. — ViRiDüLus. De groenachtige Sprinkhaan. . , „ 165.

11. — RuFus. De rosachtige Sprinkhaan. . • . „—.—
12. — Grossus. De bontachtige Sprinkhaan. . . „ 166.

CCXXIl. DE LANTAARNDRAGER. (.FULGORA,^

I. F. EuROPAEA. De europifche Lantaarndrager. , „ 167-

CCXXIll. DE CICADE. QCICADAO

1. C. Genist^. De Bremcicade. . . . „ 168.

2. — CoRNUTA. De gehoornde Cicade. . . ^-—

-

3. — AuRiTA. De geoorde Cicade. . , . ^

4. — Spumaria, De Schuiracicade. . . . „ i6f

.

5. *- Nervosa. De geaderde Cicade. , . „ 170.

6. — Flavicollis. De geelhals Cicade. . . , >, 171.

7. — Flava. De geele Cicade. , . , „

8. — Ros^. De Roozeboomscicade. . . „ 172.

CCXXIV. DE WATERWANTS. dNOTONECTA.y

1. N. Glauca. DeglinflerendejOfgraauweW-arerwants. „ 172.

2. — MiNUTissiMA. De zeer kleine Waterwants. • „ 173.

4. — Striata. De gertreepte Waterwants. . , „ 174.

CCXXV. DE WATERSCORPIOEN. CNEPA.^

1. N, Cinerea. De graauwe ofgewone Waterfcorpioen. „ 174.

2. — LiNEARis. De fmalle Waterfcorpioen . . „ 175,

3. — CiMicöiDEs. De wantsachtige Waterfcorpioen. „ iy6,

CCXXVI. DE WEEGLUIS. QCIMEXO

1. C. Lectularius. De Weegluis , Wandluis. . . » 177*

2. — Ater. De zwarte Weegluis. . . ^ 178,

3. — Corticalis. De boomfchors Weegluis. . . „

lij 4. C. Car-



bl.
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36. r. Striatus. De geftreepte Weegluis.

37. — Lacustris. De Watermug.

38. — HoRTORUAi. De Tuinweegluis.

39. — Personatüs. De vlieggelijkende Weegluis.

CCXXVIl. DE BLADLU13 C^PIIISO

I. A. RiBis. De aalbesfen Bladluis.

— Ulmi. De olmen Bladluis.

— Pruni. De pruimenboom Bladluis.

— Sambuci. Dc vlierboom Bladluis.

— Rosap:. De roozebooms Bladluis.

-- FiLi/E. De lindebooms Bladluis.

— Brassic/E, De kool Bladluis,

— BETULiE. De berkebooms Bladluis.

— Alni. De elzeiibooms.

— Fagi. De beukebooms Bladluis.

— Salicis. De wilgenbooras Bladluis.

— PopuLi. De ratelaarsbooms Bladluis.

— Mali. De appelbooms Bladluis.

— Blrsaria. De zwarte populiers BladluiiJ.

— Persica. De perzikenbooms Bladluis.

— Fabae. De boonen Bladluis.

CCXXVlil. DE bladzuiger iCHEKMES

C. Ulmi. De olmenbooms Bladzuiger,

— Pyri. De peerenbooms Bladzuiger.

— Persicae. De perzikenbooms Bladzuiger

— Urticae. De brandnetel Bladzuiger

— Alni. De elzenbooms Bladzuiger

— QuERcus. De eikenbooms Bladzuiger

— Fagi. De beukenbooms Bladzuiger

— Salicis. De wilgenbooms Bladzuiger

— Fraxiki, De esfche.ibüoms Bladzuigcr.

3

4

5

6

.7

8

9

10

II

12

13

U
15

16
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CCXXIX, DE SCHlLDLÜlS CCOCCUS:),

I. C. QuERcus. De eikenbooms Schildluis •

3. — Ulmi. De olmeiibooms Schildluis

3. — CoRVLi. De hazelaar Schildluis

4. — TiLiAE. De lindenbooms Schildluis

5. — Fragariae. De aardbezien Schildluis

6. — PüRsicAE. De perzikenbooms Schildluis

CCXXX. DE BLAZE^POOT iTIIRlPS').

I. T. Physapus. De zwarte Blazenpoot

3. — [uNiPERiNA. De puntige Blazenpoot

3. — Urticae. De brandnetelen Blazenpoot

4. — Fasci.vta. De gebandeerde Blazenpoot .

bl.207.

„ 208.

209,

„ 2ia,

99 '

IIIde Orde. Donsvleugelige (lepidoptera).

1. P.

2. —

3. ^
4« -

5- -
6. -
7.
-

8. -
9. -
10. —
11. —
12. —
13-

-"

CCXXXl. DE DAGKAPEL (^PAPILIO^,

Equites ^chivi.

