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gret-To'rren,  wegens  bunne  fr  aatje  Kleur 
dus  getyteld.  bladz.  l 
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ter-Torren,  waar  onder  de  groote  zwar- 

te, de  middelmaatige  bruine  met  geele  Randen, 
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XXI.  Hoofdst.  Befcbryving    van  7   Geflagt  der 

Meel-Torren  ,  tot  bet  welke  ,  wegens 
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of  Kelder-Torren  zyn  fbuis  gebragt*    58 
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schildige  Infekten.  Reden  van  die  Be* 

naaming.  Hunne  onder  fcbeiding  van  de  Schild '* 
vleugeligey*  Manier  van  Voort  teeling.  Verdee* 
ling, 
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XXXlIL  Hoofdst.  Befcbryving  van  7  Geflagc  der 
Wantsen,  tot  bet  welke  zo  de  gewoone, 

Weegluizen  ,  ah  een  menigte  van  gevleugelde 
Infekten  ,  die  in  Gefluit e  naar  dezelven  gelykenf 

zyn  t'buis  gebragt. 

XXXIV.  Hoofdst.  Befcbryving  ■  van  't  Geflagt  der 
Plantluizen  ,  die  omfiandig  befebouwd 

werden  ten  opzigt  van  baare  Eigenfcbappen  en 
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AANWYZING  DER  PLAATEN, 

en  der  Bladzyden, 

r  alwaar  de  Figuuren  aangehaald  of  befchreeven  worden. 

Plaat  LXXVIL  Afbeelding  van  A. 

gr  et-,  Water  ciiAard- 

torren.  tegen  over  Bladz.  3 

Fig.    !•  E>e  Egyptifche  Luis,  Bladz*  2 

.        2.  Een  Gepluimde  /igret  Tor.  bL  10 

  3.  Een  Gefpiegelde.  bL  12 

  4.  De  Groote  Zwarte  Water- 
Tor.  bi.  16 

  5,6,  De  Bruine  met  gee* 

le  Randen ,  Mannetje  en 

Wyfje :  7  de  Worm  ,  waar 

uit  dezelve  voortkomt,     bh  57 

- — -  8,9.  De  kleine  Graauwag- 

tige  geftreepte.  bh  30 

,  10.  DeLederagtige  of  Groote 

Aardtor.  bL  38 

 li.  De  Duitfche  Goudfmid.    bL  41 

- —  12.  De  gewoone  Goudfmid.    bL  42 

 13.,      Rupfen-Jaager.         bL  45 

 14.  Een  klein  fierlyk  Aard* 

torretje.  bL  47 

Plaat  LXXVIII,  Afbeelding  van  de 

Meel-  en  Mky-Torren, 

Kakkerlakken,  enz.   —  —  —  j?# 

Fig»  1.  HetWormpjQvandeMeeL 

Tor.  bL  60 

  2.  De  Meel-Tor  zelf         bL  62 

.         3.  De  flinkende  Kelder- Tor.  bL  64 

  4.  De  Mey  -  Worm  zo  ge- 

va  amd.  bL  70 

 ]  5'  F>e  fiekelige  Aardvloo.   bL  8£ 

—  6#  De  Spaanfche  Vlieg.    bL  ?g 
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Jjf.   7.  ̂ *W«tfBaftaard-Bok' 

je.  £/.  90 

.        8.  De  Roofkever.  bh  95 

  9.  De  gezvoone  Oorworm,   bh  107 

*  io.  De  Wettindifcbe  Bofc li- 

Kakkerlak,  bl.  115 

$r —  11,12»  Zte  gewoone ,  Man- 

netje, en  ffyfje.  bh  121 

 13,        Ey.  bl.  128 

 14,        kort  gevleugelde*     bh  126 

 15.  Kleine  geele.  W.  132 

Plaat  LXXIX.  Afbeelding  van  de 

Spookjes  en  Wande- 

lende Bladen.  tegen  over  Bhdz,  135 

Fig,  i,  £é?«  groen  Ooflindifch 

Spookje  of  Wiegende  Scher- 
minkei.  bl.  137 

■ — —     Eenüitbeemfcb  of  Indifch 

Wandelend  Blad.  £/.  142 

— — 3.       Duitfche  zogenaamd.  bL  150 

Plaat  LXXX.  Afbeelding  van  de 

Spribgbaanen  enKnE* 

K  ELS»   —  I57 
Fig.  1.  Scberpgenemde  óf  Spits- 

kop.  bl.  157 

—  2.  H oognek  vS/) ringbaan .  159 

*- —  3.  Eengroote  Indifcbe  Krekel,  bl.  181 

- — -4,  Citroenbladige  Spring* 

baan.  bL  183 

-  5.  Kaapfche  ,  zwarte , 

pukkelde.  bl.  2  KJ 

Plaat  LXXXI.  Afbeelding  van  de 

Cicaden,  Wantsen, 

enz.  — •  — -  —  245 

F/g    i,  De  IVeflindifcbe  Lantaarn* 

draager.  JA  247 

Ha*.  2> 



Fig.   2.  Be  Af»f i-Cicade.  bi.  2S7 

,       3.  Zte  groote  Cicade  of  C/- 

  4,        geel  gewiekte  uit- 

heem f ebt.  bl.  280 

5.  Zte  iVatcr.JVanH ,  Rug- 

zwemmer  genaamd.       II.  301 

—  6.  Z)^  groote  Wejlindifche 

Water-Scorpioen.  bl  309 

 7.  JDé?  gewoone  inlandfche.  bl.  310 

  8.  i)*Wantsagtige.  bl.  315 

  9.  Defmalle  of  Water-  Grif- 

fioen. 317 

 10.  Groote  zeer  fraaye  /«- 

difebe  Wants.  bl.  337 

.  11.  Een  niet  minder  raare, 

dito.  bl.  342 

12.  Een  inlandfche  met  roo* 

de  Pooten.  bl.  343 

 13,  De  Vlieg -Wants  of 

Weegluizen-Eeter.        bl.  35 

—  14.  De  Water  Mug.  bl.  375 

Plaat  LXXXIL  Afbeelding  van 

de  Plantlüizen  en 

Bladzuigertjes  of 

Blad-Motten.        ttgm ever Bladz.  383 
fig.  ï  ,  2.    Een  gevleugelde  en 

ongevleugelde  Plantluis  , 

jlerk  vergroot.  bl.  408 

_ —  3  ,  4.  Die  de  Takjes  der  Lin- 

deboomen  deen  omkrullen,  bl.  41 8 

...  D/*  afer  Eikeboomen 

de  lange  Snuit.  bl.  137 

—  6*        Popelier  -7>/£/é? 

de  Blaasjes  door  Plantlui* 

zen  veroorzaakt.  bh  43G 
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tig.  7 ,  8.  De  Bolletjes  der  Palm- 

bladeren   door  BI  adz  ui  - 

gertjes.  bh  442 

.        9.  De  Bladmotten  van  den 

Elzeboom.  bl.  444 

(  io,  II.  Dezelven  vergroot,  bl.  438 

.  13.  Het  Bladzülgertje  van 

den  Vygeboom ,  natuur- 

lyk  en  met  fterke  vergroo* 

ting  door  V  Mikroskoop.    bh  449, 

Plaat  LXXXIII.  Afbeelding  van 

de  Schildluizen.      tegen  over  Bladz.  45^ 

Fig.  i.  Die  der  Perfikén  twee- 

derley9  en  de  Jongen  op 

de  Bladen*  hl.  45 $ 

 2.  Die  der  Oranje  -  Boomen  7 

enz.  bh  461 

~ — 3.  De  Kermes  of  Scharlaken- 

Be  jiëny  met  het 'Diertje.    bL  466 

 4.  Het  PooIfchGrein  ,  en 

deszelfs  Infekt,  ftetk  ver- 

groot zynde.  bh  495 

*  5.  Schildluhje  van  het  Gras 

of  Kanary-Zaad,  met  de 

Greintjes  daar  onder  af 

gëtekend.  bL  497 

t  6  ,a.  De  Mannetjes  Con- 

chenilje  ,   zo  natuurlyk 

als  vergroot,  bh  511 

b  ,  c,  d,  e,  De  Wyfjes 

in  verfchillende  Geflalte , 

enz.    Zie  bh  51*  ̂  

m—  y4  a9  b.  Een  gepunte  Bla- 

zenpoot  of  Ziertje, 

q  ,  d.  Een  dito  dat  bree- 

der  is ,  docb\  uitermaate  klein* 

BB- 



BESCHRYVINfG 

DER 

DIEREN. 

V  T  F  D  E  AFDEELING. 

De   I  N  SE  K  T  E  Ni 

,  XVIII.  HOOFDSTUK. 

Eefcbryving  van  9t  Geflagt  der  A g re t- Toe- 
ren, wegens  hunne  f raatje  Kleur  dus  getytelcL 

€t#^€lEt  Woord  Euprejlis,  dat  LijstaAvs  Naam, 

#4  fj  %  tot  den  Geflactnaam  van  decze  Ia- 

^fe^ê'  lekten  gebruikt ,  werdc  oudtyds  ge- 
geven  aan  zekere  Torren,  die,  door  hunne 

Vcnynige  eigenfehap,  ingenomen  of  by  toeval 

in  de  Maag  gekomen  zynde,  fchadelyk  waren 

voor  het  Vee.  Men  oordeelde  dezelven ,  in  die 

opzigt,  eeni^ermaate  met  de  Spaanfche  Vlie- 

gen overecnkornfïig  te  zyn.   Dewyl  de  Kleur 

veel  overeenkomft  heeft,  en  het  onbekend  is, 

welk  Infekt  de  Ouden  daar  mede  gemeend  heb- 

ben, zo  is  deeze  Naamgeeving  niet  oneigen. 

Om  die  zelfde  fraaijc  Kleur  der  Dekfchilden 

Doemt  menze  ,  in  't  Ncdcrduitfch ,  Acret* 

I,  Deel  X.  Stuk»  A  ÏO  R* 



1        BESCHRITVINc  vat* 

V.     Torren,  dewyl  de  Indiaanen  'er  gebruik 

^XVI van  maaken  in  hunne  Hoofdfieraaden. 

Hoofd-'      De  eenigfte  algemeens  Kenmerken,  welken 
stuk.  onze  Autheur  opgeeft,  zyn,  dat  zy  de  Sprie- 

Kcnmerken.ten  Borfteiig  hebben  en  den  Kop  ten  halve  in 
het  Borftftuk  terug  getrokken.  Men  kan  hier 

byvoegen  de  Geftalte ,  die  hun  van  de  Spaan- 

fche  Vliegen  onderfcheidt  ,  gelykerwys  de 

Kleur,  die  doorgaans  zeer  fierlyk  is,  met  een 

glans  van  Goud,  Brons  of  gepolyft  Koper. 

Sóórten.  Veelen  der  negentien  Soorten  van  dit  Ge- 

flagt,  zyn  Ooft-  of  Weftindifche.  Evenwel 

vindt  men  'er  ook  verfcheidene  in  ons  Werelds- 

deeU  Sommigcu  Utbben  de  Dekfchilden  met 

een  verheven  rug ;  anderen  hebben  dezelven , 

naar  de  tippen  toe ,  Zaagswyze  gekarteld :  an- 

deren effen  van  rand.  Dit  heeft  ze  doen  on- 

derfcheiden  in  drie  Artikelen. 

inaurato.  M.  L.  U.  Syft,  Nat.X.  Gen.  1 84-  Cantharis maxi- 

ma, Elytris  Cuprci  coloris  fulcatis.  S  L  O  A  N.  Jam,  II.  p.  2 10. 

T.  236.  f.  1.  2.  MER.  T.  5c  f,  infima.  GREw. 

Muf.  16$.  T.  U. 

EERSTE  ARTIKEL. 

Met  de  Dekfchilden  rond  van  rugt 

Giganfea* 

Egyptifche Luis. 

(l)  Agret-Tor  die  de  Dekfchilden  verheven  , 

aan  9t  end  tweetandig  en  gerimpeld  beeft  * 

mn  Bronskkur, 



DE    AGRÈT-TöRUil,  3 

Ik  weet  niet ,  wat  aanleiding  gegeven  heeft  V* 

tot  de  vreemde  benaaming,  welke  men,  moog*  ̂ jfj* 
lyk  fpotswyze,  in  onze  Taal  geeft  aan  dit  In-  HoofbL 

fekt ;  noemende  hetzelve  Egyptifche  Luis.   In  STÜKi 

de  Catalogus  der  Natuurlyke  Zeldzaamheden 

van  het  Koninglyk  Kabinet  te  Londen,  door 

Gkew,  wordt  het  genoemd  allergrooijle  Ooft* 

indifche  Tor  ,  in  't  Engelfch  the  great  gogk.Eyed 
Beetle ,  wegens  zyne  groote  uitpuilende  Oogen; 

't  welk  men  aldaar  aanmerkt  als  een  voornaam 

Kenmerk  tot  onderfcheidiog  van  deeze  Torren* 

Die  Auiheur  vondt  hem  toen  nergens  befchre- 

ven  of  afgebeeld  ,  zynde  twee  en  een  half 

Duim  lang,  één  Duim  breed.  Onze  Afbeelding 

is  naaf  een  zodanig  Infekt ,  dat  uit  Ooftindié 

gekomen  was, in  de  natuurlyke  grootte ,  gete- 

kend. 

Noopens  de  Geftalte  merkt  men  aan ;  dat  dé 

Nypers  ,  van  Kleur  als  gepolyft  Staal ,  r.eer 

dik  en  fterk  zyn :  de  Oogen  tuflchen  ligt  Ka- 

ftanje  en  rood  Koraal  kleur,  ovaal,  een  vierde 

Duims  lang:  de  Vleugelfchilden  van  omtrenc 

twee  Duimen  ,  met  fmalle ,  fyne ,  ftreepjes  y  zya 

in  't  midden  van  een  heerlyke  roodagdg© 

Kleur ,  als  gebruineerd  Koper ,  en  aan  de  kan* 

ten  glinfterend  blaauwagtig  groen*  Van  onde- 

ren is  de  Tor  ook  van  de  laatftgemelde  Kleur* 

maar  aan  't  voorfte  van  ieder  Ring,  als  ook 

by  de  Staart,  met  fyne  witte  Streepjes  gete* 

kend  ,  die  zig  als  Haairtjes  vertoonen*  De 

Leden  van  de  Pooten  zyn  öpmerkelyk  %  tnet 

1.  Deel  X,  Stuk.         A  % 



4  BESCHttYvïNC'vAB 

V.     zekere  ronde  Knopjes,  als  die  van  een  Lee- 

xvnf"  man  der  Hcel*  en  0ntleedkund5gen>  in  elkan* 
Hoofd,  der  gevoegd. 

«tuk.  jjq  fjeer  Sx  o  a  n  è  }  die  deezen  Tor  befchryfc 

onder  den  Engelfchen  naam  van  den  grooten 

Gouden  Zaagboorn  heeft  doch  de  Sprieten  , 

waar  van  die  Naam  afkomftig  is,  uit  de  Af- 

beelding weg  gclaaten  (*).  Zyn  Tor,  dien 

hy  van  Jamaika  gekreegen  hadt ,  was  twee 

Duim  lang  en  ééo  Duim  breed.  Men  maakt 

Baggen  ,  zegt  hy ,  of  andere  Hoofdfieraaden  * 

van  de  Dekfchilden  der  Vleugelen  ,  in  de  In- 

dien. Iemand  ,  die  hec  &cz,ien  hadt  ,  verze- 

kerde hem,  dat  de  veranderlyke  groen  glim- 

mende Kleur  een  wonderlyken  luifter  gaf,  by 

9t  fchynen  van  de  Zoo,  onder  't  danfen  der 
Negeren  in  Guinée,  alwaar  menze  tot  dat  einde 

bezigt. 

De  Afbeelding  van  JufFr.  Merian  heeft 

de  langte  van  myn  Pink.  Het  Masker,  datzy 

ook  afgetekend  heeft,  is  van  gedaante  als  een 

Kwatworm,  dik,  week  en  wit,  eetende  de 

wilde  Battattes-Wortelen  ,  die  van  de  Men. 

fchen  ,  zegt  zy  ,  niet  tot  Voedzel  worden 

gebruiKt. 
Dat  men  deeze  Infekten  ook  wel  eens  in  Evsr 

ropa  vindt ,  fchynt  te  blyken  uit  het  Berigc 

van  Doktor  Scopoli,  die  gewag  maakt  van 
een 

(*J  Naamelyk  niet  Fig.  i ,  2.  op  Tab.  236 ;  't  welk  Spring* 
kaancn  zyn ;  maar  Fig;.  1 3 ,  op  de  zelfde  Plaat, 



d  ë  Acu  t-T  ö  n  e  k,  5 

een  Egyptifche  Luis,  by  Triefte  gevangen ,  en  V. 

aan  hem  gegeven  in  't  jaar  1761,  *x*UU 

HOOFD- 
(2)  Agret-Tor  die  de  Dekfcbildm  verheven,  stuk. 

aan  't  end  fiomp  y  met  vier  witte  Vlakken^  n. 

en  bet  Lyf  blaauw  beeft.  Agcrlaktugo, 

Deeze  Tor,  hier  fhuis  gebragt  wegens  de 

gemelde  Onderdeeling,  is  kleiner  dan  de  groot- 

ten van  dit  Geflagt ,  die  in  Sweeden  voorko- 

men. Hy  heeft  de  Sprieten  zwart,  ter  langte 

van  het  Borftftuk;  den  Kop  zwart  of  blaauw, 

met  een  wit  Itrecpje  voor  de  Oogen;  hetBorft- 

ftuk  insgelyks  met  een  wie  randje:  de  Dek- 

fchilden  ook,  doch  geftreept,  zeer  ftomp,  en 

ieder  met  vier  Vlakken  ,  die  overlangs  geplaatft 

zyn.  De  Pooten  zyn  blaauw  met  een  witte 

ftip  op  de  vier  agterfte  Dyën. 

Omtrent  dit  Infekt  ontmoet  mep  eenige  Ver- 

fcheidenheden.  Het  is,  van  Kleur  ,  blaauw, 

zwart  of  gebronft,  met  of  zonder  Vlakken. 

Niet  minder  verfchil  fchynt  in  de  Woonplaats 

te  zyn  ,  welke  in  de  Zee  aan  de  Kuft  van 

Noorwegen,  of  in  de  Pynboom-BoiTchen  vaa 

Sweeden ,  gefield  wordt  (f). 

De  Heer  Ge  of  FR  o  y,  die  den  naam  vaa 

Cucujus,  welken  dc  Indiaanen  aan  een  lichtend 

In- 

fa)  Bupreltis  Elytris  faftigiatis  muticis,  tnaculis  quatuo; 
albis,  Corpore  coeruleo.  //.  Scjtn.  21 .  Uddm.  Dijf.  42. 

(t)  Habitat  in  Oceano  ad  Norvegiam.  Syjl.  Nat,  X,  paj^ 
^08.  Habitat  in  Pinetis  rarius.  Faun,  Sutc.  Ed.  II.  p.  21$, 

Xt  DEBL.  X,  STUK»  A  3 



6      Beschryving  van 

V.     Xnfekt  geeven,  op  de  Europifche  Agret-Torren 

^VIlT'  tocgepa^  hceft:>  en  dezclven>  in  't  Franfch, Hoofd*  wegens  de  rykê  Kleuring  ,  Richards  noemt ; 

iSTuKt  heeft  een  dergelyken  met  vier  Stippen  om- 

ftreeks  Parys  waargenomen  ;  doch  op  ieder 

Dekfchild  waren  'er  maar  twee:  zo  dat  men 

deezen  niet  Agtvlakkig  kan  noemen»  Hy  hadf 

denzelven,  omtrent  een  half  Duim  lang,  in 

de  Houtftapels  gevonden*  De  Kleur  was 

Goudgroen ,  op  de  Dekfchilden  zeer  fyn  ge* 
pointilleerd  (t> 

TWEEDE  AKTIKEL 

Met  de  Dekfchilden,  naar  de  tippen  toe> 

Zaagswyze  gekarteld. 

m#i       (3)  Agret-Tor  met  gekartelde  'Dekfchilden , 

v£j.  bet  Borftftuk  ingerukt ,  het  Lyf  ver. 
guld ,  de  Schenkelen  rond, 

Deeze  Ooftindifche  wordt  de  Vuurige  ge- 

noemd ,  om  dat  de  Dekfchilden ,  inzonderheid 

aan  *t  end  ,  de  Kleur  hebben  van  gloeijend 
Goud.  Onder  de  aangehaalde  van  Pet i ver 

was  de  een  van  Bengale  gekomen,  de  ander 

van  de  Philippynfche  Eilanden ,  alwaar  de  In- 

diaa- ft) Htfi.  des  Inf.  env.  Paris.  Tom,  X.  p.  226. 

(3)  Bupreftis  £lytris  ferratis,  Thorace  impreiïo,  Corpora 

ïnaurato,  Tibüs  teretibus.  M.  L.  U.  Syft.  Nat.  X.  Beetle, 

Mu/%  i6ö,  T»  13,  ?ET.  Gaz.  T.  20.  f.  g.  vei.  T% 

1-8,  f,  |  ? 



DE    AGRET-TORRErf.  J 

diaanen  hem  Dias,  Giao9  Lanibao      Salibat  V* 

noemden,  volgens  Pater  Kam  el  9  die  denzei-  A^jj* 

ven  gezonden  hadr.   Beiden  waren  zy  glanzig  Hoofd-* 

groen  en  omtrent  anderhalf  Duim  lang.  Grew  stü^ 

meldt  van  een  groot  ge-oogde  Tor,  van  der* 

gelyke  Kleur  en  grootte,  uit  Ooftindië,  die 

de  uiterfte  randen  der  Borftfchilden ,  inzonder- 

heid van  onderen  gezien ,  fchoon  blaauw  hadt. 

(4)  Agret-Tor,  'mét  de  Dekfchüden  gekarteld  iv. 

en  gegroefd  ,  de  Schenhk  kantig  ,  het  smaiii" 
Onderlyf  glad. 