Machaon. De koninginne Pagie

PoDALiRïUS. De konings Pagie

Parnasfii,

Apollo. De Apollokapel •

Crataegi. Het Duicsch Witje

Danai Candidi.

Brassicae. Het gemeen Witje.

Rapae. Het klein geftreept Witje

Napi. Het groen geadert Witje

SiWAPis. De bruin geflipte Danauskapel

Daplidice. Het groen gevlekt Witje .

Cardamines. Het Pieterfelie-becstje.

Palaeno. De Zilverftip

Hyale. De Oranjekapel

Rhamni. De Citroenkapel. •

„ QII.

n

„ 212.

» 213.

„ 214.

« 215.

„ 216.

„ 217.

>»
'

„ 218.

„ 219.

14. L»
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Danai Festivi*

14. P. Hyperantiius. Het Koevinkje • . bl.220.

15. __ Pamphilus. Hec Hooibeestje • • ,, 221.

ló. — Arcanius. De Arcaniiis . • • » 222*

Nijmphales Cemmati» .

17. — Jo. De paauvvoog Dagkapel. . . „ •

18. — M^RA. Hec Argusje. . . . „ 223.

19. — MEGiERA. De Megsera. . . . „—
20. — Aegeria. Het bonte Zandoogje. . . „ 224.

21. — Galathea. De gemarmerde Nimfkapel. • „ 225.

22. — PiLosELLiE. Het oranjekleurige Zandoogje. . „—
23. — Semele. De inlandfche Atlas. . . „ 126*

24. — JuRTiNA. Janira. Het bruine Zandoogje. . „

25. — Cardui. De Distelvink. . . . „ 228.

26. --' Iris- De Iris- of Weerfchijnkapel. • • „

Nijmphales Phalerati.

27. "- PoPüLi. De Nimweegfche Kapel. .

.

• ^ 229.

28. — Antk^pa. De Koningsmantel. . . ^ 230.

29. -- PoLYCHLOROs. Dc groote Aurelia. . . ^ 231.

30. -" Urtic^. De Brandnetelkapel. • • ^

31.
--- C. ALBUM. De gehakkelde Aurelia, . . ^ 232.

S2.
— Atalanta. De Nomménkapel. • . „ 233.

33. '-• Delia. De Deliavlinder. . . „ 234^

34. — Paphia. De gevlamde Paarlemoerkapel. . „

35. — Aglaja. De groote Paarlemoerkapel. . . ^ 235.

36. "- Lathonia. De kleine Paarlemoerkapel. . . „ 236.

Plebeji Ruraks»

37. — BETULiE. Het Pagetje van de Berke. . „

38. - - Pruni. De Pruimboomkapel. . . . „ 237

39. — - QuERCUs. De Eikenboomskapel. . . „

40. -- Arion. Het duitsch blaauvvtje. • . „238.

41. --- CvLLARis. . . • . „ 239.

42. --- Argus. Het blaauwe Duinkapelletjc. . . ^

43. •-• Cleobis. . . . w 240.

lis » 44- L.
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44. P. Alsus. . . . . bl. 249.

45. — RuDi. Ilei groene Pissebedje. . . ^

46. -- Xamtiie. . . . „ 241.

47. — Phlaeas. Het Aardkapelletje. , . «

48. --- ViRGAUREA. De Viiurkapcl. . . „ 242.

49. — CoAiMA. Commakapel. . . , «

Plebejiis Urbicola.

50. •• Malvje. • Het muzijkvlekkige Kapelletje. . „ 243.

CCXXXIl. DE AVONDKAPEL QSPIHNX,^
|

I. S. OcELLATA. De paaiuvoog Pijldaart . . „ 244.

.2. -- PopuLi. De gehakkelde PijUtaart. • . „ 245.

-3. -- TiLi^. De linden Pijiftaart. . . «

.4. .-- Nerii. Dc oleander Pijlllaart. . . ,, 045,

5. -- CoNvoLVULi. De winde Pijlftaart, . . „ 247.

6. --- LiGusTRi. De liguster Pijlftaart. . , „ 248.

7. — Atropos. Het doodshoofd Pijlfl:aart, . . «

.8. -- Celerio. De wijngaardonrust Pijlllaart.* . ^ 242.

9. —
- E-LPENOR. De elefantsonrust Pijlftaart. . . „ 250.

10. —
- Porcellus. Het varkentje Pijlllaart. . , „251.

II. — EuPnoRBi.^. De wolfsraelk Pijlllaart. . . „ 252.

12. — Galii. De walstroo Pijldaart. • . a ,

13. — Pinastri. De denne Pijlllaart. . . „ 253.

14. — Stellatarum. De meekrap Pijldaart. . „ 254.

15. -- FüciFORMis. De hommelachtige Pijldaart. . „ 255.

16. — Filipendul^. Het St. Janskapelletje. • . „ 256.

17. — Statices. Het Zeegrasbeestje. . , . »

i8. — Pruni. . . . . „ 257.

CCXXXin. DE NACHTKAPEL QPHALA^NA.:)

1. P. Pavonia. Minor. De kleine Nachtpaauwoog. „ 258.

2. — Major. De groote nachtpaauwoog Ka-
P^'- . • . . . „ 259.

3. — Tau. Dc Tauvlinder, . . „ 260.

- . 4. P.
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4. P. QüERcxFOLiA, Het grooc verdord Blad,

5. —^ RuBi. De Bramenkapel.

.|5. — PoTATORiA. De Rietvink.

7. ~ PiNi. De pijnboom Banduil.

•8. -* Trifolji. De klaver Nachtkapel.

.9. -^ QuERcus. De eikenbooms Kapel,

10. — V1NU1.A. De groote Hermelijnkapel,

M. — Fagi. De Eikhoorn.

12. -- Versicolor. De gevlamde Nachtkapel,

13. ~ PopuLi. De populier Nachtkapel.

14. — Neusteia. De ringrups Nachtkapel.

15. — Processionea. He processionaris Nachtkapel

16. -^ Bucephala. De wapendrager Nachtkapel.

17. ~ Caja. De groote beerenrups Nachtkapel,

j8. —- ViLLiCA. De roomvlek Nr.chtkapel.

ïp. —• MoNAciiA. De Non. De kluizenaar Nacht-
kapel. . . . • ,

$0. — Dispar. De ongelijke Nachtkapel.

21. — Chrijssorrhoea. De bnstaardfatijn Nachtkapel

$2. — Salicis. De Satijnkapel. . ,

23. ^- CoRjjLi. De Hazelaars Rupsnachtkapel,

24. — FuRcuLA. Het Vorkje. De kleine Hermelijn
kapel. . ,

25. -^ CuRTULA, Het Kortgatje. De kleine VVapi

drager. . , • •

26. ^-^ Reclusa. De klejnfte wapendrager.

$7. -^ Anastomosis. Het Hooibeestje.

28. -^- Testudo. De flakrups Nachtkapel.

29. ~ PuDiBUNDA. De befchaamde Nachtkapel.

30. — Fascelina. De groene borllelrups Nachtkapel

31. -- CoERULEocEPHALA, De Blaauwkoppigc , De
krakeling Nachtkapel. ,

3?. ^f DiCTAEA. De brnndvlerk Nachtkapel.

33. — ZiczAC. De kameel Nachtkapel.

34. -^ Dromedariüs. Het Kameeltje,

„ 261.

,, 262,

„ 264.

„ 265.

„ 166,

„ 267.

„ 268.

„ 269.

>, 270.

„ 271.

« 272,

» '

« 273,

» 274.

y)
'

^> V5^

» 276.

3> 277,

n

>, 278,

« 279.

:>»

'^~~'

„ 280.

82.

35. -

„ 284.

- Cos-



»
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<58. P. Wavaria. De zvvarte-W. Vlinder. Het Patrijsje. bl.307^

69. — PuRPURARiA. De gepiirperde Spannipskapel. „ 30P.

70. — LiCHENARiA. De Mosmeter. . . . „

71. — Defoliaria. De brningebandeerde Mosmeter. „ 309.

72. — Hirtaria. De dunvlerk Mosmetcr. . „

73. — Grossulariata. Het Besfenuiltje, De bonte
BesfenvJinder. . . . . . ^ gio.

74 — CRATiEGATA. Het Haagdoomgeeltje. , • 59 3i\

75. — Propugnata. De Koolraeter. . • . „

75. — CriENOPODiATA. De Kajatehoutsvlinder. . „312.

yy, — Centumnotata. De fchimmel Vlinder. . „

78. — MiATA. Het bramenkrammetje. De Drienul-
nachtkapel. . . . , . ^ 313-

29, — Prunata. De wortelhouts Vlinder. . „

80. — Fluctuata. De gegolfe Spanrnpskapel. De
zwartgebandeerde Vlinder. . • . „ 314.

81. — Urticata. De Brandnetels Kapel. . . . „

82. — Nymph.^ata. Het plompen kapelletje. . „ 315.

83. — Potamogata. De Fonteinkruids Kapel, , „—

—

84. — Stratiotata. De Ruiterskrnid Kapel, , „316.

85. — Lemnata. De kroos Kapel. . . . „

86. — Brumata. Het winterkrammetje. De Winter-
vlinder. . . . . , • 5j 317.

87. — Variata. De kleine Wortelhoutskapel. . „318.