Deeze  Ooftindifche ,  die  zig,  zo  wel  als  de 

voorgaande  en  volgende,  in  het  Kabinet  van 

de  Koningin  van  Sweeden  bevondt,  hadt  geen 

de  minde  indrukking  van  het  BorMuk. 

(5)  Agret-Tor  met  de  Dekfchüden  gekarteld  v. 

en  drietandig,  het  BorJIJluk  geflippeld,  cXorndJ 

mn  vooren  gefpitft  ;  het  Lyf  verguld. 

De  dikke  Ooftindifche  Tor,  van  Grew  be. 

fchreeven,  was  overal  heerlyk  groen  glimmen- 

de ,  met  zwaare  Streepen  van  Goud*  In  het 

Voorwerp  van  't  gemelde  Kabinet  vertoonde 

zig  een  breedagtige  neergedrukte  Stip  op  het 
Borfl> 

(4)  Bupreftis  Elytris  fèrrntïs  fulcatis ,  Tibüs  angulatis ,  Ab* 

domine  glabro.  M.  L.  U.  Syjï,  Nat.  X. 

($)  Bupreftis  Elytris  fcrrato  tridentatis,  Thorace  pun&ato, 

Peftorc  antrorfum  mucronato :  Corpore  inaurato.  M.  L.  U. 

Syft.  Nat.  X.  Carabus  Orientalis  craflus.  GREW»  Muf%  167, 
T.  13. 

1.  deejl.  X.  Stuk%  A  4 



g     Bëschryving  van 

V. 

XVIIÏ. 

Hoofd- 
stuk 

vr. 
Mariana. 

Marylsnd» 
fche. 

VIT. 

Chryfoftig- 

Goudvlak- 

Mge, 

Borftftuk*   De  Kleur  is,  in  deeze  Soort,  ver^ 

aoderlyk. 

(6)  Agret-Tor  met  de  Dekfchilden  gekarteld 

m  rimpelig  overlangs ,  met  twee  inge- 

drukte Vlakken;  bet  Borjiftuk  gegroefd. 

Pet i ver  maakt  gewag  van  een  zeer  fraay 

groene  Tor,  met  geele  tekening  op  de  ge- 

groefde Dekfchilden,  die  hem  nit  Maryland 

gezonden  was,  zynde  omtrent  een  Duim  lang. 

Dergelyk  eene  Agret-Tor  vindt  men  ook  in  de 

BoflTchen  van  Sweeden ,  hebbendé  de  Dekfchil- 

ëen  aan  de  tippen  dunner,  en  glanzig  Koper- 

groen, doch  zonder  Vlakken,  Het  is  een  vaa 

dQ  grootften* 

(7)  Agret-Tor  die  de  Dekfchilden  gekarteld 

en  overlangs  gegroefd  heeft,  met  tnyee 

ingedrukte  Goudglanzige  Vlakken;  het 

Borjifluk  geflippeld. 

Deeze  Europifche  heeft  op  ieder  Dekfchild 

twee  vergulde  Stippen ,  in  't  vierkant  geplaatft ; 
de 

(6)  Bupreftis  Elytris  fèrratis  longitudinaliter  rugofïs,  ma- 

culis  duabus  impreflis ,  Thorace  fulcato.  Syft.  Nat,  X.  Bupres- 

tis  sneo-nitida  fupra  cinerea  ,  Coleoptris  apice  attenuatis. 

Faun.  S*ei.  SS7*  Cantharis  Marianus  viridis  perelegans ,  vagi- 
nis  fulcatisf%iamijs  fjafescentibus  notatis.;  Pei\  Gaz.  T.  2. 

f.  1. 

(7)  Bupreftis  Elytris  ferratis  longitudinaliter  fulcatis ,  ma- 

culis  duabas  Aureis  impreflïs  ,  Thorace  punófcato.  Syjl,  Nat.  X. 

bupreftis  f ujcQ-aenea ,  Elytris  maculis  «neis  impreflïs.  Faun% 



DE  A  GR  Eï-TOSRÉ  H,  <? 

de  Sprieten  zyn  Borftelig  en  zeer  kort;  het  V. 

Agterlyf  is  van  boven  hemelfchblaauw.  ^xvifl* 
Deeze  maakt  de  ©erfle  Soort  van  Cucujus  by  Hoofd- 

den  Heer  Ge  of  froy  uit,  zynde  verfcheide  STÜK* 

zodanigen  op  de  Houtwerven  ,  inzonderheid  op 

't  Eiland  Lonvier  in  de  Seine,  te  Parys,  ge- 

vonden ;  doch  hy  tvvyfelt ,  of  de  Worm ,  die 

deezen  Tor  uitlevert,  niet  met  het  Brandhout 

van  anderen  Plaatfen  derwaards  gebragt  ware. 

Hy  noemt  hem  Je  Ricbard  a  FoJJettes ,  wegens 

de  gemelde  indrukzelen  of  putjes  der  Dek- 

fehilden ,  die  zig  Goudglanzig  vertoonen  in  de 

bruinagtige  donkere  Goudkleur  der  Dekfchil- 

den:  zynde  de  Pooten  en  het  Onderlyf  als  ge* 

bruineerd  Koper.   De  langte  was  omtrent  een 

balf  Duim. 

(8)  Agret-Tor  met  gejlreepte  Dekfchilden ,  loe%  vin- 

Bvrftjtuk  gejtippeld.  *fe 

Deeze  ongevlakte  Soort  van  Agret-Torren , 

die  in  Sweeden ,  in  de  Boflchen ,  aan  het  Wa- 

ter,  voorkomt,  was  ook  omftreeks  Parys  ge- 

vangen ,  op  de  Heggen ,  zynde  een  weinig 

langer  dan  een  half  Duim.  Doktor  S  co  p  o  l  r , 

die  de  Agret-Torren  van  zyn  Land  voorftelt 

onder  den  Geflagtnaam  van  Mordella ,  brengc 

daar  toe  deeze  Soort,  welke  te  Idria  voorkomt 

in  het  binnenfte  der  Kwikzüvermynen ,  worden- 

de 

(g)  Bupreftis  Elytris  flriatis  Thorace  pun&ato.  SyJÏ.NttX* 

Bupreftis  riridi-arnea ,  immaculat».  mamk  Suec.  $$$. 
I.  DEEL.  X.  STUK.  A  J 



xo  Beschrvvingvan 

V.     de  van  de  Arbeiders  Spaanfche  Vlieg  genaamd : 

XFVlTlLt  hoewel  menze  ook  in  de  Tuinen  en  onder 
Hoofd,  de  Baft  der  Boomen  vindt  >  met  de  Dek- 

stuk,    fchilden  een  half  Duim  lang,   Deeze ,  zo  wel 

als  de  Egyptifche  Luis,  by  Triefte  gevangen, 

zegt  hy,  heeft  de  Leedjes  der  Sprieten  half 

Hartvormig  (*). 

DERDE  ARTIKEL. 

Met  de  Dekfchilden  effen  van  rand. 

1X-        (9)  Agre£-Tor  met  ongekartelde  geftreepte  Dek- 
Fasciculatis.  °.  . 
Gepluimde,  Jchilden  ,  die  ruig  zyn  door  gepluimde 

j-vLX,XVIL  Stippen ,  en  het  Lyf  verguld  Haairig. 
2. 

Deeze  Tor ,  welke  wegens  de  witagtige 

Pluimpjes , die  als  Penfeeltjes,  in  vyf  ryën,  op 

ieder  Dekfchild  overlangs  geplaatfl:  zyn,  te 

regt  den  naam  van  Agret-Tor  zou  mogen  voe- 

ren ;  noem  ik  deswegens  de  Gepluimde.  Die 

van  Seba,  van  Ambon  gekomen,  was  witag- 

tig  ;  doch  de  gene  naar  welken  onze  Afbeel- 

ding gemaaakt  ïs  ,  zynde  ook  zekerlyk  een 

Ooftindifche ,  ziet  uit  den  geelen  ,  en  zweemt 

ook  meer  naar  den  aangehaalden  Tor  van  Pe» 

TI- (*)  EntomoL  CarnloL  p.  tfi» 

(9)  Bupreftis  Elytris  integerrimis  ftriatis ,  pun&is  fasciculato* 

villofïs  ,  Corpore  inaurato  hirfato.  M,  L.  U.  Syft.  Nau  X9 

Scarabxu's  Amboinenfis.  Seb.  Muf.  II.  p,  22.  T.  20.  f.  5.  Scara* 
bsus  obfcure  viridis ,  Aureuss  papillis  pilis  albis  obfkis  undiqug 

hirtus.  Pet.  Gaz.  13.  f.  s. 
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ti ver,  hem  door  een  Chirurgyn  gebragt  V. 

yan  Scanderoon  of  Alexandrette  ia  de  Levant,  ̂ vllL 

alwaar  die  denzelven,   in  't  jaar  1690,  hadt  Hoofd- /*n  STUK. 

gevangen  (*> 

(10)  Agret-Tor  met  ongekartelde  Dekfchilden , 

de  Pooten  Roejlkleurig,  het  Lyf  ruig.  Ruige" 

Deeze,  die  hetBorftftuk,  zo  wel  als  de  Dek- 

fchilden,  ruighaairig  heeft,  bevondt  zig  insge- 

lyks  in  het  Kabinet  van  de  Koningin  van  Swee- 

den ,  zynde  uit  Indie  herkomftig* 

Cl  O  Agret-Tor  met  ongekartelde  DekfchiU 

den  ,  het  BorJIJluk  gerand  en  weder zy ds  Glanzige. 

neergedrukt,  het  Lyf  zeer  effen,  glanzig. 

Deeze  Soort  is  vry  gemeen  in  Sweeden ,  als 

ook  in  Deenemarken ,  en  fchynt  wel  de  Mordella 

Rofacea ,  als  veel  in  de  Roosagtige  Bloemen 

voorkomende,  te  zyn,  van  Doktor  Sc o poli, 

Geoffroy  vondt  ook  een  glad  groen  Tor- 

retje van  dit  flag  op  de  bladen  der  Haagbeu- 

ken ,  doch  't  welk  moeielyk  te  vangen  was >  om 

dat  het  zig  ,  als  men  't  vatten  wil ,  op  den  grond 
laat 

(*)  Ten  minften,  indien  het  de  Scarabtus  Alepenfis ,  pi. 

hfus ,  viridis ,  ïmeis  albicantihus  punïïatis ,  is ,  van  dien  Autheur. 

De  andere  benaaming  vind  ik  op  de  aangehaalde  Plaat  niet, 

(10)  Bupreftis  Elytris  integerrimis  ,   Pedibus  ferrugineisy 

Corpore  hirfuto.  M.  L.  U.  Syft.  NaU  X. 

(11)  Bupreftis  Elytris  integerrimis ,  Thorace  marginato  u- 

trlnique  depreflb ,  Corpore  nitidifllmo.  Syft.  Nat,  X, 

I.  Deejl,  X.  Stuk. 

V 



12     Beschrïving  van 

V.     laat  vallen*   Het  Sweedfche  is  weinig  grouer 

*XVllï  ̂ an  een  Wee8luis  9  fomtyds  zeer  groen ,  mee 
Hoofd*  het  Borftftuk  gebronft  en  de  Sprieten  zwart* 

6TÜK#    Naar  het  Franfche  fchynt  de  Zaag  -  Sprietige 
Mordella  van  Scopoli  wel  te  gelyken. 

Linnjeus  merkt  aan,  dat  deeze  Soort zig 

onthoudt  op  Waterige  plaatfen  van  Europa , 

hebbende  de  grootte  van  een  Vlieg ;  het  Lyf 

overal  zo  glad  als  een  Spiegel ,  en  van  Kleur 

uit  den  groenen,  blaauwen,  of  Goudglanzig. 

xn.  (12)  Agret-Tor  met  ongekartelde  Dekfchü- 

erf^ej^cte.  den ,  diegeflreept  zyn  met  een  roode  V\a\> 

en  het  Lyf  bruinagtig  groen. 

In  het  Knbinet  der  Koningin  van  Sweeden 

bevondt  zig  deeze  en  de  drie  volgende ,  alte- 

maal  uit  de  Indien  afkomftig,  Deeze  heeft  de 

Dekfchilden  met  verheven  gladde  Streppeq, 

waar  tuffchen  kleiner  gekartelde  zyn. 

*^XXVIL  ̂ en  Daam  van  Pe^P^e8eWe  verdient  in  't 
byzonder  de  zeer  fraaije  Agret-Tor,  in  Fig.%. 

qaar  'c  leven  afgetekend.  De  Hoofdkleur  van 
denzei  ven  is  glanzig  groen ,  doch  hier  en  daar 

fterk  gebronft ,  't  welk  vier  roodagtige  Vlak- 

ken maakt,  en  in  't  midden  febitterend  He- 

melsblaauw,  rondom  de  twee  geelagtige  Vlak* 

ken ,  op  ieder  Dekfchild  één  ,  die  zig  als 

Spiegeltjes  vertoonen. 

03) 

(12.)  Bupreflis  Elytris  integerrimis  ftriatis  macula  rubra3 

Corpoic  fufco  -  viridi,  M9  L,  U,  Syft.  Nat.  X. 
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03)  Agret-Tor  met  de  DekJ childen  ongekar-  V, 

teld  en  gerand,  bet  Lyf  Koperkleurig  en  ̂ vhi^ 
van  onderen  met  tien  zwarte  Stippen.  Hoofd- stuk, 

(14)  Agret-Tor,  met  de  DekfchiUen  onge*  ̂ Jft 

karteld ,  de  zyden  mn  9t  Borjfjtuk  ruuw ,  Droevige 

het  Schildje  knobbelaglig ,  het  Lyf  glad  c  f™< 

Koperkleurig.  Koperigc. 

(15)  Agret-Tor,  met  de  Dekfchilden  onge»N6^ 

karteld,  waar  over  twee  vergulde  toï-Edele» 

den ,  die  gegolfd  zyn ,  in  de  langte  loo* 

pen ;  bet  Lyf  bruin* 

Deezedrie?,  uitdelndiën,  bevonden  zig,  als 

gezegd  is ,  ia  't  Kabinet  van  haare  Sweedfehe 
Majefteit. 

(16)  Agret-Tor  met  de  Dekfchilden  onge*  xvt. 
,        71  n  •       7  1         •        •        77  QaadripuH* 
karteld  en  gcjuppeld,  vier  mgedrmiteaata. 

flippen  op  bet  Eorfffluk,  bet  Lyf  donker.J^ipï>(tm 

Deeze  Soort,  die  zig  onthoudt  op  vogtige 

plaat- 

fis) Bupreftis  Elytris  integerrim
is  

margïnatis
 
,  Corpore  Cu- 

prso,  Abclomine
  
pun&is  decem  nigris.  M.  L*  U.  Syft,  N/tt.  X, 

(14)  Bupreftis  Elytris  integerrimis,  Thoracis  Interibus  ica. 

bris,  Scutello  tuberculaii ,  Corpore  Cupreo  Iscvi,  M.  L.  U. 

Syft.  Nat.  X. 

(15)  Bupreftis,  Elytris  integerrimis,  fnsciis  linearibus  dua- 

bus  undatis  inauratis ,  Corpore  fufco.  M.  L.  U.  Syft.  Nat.  X» 

(z6)  Bupreftis  Elytris  integerrimis  pun&atis,  Thorace 

punótis  quatuor  impreflis,  Corpore  obfcuro,  Syft.  Nat.  X« 

Bupreftis  atra,  Thorace  pun&is  impreflis.  faun.  Suec 

I.  Deei.  x.  Stuk, 



t4    Beschryving  v  a  cï 

V.  plaatfen,  is  geheel  bruin  of  zwart,  heeft  den 

^Vin'  KoP  zeer  ftomP>  te  ruS  gedrukt. 
Hoofd- 
stuk. 

Miw**  teld9  overdwars  rimpelig,  het  Borjlftuk Zeer  kleine. 

(17)  Agret-Tor^  de  Dekfcbilden  ongekar* 

teld,  overdwars  rimpelig,  het  Borftftu) 

driekwabbig  en  effen ,  het  Lyf  Eyrond. 

Deeze  heeft  de  grootte  van  een  Ry ft.  Kor- 

reltje. 

xvtit.  (18)  Agret-Tor  met  de  Dekfcbilden  ongekar- 

Groene.  teld  9  overal  even  breed,  geftifpeld,  het 

Borjlftuk  neergeboogen,  bet  Lyf  groen  en 

langwerpig. 

Zodanige  zyn  gevonden  op  de  Bladen  der 

witte  Berke  boomen ,  wier  randen  *er  door  af- 

gegeten werden. 

xix.  (19)  Agret-Tor  die  op  zyde  lynregt  lang* 

Egaal  bieë*  werpig  en  Muisvaal  Koperig  is ;  met  het 

de'  Borjlftuk ,  van  agteren  >  driekwabbig. 

De  Heer  Rolander  vondt  deeze  Soort  in 

Amerika. 
XIX. 

(17)  Bupreftis  Elytris  mtegerrimis  transverfe  rugofis ,  Tho» 
race  fubtrilobo  Ixvl ,  Corpore  ovato»  Syft*  Nat.  X. 

(ig)  Bupreftis  Elytris-  inregerrimis  linearibus  punföatis* 
Thorace  deflexo ,  Corpore  viridi  eloagato.  Sy/l.  Nat.  X, 

(19)  Bupreftis  lineari  oblonga  muüno-^nea ,  Thorace  p'o3* 
tice  trilobo.  $yft.  Nat.  %% 
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AfdeeU 

XIX.  HOOFDSTUK,  JIX. 
Hoofd- 

Üefchryving  van  't   Geflagt  der  Water,  st
uk* 

Torren;  waar  onder  de  grootel  zwarte ,  de 

middelmaatige  bruine  met  geele  Randen ,  ge* 

ribde  en  ongeribde ,  en  veelerley  die  zeer  klein 

zyru 

DE  naam  van  Water -Tor ren  iszeerNaam. 

eigen  om  een  Geflagt  van  Schildvleugeli- 

ge  Infekten  te  betekenen,  die,  door  zig  in  't 
Water  te  onthouden ,  gemakkelyk  van  alle  an- 

dere Torren  onderfcheiden  worden.  Hierom 

noemde  men  dezelven,  oudtyds,  ook  Hydro* 

Canthari;  9t  welk  veel  gepafter  benaaming  was, 

dan  die  van  Dytiscus,  welke,  indien  men  'er 

de  S  in  't  midden  uitlaat,  een  Duikelaar  zou 
kunnen  betekenen.  BvAristoteles  waren 

Aum<*  ZZcc  zodanige  Dieren ,  die  veel  houden 

van  zig  te  dompelen  in  het  Water,  gelyk  de 

Eendvogelen,  enz.  Geoffroy onderfcheidt- 

ze ,  naar  de  figuur  der  Sprieten ,  in  Hydrophili 

of  Waterminnaars,  in  Dytici  of  Dompelaars, 

en  in  Gyrini  of  Draaijers ,  in  't  Franfch  Tour* 

niquets.  Het  dompelen  of  duikelen  is  zekerlyk 

op  deeze  laatften ,  die  zig  fkeds  aan  de  Op- 

pervlakte van  't  Water  onthouden ,  niet  zeer 

toepaflelyk* 

De  algemeene  Kenmerken  der  Water  Tor-  Kcnmctken. 

ren  beftaan  in  de  Vezelagtige  Haairtjes  aan 

ii  deel  x.  stuk*  de 



ï6     Bbschryvino  van 

Hoofd- 
stuk. 

Soorten. 

V.      de  zyde  der  Agterpooten  ,  die  dezelven  tot 

^Xix^'  Zwemmen  bekwaam  maaken.   Daar  zyn even- 
wel Water-Torretjes,  die  zodanige  Ponten  niet 

hebben ,  en  wegens  hunne  Levensmanier  hier 

t'huis  konden  gebragt  zyn  geweeft 
De  vyftien  Soorten  s  welke  L  i  n  n  je  u  s  in 

dit  Geflagt  heeft ,  zyn  door  hem  in  drie  Arti- 

kelen onderfeheiden  :  naamelyk  in  de  genen 

die  de  Sprieten  overdwars  gebladerd  of  doorbla- 

*Perfstiat&  derig  *;  die  dezelven  Borftelagtig  5  of  aan  't 

end  geknodft  hebben.  Deeze  verfchillen  bren. 

gen  de  drie  gemelde  Geflagten  voort,  van  den 

Franfchen  Autheur. 

Piceus, 
Grootc 
Zwarte. 

pi.  lxxvii 

4. 

EERSTE  ARTIKEL. 

Die  de  Sprieten  doorbladerig  hebben. 

Ci)  Water-Tor  met  de  Sprieten  overdwars  ge* blm 

(*)  By  voorbeeld  die  Water-Torretjes ,  welke  Linnius 
tot  het  Eerfte  Geflagt  der  Sehildvleugeligen ,  naamelyk  dat 

der  Torren  brengt ,  (zie  bladz.  z+i.)  :  niettegenftaande  zy 

de  Sprieten,  zo  hy  zelf  aanmerkt,  Draadagtig ,  geenzins 

geknodjl  hebben ,  en  daar  door  immer  zo  veel  van  de  Torren 

(Scarab&i)  verfchillen,  als  door  de  niet  haairighcid  der  Poo- 

ten  van  de  Dytisci  of  Z  wem-Torren;  gelyk  men  deeze,  in  on» 

derfcheiding  van  de  anderen ,  gevoeglyk  zou  kunnen  noemen. 

Gemelde  Water-Torretjes  ,  die  geen  Zwemr>ooten  hebben, 
zwemmen  niettemin  ook ;  even  als  zulke  VhTchen,  die  geeri 

Vinnen  hebben,  en  de  Viervoetige  Dieren,  ook  zwenimeii 
kunnen. 