88. — Sesquistriataria. De Wintband. • . „

8p. — Prasinana. De groengeele Bladrnller. . „

90. — Fagana. De Autumnus Bladroller. , . „ 3i9«

91 • — Clorana. De groene Wilgenfpinner, . „ 320,

92. — Cynosbana. De Roozenmot Spinner. . „

93. — Pomana. De Appel- en Peerenkapel. , „ 321.

94. — Proboscidalis. De Sniiitnaclukapel, , „

95. — RosTRALis. De bruine Snuitkapel, . . „ 322.

96. — Pallens. De Kleine Rietvink. . . ,,

97. — Sponsa. Het karmozijnroode Weeskind, , „ 323.

98. — NupTA, Het roode Weeskind, . . . „ 323

99, — Pac-
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()9. F. Pacta. Het rooiie Weeskind. • bh324.

ioo. — Promissa» é é • • n 335»

lOI. — OliCONA. .4 * . • „—

-

102: — Pronüba* Het geele Weeskind. * * ^ 326.

103. — LuNARis. Het grijze Weeeskind. . . „

104. — Fraxini. Het blaaüwe Weeskind* . . ^ 327*

105; -^ PLECTA4 De Haarbosé . , , „ 328.

?o6. — NuNATRUM* De Nunvlinder. . . „—

-

107. — Brassica. De geelgeflreepte. De Nachtkapel
van de Kool. é * .

108. — Retusa. De ftompvleugelige Nachtkapel.

109. — Arundinis. De rietboorder Nachtkapelé

xio. — Trapezina. De geruite Nachckapel.

111. — MUiNDA. De zwarte (tip Vlinder.

112. — GraCilIs. De roode- en grijze Vlinder.

113. — Triquetra. De driehoeks Nachtkapel.

114. -^ QuADRA. De vierkantvlek Naehtkapel.

115. — CoMPLANA. De gladde Nachtkapel.

116. — ChrVsitis. Het koperwiekje Nachtkapel.

117. — Gamma. Het Órieksch Letterbeestje.

118. — Festuc^. Het Zilvervlakje-

119. —• Meticülosa. De vreesachtige Naehtkapel. „ »

120. — Psi. De Pijltjesuil. * * . * . » 335*

121. — AcERis* De Ahornboora Nachtkapel. Het
bonte Schaapje. * * * • 99 337*

122. — Megalocephala. De Schilddrager. , „ 338*

123. — Aprilina. De Aprilsche Nachtkapel. De
Diana. . . . , . „ •

134. — Persicari/e. De Persikkruiduil. De bastaard

Hoornrups. . . . . . „ 339*

125. — LuDincA. De vlinder Orion. . • „

126. — Tridens. De drietflnd Nachtkapel. . „ 340.

127. — Affinis. De Paarftip. De bloedverwante
Nachtkapel. . . s . . „ 341.

128. — LiNApjyE. De gellippelde Nachtkapel. . „ •

129. — Um-

y)
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129,

130.

Ï31.

132.

133.

134-

Ï35.

136«

»37.

138.

139.

140.

14 r.

142.

143.

144.

145.

146.

147-

148.

149.

150.

151-

152.

153.

154-

155.

156.

157.'

158.

I5P.

P. Umbratica.
Nachtkapcl.

— Veiibasci. De wollekruids Nachtkapel

De liujkdrager. De getk-kte

De
Kuifvlinder.

. — Or. De Orvlinder. . . .

. — RuFicoLLis. De roshalzige Nachckapcl.

. — OxYACANTii^.. De Hoogftaart.

.
— Myrtilli. De roodbonte Heidevlinder.

— Oleracea. De Kruifemuntsvlinder. De Sla-

worm. . . . . .

— Pisi. De Ervvtenvlinder.

— Atriplicis. De melde Vlinder. •

— Triplacia. Het Brandnetelkapje.

— FuMosA. De rookkleiirige Vlinder.

— LuciPARA. De levervlek Vlinder.

— Flavago. De goudlaken Vlinder.

— CiTBAGo. Het Citroenuiltje. De SafFeraangei

Ie Vlinder. . . . . .

— EuoNYMELLA. De Papenhoutsmot. •

— PiNETËLLA. De Pijnboomsmot,

— CuLMELLA. De Grasmot. 4

— Pëllionella. De Bontmot.

— Sargitella. De Klcdermot.

— Mellonella. De Honiggraatsmot.

— Cuculateli^a. De Gekapteitiot.

— FuscELLA. De Bruinemot. • •

— PoRRECTELLA. De Langfprietmot.

— GoEDARTELLA. De Goedartsmot. , •

— Granella. De Kooremot. De Koornwolf.

— De geerrella. De Geer'sraot.

— DiDACTYLA. Het tweeplu imig Veeruiltje,

— Tridactyla. De driepluimige Mot.

— Tesseradadactyla. De gewolkte Mot.

— Pentadactyla. De vijfpluimige Mot.

— HuMULi. De Nachtkapel van de Hop.