(i)  Dytiscus  Antefini*  perfoliatis,  Corpore  laevi  piceo  acu- 

minato.  Syft.  Nat.  X.  Dytiscus  Antennis  perfoliatis  fuscis* 

Faun.  Suee.  $6i.  LYONNEf.  Les».  T.  i.  f.  15,  itf,  is, 
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bladerd ,   bet  Lyf  glad  ,  Pekzwart  en  V. 
n  .  Afdeel, 

•JPlts'  XIX. 
Hoofd. 

Dceze  Soort  mag  te  regt  de  Groote  zwarte  stuk; 

Water  -  Tor  genoemd  worden  5  alzo  het  de 

groocfte  is ,  die  wy  kennen ,  en  de  kleur 

der  bekfchilden  geheel  zwart  is  ,  of  Pek* 

zwart ,  gelyk  onze  Autheur  hetzelve  uitdrukt. 

Hy  is  glimmend  zwart  en  vertoont  £lg,  zelfs 

door  het  Vergrootglas  befchouwd  zynde ,  egaal 

glad,byna  zonder  eenige  Pukkeltjes  of  Stree- 

pen,  gelyk  de  nevensgaande  Afbeelding  aan- 

toont, die  als  de  anderen  naar't  Leven  is  ge- 

maakt. Drie  ryen, evenwel,  van  zeer  kleinePutjes , 

heeft  hy  op  de  Dekfchilden  overlangs ,  maar  io 

flaauw  en  Oppervlakkig ,  dat  ik  het  oneigen  vind', 

hem  deswegen  gegroefd  te  noemen  ;  gelyk  do 

Heer  Geoffroy  doet  (*), die  deezen  Water. 

Tor,  omftreeks  Parys,  byna  anderhalf  Duim 

lang  vondt,  en  drie  vierde  Duims  breed.  Van 

dë  zelfde  langte  zyn  dè  grootften  in  Switzer- 

land,  volgens  den  Heer  Sülzer.  Wy  heb- 

benze ,  in  ons  Land ,  nog  grooter  en  by  de  twee 

Duimen  lang.  Doktor  Scopoli  bepaalt,  ia 

Karniolie,  de  langte  der  Dekfchilden  öp  eeh 

t)uim.  Zyn  Ed.  merkt  aan ,  dat  de  Groote 

zwarte  Watef-Tor ,  dien  FfUscfc  (*)  befchryft en 

(*)  Hydiophilus  nlger,   Elytris  fulcatis,  Anten  lis  fuscis; 
Hift,  des  Inf.  env.  Paris.  Tom.  I.  p.  182. 

(i)  Ins.  li  Th,  p.  16.  Tab.  VI.  Kg,  1*  s. 

li  Di  el.,  x.  Stuk.  B 



i8     Beschryving  van 

V. 
Afdeel. 
XIX. 

Hoofd- 
stuk. 

Geftaite. 

ï/igenfchnp' 

pen. 

en  afbeeldt,  ten  opzigt  van  de  Elswyze 

punt  van  't  Borftftuk,  die  agterwaards  langs  den 
Buik  legt  v  hier  toe  betrokken  zou  kunnen  wor- 

den, 

In  Geftalte  zweemt  djt  Infekt  meer  naar  de 

Lievenheers-  of  Goudhaantjes ,  dan  naar  de 

meefte  Torren:    want  het  Lyf,  met  het 

Borftftuk  en  den  Kop,  maakt  een  langwerpig 

Ovaal  uit,  zonder  die  ongelykheden ,  welke 

'er  gemeenlyk  in  het  voorde  gedeelte  plaats 

hebben ,  die  't  zwemmen  hinderlyk  zouden  zyn 

geweeft ,  zo  wel  als  lange  Sprieten.  De  Sprie- 

ten zyn ,  hier  ,  zelfs  korter  dan  de  Proevertjes 

voor  aan  den  Kop ,  die  uit  drie  Leedjes  beftaan 

en  zeer  kleine  nevens  zig  hebben.  De  Pooten, 

inzonderheid  de  agterfte ,  veel  grooter  dan  de 

voorfte  en  middelde ,  zyn  breed  en  plat ,  aan  de 

Schenkelen  met  lange  Stekels  voorzien ,  en  de 

Voeten  op  zyde  gehaaird ,  met  kleine  Klaauw- 

tjes  aan  't  end.   Door  middel  van  deeze  loopt 
het  Infekt  op  den  Grond  ,zo  onder  als  buiten 

't  Water  >  doch  zyn  Gang  is  ongeregeld  ;  eens- 

deels, dewyl  de  Voorpooten  zo  kort  zyn,  an- 

derdeels om  dat  de  Leedjes  niet  met  Knietjes 

of  Knopjes  in  elkander fchieten, het  welk  in  de 

andere  groote  Torren  zo  blykbaar  is ;  maar  al- 

leen Scharnierswyze  zyn  famengevoegd. 

De  voornaamfte  byzonderheid  van  deezelnfek- 

ten  is  het  zwemmen,  dat  zy  te  vlugger  kun- 

nen doen ,  om  dat  zekere  Vettigheid  hun  Lyf 

voor  de  aankleeving  van  't  Water  befchut.  Zy 

had- 
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hadden,  egter,  hier  toe  een  middel  noodig,  V. 

om  zig  op  te  beuren  en  te  laaien  zakken,  ge-  A^EL' 
lykerwys  de  Viffchen;  waartoe  zy,  even  als  Hoofd* 

die,  de  Lugt  gebruiken,  welke  zy  onder  de  SÏÜK* 

Dekfchilden  fchynen  te  bergen, aan  wier  agter- 

end  een  Soort  van  Blaasje  waargenomen  wordt  * 

't  welk,  als  zy  de  Oppervlakte  naderen ,  allengs 

verkleint.  Op  den  Grond,  onder  Water, wil- 

lende ruften ,  hechten  zy  zig  met  de  gemelde 

punt  van  't  Borftftuk  aan  Hout,  Aarde ,  of  iets 

anders ;  zo  dat  zy  als  voor  't  Anker  leggen. 
De  Haairtjes  aan  het  Lyf  zyn  ook  bekwaam  om 

eenige  Lugtbelletjes  vaft  te  houden ,  en  door 

het  een  of  andere  zyn  deeze  groote,  zo  wel 

als  de  kleine  Water  -  Torren  ,bekwaam  om  in  't 

Water  te  dry  ven  of  langs  de  oppervlakte  te  zwee* 

ven  ;  het  welkzy  fomtyds  zo  vlug  doen ,  dat  men 

*er  naauwlyks  't  oog  op  kan  houden.  Te  lang 

buiten  'c  Water  geweeft  zynde ,  kunnen  zy 

niet  meer  onderduiken,  In  G!azen,met  Water  ge- 

vuld, kan  menze  lang,  ja,  als  men  'er  fom- 
tyds wat  Meel  in  werpt,  wel  den  Winter  over 

in  't  Leven  houden.  Op  de  Rug  leggende, 

buken  'c  Water,  draaijen  zy  rond,  als  een 
Tol. 

Deeze  Infekten  vindt  men  meefï  in  heldere  paaring. 

ftaande  Wateren ,  Slooten  en  Vyvers ,  alwaar  zy 

niet  alleen  van  Infekten  of  Kroos  leeven ,  maar 

ook  de  jonge  Vifch  vernielen,  fteekende 'die 
dood  met  den  Angel ,  welke  zy  aan  den  Buik 

hebben     In  het  va  ngen  van  dceziTorien ,  kan 

1*  Deel.  X.  Stuk.  B  2  men 
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V.      men  zig ,  daar  aan ,  ook  zeer  gevoelig  kwet* 

AX»XL    zen'     ̂     vliegen   fomtyds    uit    de  eene 

Hoofd    Sloot  naar  de  andere;  't  zy  om  Voedzel,  't  zy 

stuk.    om  elkander  op  te  zoeken.  De  Paaring  gefchiedt 

meeft  aan  de  Oppervlakte  van  het  Water*  Het 

Mannetje  heeft  daar  toe,  aan  de  Vocrpooten, 

zekere  Blaadjes,  die  hetzelve  zeer  kenbaar 

maaken.   Een  gedeelte  van  den  Voet  is  van 

gedaante  als  een  halve  Kegel,  van  boven  ge- 

gewelfd,  van  onderen  hol,  en  heeft  daar  bin- 

nen verfcheide  grooter  en   kleiner  Wratten. 

Dit  drukken  zy  het  Wyfje  vaft  op  de  Dek- 

fchilden  ,  en ,  dewyl  de  rand ,  met  dunne  Haaïr- 

tjes  bezet zynde,  het  Water  den  indrang  belet, 

terwyl  het  midden  opgeligt  wordt,  ontftaat  daar 

uit  een  Lugtledige  ruimte ;  zo  dat  het  Manne- 

tje, niettegenflaande  de  glibberigheid  der  Dek* 

fchilden,  haar  vaft  kan  houden,  zo  lang  de 

Paaring  duurc ,  die  in  deeze  Water-Torren  vry 

langzaam  toegaat. 

Eigcnfchap-     De  Verandering  gefchiedt  byna  op  de  zelfde 

pen"         manier,  als  in  de  andere  Schildvleugelige  In- 
fekten.  De  Tor  maakt  een  Neft,  dat  met  een  hoog 

uitfteekende  punt  op  het  Water  dryft.Uit  de  Eije- 

ren,  daar  in  vervat,  komen  Wormen  voort,  die,  zo 

F risc h  aanmerkt ,  de  zonderlinge Eigenfchap 

hebben  van  hunne  zes  Pooten  op  de  Rug  te 

draagen :  doch  daar  in  is  hy  bedroogen  geweefi:  , 

door  het  vreemd  portuur  dat  zy  doorgaans  maa- 

ken. Zy  hebben  Pooten  van  onderen  als  deande 

ren.  Hun  Lyf  9  zwartagcig  bruin ,  beftaat  uit  meer 
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dan  twaalf  Ringen ,  en  is  in  't  midden  dik  en  rond ,  V. 

aan  't  Staart-end  dun ,  met  een  platten  Kop ,  die  A^ELt 

Nypers  heeft,  tot  het  vangen  van  andere Wa*  Hoofd. 

ter  -  Infekten.   Deeze   Maskers  zyn  week  en  srjK# 

flymerig,  zelfs  weeker  dan  de  Kwat wormen. 

Eenige  Ademhaaling  of  ververfching  van  Lugt 

hebben  zy  noodig,  begeevende  zig,  tot  dien 

einde ,  naar  de  Oppervlakte  van  het  Water* 

Ook  kunnen  zy  daar  buiten  leeven :  want  tot 

hunne  volle  grootte,  dat  is,  tot  twee  en  een 

half  Duim  langte  gekomen  zycde*  kruipen  zy 

op  het  drooge  en  verbergen  zig  in  de  Aarde  ; 

fomtyds,  zo  zy  daar  gelegenheid  toe  hebben  > 

onder  eene  plag  van  Koemei!  of  andere  Drek, 

en  maaken  daar  een  Holletje ,  tot  de  Verande- 

ring.  Het  is,  naamelyk,  ligt  te  begrypen,  dat 

'er  een  aanmerkelyke  tyd  verloopen  moet  eer  zulk 

eene  weeke  zelfftandigheid   overgaa  tot  de 

Schulpagtige  hardheid  der  Torren ,  en  dat  daar 

toe  eene  opdrooging  vereifcht  worde,  welke 

onder  Water  geen  plaats  zou  kunnen  hebben. 

In  die  Holletjes  leeven  zy  eenigen  tyd,  in  'c 

midden  van  de  Zomer,  en  verweeren  zig  met 

de  Staart,  wanneer  menze  ontruft,  of  beuren 

het  Lyf  om  hoog,  even  als  of  zy  vergramd 

waren.    Ook  geeven  zy,  nog  meer  geplaagd 

wordende ,  tQt  het  end  van  de  Staart  een  (tinkend 

zwart  Vogt  uit;  't  welk  mooglyk  dient  om 
andere  Infekten  af  te  weeren.  De  Worm  wordt 

l^ngs  hoe  korter  en  dikker,  tot  dat  eindelyk  het 

Vel  open  bard,  en  de  Pop  uit  hetzelve  vooru 

i,  Deel,  X.  Stu$,  B  §  fcOQ$  a 



il       BESCH   RÏVING  VAN 

V.  komt,  die  io  'c  eerft  blank  is, en  reeds  de  mee* 

AX^EL'  (te  Ledemaaten,  Sprieten,  Pooten,  Vleuge- 

JHoofd-  lea  van  ̂ e  Tor  vercoont. 
STUK* 

(2)  Water  -  Tor  met  de  Sprieten  overdwars 

tt.  gebladerd,  het  Lyf  glad  met  eenige  krom- 

^Kleine"*         me  Streep  en. zwarte. 

De  Kleine  zwarte  noemen  wy  dcezen,  in 

tegenftelling  van  den  voorgaaoden,   Hy  is  nog 

niet  half  zo  lang ,  en  weinig  langer  dan  een 

half  Duim.   Zyn  Geftake  zweemt  veel  meer 

naar  die  der  Torren  ;  weshalve  Linn^üs  'er 

den  Bynaam  van  Caraboides ,  dat  is  Aard  -  Tor- 

agtig ,  aangeeft :  want  hy  is  van  agteren  zofpits 

niet  en  loopt  naar  de  Rug  toe  ronder.  Dit 

deedt  Roes el  hem  befchryven  onder  den 

naam  van  de  Zwarte  Water -Tor,  van  mid- 

dclbaare  grootte,  met  eene  rond  verhevene 

Oppervlakte.  Geoffroy  onderfcheidt  hem 

van  den  voorgaanden ,  doordien  de  Dekfchilden 

niet  gegroefd,  maar  metStippen  op  ryën  geplaatft, 

en  aan  den  rand  onregelmaatig  verfpreid,  be- 

zet zyn.  Dit  is  naauwlyks  met  het  bloote  Oog 

te  zien.  Ook  heeft  deeze,  zegt  hy,  geen  zo 

lange  punt  aan  het  Borftftuk ,  en  de  Sprieten  , 

zo  wei  als  de  Proevertjes ,  die  in  dc  groote 

Wa- 
(1)  Dytiscus  Antennis  perfoliatis,  Corpore  glabro  ftriis 

aliquot  recurvis.  Syft.  Nat.  X.  Dytifcus  Antennis  perfoliatis 

nigris,  Elytris  tevibus.  F*unt  Suce,  562.  Kpis,  Aq.  i.  f. 

4-  f»  ¥«  *• 
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Water-Tor  bruin  waren ,  zyn  in  deeze  zwart  v« 
J  AFDEEL, 

(*>  XiX. 

Wy  hebben  ,  in  ons  Land  ,  ook  deeze  Soort  Hoofd. •         si  UK 
van  Water.  Torren  ,  die  tot  zwemmen  niet 

zo  bekwaam ,  en  daar  in  ook  zo  vlug  niet  zyn 

als  de  groote;  doch  het  Masker,  waar  zy  uit 

voortkomen,  heeft,  in  tegendeel,  daar  toe, 

veel  grcoter  gefchiktheid  ,  dan  het  Masker  van 

dezelven,  als  zynde  op  ieder  zyde,  byna  aan 

alle  Ringen  van  het  Lyf ,  voorzien  met  Vederag- 

tige Vinnen,  dievry  veel  uitfteeken.  In't  eerfl: 
is  deeze  Worm  donkerbruin ,  doch  wordt  op 

't  laaift  zeer  bleek  van  Kleur ,  met  den  Kop 

geel*  Zyne  langte  is  niet  veel  meer  dan  één 

Duim,  De  Verandering  verfchilt  weinig  van 

die  van  den  eerftgemelden. 

(3)  Water -Tor  met  de  Sprieten  overdwars  ijl 

gebladerd,  de  Dekfchilden  gejlreept  metlZil^oou 

Iruinaglige  randen,  de  Pooien  bruin. 

Deeze  Soort,  die  klein  is,  heeft  de  Heer 

de  Geer  in  Sweeden  waargenomen.  Om- 

ftreeks  Parys  vondt  men,  behalven  een  digt 

geftippeld  zwart  Water-Torretje  ,  van  maar 

een  zesde  Duims ,  en  een  vaal ,  van  die  zelf- 

de 

(*)  Hydrophilus  nigcr,  Elytrorumpun&isperftrias  digefUs, 

Antcnnis    nigris.   Hifi.  des   Ins.  env.  Pit  ris.  Tom.  I,  p> 
1*3. 

(3)  Dytiscus  Antcnnis  perfoliatis,  Elytris  firiatis  marglua 
lividis,  Pedibus  fuscis.  Faun.  Suec.  563»  > 

I,  Deel»  X.  Stuk,  B  4 



s*4     Beschryving  van 

V.     de  langte,  een  geftreept  zwart,  hec  welk  de 

^xfx*^*  ̂ ccr  Geoffroy  toe  deeze  Soort  betrekt* 

Hoof  d-  zynde  omtrent  een  derde  Duims  lang  (*).  Wy 

iiuti.    hebben  hier  ook  verfcheiderley  kleine  Water- 

Torretjes. 

TWEEDE  ARTIKEL. 

Die  Borftelagtige  Sprieten  hebben. 

\r.        (4)  Water-Tor  die  zwart  is,  en  de  Dekfchilderi 

vtef  b^e  *4c  hretd  gerand  heeft ,  met  een  geele  Streep. 

Deeze  ,  dien  men  in  Sweeden  gevonden 

heeft  ,   is  noch  in  Deenemarken  ,  noeh  in 

Vrankryk  ,   omftreeks  P-arys,  noch  in  Kar* 

niolie,  waargenomen.    Wy  hebben  hem,  ra 

de  Nederlanden  ,    ook  niet  gevonden.  Hy 

worde  in  de  Verhandelingen  der  Sociëteit  van 

Upfal  genoemd:  Zeer  groote  Water-Tor,  met 
uitfteekende  randen  aan  de  Dekfchilden.  Ook 

merkt  LiNNiEUs  aan,  dat  het  de  grootfte 

zy  van  de  Water- Torren  in  zyn  Land.  D.e 

Afbeelding  van  Frisco,  die  'er  in  Duitfch- 

land  heeft  gevonden  ,  geeft  aan  deeze  Soort 

nagenoeg  de  zelfde  langte  en  veel  meer  breed- 

te dan  aan  den  grooten  Zwarten.   Zie  hier, 

wat 

(*)  Hydrophilus  niger ,  ElytrU  ftriatis  ,  Pedibus  fusci^ 

ibld.  p,  184. 

(4)  Dytiscus  niger,  Elytrorum  marginibus  dilatatis  linel 

flavi.  Faun.  Suec.  $64..  Scarabxus  aquaticus  magnus  niger,  mar» 

gine  luteo,  FRI5CH,  Inf%  II.  T.  7.  f.  11. 
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wat  hy  omtrent  dceze  Torren  waargenomen  V. 1     r  Afdeel, 
heeft.  xlx. 

In  Gefhlte  zyn  dezelven  van  de  anderen  Hoofd- 

meer  verfchillende  dan  in  grootte.   Want  , 
 STÜL- 

hoewel  de  eerftgemelden  ook  eenigermaate  ge- 

rand zyn,  hebben  deeze  een  gantfeh  breeden 

Zoom  aan  de  Dekfchilden  ,  langs  welken  heen, 

aan  de  binnenzyde ,  een  geele  Streep  loopt. 

Voorts  is  het  Borftftuk  en  de  Kop  ook,  en 

omtrent  als  in  de  volgende,  geel  gerand.  Hec 

geele,  tegen  ft  Licht  gehouden,  is  doorfchy- 

nende  ;   het  zwarte  niet.  De  Spits,  aan  't 

Borftftuk,  is  Vorkswyze  tweepuntig,  en  ver- 

toont  een  dergelyk  verfchil,  als  men  in  'c  Dolks- 

wys'  Kraakbeen ,  onder  aan  het  Borftbeen  de? 

Menfchen,  fomcyds  waarneemt.   De  Sprieten 

verfchillen  zeer  ,   en  zyn  Borftelagtig  ,  met 

tien  Leedjes,  naar  die  der  Bok  Torren  zweemen- 

de.   De  Blaadjes  of  Sponsjes ,  dienende  oq 

zig  vaft  te  houden  ,  zitten ,  in  de  Mannetjes 

van  deeze  Soort  ,  niet  ,  gelyk  in  de  groote 

Zwarte ,  by  de  Klaauwen ,  maar  hooger  en  ̂ aa 

het  Gewricht  van  den  Schenkel  met  den  Voet. 

De  Natuur  heeft  alle  Schepzelen,  zo  veel 

ons  bekend  is  ,  voorzien  met  Werktuigen , 

welke  hun  in  ftaat  ftellen  tot  de  Oogmerken , 

waartoe  zy  van  den  Schepper  zyn  gefchikt. 

Dieeze  Water-Torren ,  die  in  't  byzonder  tot 

verflinding  dienen  moeften ,  hadden  een  fter- 

ker  vafthouding  noodig ,  dan  anderen.  Ge* 

melde  Autheur  nam  waar ,   dat  zulk  een  Tor, 

l*  DtEL,  X.  STUK.  B  5  zig 
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V.     zig  met  de  Voorpooten  Loodregt  aan  den  wand 

AXIXL'  van  'C  GIaS  vaftzcttende>  in  dat  Poftuur  ftterf 
Hoofd-  cn  'er  dood  aan  bleef  zitten.  De  zuiging  wordt 

stuk.  door  hem  vergeleeken  by  die  van  een  Leertje, 

waar  mede  de  Jongens  Sceenen  uit  den  Grond 

ligten.  Zekerlyk  zullen  die  Werktuigen  den 

Tor  in  de  Paaring  ook  behulpzaam  zyn ;  doch 

welke  gebruikt  dan,  zou  men  vraagen  mogen, 

het  Wyfje  tot  het  vatten  van  haare  Prooy. 