160,

511

bl.342.
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ï6o, — Bri.giaria. De Ncderlandfche Nachtkapel. bl.35;r.

1. — Ph. hamula. De geele Eenllaart. . „ 358.

2. — De Marraervliuder. . . . „ 359,

3. — Mi. De letter M Vlinder. . . . „ 360.

4. — Impluviata. De groen gebandeerde Vlinder, ^ 361.

5. — Pilosaria. De Peerentakvlinder. . . ^ 362.

6. — De Kromzitter. . , , . „ 363.

7. — Het linden Herkulesje. . . , „

8. — PiNiPERt)A. De geftreepte Dennenipsvlinder. „

9. — IJpsiLON. De Wilgenfchorsrupsvlinder. , „ 364.

10. — Cervinata. De Malvavlinder. . . ^

IVde Orde. peesvleugelige. (neuropïera)

CCXXXIV. JUFFER of WATERJUFFER. illBELLULji,-)

1. L. Quadrimaculata. De viervlekkige Juffer.

2. — Flareola. De geelachtige Juffer.

3. — VuLGATA. De gemcene Juffer.

4. — Depressa. De platachtige Juffer,.

5. — VuLGATissiMA. De zcer gemeene Juffer.

6. — Aenea. De kopergroene Juffer.

7. — ViRGo, De Beek Juffer,

j^ De bruine goudglanzige Beekjuffer.

9. — PüELLA. Het Juffertje, •

ccxxxv. het haft- of oeveraas. qephemerjo

y>
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5. P. Grisea. Dc graauWe Watermot. . . bl;37f.

4. *— Grandis- De groote Watermot. ^ . ?» 37^/

5. — Rhombica. De ruitvlekkige Watermot, . „ •

CCXXXVIL DE GaASVLIEG. (^HEMEROBIUS,^

1. H. Perla. De Parelfloersvlieg. . . ^ 374.

CCXXXVIII. DE BASTAARD JUFFEll. (^MTRMELEÜNO

I. M. FoRMicAiiius. De Mi(3renleeu\V. Dé Miereebas-
taard Libelle. . * * . . ^ 37^i

CCXXXIX. DÈ SCORPIOENVLIEG* (^PANORPA.^

1. P. Communis. De gemeene Scorpioenvlieg. . „ 2>7^*

CCXL. DE KAMEELVLIEÖ. '(^RtiAPHIDÏA,^

I. R. Ophiopsis. De flangvormige Kameelvlieg. „ 377.

Vdb Orde. VuèSVLEugeliöè. (HyMfeNóPlrfeRA.)

CCXLI. DE GALWESP. QCYNIPS.^

ï. C. Ros^. De mozen GalWBsp. . . . ^ 375*

«2 — GLECHOMiE. De hondsdraf Galwesp. • w

3. — QuERCusFOLÜ. De eikenblads Galwesp. . „ 479.

4. — Fagi. De beuken Galwesp* * . „

5. — ViMiNALis, De Galwesp van den Bindwilgen-

boom. . •
. , * . „ 380*

CCXLII. DE BLADWESP. dTENTHREDO,-)

I. T. Femorata. De dikpootige Bladwesp. , „ 381*

ö. — LuTEA. De geele Bladwesp.

3. — AMERiN^é De foodwilgén Bladvtresp.

4. — UsTüLATA. De gebrandmerkte Bladwesp.

5. — Pavida. De fchuwe Bladwesp*

6. — Ros/E. De roozen Bladwesp.

7. — Caprea. De ruigewilg Bladwesp.

8. — RüMicis. De patich Bladwesp.

K k 9. - ÜL^

>»"
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9, T. Ulmi. De ipenbooms Blad wesp. , , bl. 3^5.

10, — Pruni. De prnimenbooms Bladwcsp. . „ 386.

CCXLIV. DE SLÜIPWESt>. (^ICHNEUMON.^

1. I SuGiLLATORius. Dc zuigeiide Sluipwesp. „ •

2. — SAtURATORlus. De verzadigqiide Sluifiwesp.

3. — Persuasorius. De verleidende Sluipwesp.

4. — Comitator. De geleidende Sluipwesp.

5. — Manifestator. De langüaartige Sluipwesp.

6. — CoMPUNCTOR. De fteker Sluipwesp.

7. — Venator. De jagende Sluipwesp.

^. — ExTENsoR. De uitdeijende Sluipwesp.

9. — LuTEUs. De geele Sluipwesp. •

10. — Bedeguaris. De roozenknops Sluipwesp.

11. — PüPARUM. De Poppen Sluipwesp. <

12. — Globatus. De witwollige Sluipwesp.

13. — Glomeratus. De gezellige Sluipwesp.

CCXLV. DE ZANDVVESP. QSPEDX,^

1. S. Sabulosa. De Spinnendooder.

2. — FüscA. D3 bruine 2andwesp,

3. — NiGRA. De zwarte Zandwesp.

4. — Pectinipes. 'De kampoocige Zandwesp.

5. — Variegata. De bonte Zandwesp,

CCXLVI. DE GOU0WESÏ>. CCHRTSIS,^

'1. C. Ignita. Het vuurglanzige Goudwespje. „ 2>9^.

CCXLVSI. DE WESP. iFESPA.^

ï. V, Crabro. De Hornaar.

'2. — Vulgaris. De geineene Wesp.

3. — RuFA. De rosfe Wesp.

4. — ParietuM. De Houtwesp,

?»
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5i V. MüRARiAi De Mmirwespi . . , * bl,4oo.

6. — Arvensis; De Akkerwesp. i . „——

^

CCXLVIII. ÖE BtjÉ. C^PlSO

i, A. LONGicöRNiSi De langhoörnige Bije. ^ j, 401 *

2. — Centuncularis. De Lappen- of Snijdersbije.

3. — Mellifica* De Honigbije, *

4. — Annulata. De geringde Bije,

5. — Terrestris. De Aaafdbije^ i

6. — HoRTORUM. De Tninbijei i

7. —. MuscoRUM. De MoshommelMje

8. — Hypnorum. De Grashommelbije^

CCXLIX. DE MIER. C^OJlMICA,')

i. P. RuFA. De rosse Mier* i

2. — RüBRA. De roade Mier. ^

3. — NiGRA. De zwarte Mier. ^

4. — CöEspiTUM. De Veenmier. i

CCL. DE EASTAAUD- of ONGEVlEÜGÈLDÉ BIJE.

'CMÜTllLA.y

i, M. EuROP/EA, De europifche Bastaard; . „ 4icr^»

VL Orde. Tweevleugêlige. CÖïptera.)

CCLI. DE HORZEL. QOESTRUSO

ié Ö. Bövis. Pe RimderhorzeL •- - ^ ^,-411^

2. — Equi. De Paardenborzel. . w * „ 412.

3. — HjÉMORRHoiDALis. Dc Aarshorzel* , * >ï 413-

4. — OviNus. £)e Schapenhofzef. . ,. ^^414^

CCLII. DE LANGPOOT. (TlPUlA.')

r I. T. RivosA. De Stroom* De Beeklangpoot. i ^415^
6» — Crocata. De geelgebandeerde Langpoot.- ^

^^é --- Oleracea, De Moeslangpoot. . * n 4i<5'

Kk a 4* T. H0R4
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4. T. HttRTORUM. De Tuinlangpoot. . . „ 416.

5. — Pratensis. De Gras. De Veldlangpoot, . „417.

ó. — CoRNiciNA. De bruine Langpoot. . . „

7. — Plumosa. De gepluimde Langpoot. . „ 418.

8. — LiTTORALis. De Oever Langpoot. . , „ 419.

9. — Marci. De Marcus Langpoot. . . „

10. — FiBRiLis. De koorts. De zoogenaamde zwarte
Vlieg. .... . „ 420.

11. — PuTRis. De Rottings*. De Modderlangpoot. „—

•

12. — pLORiLiTiCJA, De Bloemlangpoot. . . ^ 421.

i-3« —. PuALiENoiDEs. De nachtvHnderige Langpoot. ^ —-

14. — Palustris. De moeras Langpoot. . . ^ 422,

99

eCLIU. DE VLIEG. iMUSCA,^

i..,>^^^ Chamsleon. De, kameleon Vlieg.

2. — MicROLEON. De. kleine kameleon vlieg. . „ 42^.

3. -!-.C^sAR. De Keizervlieg, . • , „ 434.

4. — , Cadavesina. De Krengvlieg. . , „—^r-

5. — MoRTuoauax. Pe Doodenvlleg. . . „ 425.

6. — VoMiTORiA. De blaauvve Vlie§. , , „-

7. — Carnaria. De VleeschvHeg. . .. ,^ 42^.

8. — Cabnivora, De vleeschetende Vlieg. . „ 427.,

9. — Lardaria. De Spekvlieg. , . „

10. — DoMESTici. De Huisvlieg. , . . „

11. '- Macülata. De gevlekte Vlieg. . . ^ 428.

U.—-.Canina. De Hondsvlieg. . , . ^

13. —, Albifrons. De witkop Vlieg. , . ^

14. —: Larvarüm. De. nipfen Vlieg. • . ^ 429»

1.5. — Pluvialis. De regen Vlieg. . , ^-^—
16. — Cellajiis. De kelder Vlieg. . . • „ 430.