Ongemeen  Roofzugtig  en  verflindende  van 

aart  is  deeze  Soort  van  Water-Torren.  Hy 

vrat  niet  alleen  de  Ingewanden  uit  den  Buik 

van  een  grooten  Zwarten ,  die  in  't  zelfde  Glas 
was,  maar  verfcheurde  ook  zyn  eigen  Wyf, 

Aan  Krengen  van  Haairige  Dieren,  die  op  't 

Water  dry  ven,  hecht  hy  zig>  als  die  door  't 
afgaan  van  het  Haair  glad  geworden  zyn ,  en 

vreet  daar  van.  Verfcheide  zodanige  Torren 

wiften  op  de  Reuk  het  Kreng  te  vinden  van  een 

Hond ,  die  in  een  Water  ,  eenige  honderd 

Schreeden  van  hun,  lag.  In  't  vliegen  zyn 

zy  zeer  vlug ,  en  maaken  weinig  of  geen  Ge- 

luid, doch  geeven,  wanneer  menze  buiten  't 

Water  in  de  Hand  houdt,  een  droppeltje  wit- 

agtig  Vogt  uit ,  dat  veel  meer  ftinkt ,  dan  het 

bruine  van  de  anderen» 

v.       (5)  Water -Tor  die  zwart  is>  hebbende  den 
Jfarginalis.  rm^ 
Met  gecle 
randen.         ($)  Dytiscus  niger ,  Thoracc  Elytrorumqe  margine  flavis. 

Faun»  Suec.  s^S*  RAJ.  Inf.  93.  n.  I.  Moufï.  /«ƒ.  164. 

f,  bona.  ALDR.  /«ƒ.707.  List.  Mut.T.s.f.  *.  RQKSg 

ƒ«ƒ.  II.  Jfufit.  U      7«  T.  «•  x®« 
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rand  wn  ft  Borftjtuk  en  der  Dekfcbilden  V. 

geel.  Pg^L. 

HOOFD- Deeze  Soort  is  vry  algemeen  bekend  en  wordt  stuk. 

door  Roesel,  in  't  byzonder,  zeer  omftan-  pl.lxx vit, 

dig  befchreeven  en  niet  minder  fraay  afgebeeld, 

die  ook  uitdrukkelyk  eene  Omftandigheiü  aan- 

geweezen  heeft,  waar  van  Linn^eüs  gceö 

gewag  maakt;  te  weeten,  dat  de  Dekfchilden 

van  het  Wyfje  taamelyk  diep  in  de  langte  ge- 

voord  of  geribd  zyn*  De  Heer  Gronovius, 

die  maar  den  Grooten  Zwarten  en  deezen  fchvnt 

gekend  te  hebben,  verwart  deezen  met  den 

voorgaanden  (*).  De  Kleur  is  zo  zwart  niet, 

als  die  van  de  Eerfte  Soort ,  en  veeleer  don* 

ker  bruin,  inzonderheid  die  van  het  Wyfje, 

Ook  zyn  zy  van  onderen  roodagtïg ,  en  hebben 

dien  fcherpen  Angel  niet,  maar  alleenlyk  ftom- 

pe  uitfteekzels.  Het  Lyf  loopt,  van  agteren, 

ook  veel  ronder,  gelyk  dit  onderfcheid  zig 

duidelyk  openbaart  in  onze  Afbeeldingen  van 

het  Mannetje  en  Wyfje,  in  Fig.  5,6,  naar 

't  Leven  vertoond. 

Wy  voegen  'er  het  Masker  of  den  Worm ,  De  worm. 

in  Fig.  7 ,  by ,  dat  een  zonderling  Beeft  is ,  Fig%  7% 
vry  veel  van  dat  der  Eerfte  Soort  verfchillende. 

Het  Lyf  is  veel  fmaller,  de  Kop  rond  en  plat- 

agtig ,  met  groote  Nypers  voorzien ;  de  Hals 

dun ,  het  Lyf  zo  dik  niet  in  't  midden  en  ook 
zo 

(*)  Aft.  Htlvetic*.  Vol,  V.  p.  I2tf. 
1.  Deel.  X.  Stuk; 



f28  Beschryvinovant 

V.     zo  week  niet;  van  Kleur  bruinagtig  vanboven, 

AXIXEL*  §cela8tig  van  oö^i'en:  aan  de  Staart  zyn  als 
Hoofd-  twee  Vinnen  ,  met  fyne  Haaircjes  begroeid  , 

stuk.    Vertoonende  zig  dus  als  Pluimen  of  Vedertjes. 

Hy  heeft  voor  aan  't  Lyf  zes  taamelyk  lange 
Pooten,  en  gelykt  dus  weinig  naar  een  Worm* 

Ook  zyn  zy  zeer  Roofzugtig  en  gebruiken  ,  zo 

't  fchynt ,  niet  dan  levendige  Infckten  tot  hun 

Aas;  veranderende  in  de  Aarde,  gelyk  de  ove- 

rigen ,  voorgemeld. 

Wy  kunnen  hier  opmerken,  dat  deeze  In-* 

fekten,  zo  wel  als  het  Haft,  eenigermaate  in 

drie  Elementen  leeven.  Het  Wyfje  legt  dé 

Eijeren  in  'c  Water,  die  op  den  Grond  zinken, 
en  waar  uit  gemelde  Beeften  voortkomen, 

die  in  't  Water  leeven ,  zwemmen  en  hun  Aas 

zoeken ;  dan  kruipen  zy  op  'c  Land ,  en  wor- 
den in  de  Aarde  een  Pop,  die  een  Tor  uitlevert, 

welke  in  de  Lugt  kan  vliegen,  Deeze  Torren, 

honger  hebbende,  yreeten  elkander  op;  wes- 

halve mecze  in  byzondere  Glazen  moet  houden. 

Dit  doen  de  Zwarte ,  dfe  ongerand  en  een  wei- 

nig grooter  zyn,  als  gemeld  is,  insgelyks.  De 

Wormen  van  de  eene  zo  wel  als  van  de  ande- 

re Soort,  ja  de  Torren  zelf,  worden  veel  van 

den  Vifch  verfionden.  Zy  komen  meeft  in  Ri- 

vieren, Vyvers  of  heldere  Wateren,  voor. 

Groene  't  Schynt  dat  in  de  Water-Torren ,  gelyk  ik 

Watex-Tor,  rcecjs  aangemerkt  heb ,  meer  verfchil  zy  in  by- 
zondere deelen  van  Europa,  dan  in  de  Land- 

Inlekten.   Omftreeks  Parys ,  of  elders  fchynt 

deen 
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deeze  niet  gevonden  te  zyn  ,  welke  wy  in  V. 

ons  Land  menigvuldig  hebben  ;  immers  niet  A^^U 
volkomen  eveneens.  Ook  vind  ik  nergens,  Hoofd. 

atelfs  niet  by  Linnjeus,  gewag  gemaakt,  STÜK* 

van  dien  Groenen  of  Groenagtigen  ,  welken 

Roesel  op  Tab.  II.  afbeeldt ,  zynde  aan 

den  rand  ook  eenigermaate  geel  geftreept,  en 

nagenoeg  even  groot  als  deeze.  Die  groene 

hebben  wy  ook  in  ons  Land.  Zy  verfchillen 

van  de  bruine  of  zwartagtige  meeft,  doordien 

het  Lyf  van  vooren  en  van  agteren  wac  fpitfer 

en  van  onderen  geeiagtig  ,  niet  gemarmerd  is 

met  zwarte  Streepjes.  Het  Beeft,  daar  zy  van 

komen,  heeft  aan  de  Staart  ook  geen  dubbelde 

maar  een  enkele  Punt,  en  is  langer,  zynde 

van  Kleur  bruinagtig  geel  over  't  geheeleLyf, 
met  een  breede  geele  Streep  langs  de  Rug. 

Ook  heeft  deeze  Soort  de  Zwempooten  veel 

breeder  gehaaird  ,  en  fchynt  dus  meer  tot 

zwemmen  gefchikt  te  zyn.  De  Kuflentjes  aan 

de  Voorpooten  hebben  in  de  Mannetjes  even- 

eens als  in  de  voorige  plaats ,  en  zyn  met  twee 

fcherpe  Spitfen  ,  in  't  buigen  of  Lid,  voorzien; 
doch  het  VVyfje  is  niet  gerand,  gelyk  in  de 

andere  geel  gerande. 

(6)  Water  Tor  die  bruin  is ,  me t  de  Leh     .  V- 

fcbilden  overdwars  zeer  fyn  geftreept.  Geiu-eepte. 

In 

(6)  Dytiscus  fuscus ,  Elytris  transverfe  fubfiliflïmè  ftti* 
atis.  Syft.  Nat.  X. 

X.  Dsïjl,  x,  Stuk, 



gO      BESCHR  YVING    VA  N 

V.  In  Sweeden  komt  deeze  menigvuldig  voor, 

AXIXEL'  zynde  van  middelbaare  grootte.  Men  kan  die 
Hoofd-  Streepjes ,  met  het  bloote  Oog  ,  naauwlyks 
STUK*  zjen# 

VIT. 
Fuscus* 
Bruine. 

VUT. 
Cinereus. 

Graauw- 
agtige. 

pi  lxxvii, 

(7)  Water-Tor  die  bruin  is,  hebbende  de  Dek- 

fchilden  met  blaauvce  Dwarsjlreepjes. 

Deeze  fchynt  naauwlyks  te  verfchillen  van 

den  voorgaanden* 

(8}  Water-Tor  die  mal  bruin  is9  met  den 

rand  der  Dekfcbilden  en  de  helft  van  't 

Borftftük  geel. 

Deeze  is  naauwlyks  half  zo  groot  als  de 

bruine  of  groene  met  geele  Randen ,  reeds  be- 

fchreeven.  Wy  geeven  de  Afbeelding  van  die 

Infekt  in  onze  Wateren  gevangen  5  en  van  het 

Wyfje ,  dat  zeer  duidelyk  geribd  is  of  over- 

langs gegroefd.  Wat  de  Kleur  belangt ;  Roe* 

5El  noemt  dezelve  bruinagtig  zwartgraauw, 

en  die  komt  meer  met  die  der  Onzen  overeen, 

dan  Afchgraauw,  gelyk  Linn^eüs  zegt*  Hy 

twyfelt  of  de  Geftreepte,  zo  even  gemeld, 

ook  maar  van  verfchillende  Sexe  zy  ;  fchynen- 

de  het  niet  op  't  geloof  van  R  0  e  s  e  l  te  heb- ben 

(7)  Dytiscus ,  Elytris  transverfè  fubftriatis.  Syft.  Nat.  X. 

(%)  Dytiseus  cinereus  ,  Elytrorum  margine  Thoracisque 
medietate  naris.  F*un.  Suec.  566.  Hoefn.  Inf.  II.  T.  11. 

LIST.  MuU  T.  5*  £  U  ROES.  Inf.  U.  Aq*  I.  T.  3.  f. 
6.  g. 
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ben  willen  aanneemen  ,  dat  de  Geribde  het  V. 

Wyfje  is  van  deezen  Water- Tor:  doch  het*  A^jD^EL# 
zelve  is  ons  door  Ondervinding  gebleeken.  Hoofd- 

Niettemin  heeft  de  Heer  Geopfroy,  insge-  *TÜ^ 

lyks>  uit  hoofde  van  eene  ik  weet  niet  waarop 

gegronde  twyfeling ,  daar  van  een  byzondere 

Soort  gemaaku 

Het  Masker  of  Beeft,  waar  deeze  Water* 

Tor  uit  voortkomt,  verfchilt  ook  van  die  der 

voorgaande  niet  alleen  in  Grootte  en  Kleur, 

maar  inzonderheid  in  de  Geftalte.  Het  hóeft, 

naamelyk,  een  zeer  langen  Hals;  de  Kop  ia 

niet  rond ,  maar  eenigermaate  Hartvormig ,  en 

hetLyf  zweemt  meer  naar  dat  van't  Masker  der 

Grooce  Zwarte  Water-Torren,  zynde  egter  maar 

ruim  een  Duim  lang ,  en  van  Kleur  eenigermaate 

Afchgraauw ,  doch  bruiner  buiten  dan  in  het  Wa- 

ter, met  een  donkere  Streep  op  *t  midden  van  de 

Rug  en  aan  de  Zyden.  De  Verandering  fchync 

veel  met  die  der  voorgaanden  overeen  te  ko- 

men. Men  vindt  deeze  Water-Torren  ruim  zo 

veel  in  de  Vyvers  en  Rivieren  als  de  anderen, 

en  zy  zyn  ook  hier  te  Lande  zeldzaam» 

(9)  Water- Tor  die  bruin  is  en  waar  van  het  \x. 

tryf    Half  ge- 

(9)  Dytiscus  fuscus ,  Elytris  foerninx  fulcls  dimldmls  de*  ̂ree^te" 
cem  villofo.  Syjl.  Nat,  X»  A.  Dytiscus  iupra  fuscus ,  fubtus 

ater.  F*un.  Suec.  $6%.  B.  Dytiscus  Elytris  ftriis  viginti  dc- 

midiatis.  Fauv.  Suec.  567.  Hydro  -  Canthnrus  Elytris  ftriatis 

f.  canaliculatis.  Raj.  In/.  9*.  n.  2.  FriSCH.  Inf.  II.  T, 

•7.  f.      RoES,  lnf.  II.  Aq.  I,  t.  I,  f.  10, 

h  Dül.  X.  Stuk, 



*|2     Beschrïving  f  an 

JVyfje  tien  balve  Groefjes  ,  die  ritighaL 

Hg  zyn ,  op  de  Dekfcbüden  heeft. 

LinnjEüs  maakt,  dat  zonderling  is  i  dufc 

een  byzondere  Soort  Van  het  Wyfje  van  den 

Brüinen  Geel  geranden,  alzo  hy  't  zelve  uit 
Roebel  aanhaak:  doch  die  Groefjes,  waar 

van  hy  fpreekt ,  zyn  in  de  Figuur  vry  veel  lan- 

ger dan  halve.  Ik  beken  ,  dat  menze  in  de 

Afbeelding  van  Frisck  zodanig  viödt,  die 

ook  meldt ,  dat  deeze  Torren  van  onderen 

zwart  zyn.  Hy  noemtze  een  kleiner  Soort , 

ten  opzigt  van  de  allergrootften ,  en  de  Heet 

Geoffroy  heeft,  omftreeks  Parys,  zodani- 

gen  gevonden  ,  daar  de  Groefjes  of  Ribben 

ook  niet  aan  agteren  toe  liepen;  zynde  de 

Tor  meer  dan  een  Duim  lang  (*). 

(10)  Water-Tor      tien  Groefjes ,  overlangs, 

beeft  op  de  Dekfcbüden. 

Veel  kleiner,  merkt  onze  Authéur  aan,  ï* 

deeze  dan  de  voorgaande  Soort,  en  niettemin 

was  de  Afbeelding  van  Roesel,  die  ze  eveü 

groot  heeft,  door  hem  aangehaald,  zo  wel  als 

die  Water-Tor,  welken  Ra  y  noemt  de  kleine, 

met  het  Lyf  rondagtig  en  plat.   De  voorge- 

mel- (*)  Dytlcüs  ftrüs  viginti  dimidiatis.  Hift.  des  Inf.  Env.  Pa* 

ris.  Tom.  I.  p.  187.  P?.  UI-  Fig.  2. 

(ia)  Dytiscus  Elytris  fulcis  decem  lonp;itLidinalibus.  Faun, 

Suec.s69>  FïUSCH.  Inf  XIII.  p.13.  t.  7.  RORS.  Aquat. 

I.  T.  3.  f.  7.  BR  A  D  L.  Natur.  t.  26.  f,  2.  A.  Hydrocantha* 

ius  minor,  Corpore  rotundato  plano,  PLaj.  Inf  5^. 
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melde  heeft  het  Lyf  ook  platagtig,  en  eeni*  V. 

germaate  geel  gezoomd.  iüf 
Doktor  S  c  0  p  o  l  1  vondt ,  in  Karniolie  ,  Hoorn» 

Water-Torren  van  middelbaare  Grootte,  die  STÖKi 

van  de  Agtfte  Soort  verfchilden ,  doordien  zy 

de  Dekfchiïden  bruinrood  ,  met  zwarte  Stippea 

hadden;  weshalve  hy  die  Soort  de  Gehippelde 

tyteït.  In  dezelve  was  het  Wyfje  ook  geribd, 

hebbende  vier  verheven  Streepen  op  de  Dek* 

fchilden,  en  de  ruimten,  daar  tuffchen,  Haai* 

rig.  Zy  zyn  in  de  Poelen  of  Meiren ,  aldaar, 

niet  oDgcmeen. 

(11)  Water-Tor  die  langiverpig  Eyrond  en  x\. 
Erytrc 

zwart  is ,  met  den  Kop  en  Pooten  ros.  $2™!'** 

Dit  Torretje,  dat  zeer  vlug  is,  onthoudt  zig 

in  de  (taande  Wateren*  Het  heefc  maar  de 

grootte  van  een  P^yftzaadje. 

Daar  zyn,  in  Sweeden,  nog  twee  Watef- 

torretjes  ontdekt ,  beiden  zwart  en  glad ,  eo 

kleiner  dan  dceze  Soort.  Het  eene  heefc  twee 

witagtige  Streepjes  op  zyde  van  de  Dekfchil. 

den.  Het  andere  ,  dat  naauwlyks  grooter  is 

dan  een  Weegluis ,  heeft  de  Sprieten ,  Pooten^ 

en  den  Buitenrand  der  Dekfchilden  ,  Roeft- 

kleurig  (*). 

(ix)  Dytiscus  ovato-oblon'gus  nigef ,  Capite  Pedibusque  m« fi$i  Faun,  Suec,  570. 

(*)  Dytiscus  Paluöró  &  Dytiscus  Uligïnofut.  Faun.  S*es+ 
TA,  II.  N.  775  ,  775. 

I.  Deel.  %4  stuk.  G 
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Afdeel. 
XIX. 

Hoofd- 
s  i  UK. 

X1T. 
JMacuIatus* 
Gevlakte, 

XïtT. 

Klein* 
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(12)  Water- Tor  die  Eyrond  en  zwart  is, 

bobbende  hei  Borftftuk  zwart  met  een 

bleeken  band ,  de  Dekfcbilden  wit  ge* 

vlakt. 

Het  Lyf  van  dcezen  heeft  de  grootte  van 

een  Komkommer-Zaadje.  Hy  is  ,  onder  de 

kleinen  alleen,  door  den  Heer  Gronovius* 

als  in  onze  Graf  ten  of  Slooten  en  Rivieren 

voorkomende ,  aangetekend. 

(13)  Water-Tor  die  de  Dekfcbilden  bruin 

beeft ,  by  het  BorJIJluk  en  op  zyde  bleek* 

Ut  BorJIJluk  ongevlakt  geel  ,  bet  Lyf 

Myrond. 

Dit  Torretje  behoorde  naauwlyks  dien  by- 

raam  te  voeren  ;  dewyl  het  grooter  is  dan  de 

Elfde  Soort.  Het  heeft  de  Dekfchilden  met 

naauwlyks  zigtbaare  Stippen  befprengd. 

Doktor  Sc  opoli  vondt  een  Water -Tor- 

retje ,  dat  hy ,  met  reden,  zeer  klein  noemt ,  in  de 

Poelen  van  Karniolie  overvloedig.  Het  geleek 

veel  naar  een  Goudhaantje,  zynde  naauwlyks 

een  Linie  lang  en  zwart  van  Kleur  (*). 

DER- 

(ii)  Dytlscus  ovatus  ni^er,  Thorace  nigro  fascia  pallid!, 

Elytrij  albo-maculatis.  UCdm.  Dij}]  43. 

(13)  Dytiscus  Elytris  fuscis  bafi  lateribiisque  pallldis ,  Tho* 

Ktce  fiavo  immaculato ,  Corpore  ovato.  Syft.  Nat.  X. 

(*)  Dytucu»  minimus,  Ent$m»  CarnisL  p.  $3% 
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DERDE  ARTIKEL  ,  v- 

Die  de  Sprieten  Knodsagtig  hebben.  Hoofö- 
STDK* 

CÏ4)  Water-Tor  dfe  Eyrond  en  glad  ii%  mei  X\v. 

de  Sprietjes  korter  dan  de  Kop ,  en  ftomp. 

Gcvoeglyker  kan  men  dit  Draaijer  noemen , 

dan  Zwemmer,  dewyl  het  deeze  Eigcnfchap 

met  de  anderen  gemeen  ,  en  die  byzonder 

heeft  y  van  op  her  Water  aartige  Cirkels  te 

befchryven*  terwyl  het  langs  de  Oppervlakte, 

zeer  vlug,  loopt;  zodanig  dat  men  veel  moei- 

te  heeft  om  het  te  vangen  :  want  het  duikt 

fchielyk  weg.    De  Heer  Geoffroy  brengt 

dit ,  als  de  eenigfte  Soort ,  te  voorfchyn  in  een 

Geflagc,  waar  aan  hy  den  naam  van  Gyrinus  9 

in  't  Franfch  Tourniquet ,   geeft.  Sommigen 
hebben  het  de  fVatervloo  genoemd ,  en  de  Sma- 

landers  heeten  het  Watten-Bagge.   Roes  el 

heeft  het  ook  befchreeven ,  en  de  Heer  Kalm 

vondt  dit  Infekt  in  Amerika.    In  Karniolie  is 

het  Koperig  bruin ,  en  niet  2wart ,  gelyk  men 

het  in  S weeden,  by  ons,  en  omftreeks  Parys* 

vindt.  Zie  hier  de  befchryving  ,  welke  gemel- 

de Franfchman  daar  van  geeft 

"Dit 

(14.)  Dytiscus  ovatus  glaber,  Antenn's  Capite  breviorlbus 
öbtufis.  Faun.  Suec.  sjz.  Scai-ab&us  niger  fupra  Aquam  veto. 
citer  circumnatans.  Pït»  Gast  t.  13.  f-  9.  Scarab&us  Aquati^ 

cus  fabrotundus ,  e  coeruJeo  viridi  fple&dente  undique  tin&us.» 

Raj,  87.  n.  9-  Koes.  App.  I.  p.  195.  £  3*. 

(*)  Hifi.  des  In/,  env.  Paris.  Torn.  I.  p.  194, 

I.  DEEL  X.  Stuk.  G  2 
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V.  "  Dit  klein  Diertje ,  omtrent  een  vyfde  Duime 

AFDBfitr.  ̂   ]ang)  mag  onder  de  zeldzaamften  van  ons 

Hoofd-  »  Land  geteld  worden.  Het  is  glad  en  glim** 

stiw.    $9  mend  zwart  als  Git ,  met  de  Pooten  alleen- 

lyk  geel.  De  Dekfchilden  hebben  fyneStree- 

„  pen,  die  uit  kleine  Stippeltjes  beftaan,  wel- 

„  ke  niet  dan  door  het  Vergrootglas  zigtbaar 

„  zyn.  De  cerfte  byzonderheid  van  dit  In- 

Ü  fekt  is,  dat  het  vier  Oogen  heeft,  twee 

„  boven ,  op  de  gewoone  plaats ;  twee  laa- 

„  ger  en  een  weinig  meer  naar  agteren  toe: 

„  altemaal  groot  en  zeer  blykbaar*  De  ande- 

„  re  byzonderheid  is,  dat  men,  op  het  agter- 

5j  fte  gedeelte  der  Dekfchilden ,  kleine  uitpuï- 

„  lingen  ziet,  op  Steeltjes  (taande,  die  'er 

„  ligtelyk  afgaan,  als  het  Diertje  dood  is: 

„  men  moctze  daar  op  zoeken  als  het  leeft. 

De  derde  beftaat  in  de  gedaante  der  Pooten , 

der  agterfte  inzonderheid;  die  kort  en  zwaar 

„  zyn,  plat  en  breed;  tot  zwemmen  zeer  be* 

kwaam.  Het  heeft  de  Sprieten  vry  dik, 

„  kort,  flyf,  digt  geringd,  zo  lang  niet  als 

9,  den  Kop ,  en  met  een  byhangzel  aan  dea 

„  Wortel,  op  zyde". 

xv        (15)  Water -Tor  die  verbevenrond  9  zwart 

ScAr*b&-  en  zm  glad  is   mei  fa  Sprieten  Draad- vides 

Toragtigc.  vormig  en  drieledig. 

Daar  zouden  dus  Water-Torren  in  ons  We- 

relds- 
(1$)  Dytiscus  ovalis  convexus  atcr  laevifiimus,  Antenni$ 

filifoinubus  triauictóatis.  Roes.  hf.  IU  Aq>  I.  T. 
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reldsdeel  zyn  ,  die  met  de  Tweede  Soort  in  V. 

Geftalte,  Grootte  en  Kleur,  overeenkwamen,  AIP* 

cn  alleenlyk  door  de  Knodsagtigheid  der  Sprie-  Hoofd* 

ten  verfchilden:  aangezien  de  zelfde  Figuurcn  ST^K» 

vanRoESEL,  doorLiNN  j£us,  worden  aan- 

gehaald.   Van  deeze ,  ondenuflehen  ,  maakc 

hy  geen  gewag  in  de  befchry ving  der  Sweed* 

fche  Dieren. 

XX,  HOOFDSTUK. 

Befcbryving  van  't  Geflagt  der  Aard-Tor- 
ren,  waar  van  de  tneefte  zeer  gemsm  zyn  in 

ms  Wereldsdeel. 

\  /T et  regt  kunnen  wy  aan  dit  Geflagt  den  naam  Naam, 

Xtx  van  Aar d-T orren  geeven ,  hec wel- 

ke Linn/sus  den  algemeenen  naam  van  Ca* 

rabus  toe-eigent:  want,  fchoon  vecle  andere 

Torren ,  gelyk  de  Doodgraavers  by  voorbeeld  , 

zig  ook  in  de  Grond  onthouden  ,  vindt  men 

doch  deeze,  dewyl  zy  veelal  niet  vliegen  kun- 

nen, altoos  in  of  op  de  Aarde,  even  als  de 

Water-Torren  in  het  Water.  Ik  weet  niet, 

dat  men  deeze  ooit,  in  't  byzonder,  SchaaU 

lyters  genoemd  heeft,  en  de  Rupfen  of  Wor- 

men ,  waar  van  zy  meeft  leeven ,  hebben  geen 

Schaal-  of  Schulpagdg  bekleedzel.  Men  zou 

hun  wel  den  naam  kunnen  geeven  van  Roof- 

Torren ,  om  dat  zy  jagt  maaken  op  andere 

j.  dk£jl.  x.  stuk.  C  3 
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V.     ïnfekten  en  die  verflinden.   Die  heefc  in  de 

^XXEL*  mec^en  van  ̂ eeze  Torren  plaats,    Zy  ftrek- 
ÏIoofd    ken ,  wederom  ,  tot  Aas  en  Voedzel  voor  de 

stuk,    Haagdiffen  ,  Padden  en  Kikvorfchen. 

Kenmerken.     Het  groote  byhangzel,  dat  de  ïnfekten  van 

dit  Geflagt  hebben  aan  de  inplanting  der  agter- 

fie  Pooten ,  neemt  de  Heer  Geoffroy  voor 

een  byzonder  Kenmerk  van  die  Torren ,  wel- 

ken hy  onder  den  Geflagtnaam  van  Buprejlis 

begrypt ,  waar  in  ook  de  Zandloopers  van  hem 

zyn  t'huis  gebragt.    De  uitwendige  gedaante, 

egter,  van  die  en  deeze,  verfchilt  zeer  veel. 

Linm^üs  fielt  de  figuur  van  't  Borftftuk, 

het  welk  eenigermaate  Hartvormig  is  ,  en ,  ge- 

jykcrwys  de  Dekfchilden  ,  gezoomd ,  doch 

met  een  geknotte  punt;  tot  het  voornaamfie 

Kenmerk  der  Aard-Torren.    Ook  hebben  zy 

de  Sprieten  Borftelagtig. 

Soorten.      Van  deeze  heeft  hy  een-en-dertig  Soorten, 

waar  van  de  negen  eerden  groot,  de  qveri- 

gen  klein  zyn. 

ï.  (i)  Aard-Tor  die  ongevleugeld  en  dof  zwart 

ciïZts!  ö  »  hebbende  de  Dekfchilden  ruuw ,  <we- 

jLederagrige.  gens  ontallyke  Putjes  daar  op  verfpreid. Tl  LX  XVII. 

IO'  Deeze  Soort,  die  eene  der  grootften  van  Eu« 
ropa  is ,  vindt  men  in  Duitfchland  niet  alleen , 

gelyk  onze  Afbeelding  naar  een  zodanigen  Duit- fchen 

fi)  Carahus  apterus  opacus,  Elytris  pun&is  intricatis  fub* 

ïu£oü*s.  Syft*  Nat.  X.  Gen,  *3{, 
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fchen  Tor  gemaakt  is,  maar  ook  in  Vrankryk  en  V. 

Italië.   Hy  vak ,  omftreeks  Parys ,  ook  langer  Ar^L# 
dan  een  Duim  (•).   Groote  zigtbaare  Nypers  Hocfd. 

heeft  hy,  en  uitpuilende Oogcn ;  het  welk  de  STUK» 

Aard-Torren  gemeen  hebben  mee  de  Zandloo. 

pers.   In  Swceden  vondt  men  deezen  niet, 

maar  eenen,  Wiens  Dekfchilden,  niet  alleen 

dus  ruuw  geftippeld,  maar  ook  eenigermaate 

geftreept  waren (f).  Doktor Scopoh  roemt 

ecne  Soort,  deswegen,  de  Gekettingdc;  doch 

cwyfelt  of  het  wel  de  zelfde  zy.  Hy  vondt  die 

in  de  Stammen  van  rottige  Boomen  (|). 

(2)  Aard- Tor  die  ongevleugeld  is,  met  de  it 

Dekfchilden  overlangs  geftippeld.  Gckontid* 

Deeze  Soort  is  kenbaar  aan  de  verheven 

Stippen,  die  zig  als  Korreltjes  vertoonen,  op 

drie  ryëh  overlangs  geplaatft,  Zy  verfchilt  in 

Kleur  fomwylen  ;  hebbende  dc  Dekfchilden 

nu  Kopergroen ,  dan  uit  den  paarfchen  of  fchooa 

glan- 

(*)  Le  Buprefte  nok  chagrinc.  Hij}.  it$  Inf.   Tom*  I, 

p.  142. 
(fj  Carabus  intricatus.  Fdun.  Suec.Ed.  lh  p.  217.  N.  7go, 

(l)  Carabus  catenulatus.  Entom,  Carniol.  p.  t6.  N.  25+. 

(1)  Carabus  apterus  ,  Elytris  longitudinaliter  pun&atis* 

$yft.  Nat.  X.  Carabus  ater,  Elytris  convexe  pun&atis  firia, 

tisque.  Faun.  Suec.  511.  B.  Carabus  niger,  Elytris  fubvirefi- 

centibus  convexe  pun&atis  ftriatisque.  Faun.  Sutc.  511.  c« 

Carabus  purpurascenti-niger,  Elytris  convexe  pun&itis  ftriatis- 

que. Faun,  Suec.  515.  Cerambyx  purpurea  pun&ata.  Raj. 

/«/.  9«.  N.  2.  Lrs»,  Muu  T.  18.  f,4.  Hokjfn.  /«/.IX, 

L         X.  Stuk,         C  4 
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V.      glanzig  Violetkleur.  Ook  hebben ,  tufïchen  de 

^XXEI°  8emelcJe  verheven  Stippen,  fomtyds  een  Soort 
Hoofd,  van  Streepjes  plaats,  welke  deezenTor,  bo- 

stuk.    yendien r  ook  geribd  maken.   Hy  kan,  zowel 

als  de  voorgaande,  niet  vliegen;  maar  loopt 

zeer  fncl  ,  onthoudende  zig  in  rottig  Hout 

en  de  reuk  van  Tabaks -Olie  verfpreidende  , 

zegt  Lin®/ev9*   Dikwils  komt  hy  ook  op 

de  vogtige  plaatfen  der  Tuinen  ,  en  onder  Stee- 

nen  op  het  Land ,  voor ,  volgens Geoffroy, 

die  hem  de  Gegalonneerde  tytek  (*). 

Getraliede    De  Heer  Gronovius  tekent  deezen  aan 

onder  de  Infekten  van  ons  Land,  alwaar  hy 

egter  zeldzaamer  is  dan  die  Soort,  daar  Lin- 

n  mus  thans  den  naam  aan  geeft  van  Getra* 

ïiede  (f),  zynde  onlangs  inSweeden  ook  ont- 

dekt.   Dezelve  heeft  ,  op  ieder  Dekfchild, 

juift  drie  Groeven,  gelyk  zyn  Ed.  zegt,  en 

in  dezelven  zyn  langwerpige  verheven  Stippen, 

pnderfcheiden  door  Goudglanzige  Putjes ,  tus- 

fchen  fcherp  gerugde  Ribbetjes  geplaatft.  Ik 

heb  'er  die  zwartagtig,  en  ook  die  Koperglan- 

zig  zyn,  gelyk  onze  Goudfmid,  doch  zy  val- 

Jen  wat  kleiner.   Men  vindtze  op  dergelyke 

plaatfen. 

m.         (3)  A^rd  -  Tor  die  ongevleugeld  is ,  met  effen 

thalmus.  L)tK- 

Wic-Oog,  LeBuprefte  galonné.  Hift.  des  Inf.&c.  torn.  I.  p.  145. 

(•f)  Carabus  clathratus.  Faun.  Suec.  Ed.  II.  p.  218.  N.  782, 
(i)  Carabus  apterus,  Elytris  Iatribus ,  ftriis  obfoletis  o£q- 

riis.  Syft.  Nau  X.  Carabus  atcr,  Elytro  flngiilo  ftriis  o#q. 

Faun.  Suec.  5 1 
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Dekfcbilden,  op  ieder  agt  flaaime  Stree-  v. 

teru  Afdeel. 
XX. 

In  dceze  hebben,  noch  ingedrukte,  noch  HooFD# 
ö  9  STUK* 

verheven  Stippen  plaats,  maar  de  Dekfchilden 

zyn  flaauw  geftreept  ,  en  de  Kleur  is  geheel 

zwart;  hoedanig  een  ,  van  een  half  Duim  lang- 

te,  ook  omftreeks  Parys  voorkwam,  die  egter 

wel  duidelyk  was  geftreept  met  twee  Putjes 

op  ieder  Dekfchild  zigtbaar.  Dergelyke  zwar- 

te glimmende  Aard-Torren  zyn  by  ons  gemeen , 

cn  door  de  witte  Oogen  kenbaar.  Ik  heb 'er 

egter,  wier  Oogen  zwart  zyn ,  en  dat  het  Borft- 

fïuk,  in  deezeSoort,  kleiner  zou  zyn  dan  inde 

anderen  ,  is  my  niet  gebleekcn-  Zy  vallen 

nog  wat  kleiner  dan  de  laatftgemelde. 

£4)  Aard-Tor  die  ongevleugeld  is,  met  diep  tv. 

gevoorde  Dekfchilden,  welke  tujjcben  dèc^^ 
Ribbetjes  verguld  en  eenigermaate  niuw  pi.  lxxvii^ .F/V,  ir, 

zyn.  1 

Deeze  Soort,  die  men,  wegens  den  fraaijen 

glans ,  de  Duitfcbe  Goudfmid  noemt  ,  is  in  de 

Tuinen ,  omftreeks  Parys ,  zeer  gemeen ,  cn 

vvordt  door  fommigen,  derhalve,  de  Tuinman 

geheten,  zegt  Geoffroy,  die  'er  de  zelfde 
langte  aan  geeft,  als  aan  den  Gegalonneerden. 

Men 

(4)  Carabus  aptems,  Elytris  porcat's,  fulcis  fcabrmfculis 
inauratis.  Faun.  Suec.  517.6c  5ig.  It.Oel.y6.  Ccrambyx do r- 

fo  in  longas  rugulas  divifo,  omnium  pulcherrimus.  Raj# 
Inf.  s)ö.  n*  6. 

1.  Deel  X  Stuk.  C  5 
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V„      Men  ontmoet  hem,  zegthy,  op  vogtigc plaat- 

^X^EEL  ̂en  9  onder  Steenen  en  Vuilnishoopen  van  rot* 
Hoofd,  tende  Plantgewaflen.  In  Swceden  komt  hy  ook 

stuk,    Voor,  en  men  vindt  *er  die  zo  wel  de  ribbet- 

jes ,  als  de  groefjes  ̂   Goudglanzig  hebben  , 

deswegen  de  Verguldt  genaamd  (*).  Tuiïchen 

deezen   en  den  eerttgemelden  ontdekte  Dr. 

Scopoli,  in  Karniolie,  als  een  middelfoort , 

die  van  onderen  het  Lyf ,  zo  wel  als  de  Sprie- 

ten en  Pooten,  zwart,  of  paarfchagtig  bruin 

hadt.    De  Kop  en  't  Borftftuk  zyn  ,  in  deeze 

Aard  -Torren,  groenagtig.  Ik  heb  'er  byna  ge* 

heel  groen ,  en  zonder  Bronskleur ,  zelfs  op 

de  Dekfchilden ;  van  grootte  als  die  van  onze 

Afbeelding, 

v. 
Hêrtmfi. 

(5)  Aard  -  Tor  die  ongevleugeld  is ,  met  diep 

gevoorde  Dekfchilden ,  en  drie  ryen  van 

gebronfie  Putjes. 

pi.  txxm.  Deeze  Soort  van  Aard-Torren,  by  ons  in  de 

frg.  ii.  Tuinen  zeer  gemeen ,  fchynt  in  Vrankryk  en 

Italië ,  ja  zelfs  in  Sweeden ,  niet  voor  te  ko* 

men.  Ik  geloof  dat  de  Heer  G  rono  vi  üs 

*er  den  voorgaanden  ,  dien  wy  niet  hebben , 

vpor  genomen  heeft  (f).  Wy  noemen  hem 

de  Goud[mid%  die  fomtyds  groenagtig,  fom. 

tyds  zwartagtig  bruin  is  of  byna  geheel  zwart  5 

uit- (*)  Carabus  Auraïus.  Faun.  Snee.  Ed.  II.  p.  219.  N.  78*. 

($)  Carabus ,apterus,  Elytris  poicatis,  pun&ls  <tnti$  exca* 

vath  triglici  ferie.  Syft.  Nat»  Xe 

(f)  Aïï*  Btlvetic**  VOL.  V?  p.        N«  244. 
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uitgenomen  de  drie  ryën  der  gedagte  Putjes,  % 

welker  holte  altoos  Bronskleurig  is,  tuffchen  At^u 
de  vier  Ribben,  waar  mede  de  Dekfchilden  Hoofd. 

overlangs  bezet  zyn.   De  geftalte  en  grootte  STÜ^« 

is  uk  de  Afbeelding  (f?g..i2.)  blykbaar. 

(6)  Aard-Tor  die  gevleugeld  is ,  hebbende  de  vt. 

Dekfchilden  bruin  met  een  gebronjlen  rand,  KoperfmiijL 

bet  BorJIJluk  paarfchagtig. 

Geen  andere  fchynt  het  te  zyn  dan  deeze, 

dien  wy  de  Koperfmid  noemen  van  wegen  de 

Koperige  kleur  der  Dekfchilden  ,  en  daar  de 

Heer  Geoffkov  gewag  van  maakt  onder 

den  naam  van  Buprejte  azuré ;  hoewel  die  ty tel 

weinig  overeenkomt!  met  den  Latynfchen  heeft 

De  Dekfchilden,  naamelyk,  vertoonen 

zig  in  de  onzen  als  zeer  digt  en  fyn  geftreept; 

terwyl  door  't  Vergrootglas  zig  niet  dan  een 
menigte  van  fyne  Putjes  openbaaren;  waaron- 

der eenige  grootere ,  zeer  enkeld  op  ryën  ge- 

plaatft ,  uitmunten*   Deeze  Tor  is  een  der 

groottten  van  ons  Land  ,  als  ongevaar  een 

Duim  lang  zynde,  en  van  agteren  vry  breed, 

Hy  heeft  het  Borftfchild  zwartagtig ,  en  dat, 

zo  wel  als  de  Dekfchilden,  is  Bronskleurig 

ge-
 

(6)  Carabus  alatus ,  Elytns  l.wusculis  nigris  margine  Au- 

ïco,  Thorace  fubviolaceo.  Faun,  Suec.  $\6.  Scarabams  ter- 

reftris  nigricans.  Fitiscii.  Inft  XIII.  T.  2$.  Scarabams ma- 

jor, Corpore  oblongo,  e  purpura  nigricans.  R  A  j.  Inf.  pf.  n.  u 

(*)  Bupreftis  totus  nigro-violaceus ,  Elytns  denfe  ftriatis. 

Hifi.  des  Inf.  env.  Parist  Tom.  I,  p.  14$, 

It  Deel.  X.  Stuk, 
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V,      gezoomd.   Het  eenigfte  is  ,  dat  onder  de  Dek. 

AXXEEL  fchilden  vaD  de  onzen  zo  min  Wieken  zyn ; 
Hoofd-  als  in  eenig  der  befcbreevene  Aard  -  Torren ; 

s?ük.  terwyl  LiNNiEUS  deezen  gevleugeld  noemt. 
Die  van  Geoffroy  waren  ook  ongevleu. 

geld  (*).  Men  vindtze  insgelyks,  en  dikwils, 

onder  de  Vuilnishoopen  en  onder  de  op  den 

Grond  leggende  Bladen  der  Planten,  in  de  TuU 

,  nen  en  Moeshoven. 

vit.        (7)  Aard-Tor  die  ongevleugeld  is ,  met  de  Dek* 

C^bahus.  fcbhden  zwart  en  effen  ,  het  Borjlftuk 
langwerpig  uitjleekende. 

Deezen  kan  men ,  om  dat  hy  zware  is ,  dan 

met  regt  de  Smid  noemen*  Zyn  Borftftuk  is 

ovaalagcig,  naauwlyks  gerand  en  rond  van  ag- 

teren ;  de  Dekfchilden  zyn  niet  geftreept. 

C8) 

(*)  In  de  onderfchéidende  benaamingen  der  Aard-Torren , 
volg  ik  ,  getyk  altoos ,  zo  veel  mooglyk  de  uitdrukkingen  van 

L  I  N  N  M  u  s  :  des  ik  alle  dc  voorgaande  ongevleugeld  noem  , 

hoewel  het  ons,  by  naauwkenrig  onderzoek,  is  gebleeken, 

dat  onder  de  Dekichilden  van  de  meeften ,  evenwel ,  nog  klei- 

ne (lompjes  van  Wieken  of  Vleugelen  f  ja  kleine  Wiekjes 

zelfs,  die  «gter  niet  om  te  vliegen  fchynen  te  kunnen  die? 

oen ,  verborgen  zyn :  maar  in  deeze  Soort ,  zynde  naar  alle 

waarfchynlykheid  onze  zogenaamde  Kopcrfmid ,  vind  ik ,  dat 

zonderling  is ,  in  't  geheel  geen  blyk  van  Vleugelen ;  daar 
hy  niettemin  ,  als  Ipy  onderfcheiding  ,  gevleugeld  wordt  ge- 
iioemd. 

(7)  Carabus  apterus,  Elytris  atris  lacvibus ,  Thorace  exferto 

oblon^o.  Scarabams,  Fk  1  s  c  H,  /«ƒ.  XIII.  p.  aj,  T. 
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(8)  Aard-Tor  met  de  Dekfchilden  geftreept  en  V. 