17. — Meteorica. De Onweersvlieg. . . „

18. — PüTRis. De Rotvlieg. •, ... „431.
19. — Cupraria. De Kopervlieg. . . , ^

20. — Flaveola. De lichtgeelachtige Vlieg. . „

21, M. Mer.
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21. M. Merdaria. De Strontvlieg. ; . „ 43c.

JL2. — Stercoraria. Dc Drekvlieg. . . . „

23. — Cerasi. De Kerfenvlieg. . .. . „ 433,

24. — Cardui, De Distelvlieg. . . • „

55. ^^ Tringaria. De Pleviervlieg. . . ^ 434.

a6. — BoMBijDANs. De Hömmelvlieg. .
•

. „ —^^
27. — Mystagea. De Gekneveldevlieg. . • « 435»

38. — Pendula. De Haugvlieg, . . . „

29. — Florea. De Bloemvlieg. . , , „ 43(5^.

3"d, — Nèmorum. De Boschvlieg. . . . „

31. — ARBUstoRUM. De Heestcrvlieg. . . „ 437.

32. — Tenax^ De Langlevendevlieg. » . „

33. — RiBEsii. De Aalbesfenvlieg. . . . „ 438.

34. — PijRASTRi. De Feerboomeuvlieg. . . „

35. — Menthastri. De Kruifemuntsvlieg. . . „ 439

36. — PipiENS. De Piependevlieg. . . . „

37. — Segnis. De Luiaards-, De Tragevlieg. . „ 440.

38. — Sepulchralis.. De Grafvlieg.. . . „—

—

39» — CoEMiTORiORUM. De Kerkhofsvlie^. . „ 441.

40. — Aenea. De metaalkleurige Vlieg. . . „

CCLIV\ DE BREMSE of VEEVLIEG. {^^TABANUS.^

j)r. T. BóviNus. De osfen Bremfe.

2. — Pluvialis. De regen Bremfe. . . ,-, 442,

3. — CoECUTiENS. De blinde Bremfe. n

CCLV. I>E Mira. y^CULEX,^

1. C. PiPiENs. De zuigende Mug. , . ^ 443.

2. — BiFURCATüs. De Vorkfnuitmug, . . „ 444,

3. — Stèrcoreus. De drek Mug. . . . „

CCLVI. DÉ SNIPPENVLIEG. DE DRILVLIEG. iEMPIS.y

1. É. Pennipes. De vederpootige Snippenvlieg. w 445»

Kk 3 2. E. Li-
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s. E, LjviDA. De blaauwgraauwe Snippenvlieg.

3. — FoRCiPATA, De tangftaarcige Snippenvlieg,

DE STOMOXYS. QSTOMOXTS,^

ï, S. Irritans^ De prikl^elende Stomoxys.

2. -^ PuNGENs. De ftekende ^tomoxys. ,

CCLVII. DE STEEKVLIEG. CCO^OPS.')

? . C. Macrocepiiala. De grootkoppige Steekvlieg, „-

2. —T AeuLEATA. De geangelde Steekvlieg. , „ 443,

CCLV^I. DE ROOFVLIEG, C^SILUS.:^

I. A. Crabronïformis. De Horzelvormlge Roofvlieg. „ -,
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I, P.

2. -T

3-
-

4. -
5. -
6. "
7'

--

8. -
9. -

xo. —
11. —
12. —
13- -
14.-
15- "
16. —
17. -
18. —
IQ f
—

20. ~
21. —
22. —
23. -^

24. —
25. —
2Ó. -
27. r-

28. -
29. -
3.0. -r

33- -

CCLXIV. DE LUIS. QPEDICULUS.')

HüMANus. De Menfchenluis.

PüBis. De Platluis, , •

Suis. De Varkensluis. , ,

Cervi. De Luis van de Herten, •

Ovis. De Schapenluis, , «

Bovis. De Runderluis. , ,

Equi. De Paardenluis. , ,

TiNNucuLi. De Spervverluis.

BüTEONis. De Buizertsluis, •

Strigis. De Uilenluis. , ,

CoRvi. De Ravenluis. ,
•

CoRNicis. De Bontekraailuis. ,

PïCAE. De Aakfterluis. , ,

Orioli. De Wielewaalsluis.

CucuLi. De Koekoeksluis, .

Cygni. De Zvvanenluis. f

Anseris. De Ganzenluis.

QuERQUEDULAE. Dc Zomertalingsluis.

Sterna. De Zeezwaluvvsluis, *

Ardea. De Sceigersluis, .

Gruis. De Kranenluis,

CicoNi^. De Ooijevaarsluis, ,

Tetraonis. Pe Berkhoensluis, ,

CoLUMB^. De Duivenluis. ,

HjRUNDijMis, De Gierzwaluvvluis, •

GRYLLOTALPiE. De Vcenmolsluis. ,

MuscuLi. De Huismuisluis,

Anatis. De Lujs van de wilde Eend.