Koperig  groen ,  waar  op  drie  ryên  van  ̂ TI^^ 
Stippen»  Hoofd* 

Deeze,  die  zig  in  de  BoiTchen  onthoudt,  vin. 

loopt  by  nagt  over  de  Planten  en  leeft  van  Rup-  l^Cm^ 

lèn ;  weshalve  hy  ook  de  Rupfcn-Jaager  gety-  Jaascu 
teld  wordt.  Het  is  evenwel  een  andere  daü 

de  volgende  Soort ,  waar  aan  wy  dien  naam 

geeven  ,  verfchillende  niet  alleen  in  Kleur, 

maar  zynde  ook  de  helft  kleinder  volgens  on- 

zen Authèüt  Geoffroy  heef  'er ,  omftreeks 

Parys ,  een  gevonden ,  die  Bronskleurig  was  ea 

in  Geftalte  zeer  geleek  naar  den  gewoonen  Rup- 

fen-Jaager;  maar  een  wéinig  korter,  naamelyfc 

zes  Liniën ,  de  ander  zeven  Linien  lang :  des 

de  Lighaamelyke  grootte  omtrent  zou  zyn  als 

twee  tot  drie ,  en  dus  was  dan  de  volgende  de 

helft  grooter.  Hy  haalt  de  Stokholmfe  Ver* 

handelingen ,  zo  wel  als  de  Afbeelding  en  bc- 

fchryving  van  Reaümür,  op  den  volgende 

aan  (*). 

(9)  Aard-Tor  die  Goudglanzig  is,  met  het  n  ix. Sycopbant*. 

Eorjt*  Sieriykc. 

1   .  «  pi.lxxvii; 
(  %)  Carabus  Elytns  Itrlatis  viridi  x neïs ,  pun&is  triplici  o^Fig%  ii. 

dinc.SyJï.Nat.X.  Carabus  atatus  viridi' sneus ,  concave  pun- 
&atus  ftriatusque ,  Pedibus  Amennisque  nigris.  Roland. 
Aft.  Stockb.  l7jo.  p.  292.  T.  VII.  f.  3. 

(*)  Bijl.  des  Inf.  env.  Paris.  Tom.  L  p.  144,  145. 
(9)  Carabus  Aureo-nitcns ,  Thorace  coeruleo ,  Elytris  Aurco-  > 

viridibus  ftriatis  ,  Abdomiue  iubatto.  B.EAUM.  In/,  II.  u  37. 
f.  18. 

Z.  Deel.  x.  Stuk* 
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4<5    Beschryving  van 

V. 

Afdeel, 

XX. 
Hoofd- 
STUK. 

Borftftuk  MaaiiW)  de  Dekfcbüden  groen 

Goudkleurig  geftreept  ,  het  Onder lyf 
zwartagtig. 

Het  Lyf  van  deezen  is  groocer  dan  in  eenige 

andere  Europifche  Aard-Tor  zegt  Linn^eus* 

of  in  eenige  andere  Soort  vap  Sweeden  (*); 

dat  egter  naauvvlyks  ten  opzigt  van  onze  Aard- 

Torren  ,  en  geenzins  in  vergelyking  met  den 

Duitfchen  zwarten  fehynt  plaats  te  hebben. 

De  langte  ook  der  onzen  is  naauwlyks  een 

Duim.  Ik  vind  hem  van  onderen  niet  zwart  * 

noch  groen-  maar  blaauwagtig  glimmende.  Wy 

hebben  'er  de  Afbeelding  van  bygevoegd ,  in 
Fig.  13. 

Men  mag  deezen  ,  met  regt  ,  de  fierlyke 

fcoemen  :  want  in  fierlykheid  munt  hy  uit  , 

zelfs  boven  de  Gouden  Torren.  Geoffroy 

geeft  'er ,  om  dat  het  Lyf  zo  kort  en  breed  is, 

den  naam  van  Vierkante,  Goudkleurige  Aard* 

Tor  (f)  aan*  Reaumur  zegt,  dat  het  Man. 

netje  van  het  Wyfje  alleen  verfehilt ,  doordien 

het  kleiner  is,  en  dat  van  zyne  Afbeelding, 

een  Wyfje  zynde,  was  rykelyk  een  Duim  lang* 

Hy  hadt  deeze  Torren  op  de  Eikeboomen  ge- 

vonden  ,  maakende  Jagt  op  de  Rupfen,  die 

daar  op  waren,  dezelven  doorboorende  met  de 

fcher- (*)  Maximus  Europxus.  Syjf*  Nat.  X.  p.  414.  Corpus 

majus  quam  in  ulla  alia  lpecie  noitratum.  Faun. Snee*  Ed.  II. 
120. 

(t)  Lc  Buprefte  quarré  couleur  d'Or,  Hift,  des  Inf.  Tom 
I.  p.  H4> 
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fcherpe  Nypers  die  zy  aan  den  Kop  hebben,  V. 

cd  dan  opeetende.   Deeze  Tor  heeft  by  zyne  A^EL* 
fierlyke  Kleur  een  affchuwelyke  Reuk,  welke  Hoopo- 

cenigen  tyd  aan  de  Vingeren  blyft,  waar  me-  &TÜK 

de  men  hem  aangeraakt  heefu   De  Worm, 

die  uit  zyne  Eijeren  komt,  is  zwart  van  Kleur, 

en  aaft  ook  op  Infekten. 

Ik  voeg  hier ,  uit  myne  Verzameling  ,  de  n.:  lxxviï. 

Afbeelding  by  van  een  kleiner  Torretje,  dat 

niet  minder  fierlyk  is  en  tot  dit  Geflagt  be- 

hoort. Hetzelve  komt ,  in  Gc  ftalte  en  Kleur  , 

nagenoeg  overeen  met  den  Geribden  Duitfchen 

Goudfmid,  uitgezonderd  de  Kleur  van'tBorfl> 
ftuk,  die  Rood  Koperig  is  en  de  Dekfchüdea 

zit  n  meer  uit  den  groenen  ;  dewyl  de  Groefjes, 

vier  op  ieder  Dekfchild*  zeer  fraay  gepointil- 

leerd ,  en  glinfierend  groen,  tuflehen  de  zwarte 

Ribbetjes  uitmunten.  Bovendien  zyn  de  Dck- 

fchildcn  met  een  Bronskleurigen  rand,  dietaa- 

melyk  breed  is,  gezoomd,  en  aldaar,  gelyk 

ook  het  Borftftuk,  Sagrynagtig  geftippeld.  Ik 

weet  niet ,  van  waar  dit  Torretje  af  komftig  zy# 

(10)  Aard -Tor  die  bet  Borftftuk  Roeftkleurig,  x. 

'it  Dekfcbilden  zwart,  maar  aan  de  zy*Bhd&minv* 
den  bleekbruin  beeft. 

Men  heeft  deezen ,  in  Sweeden ,  onder  ver- 

dorde Bladen  gevonden ,  zynde  meer  dan  mid- 

del- (ïo)  Cirabus  Thoracc  ferrugineo,  Elytris  nigris,  lateiibus 
lividis.  Syft.  Nat.  X. 

h  Deel  X,  Stuk. 
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delmaatig  groot.  De  Dekfchildea  waren  breed 

gezoomd. 

(n)  Aard-Tor  die  bet  Borftjluk*  Kop  en  Poo» 

ten ,  Roejikleurig  ,  de  Dekfcbilden  zwart 
beeft. 

Een  zonderlinge  eigenfchap  van  dit  Infek'e 

geeft  'er  deezen  vreemden  Bynaam  aan.  De 
Heer  Rolander  ,  die  hen  de  Scbujffliég 

noemt,  heeft  waargenomen,  dat  hetzelve,  in 

de  Hand  gehouden,  met  een  Slag  die  naar  den 

Schoot  van  een  klein  Pifiookje  zweemde,  van 

agteren  eene  blaauwagtige  Rook  uitblies.  Dit 

deedt  het ,  wanneer  men  het  met  een  Naald 

onder  de  tippen  van  de  Dekfchilden  kittelde, 

wel  twintigmaal  agtereen :  des  men  zig  verwon, 

deren  moeft,  hoe  in  een  zo  klein  Lighaampje 

zo  veel  Lugt  vervat  kon  zyn.  By  het  aan 

ftukken  fnyden  toonde  zig,  van  agteren,  een 

klein  toegevallen  Blaasje:  doch  het  Werktuig, 

waar  mede  het  dien  Slag  maakte,  bleef  geheim. 

Ëindelyk  hadt  hy  het  geluk  van  de  reden  te 

ontdekken ,  dat  de  Schepper  deeze  Eigenfchap 

aan  dit  Schepzelcje  heeft  medegedeeld  :  te 

weeten. 

Wanneer  de  Rupfen-Jaager  dit  Diertje,  door 

(ii)  Carabus  Thoracc,  Capite  Pedibusque  ferrugmais,  Ely- 

tris  nigris.  Syfl.  Nat.  X.  Clcindela  Capite  Thorace  Pedibus- 

que lufis .  Elytris  nigro-coeculeis.  ROLAND»  Aft.  Stock,h% 

Z?Soê  p.  Z9%.  T,  7.  f. 
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geweldig  naloopen  ,  even  als  een  Hond  den  V. 

Haas,  afgemat  heeft,  gaat  het  voor  zyn  Vy.  A™^BL- 
and  leggen,  die  dan  met  opgefperde  Nypers  Hoofd- 

aankomt,  om  hetzelve  te  vatten;  doch  opdat  STUK' 

oogenblik  laat  het  Diertje  een  Wind,  hetwelk 

den  Rupfen-Jaager  zodanig  doet  verfchrikken , 

dat  hy  terug  wykt.  Die  gelegenheid  neemt  het 

Diertje  waar,  om  zig  op  de  Vlugt  tebegeeven, 

cn,  indien  het  een  Holletje  kan  bereiken,  om 

daar  in  te  kruipen ,  zo  is  het  gelukkig :  ander- 

zins wordt  het ,  na  zyn  Leven  door  dit  fchie- 

ten  en  veeften  eenige  maaien  gered  tc  heb- 

ben ,  eindelyk  van  den  Rupfen-Jaager  aan  den 

Kop  gevat  en  dan  is  het  zyne  prooy.  Ik  ver- 

wonderde my,  zegt  Roiander,  dat  dit 

Diertje  zyn  Leven  niet  met  vliegen  tragtte 

te  redden  :  doch  mifichien  gaat  het  'er  mede, 

gelyk  men  van  den  Gans  zegt,  dat  dezelve 

om  den  Havik  te  ontwyken  vlugt ,  en  voor 

den  Vos  fpringt.  De  gemelde  Jagt  kwam  my 

te  zeldzaamer  voor;  om  dat  dit  ons  Torretje 

ook  een  Roof  •  Kever  moet  zyn:  doch  het  ge- 

beurt meer,  dat  Verfcheurende  Dieren  elkan- 

der verflindeo. 

Volgens  zyne  Afbeelding  heeft  het  maar  de 

halve  langte  van  den  Rupfen-Jaager;  naament- 

lyk  die  van  omtrent  een  half  Duim.  Dus  re- 

kent ook  L i NNiEüs  de  grootte  minder  dan 

middelmaatig ,  en  zegt  dat  het  in  de  Boffchen 

v  oorkomt.  Roland  er  hadt  het  onder  een 

Steen  gevonden  ,  en  daar  zou,  volgens  Ge  of* 

I.  Deel,  X.  Stuk,  D  F  A  O  f 
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Hoofd- 
stuk* 

V.     froy,  ook  de  Woonplaats  zyn  van  een  TVrf- 

AxxEL'  retJe>  ̂ at  e^ter  maar  ru*m  **a^  zo  §rooc  was> 
van  hem  omftreeks  Parys  gevonden;  hetwelk 

hy  tot  deeze  Soort  betrekt*  Hetzelve  heeft, 

gelykerwys  het  zo  even  gemelde  ,  den  Kop ,  het 

Borltftuk  en  de  Pooten  rood,  de  Dekfchilden 

en  het  Lyf  zwartagtig  blaauw :  dat  merkelyk 

verfchilt  van  de  opgegevene  Kenmerken.  Ook 

meldt  hy  niets  van  de  gemelde,  zeer  zonder- 

linge, eigenfchap. 

Omftreeks  Parys  vindt  men  zelden  ,  doch 

zeer  menigvuldig  te  Fontainebleau ,  een  Tor- 

retje van  dergelyke  grootte  en  geftalte;  het 

welk  deeze  Autheur ,  om  dat  het  een  zwart 

Kruis  voert  op  de  roode  Dekfchilden ,  de  zwarte 

Ridder  tytelt.  Dit  heeft  het  Borftiiuk  zwart  $ 

zo  wel  als  't  Lyf ;  doch  een  ander  ,  nagenoeg 
van  de  zelfde  gedaante  ,  en  ook  gekruïft, 

heeft  het  Borftftuk  en  de  Pooten ,  zo  wel  als 

.de  Dekfchilden ,  rood:  daar  hy  derhalve  den 

naam  aan  geeft  van  de' roode  Ridder  (*)♦ 

Badder* 

Amerkanus, 
Amerikaan 

xii.        (12)  Aard -Tor  die  zwart  is ,  met  het  Borft* 

Jluk,  de  Pooten  en  Sprieten ,  Roejikleurig. 

De  zelfde  Sweedfche  Heer  heeft  deezen  in 

Amerika  ontdekt;  gely kende  naar  den  Veefter, 

doch  viermaal  zo  groot  zynde. 

(*)  Le  Chevalier  nolr  &  rouge.  Hl  ft.  dts  Inf.  &c.  p.  150* 

(12)  Carabus  niger,  Thoxace,  Fedibus  Autennisque  fcrria» 
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(13)  Aard  -  Tor  die  Pekzwan  is  9  met  een  V, 

uitgeholde  Streep  op  H  Borflfiuk  overlangs ,  afdeeu 

de  Voorpooten  gedoomd.  Hoofd- 
STUK» 

Doktor  Scopoli,  die  een  dergelyk  Tor-  xim 

setje  van  dit  Geflagt  op  't  Land  vondt,  zit-D^^ 
tende  veel  op  de  Aairen  van  het  Tarwe- Graan, 

merkt  op ,  dat  de  kleine  Aard-Torretjes  veelal 

de  Pooten  gedoomd  hebben  ,  en  dat  deeze 

Soort  5  derhalve ,  nader  diende  befchreeven  te 

zyn.   Zy  onthoudt  zig  in  de  Bofïchen ,  zege 

LlNN^US. 

(14)  Aard-Tor  die  het  Borftftuk  en  de  'Pooten 
Roeflkleurig;  de  Dekfcbilden  en  den  Kop  cephaius. 
7       7r,T7  ,     r  BlaauwKopi 
hemelfchblaauw  heeft* 

Dit  Infekt,  dat  men  op  de  Velden  vindt  > 

is,  volgens  de  befchryving  der  Sweedfche Die- 

ren 5  naauwlyks  grooter  dan  een  gemeene  Vlieg. 

Omftreeks  Parys  heeft  men  het  ook  waargeno- 

men ,  als  mede  in  Decnemarken. 

(15)  Aard-Tor  die  bet  Borflftuk  en  de  Pooten  , 

Roejlkleurig ,  de  Dekfcbilden  en  den  Kop  cyMut. 

zwart  beeft.  -  *wi^ 

(16) 

f13)  Carabus  pkeus,  Thorace  linea  excavatd  longïtudinali, 
znanibus  Spinofls,  Syfi.  Nat.  X. 

14)  Carabus  Thorace  Pedibusque  ferrugineis,  Elytris  Capi* ' 
teque  zneis.  Syfi.  Nat.  X„  Carabus  Capite  EJytrisque  caeru* 
leis,  Thorace  mbro.  Faun.  Suec.  $1$, 

(15)  Carabus  Thorace  Pedibusque  ferrugineis,  Elytris  €f 

li  VziLU  X.  Stuk  P  a  pU 



Afdeel, 
XX. 

Hoofd- 
stuk. 

xvx. 

Vaporari» orum. 

Der  Stook- 
huizen, 

xvir. 
hatuU 
Ikcede, 
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(16)  Aard-Tor  die  bet  Borjijluk  bruin  heeft , 

de  Pocten,  Sprieten  en  de  Dekfchilden 

van  voor  en,  Roejlkleurig. 

In  de  Stookhuizen  van  den  Akademie-Tuin,  te 

Upfal  ,  heeft  men  deeze  Soort  gevonden* 

(17)  Aard-Tor  die  zwart  is,  met  de  Pooten 

en  Sprieten  ros. 

Deeze  onthoudt  zig  in  Europa  niet  alleen , 

maar  ook  in  Noord- Amerika,  volgens  den  Heer 
Kalm. 

xviii. 
Fcrrugineus. 
Roeftkleu- 

(18)  Aard -Tor  die  Roejlkkurig  is>  met  bet 

Borjijluk  zeer  glad. 

Deeze  wordt,  gelyk  alle  de  voorgaande  en 

volgende ,  van  de  Tiende  Soort  af,  onder  de 

kleinen  geteld.  Hy  zal  egter  grooter  zyn  dan 

die  der  Stookhuizen ,  welke  naauwlyks  de  dub- 

belde grootte  van  een  Luis  hadt,  en  de  Mid- 

dagfe  (*)  5  hier  op  volgende ,  hadt  maar  de  en- 

kele grootte  daar  van. (19) 

piteque  atrls.  Syft,  Nat.  X.  Carabus  Capite  EÏytrisque  atris, 
Thorace  rubro.  Faun.  Suec.  526.  R.  Carabus  ïiiger,  Thorace  fr 

Antennis  Pedibusqu.e  ferrugineis.  Faun,  Suec.  524. 

(jtf)  Carabus  Thorace  fusco,  Pedibus  Antennis  Elytrisque 

antice  ferrugineis.  Syft.  Nat.  X.  Carabus  at  er,  Elytris  antice 

grifeis.  Faun.  Suec.  529. 
(17)  Carabus  niger,  Pedibus  Antennisque  rufïs.  Faun, 

Suec.  521. 

(18)  Carabus  ferrugineus ,  Thorace  glaberrimo.  Syft.  Nat.  X 

(*)  Caiabus  meridianus,  Fsun,  Sm.  Ed.  II.  p.  221,  N.  757. 
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(19)  Aard*Tor  die  zwart  is\  met  den  Kop%  V. 

Pooten  en  Dekjcbilden  y  bruinrood  >  de  Af^eel« 
Dekfcbilden  aan  de  lippen  Violet.  Hoofd- 

stuk. 

De  Heer  P.  Forskaöl  heeft  deezen  in  XIX% 

Duitfchland  waargenomen. 

(20)  Aard-Tor  die  Koperig  zwart  is,  met  de  Xx. 

Pooten  en  Sprieten  zwart.  SK* 

Onder  de  kleine  Aardtorretjes  f  niet  boven 

een  vierde  Duims  lang ,  wordt  dit  als  een  der 

gemeenften  aangemerkt.  Geoffroy  noemt 

hetzelve,  wegens  de  roodagtige  of  zwart  ge- 

bronfte  Kleur  *  le  Buprefte  rofette :  doch  Doktor 

S c o p o li  merkt  aan ,  dat  cp de  Kleuren ,  in 

deeze  Aardtorretjes ,  weinig  ftaat  te  maaken  is* 

Hy  hadt  'et  nog  geen  Koperig  zwarte  gevon- 

den ,  maar  wel  geheel  zwarte,  Koperig  groe- 

ne, of  met  de  Dekfchilden  zwartagtig  bruin: 

allen  ongevleugeld. 

(ai)  Aard-Tor  die  blaauwagig  zwart  is  >  met  xxï. 

de  Sprieten  van  onderen  rood.  xtemwag*** tige. 

(22)  Aard-Tor  die  Koperkleurig  is,  met  de  xxn 
Sprieten  van  onderen  rood.  Cupreus» 

(2o)KCpe
riSe' 

(19)  Carabus  nigcr,  Capite  Pedibus  Elytrisquc  teftaceis, 
Elvtris  apice  Violaceis.  Syft.  Nat.  X. 

(20)  Carabus  mgro-asneus  ,  Pedibus  Antennisque  nigris. 

Faun,  Suec,  $z-j. 

(21)  Carabus  nigrocoeruleus  ,  Antcnnis  ball  xubris.  Syft% 
Nat.  X. 

(22)  Carabus  Kneus,  Antemiïs  bafi  mbri%  Syft.  Nas,  X. 

ï.  DEJRL.  X.  STUK.  D  3 
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V-       (23)  Aard -Tor  die  zwart  is,  met  de  Pooten 

Afdeel.  en  Sprieten  PekzwarU XX, 

Hoofd-     Deeze  drie  kleine  Aardtorretjes  komen  in STUK. 

xxiii.  Sweeden  voor.  Hec  eerfte  is  op  de  Velden 

paus.    Zeer  gemeen  ,  en  heeft  de  grootte  van  een 
Pekzwarte.  ö  0 

Huisvlieg:  het  tweede  is  omtrent  van  gelyke 

grootte ;  doch  het  derde  ruim  eens  zo  groot  als 

een  Luis.  Men  vindt  dergelyken  door  geheel 

Europa.  Gronovius  tekent  alleenlyk  het 

laatfie  onder  zyne  drie  Soorten  van  Neder- 

landfche  Aardtorren  aan ,  als  zig  onthoudende 

in  de  Tuinen  en  Velden. 

'  xxiv.       (a4)  Aard-Tor  die  zwart  is ,  met  de  Dekfcbür 
Marginatus.  fan  mn  fan  raf^ 
Gerande.  ö 

Dit  heeft  het  geheele  Lyf  zeer  groen ,  zegt 

Linnteüs  ;  de  Dekfchilden  zyn  naauwlyks 

blykbaar  geftreept  :  de  rand  van  't  Borftftuk 
is  Roeftkleurig  ,  maar  naauwlyks  zigtbaar :  de 

buitenfte  rand  der  Dekfchilden  geheel  geel. 

De  Pooten  zyn  bruinagtig  ;  de  Sprieten  zwart. 

Men  vindt  'er  een  verfcheidenheid  van,  met 

den  Kop  en  't  Borftftuk  Koperkleurig.  Hoe 
kan  deeze  Soort  dan  zwart  genoemd  worden  ? 

Doktor  S  co  poli  nam  ook  een  gerand 

Aardtorretje  in  Karniolie  waar,  met  de  Dek- 

fchilden  een  agtfte  Duims  lang,  doorfchynen. 

^       '  de 

(23)  Carabus  niger  ,  Fedibus  Antennisque  piceis.  Syji. 
Nat.  X. 

(z+)  Carabus  niger,  Elytris  margine  üxvis.  Syft.  N«t.X. 



STUK. 

Vlugge, 
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de  en  roodagtig,  met  bruine  randen.^Dit     V. ' 

vondt  hy  op  het  Zand,  naby  de  Beek  Idria,  Av^L
; 

In  Svveeden  is,  op  het  Zand  aan  den  Oever  Hcofd 

der  Zee,  van  't  Eiland  Faroe  in  Gothland, 

een  Aardtorretje  gevonden  ,  dat ,  zo  men  ge- 

tuigt,  het  fnelfte  loopt  en  vliegt  onder  alle  de 

Schildvleugelige  Infekten:  weshalve  het  thans 

het  Vlugge  getyteld  wordt.  Dit  was  zwartag* 

tig ,  met  de  Pooten  bleek  5  en  de  helft  kleiner 

dan  een  Huisvlieg  (*). 

(2j)  Aard -Tor  die  Koperagtig  is ,  met  wele  xxv. 

ingedrukte  Stippen,  op  de  Dekfcbilden 

bier  en  daar  verfpreid*  pciige!P* 

(26)  Aard  -  Tor  die]  Koperagtig  is ,  met  zes  xxvr. 

Stippen  overlangs ,   op  de  Dekfcbilden  tl*?™  ** 

ingedrukU  St$«™ 

Deeze,  te  Opfal  vry  menigvuldig  voorko* 

mende  ,  is  van  grootte  als  een  Vlieg ,  en  heeft 

een  zeer  fterken  Goudglans ,  zweemende  naar 

dien  van  Japans  Koper.  In  Vrankryk  vindt 

men  ook  zodanigen.  In  Sweeden  is  een  Ko- 

perkleurig Aardtorretje  gevonden  met  twee 

Stippen,  zynde  naauwlyks  grooter  dan  een 
Luis* 

(*)  Faun,  Suec.  Ed.  II.  p.  222.  N.  80}. 

(25)  Carabus  fubzeneus ,  Elytris  pun<5ti«  vagis  plunmis  zm- 

preflïs.  Syft.  Nat.  X. 

f26)  Carabus  iubameus,  Elytris  pua&is  longitudinalibus  lex 

impreflls.  Syft.  Nat.  X.  Carabus  nitens ,  CapitC  Thoracequ§ 

cyjmeo,  Elytris  purpurcis.  Faun,  Suec,  519. 

I,  Deel,  X.  Stuk.  D  4 
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Afdeel. 
XX. 

Hoofd- 
stuk. 

xxv  ir. 

Uftufotus. 
Gebrr.nd- 
Kierkte, 

XXVIII. 
Crux  major* 
Groot-Kmis. 

XXIX. 
Crux  minor. 
Klein  Kruis. 

XXX. 

Qttadrima- cuimtus* 

Viervlak- 

kige. 

Luis*  Het  ontbreekt  ons  ook  niet  aan  derge- 

lyken,  die  met  het  Vergrootglas  zeer  fraay  te 

befchouwen  zyn. 

(27)  Aard -Tor  die  het  BorJIJluk  zwartagtig 

beeft .  de  Dekfchüden  donker  met  twee 

bandeerfelen. 

(28 )  Aard  -  Tor  die  het  BorJIJluk  en  den  Kop 

roodagtig  zwart  heeft  ,  de  Dekfchüden 

Roefikleurig  met  een  zwart  Kruis. 

(29)  Aard- Tor  die  het  BorJIJluk  bleek  geel 

en  glad*  en  de  Dekfchüden  van  agteren 

zwart  beeft,  met  twee  geele  Wakken. 

(30)  Aard-Tor  die  het  Borfljluk  geel  heeft  9  de 

Dekfchüden  zeer  flomp  en  bruin,  met 

twee  witte  Vlakken. 

Deeze  allen  zyn  omtrent  eens  zo  groot  als 

een  Luis ,  en  derhalve  zeer  kleine  Aardtorret- 

jes,  in  Sweeden  gevonden  ,  en  door  de  ge* 

daan* 

(27)  Carabus  Thorace  niftricante,  Elytris  obfeuris  bifascia- 

tis.  Syft*  Nat.  X,  Carabus  niger ,  Coleoptris  pone  fascia  fer* 

ruginea;  lateribus  macula  ferrugine?..  Faun.  Suec,  528. 

(23)  Carabus  Thoracc  Capitcrpe  nigro  rubescente,  Coleop- 

tris ferrugineis ,  cruce  nigra.  S  ft.  Nat.  X. 

(19)  Carabus  Thorace  ju;eo  glabro,  Elytris  poftice  nigris* 

maculis  duabus  flavis.  Syjh  Nat,  X. 

(30)  Carabus  Thorace  flavo  ,  Elytris  obtufisiïmis  fuscis, 

maculis  cluabus  albis.  Syft.  Nat.  X.  Carabus  niger  Thorace 

fenngineo,  Elytroruift  uiaciilis  quatuoriividis.  Faun*  Suec.  53  a. 



de  Aard-Torren.  5? 

daante,  plaatzing  of  Kleur  der  Vlakken,  niet  V, 

dan  met  een  Vergrootglas,  te  onderfcheiden.  A^EL# 
By  naauwkeurig  onderzoek  zal  men,  in  ons  Hoofd- 

Land,  ook  wel  dergelyken  of  nog  anderen,  STUI1* 

kunnen  waarneemen.   Die  met  de  Kruifen  ge- 

tekend ,  noemt  de  Keer  Geoffroy,  des- 

wegen ,  Ridders ,  als  gemeld  is :  de  genen , 

die  vier  Vlakken  hebben,  geeft  hj  den  naam 

van  Buprejle  Quadrille ;  hoedanigen  hy'er,  om- 
ftreeks  Parys,  vondt,  van  een  agtfte  tot  een 

vierde  Duims  lang,  zwart,  met  het  Borftftuk 

rond  of  plat ,  de  Dekfchilden  glad  of  ge- 

ftreept  ,  de  Vlakken  Loodkleurig.   Zy  kwa- 

men voor,  aan  de  Oevers  der  Rivieren  enBee- 

ken.   De  Heer  Muller  heeft  'er  in  Dee- 

nemarken  één  ,  naauwlyks  zo  groot  als  een 

Luis,  in  zyn  Kruidboek  gevonden. 

(qO  Aard -Tor  die  geel  is ,  met  den  Kop  xxxi. 

zwart  en  de  Dekfchilden  zeer  ftomp.  zwartkopje. 

In  Duitfchland  is  deeze  Soort,  door  den 

Heer  Forskaöl,  waargenomen.  Behalve 

de  Kleur  fchynt  zy  veel  overeenkomft  te  heb- 

ben met  dat  Aardtorretje ,  van  grootte  als  een 

Weegluis,  in  Sweeden  zeldzaam,  't  welk  de 

Dekfchilden  fchuins  geknot  heeft  (*). 

XXI.  HOOFD- 

(31)  Carabus  flavus,  Capite  nigro  ,  Elytris  obtufisfimi*» 

Syft,  Nat.  X. 

(*)  Carabus  truncatellus.    Faun.  Suee.  Ed.  II.  p,  224, 
N.  8x4. 

t  DüEJL,  X.  STUK.  D  5 
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V. 

Afdeel. 
XXI 

Hoofd.  XXI.  HOOFDSTUK. 
STUK. 

Befchryving  van  't  Geflagt  der  Meel-Tor* 

ren,  tot  bet  welke,  wegens  de  overeenkomfi 

mn  Gefialte ,  verfcheide  Aard-  of  Kelder-Tor- 

ren zyn  ïhuis  gebragt. 

Naams.  Tn  de  eigentlyke  betekenis  neemt  men  't  La- 

reden.  x  £ynfche  Woord ,  Tenebrio,  voor  iemand  die 
het  Licht  fchuuwt  en  zig  over  dag  verholen 

houdt.  Dit  kan  op  veele  Infekcen  toegepaft 

worden;  doch  Linn^eus  gebruikt  dat  Woord 

tot  een  Geflagtnaam  voor  deezc,  die  ,  niet 

minder  dan  de  Aard- Torren,  de  Duillernis 

fchyncn  te  beminnen.  Eenigen  onthouden  zig 

in  de  Huizen  en  in  't  byzonder  in  de  Kelders, 

cn  dus  op  donkere  vogtige  plaatfen ,  doch  niet 

allen ,  en  dus  is  de  benaaming  van  Kelder-Tor- 

ren zo  min  algemeen  als  die  van  Meel- 

Torren;  welke  ik  egter,  om  dat  de  eerfte 

Soort  dien  Naam  voert ,  en  dat  de  Wormen 

van  verfcheide  Soorten  ,  volgens  onzen  Au- 

theur  (*),  in  het  Meel  en  andere  Spyzen 

leeven  ,  daar  aan  geef.  Sülzer  noemtze, 

wegens  haar  verflindende  aart,  nog  oneigener, 

Haus-Schaben,  dat  is  Huismotten. 

Kenmerken,  Met  veele  andere  Torren  en  Torretjes  ko- men 

(*)  Tenebnonis  Larvac  vivunt  in  fuffbeatis  locis  et  cjuisqui- 

liis.  Plures  in  Farina  aliisque  Cibariis.  Syjï.  Nat.  X.  p.  417, 



D  E   M  E  E  L  -  T  O  R  R  E  N.  5£> 

men  de  Meel  -  Torren  wel  overeen ,  iu  de  ge.  V. 

zoomdheic  van  hec  Borflftuk,  doch  verfchil-  A^L' 
len  van  fommigen  door  het  uitfteeken  van  den  Hoofd  j. 

Kop  ,  dien  zy  niet,  gelyk  de  Schildpadjes,  STUK* 

Schilddraagers ,  en  veele  Torretjes ,  daar  on* 

der  bedekt  hebben  ,  of  uitrekken  en  verber- 

gen kunnen.   Hun  Borftftuk  is  ook  niet  plat, 

gelyk  in  de  Aard -Torren  ,  maar  een  weinig 

verhevenrond;  de  Dekfchilden  zyn  zo  ftyf  niet 

en  ongezoomd.   De  figuur  der  Sprieten ,  die 

als  uit  Kraaien ,  aan  een  Draad  gereegen,  famen- 

gelteld  zyn ,  met  het  uiterfte  Leedje  rondagtig  ; 

onderfcheidtze  ook  van  andere  Geflagten.  Men 

kan  hier  by voegen,  dat  'er  vyf  Leedjes  zyn 
in  de  Voeten  van  het  eerfte  en  tweede  Paar , 

en  maar  vier  in  die  der  Agterpooccn  ;  het  welk 

ook  in  de  Spaanfche  Vliegen  en  Aardvlooijen  , 

doch  in  weinig  anderen,  plaats  heeft.    De  by- 

zonderheid  van  de  Dekfchilden  aan  één  ge- 

groeid en  geen  Vleugelen  daar  onder  te  heb- 

ben ,  is  niet  algemeen. 

't  Getal  der  Soorten  van  dit  Geflagt  is  by  soorten, 
L 1 N  n  je  u  s  veertien ,  waar  onder  eenige  Uit- 

heemfche,  en  de  vyf  laatften,  volgens  hem, 

ongevleugeld. 

(1)  MeeLTor  die  geheel  donker  bruin  is* L 

j}e  Mecl-Tor
, (*)  Ter.ebrio  niger  totiis.  SyJf.Nat.X.  Gen.  18  7.  Mordella 

Antennarum  articulis  Icntlformibus  ,  ultimo  globofo»  Faun* 

Suec.  547.  FR1SCH.  ƒ»ƒ.  III.  p.  I.  T.  X. 

ï.  Deel,  X.  Stuk. 



6b    Beschryving  van 

V.        De  Heer  Geoffroy  noemt  deeze  Soort 

AXXE{EL-  Tenebrion  met  negen  gladde  Streepen,  en  zege 
Hoofd,  dat  menze  vindt  in  de  Vuiligheid  der  Huizen. 

stuk*    j^en  ontmoet  decze  Torren  meefl  in  de  Meel- 

molens  en  Bakkeryen  ,  of  ook  in  het  Zuur- 

deeg, dat  by  ons  gemeenlyk  van  Geerftmeel, 

met  Wyn  tot  Koeken  gemaakt ,  beftaat  ,  zegt 

Doktor  Sc o poli.   Het  Masker,  dat  bekend 

is  onder  den  naam  van  Meelworm ,  onthoudt 

zig  in  het  Meel  of  ook  in  't  Soldaaten  Brood , 

daar  het  dikwils  twee  Jaaren  in  blyft  voor  dat 

het  verandere,  zegt  Limn^eus.  Grono- 

vius  maakt  'er  geen  gevyag  van  onder  de  In- 
fekten  van  Nederland:  als  of  de  MeeMbrren 

by  ons  niet  bekend  waren. 

Meel-        Wy  weeten  ,  dat  de  Meel- Wormen  een  zeer 

pi^xxv:ili^e^er  ̂ as  zyn  voor  de  Nagtegaalec ,  waar 

u  mede  men  dezelven  het  gereedfte  kan  vangen. 

Van  dien  Worm  geeven  wy  hier  de  Afbeel. 

ding,  naar  de  leevende  Voorwerpen  getekend. 

Zy  zyn  zo  bleek  niet  als  men  ons  wil  wys- 

maaken  (*) ,  maar  veeleer  geel  of  rood  en  ros- 

sgtig,  ja  fomtyds  byna  Oranjekleur,  gelyk 

Frisch  reeds  waargenomen  heeft,  zeggen- 

de,  datzy,  in  alle  Vervellingen ,  welke  vier- 

maal, gelyk  in  andere  Infekten ,  plaats  hebben, 

hunne  geele  Kleur ,  die  naby  komt  aan  't  Ka- 
ftanjebruin  ,  behouden.  Eigentlyk ,  heeft  ieder 

Ring  of  Lid  een  bruiner  Zoom,  die  de  Kleur, 
naar 

(*)  I«arva  pallida  glabra  &c,  Faun.  Susc»  Ed.  II.  p.  22$. 

/ 



de  Meel  -  Torren.  6i 

naar  de  buiging  van  het  Lyf ,  dat  zeer  ftyf  is,  V. 

een  weinig  doet  verfchillen.   De  Worm  is  lang  A^xf  ̂ 
en  fmal,  aan  den  Kcp  voorzien  met  twee  Voe-  Hoofd. 

Iers  of  Sprieten  en  daar  onder  twee  Nypers ,  STÜK* 

zo  fterk  ,  dat  het  Infekt  daar  mede  door  dikke 

Planken  booren ,  of  een  Gat  in  Hout  kan  maa- 

ken ,  cm  rjg  daar  in  te  verbergen. 

De  Meelworm  leeft,  zegt  hy,  een  geheel 

Jaar ,  voor  dat  dezelve  in  een  Tor  verandert, 

Ondertuflchen  vreet  hy  geduurig  Meel  cn  laat 

daar  in  zyn  zwarttgdgeDrek;  boorende  tot  op 

den  bodera  in  hetzelve,  en,  fchoon  het  Meel 

niet  famengedrukt  is,  valt  doch  de  Opening, 

door  hem  daar  in  gemaakt,  agter  hem  niet  toe. 

Veranderen  moetende  kruipt  hy  weg  of  knaagt 

in  het  Hout  zo  groot  een  Gat ,  als  hy  ruimte 

daartoe  noodig  heeft»  Voor  de  laatfte  Veran- 

dering dervende,  of  ook  nog  leevende,  kun- 

nen deeze  Wormen  ligt  uit  het  Meel  gezift 

worden ;  doch  de  Drek ,  de  vier  Huidjes  en 

het  Houtzaagzei  ,  dat  zy  maaken  ,  blyVen 

fomtyds  in  het  Meel  en  worden  mede  in  het 

Brood  gebakken*  Eens  in  een  Vat  zynd#  kan 

menze  'er  bezwaarlyk  uit  krygen;  deWyl  de 
gaatjes  in  het  Hout,  daar  de  Jongen  pf  Eije- 

ren  in  kunnen  zitten,  met  Meel  verdopt  zyn: 

ten  zy  men  het  Vat  een  geheel  Jaar  ledig  (laan 

cn  dikwils  uitkloppen  laat.  Dus  zyn  het  ook 

tevens  Houtwormen,  die  de  Schors  van  Boo- 

men  en  rottig  Hout  knaagen  ,  wanneer  zy 

geen  Meel  kunnen  bekomen. 

i.  DiÏ£.  x.  Stuk.  Als 



6i     Beschryving  van 

V.        Als  de  Worm  zyne  laatfle  Huid  afgelegd 

AxxiEL#  heeftf  verandert  hy in  een  Pop  >  die  ooIc  8eel 
Hoofd-  is  en  de  twee  puntjes  aan  de  Staart  behoudt , 

stuk.    joopende  agterwaards  fpits  en  ruig  zynde  door 

drie  Stekeltjes  op  ieder  Ring.    Na  verloop  van 

eenige  Wecken  komt  daar  uit  de  Meel-Tor 

rixx xvin. voort,  die  m  Fig*  2,  is  afgebeeld.    Deeze  is 

Fi&'  x%      in  't  eerft  geel  ,  doch  wordt  wel  haaft  zwart* 

agtig  bruin  ,  met  den  Kop  en  't  Borftfchild  glan* 

zig  ,  de  Dekkhilden  dof  van  Kleur.  JZy  paa- 

ien fchielyk  en  leggen  geelagtige  Eijeren. 

(2)  Meel-Tor  die  zwart  en  van  enderen 

bruin  is>  met  de  randen  van  het  Eorfl* 

Jtuk9  van  voor  en  en  van  agteren>  hoekig 

getand. 

De  Heer  Brander  heefc  deezen  te  Al- 

giers gevonden  5  zynde  aan  den  voorgaanden 

gelyk,  maar  vyfmaal  kleiner  (*),  van  boven 
geheel  zwart ,  van  onderen  %  als  ook  de  Sprie. 

ren  en  Pooten  5  Pekzwart.  De  Dekfchilden 

zyn  geftreept.  De  rand  van  't  Borflftuk  heeft 
van  vooren,  wederzyds,  een  uitfteekend ,  van 

agteren  een  flaauw  Tandje. 

(3) 
(z)  Tenebrio  niger  fubtus  piceus,  Thoracis  marginibus  an- 

tice  pofticcque  dente  angulatis.  Syft»  Nat»  X. 

(*)  De  langte  van  den  Meel-Tor  ruim  een  half  Duim  of 
zeven  Liniën  zynde,  zou  dan,  volgens  evenredigheid  en  gc- 

lykheid  van  Geftalte,  de  langte  van  deezen  moeten  zyn  onge* 
vaar  twee  derde  Duims  qf  vier  Liniën. 

Maurita» 
nicus. 
Moorfche. 

1 
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C3)  Meel-Tor  die  Roejlkleurig  is  met' geftreep»  V. 

te  Dekfchilden.  A™fL* *  aai. 

Deeze,  die  zig  in  Vuiligheden,  onthoudt,  is  HS°J™- 
in  de  Zuidclyke  deelen  van  Swceden  gevonden  In> 

door  D.LECHE,  hebbende  de  grootte  enge-^^f- 

daante  van  een  middelmaatige  Aard-Tor.  "Tor. 

,   (4)  Meel-Tor  die  z<wart  en  zeer  glanzig  is9  lv# 

hebbende  bet  Borftjluk  rond  ,  en  bet  Kop* 

fchild,  van  voor  en  >  met  een  verheven  rand. 

In  Barbarye  nam  gemelde  Heer  Brander 

deezen  waar  ,  van  dergelyke  grootte  als  de 

Keuken-Tor,  hebbende  de  Dekfchilden  van  ag- 

teren  aan  elkander  vaft  en  naauwlyks  fpits. 

(5)  Meel-Tor  die  Pekzvoart  is ,  met  de  KlaauvoU  v. 

jes  der  Voorpoten  Vingeragtig.  Graaver* 

Deeze  onthoudt  zig  9  by  Upfal  5  in  de  Dui- 

nen of  Zandheuvelen  ,  die  hy  doorgraaft,  óf 

ook  in  rottige  Beukeboomen.  Hy  is  viermaal 

zo  klein  als  de  voorgaanden  3  hebbende  het 

Lyf  wat  langer  dan  een  Weegluis  en  bruin. 

De  Voorpooten  gelyken  naar  die  van  den  Mol. 

IcrekeU 

m 

(3)  Tencbrio  ferrugineiis  ,  Elytris  ftriatis.  Syfl.  Nat.  X. 

Mordella  ferrugineo-rufa ,  Thorace  antice  depreflo.  Faun.  $utc. 

54*. 
(4)  Tenebrio  ater  glaberrimus,  Thorace  orbiculato,  Capitis 

clypeo  antice  margine  elevato.  Syfim  Nat.  X- 

(s)  Tenebrio  picens,  Digitis  anticis  palmato-digltatli,  Syfl% 
Nm.  X. 



<>4  Eeschryvingvan 

(6)  Meel-Tor  die  geheel  bruin  is  ,  met  het 

Borjljiuk  langwerpig  en  vyf hoekig  getand. 

V. 

Afdeel. 
XXL 

^°°;,D"     Men  heeft  deezen ,  ter  groote  van  een  Luis  5 STUK. 

vl  in  rottende  Kruiden  of  Vrugten ,  gevonden ,  in 

^jfZr    de  Huizen  in  Sweeden. 

vrr. 
PediculariüSm 
Luisagtige. 

VUL 
Erraticus. 
Dooiende. 

TX. 
PalUn  Sm 
JBleeke. 

X. 
MortifagüS, 
Stinkende. 

Pl.LXXVIII. 