Alaud^ï;. De Leeuweriksluis. •

Sturni. De Spreeuvvenluis. •

Loxi^ cuRviRosTi/E. De Kruisvinksluis,

PYRRHUL^. De Goudvinksluls.

MoTACiLLJE RUBECULiE» Dc Roodborstjcsluis

« 457.
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CCLXV. DE VLOO, (i'^/^AX.)

I. P. Irritans. De gewone Vloo. . . . „ 463.

'
" * CCLXVI. DE MIJT. (^JCJRUS,^

.uiV, Reduviüs. De Tek- of Schaapsmij t, . „454.

jUt- Ricinus, De Tek- of Hondsmijc. . . ^ 465.

3»,r— SiPvO. De Kaasmijt. • ... ^

4»

—

Gymnopterorum. De Bijenmijt. . , „

.5» — CoLEOPTERATORUM. De Torrenmijc. . ,,466.

6. — Cadaverum. De Lijkenniijt. é . „ »

7. — Cardinalis. De Kardinaalsmijt, é . „

8. — H0L0SEB.ICEUS. De zijdeaclicige Mijt. . ,y 467*

CCLXVII. DE KREEFTSPIN. (.PtlALANQiÜM,^

1. P. Opiuo. De langpootige Kreeftfpin. . . „468.

s. —- Cancroides. De Schorpioenvormige Kreeft-
fpin. . . , . . „

CCLXVIII. DE SPIN. DE SPINNEKOP. iARANEA,^

I-. A..DtADEMA. De gekloonde Krimfpin. , . „ 4Ö9.

2. — Reticulata. De necswijze geteekende Sp-in-. „ 470.

3". — CucuREiTiNA. De kalabasvormigc Spin-, . „

4.. —• BiPUNCTATA. De tweeftippige S^'iti', . . „

5.- — AwGULUTA. De lioékvormige Spin. . . „471.
é. — AquATiGA. De Watcrfpin. , . . „ —

—

7»-— DoMESTiCA. Dö Huisfpin. . . . „ 472.

8v-— Saccata, De zakdragende Sf^in. . * „ -^

9.— ExTENSA. De lütgerokte Spin. .^ • ^ 475.

10» — ScENiCA. De Müurfpin. . . , >»
-=-^—

H-. — Senoculata. De zesoogige Spin. . . „ 474.

12. •— HoLOSERiCBA. De Eluweelfpin» . . „

CCtXX. D^ KRËEfT. CCANCEK.^

i>. C. Macnas. De Strandkrab. . . . ^ 475.

I. C.
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2. C. Pagurus. De groote Zeekrab. . , „ 476.

3. — Bernhardüs. De Bernhardus, De Soldaat. . „ 477,

4. — AsTACus. De Rivierkreeft. . . . „ 478.

5. — Crangon. Dé Garnaaal. . • , „

6. — Squilla. De Steurgarnaal. De Steurkrab. . „ 479.

7. — PuLEX. De Vlookreefc. , • , „ 480.

8. — Depürator. De Breedpoot. . . . „ 481,

CCLXXl. DE SCIIILDVLOO. C^fONOCULUSO

1. M. QuADRicoRNis. Dc vicrhoomige Schildvloo. • „ 482.

2. — PuLEx. De getakte SchiLdvloo, . . ^

3. — CoNCHACHEUS. De Scliulpfchildvloo. . . „ 483.

4. — Apus. De kreeftvorraige Sehi^dyloo. • . „

CgtX,}^IU DE PISBED. (:O^NJS€^J^.y>^ C'.
-

1. "O. AsELLUS. De Aardpisbed. « . ......„«.4^4*

2. — Marinus. De Zeepisbed. . ,. .....„„> 485*

3. — Chelipes» De fchaarpootige Pisb-ed. . ^—

—

4. — OcEANicus. De Zeepisbed, . . . „ 486.

5. — AssiMiLis* De ftaantie Pisbed.. . . . „—

-

CCLXXIII. DE DUIZENDBEEN. QSCOLOPENDR^.y _ .

1, S. Lagur^.. De kwastfhiartige Duizendpoot. . „ 487.

2. — FoRFiCATA. De Schaarduizendpoot. • , „

. CCLXXlV, DE MILLIOENPOOT. QULUSO

I. J. Terrestris. De gewone Millioenpoot. , » 48S,



ZINSTORENDÉ DPvUKFOUTEN.

BJ. 24 reg. £ti (laat: rondrimpelig j lees: rond, rumpelig

*— 35 ^10 -'—^ met ryen^ -^— met 9 rijen

-^ 77 • 15 en een dat &c. en een ftreepje dat &c.
•^ 85 —^ig erwten, •^^— erwten, tot voedfelverftrekt

-^ 135 120 • rand van kleui*,—^ rand van dezelfde kleuf

— 140 ü8
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