(7)  Meel-Tcr  die  zwart  zV,  met  twee  breede 

geele  Banden  op  de  Dekfcbilden, 

(8)  Meel-Tor  die  zwart  is,  met  de  Sprieten  9 

bet  föndagtig  Borjljiuk  en  de  Dekfcbilden , 

Roefikleurig  9  de  Dekfcbilden  aan  de  tip- 

pen bruin. 

(9)  Meel-Tor  die  bleek  roodagtig  is. 

Deeze  drie  zyn ,  altemaal ,  byna  van  groot- 

te als  een  Luis  of  Weegluis ,  't  welk  den  By- 
naam  aan  de  eerfte  derzelven  geeft. 

(10)  Meel-Tor  die  ongevleugeld  is  ,  met  de 

Dekfcbilden  fpits  aan  't  end. 

Dee- 
(6)  Tenebrio  fusctis,  Thorace  oblongo  ;  angulis  quinque 

denticulatis*  Syft.  Nat,  X. 

(7)  Tenebrio  niger  ,  Elytris  hsclis  duabus  flavis  latis.  Syft* 

Nat.  X. 

(s)  Tenebrio  niger,  Antennis  Thorace  fuborbiculato  Ely- 

trisque  ferrugineis ,  Elytris  apice  fuscis.  Syft*  Nat.  X. 

(9)  Tenebrio  pallide  teftaceus.  Syft.  Nat.  X. 

(10)  Tenebrio  apterus,  Coleoptris  mucronatis.  Syft.  Nat, 

X.  Tenebrio  ater,  Coleoptris  acuminatis.  Faun.  Suec.  594» 

Blatta  foetida.  ALDR,  Inf.  499.  Mouff.  Inf.  159.  Sca- 

rabsus  impennis  tardipes.  Jon  s  t.  Inf.  T.  16.  f.  ,  PRIICH. 

Inf.  XIU,  T.  zu  PET.  Gaz.  T.  24.  C  7« 



Deeze  behoort  eigentlyk  niet  tot  de  Meel-  V. 

Torren;  maar  volgens  zyne  Woonplaats  tot  de  ̂ xT^' 
Kelder-Torren  (*>    Ook  zou  men  hem  tot  de  Hoof*. 

Aard*  of  Meft-Torren  kunnen  t'huis  brengen ;  $TÜ^ 

dewyl  hy  zig  dikwils  op  't  Veld ,  en  in  de  Tui- 
nen* in  vogüge  plaacfen,  onder  de  Vuiligheden 

onthoudt,   't  Is  dan  ook  geen  wonder,  dathy, 

gelykerwys  veelen  derzei  ven,  een  onaangenaa- 

me  Reuk  heeft;  des  men  hem,  van  ouds, 

reeds  Jlinkende  gebynaamd  vindt,  Hy  is  geheel 

ongevleugeld,  cn  niet  gelyk  eenige  Aardtorren, 

van  welken  men  ,  om  dat  'er  een  foort  van 

kleine  Wiekjes  onder  de  Dekfchüden  zitten, 

met  meer  naauwkeurigheid  kan  zeggen  ,  dat  zy 

niet  vliegen ,  dan  dat  zy  ongevleugeld  zyn.  In 

dee^e  Soort  zyn  zelfs  de  Dekfchüden  aan  mal- 

kander vaft ;  des  men  die  niee ,  dan  met  moei- 

te, kan  van  één  fcheiden.  De  Tor  i$  geheel 

zwart ,  en  van  Geflalte  als  de  Afbeelding  aan- 

wyft. 

Deeze  Torren  wil  men  dat  onder  de  Win-  cekufe 

keimiddelen  behoord  hebben  ,  en  zy  zouden 

van  de  Ouden  aangepreezen  zyn  tegen  dePyn 

in  't  Oor,  mids  men  een  weinig  van  dat  ftin* 

iendVogt,  het  welk  zy  van  agteren  uitgeeven* 

gelyk  demeefte  Torren,  wanneer  menzetnec 

Handen  aanraakt  ;  in  Wol  of  Katoen  getrok- 

ken ,  in  het  Oor  ftak.  Anderen  zeggen ,  dat 
dc 

(*)  De  geen  naar  welken  onze  Afbeelding  i$  gejtii&akt ,  was/ 
hier  in  de  Stad ,  in  een  KeJder  gevangen* 

h  VML  £t  STVK,  E 
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V,     de  Olie ,  waar  in  men  deeze  Torren  gekookt 

AXXIL#  heeft  9  dienftis  Zy  om  dc  Wratten  weg  te 
Hoofd-  neemen:  anderen  pryzen  die  aan ,  tegen  Schurft 

«tuk.    en  Kwaad  Zeer  op  't  Hoofd.   Mooglyk  ver- 
fchillen  zy,  in  dit  opzigt,  niet  veel  van  de 

*  zie    Meft-Torren  *. 
't  IX.  STUK. 
Bladz.  199.  , 

(11)  Meel- Tor  die  ongevleugeld  is,  met  de XI 

Muncatus.  Dekfcbilden  ftovip  ,  en  daar  op  Jkkelige 

stekelig  *  Streepm. 

Zodanig  een,  uit  Spanje  afkomftig,  bevondt 

zig  in  het  Kabinet  van  haarc  Koninglyk  Sweed- 

fche  Majefteit. 

(12)  Meel. Tor  die  ongevleugeld  en  hlaauw- 
XII 

Cxrttieus.  cigtig  is ,  met  het  Borjlftuk  eenigermaatê 

fitae,  rond  m  de  Dekfcbilden  jiomp€ 

Deeze  onthoudt  zig,  volgens  Likn^eüs, 

ook  in  Spanje.  Pbtiver,  die  hem  noemt  de 

Zwart'blaaiwoe ,  Bloedige ,  Eijerleggende  Land» 

Tor,  hadtze  van  verfcheiderley  grootte  waar- 

genomen, en  zy  fpoogen,  als  menze  greep  9 

een  Bloedig  Vogt  uit.  Die  hy  afbeeldt  is  twee- 

derden Duims  lang. 

(11)  Tenebrio  apterus,  Coleoptris  obtuHs,  ftriis  muricatis. 

M.  L.  U.  PET.  Gaz.  II.  T.  s>2.  f.  14. 

(12)  Tenebrio  apterus  coeralescens,  Thorace  fuborbiculato3 

Coleoptris  obtufis*   f  E  T#  Cazn  T.  zz.  ft  tf.   LlST,  Ang» 
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(13)  Meel -Tor  die  ongevleugeld  is ,  met  het  V. 

Borftftuk  Spilrondagtig  en  de  Dekfchilden  A^zt 
gsboekt.  Hoofd. STUK* 

Deeze,  uit  Egypte  afkomftig ,  bevondt  zig  xni. 

in  het  Kabinet  van  de  Koningin  van  Sweeden.  gSS" 
Op  ieder  Dekfchild  zyn  vier  verheven  Stree- 

pen,  waarvan  de  derde,  op  zyde,  verhevea 

is,  gekield,  getand. 

(14)  Meel-Tor  die  ongevleugeld  is ,  met  hei  xiw 

Btrjtfluk  ovaal,  gerand,  de  DekfcbildenlZi^ 

gekield.  tl&* 

Deeze  heeft  het  Borftftuk  gelyk  de  Aard- 

Torren,  zegt  onze  Autheur,  naamelyk  ov&al 

en  gezoomd,  en  Nypers  zo  lang  als  de  Kop 

is.   De  Dekfchilden  maaken    een  verheven 

Rug ,  en  fchynen  als  aan  malkander  vaft  ge- 

groeid te  zyn,  welke  byzonderheid  in  weinig 

andere  Aard-Torren  plaats  heeft,  en  het  In- 

fekt  is  volftrekt  ongevleugeld.   De  zelfde  Af« 

beeldïng  van  Frisch  wordt  aangehaald,  dï& 

op  de  zevende  Soort  van  Aard-Torren  aange* 

haald  is ,  en  die  ook  bygebragt  wordt  van 

Geoffroy,  plaatzende  deezen  Tor  in  zyn 

Geflagt  van  Goudhaantjes ,  onder  den  naam 

(13)  Tenebrio  apterui ,  Thorace  terctiusculo  3  Coleoptric 

angulatis.  Syjl.  Nat.  X.  M.  L.  U. 

(14)  Tenebrio  apterns,  Thorace  ovali  marginato,  Colcoptn-i' 
carinatis.  Syflm  Nat.  X.  Tenebrio  ater,  Colcoptiis  pone  fotaij* 
dadf|  Maxillis  promincntibllït  Faun.  Suet.  S9S* 

h  Di&Jk)  X,  StüK,  E  2 
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V,     van  Purpers  watt  ,  met  de  Dekfchilden  famen- 

gegroeid  en  ongevleugeld  5  of,  in 't  Franfch, 

Hoofd-  Goudhaantje  met  een  enkeld  Dckfchild.  Het  komt 

stok    daar  mede,  zegt  hy,  in  Sprieten  en  gefponfte 

Pooten,  ja  zelfs  in  de  rondagtige  gedaante, 

overeen;  zynde  vaneen  vierde  tot  ruim  een  half 

Duim  lang*   Men  vindt  het  dikwils  ic  de  Tui- 

nen en  Boffchens  en  het  Wormpje  onthoudt 

*  c«a«  zig  op  het  Walftroo  %  daar  het  van  leeft. Lait 

^^^^^^^^^^^^^^ 

XXII.  HOOFDSTUK. 

Befcbryving  van  't  Geflagt  Mey-Torren, 
tot  bet  welke  niet  alleen  de  zogenaamde  Mey* 

Wormen,  maar  ook  de  alom  bekende  Spaanfche 

Vliegen  ,  en  verfcheide  Byfoorten  daar  van , 

zyn  fbuis  gebragu 

mam,  Jpet  even  zo  veel  regt  als  aan 't  voorgaande, 

JJYJL  geef  i'K  den  naam  van  Mey-Torren 
aan  dit  Geflagt ;  om  dat  de  eerfte  Soort  dien 

va?i  Mey-Worm  voert,  welke  oneigen  is,  niet 

minder  dan  die  van  Melo'é ;  hoewel  men  den- 
zei ven  voor  dit  Infekt  gebruikt  vindt  by  ou- 

de Autheurcn.  Ik  hebze  daar  door  van  de 

Mey-Kevers,  die  een  Soort  van  Torren  zyn, 

getragt  te  onderfcheiden. 

Kenmerken.  Linnjeus  heeft  tot  Kenmerken  gefte!d5 

de  zonderlinge  figuur  der  Sprieten,  die  ook 

wel  uit  Bolletjes  of  Riogetjes ,  als  aan  een 

Draai 
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Draad  gcreegen ,  zyn  faraengefteld ,  maar  het  v. 

uiterfte  Leedje  Eirond  hebben  :   het  Borftftuk  a^reu 

rondagtig;  de  Dekfchilden  zagt  en  buigzaam:  HoofoI 

den  Kop  bultig,  gebopgeq»  stuk* 

Hy  brengt  'er  in,  voor  eerfl:  de  Mey.Wor-  |Sooïten men,  die  ongevleugeld  zyn;  ten  anderea  da 

Spaanfche  Vliegen  van  vericheïderley  gedaaiitc 

en  grootte.  Dit  maakt  in  *t  geheel  agt  Soorten. 

EERSTE  ARTIKEL 

Die  ongevleugeld  zyn ,  met  de  Dele- 

fchilden  zo  lang  niet  als  het  Lyf. 

(1)  Mey-Tor  die  ongevleugeld  is ,  met  bet  r. 

Lyf  Haaiiwagtig  paarfch.  bIusfearMm 
Mey-Wonm 

By  de  oude  Autheuren  is  deeze  ProScara* 

baus  of  Anti-Cantharus  genoemd  ge  weeft,  uit 

de  valfche  onderftelling,  dat  hy  door  de  Paaring 

van  Mannetje  en  Wyf je  van  de  overige  Torren 

verfchilde  ,  die  men ,  als  gezegd  is  (*),  waande  *  stuk» 

dat  altcmaal  Mannetjes  waren,  en  derhalve  gaf  *  *' 23 8* 
men  hem  den  tytel  van  Baftaard-Tor,  of  half- 

ilagtige;  miflehien  ook  om  dat  hy,  in  gedaan- 

te, eenigermaate  naar  de  Vliegen  gelyfct.  De 

Duitfchers  noemen  hem,  om  dat  het  Lyf,  van 

ag- (1)  McIqc  npterus,  Corpotc  Viofcceo*  Syft.  Nat.  x.  Gen, 

xss.  Faun.  Suec.  $$6*  Mouff.  /«ƒ.  J62.  f.  med.  Jonst. 

Inf.  T.  i*.  Goed*  Inf*  II.  T.  4*2.  Frïsch.  Uj\  yt  T,  6. 

f.  5.  List,  Goed.  f.  no*  Vcnnii  MajqJis.  Cj-ut,  &«m 

rcb.  Op.  II.  p.  75. 

X.  Dsel.  x.  Stuk.  E  3 
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V.     agtercn,  in  de  Wyfjes,  zo  Wormagtig  is,  en 

Axxu' dat  hy  in  de  Mey-Maand  voor  den  das komt» 
Hoofd-  Majcn-Wum*  dac  is  Mey-Worm.  Dc  Frau- 

stuk.    {chcn  ty telen  hem  cok  wel  Scarahée  on^uzu%r 

dat  is  Smeerige  of  Vette  Tor,  wegens  de  Olie* 

agtige  Smeerigheid  van  zyn  Lyf,  en  de  En- 

gelfchen  geeven  'er  den  naam  van  OyUBettkf 
dat  is  Olie-Tor,  om  de  zelfde  reden,  aan. 

«xxxvuii    Sommigen  verhaalen  ,  dat  dit  Infekt  van 

-Rs>  *.      ̂ 5]^  ajs  eeQ  Vinger  en  van  langte  als  de  Pink 
van  een  Menfch  zy ;  doch  zo  groot  ziet  menze 

zelden*   De  langte  is  ongevaar  een  Duim ,  en 

de  breedte  een  half  Duim   op  't  hoogfte. 
Het  heeft  den  Kop  naar  dien  van  een  Vlieg 

gelykende  ,  groot  en  nederwaards  geboogen ; 

het  Borftftuk  is  fmal  ,  rondagtig  en  niet  ge- 

zoomd, waar  aan  twee  Dekfchildcn  zitten,  die 

buigzaam  zyn ,  als  Leer.   De  Kop ,  het  Borft- 

ftuk en  de  Dekfchilden,  die  maar  een  gedeel- 

te van  het  Agterlyf  bedekken,  zyn  altemaal 

Sagrynagtig  gepointileerd  ,  doch  de  Ringen  van 

het  Lyf  zyn  met  een  gladder  Huid  gedekt» 

Voorts  kan  men  van  de  Geftakc  beft  uit  de 

Afbeelding  oordeelen ,  die  naar  een  Mannetje 

is  gemaakt.   De  Wyfjes  hebben  het  Agterlyf 

veel  verder  uitftcekende,  en  vertoonen  zig,  als 

half  Worm,  half  Vlieg.   De  Kleur  valt  door- 

gaans in  't  Violette  of  is  glimmend  blaauw- 

agtig,  inzonderheid  onder  aan  't  Lyf;  doch 

die  van  den  Kop,  het  Borftftuk  en  de  Dek- 

fchilden ,  dof  zwart» 
Mea 
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Men  vindt  de  Mey- Wormen  op  vlakke  Vel*  v. 

den  cn  Heuvels ,  aan  de  zyde  die  naar  de  Zon  A^EjjU 
legt ,  in  de  Maand  Mey.    Hun  Voedzel  be-  Hoofd- 

ftaat  in  veelerley  Groente  en  Kruiden,  inzon-  STÜK* 

derheid  die  fcherp  van  Sap  zyn,   Zy  hebben 

een  Reuk,  zweemende  naar  dien  van  Violen. 

In  Holland  zyn  zy  zeldzaam,  doch  vry  ge« 

meen  in  Gelderland,  het  Sticht  van  Utrecht, 

en  daar  ornüreeks.  In  de  Paaring  haakt  zig  het 

Mannetje,  met  zyne  kromme  Sprieten,  aan 

die  van  't  Wyfje,   cn  blyft  'er  lang  aan  zit- 

ten ,  wordende  van  't  zelve  voortgedragen. 
Om  de  Eijeren  te  leggen ,  begraaft  het  Wyfje 

zig  ongevaar  een  Duim  diep  in  de  Aarde, 

en  komt  dan  weder  te  voorfchyn,  leevende  nog 

eenige  Dagen;  doch  een  koude  Nagt  doetze 

fierven.   De  Jongen  komen  nog  in  Juny  van  't 

zelfde  Jaar  uic:  zyzyn  roodagtig  geel,  hebben- 

de een  lang  Agterlyf,  en  onder  het  voorfte 

van  het  Lyf ,  dat  uit  drie  Ringen  beftaat,  zes 

Pooten.   Na  eene  herhaaling  van  Huidverwis- 

felingen ,  in  de  laatfte  van  welken  zy  eerft  de 

Dekfchilden  krygen  ,  die  hun  als  gevleugeld 

vertoonen ;  hoewel  zy  het  niet  zyn :  blyven  zy 

den  Winter  over  in  Kleyige  Aarde,  daar  de 

Nattigheid  en  Vorft  niet  by  kan  komen,  tot 

in  de  Mey-Maand  van  Vjolgcnde  Jaar;  zegt 
Frisch. 

Indien  men  dit  Infekt  maar  effen  aanraakt,  Gebruik, 

geeft  het  een  Smeerig  Vogt,  van  geelagtige 

Kleur  ,  naar  Olie  gelykende  ,  uit  de  Ge- 

l.  dkel,  x,  stuk*  E  4  wrig- 
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V.     wrichten  van  zyne  Pooten  ,  dat  de  Haadeö  be- 

^xxtf^  ̂ mCt#  Dit  Vo8c>  <*at  fcherP  eD  fterk  van  Reuk 

Hoofö.  is  5  geneed ,  volgens  hec  Berigt  van  G  l  a  u b  e  r  * 

stok.  de  flecpende  Ziekten ;  het  komt  de  Toevallen 

voor ,  van  't  Graveel  en  Podagra  9  maakende 

fomtyds  Ontlafting,van  boven  en  van  onderen, 

doch  gemeenlyk  door  Wateren.  Men  moet 

het  niet  beginnen  te  gebruiken ,  dan  by  weini- 

ge droppelen  teffens:  want  het  is  een  vermo- 

gend Middel ,  dat  meer  dan  anderen  heeft  van 

de  brandende  eigenfchap  der  Spaanfche  Vlie* 

gen.  Het  Poeijer  van  deeze  Torren  wordt 

aangepreezen  tegen  den  Beet  van  een  Dollen 

Hond.  Men  heeft  ?er  eens  twee  Kinderen  ,  die 

gebeeten  waren  ,  twee  van  ingegeven ,  na  dat 

men  'er  de  Koppen  had  afgedaan,  en  zy  gena- 

den ;  doch  hadden  zeer  benaauwd  geweefi;  en 

Bloed  gewaterd. 

(2)  Mey-Tor  die  ongevleugeld  is,  met  dc  Rin- 

gen vcm  9t  Agterlyf,  op  de  Rug,  rood. 

w*jVus.  Frisch  maakt  van  Mey- Wormen  gewag, 

|,oodiyyigö.  ̂   eeQ  Q0U(jkicur,  met  groen  en  rood  ge* 

mengd,  ftreepswyze  over  'tLyf  hebben:  doch 
zy  zyn  van  eenerley  Soort,  merkt  hy  aan,  als 

de  Violetkleurigen  en  paaren  met  elkander* 

Lïnn^eüs  zegt  dat  deeze  >  met  het  roode 

Ag- 
(z)  Meloë  apterus ,  fegmeatii  Dorfalibus  AbdoTr.inis  ruhris. 

Syjt.  N#t%  x.  fro*$awbaciis  alter.  FRtscH        VI.  T.  V 



Agterlyf ,.  zig  onthouden  in  de  Zuidelyke  dee- 

len  van  Europa,  zynde  ook  door  den  Heer  Afdeel» 

Brander,  in  Afrika  ,  en  door  Ka  lm  in  £,fd- 

Amerika,  waargenomen.  stro» 

TWEEDE  ARTIKEL 

Die  [gevleugeld?  zyn,  met  de  Dek- 

fchilden  zo  lang  als  't  Lyf* 

(3)  Mey.Tor  die  gevleugeld  is  en  g&eelpJ^™s. 

groen.  Yifcg/ C 

Dit,  wegens  zyn  gebruik,  zeer  vermaarde 

Infekt ,  heeft  den  Griekfchen  naam  Cantbaris 

in  eigendom;  fchoon  onze  Autheur  dien  aan 

een  geheel  ander  Geflagt  van  Infekten ,  wel- 

ken  ik  St.  Jans  Vliegen  noem ,  gegeven  heeft. 

Men  coemtze ,  in  onze  Taal  ,  gemeenlyk 

Spaanfcbe  Vliegen*  zo  wel  als  in  'tEngelfch; 

maar  in  't  Franfch  heeft  men  den  naam  van 
Cantharide  overgenomen;  hoewel  menze  ook 

Moucbe  d'Efpagne  tytelt.  Die  naam  is  daar 

van  afkomftig,  dat  menze  weleer  uit  het  Span- 

je alleen  kreeg ,  doch  zy  zyn,  naderhand,  in 

menigte,  door  geheel  Duitfchjand  verzameld 

geworden ,  en  men  vindize  thans  niet  alleen  Ja 

Italië ,  Vraukryk  ,  Engeland  en  de  Nederlan- 

den ,  maar  zelfs  ook  in  de  Zuidelyke  deelen 

van  Sweeden ,  daar  zy  zig  onthouden  op  de 

Li. 

(3)  Mcloë  alatus  viridiftmu.se  $yft.  Nat.  X.  CantharisOf- 

fïcinackun.  ÏU  Scan.  is6.  Mouff.  lnf%  144»  Jqnst.  /«ƒ.  Tg 
7.  R.AJ.  Inf.  101.  AL.DÜ.  I*A  z7<>» 

L  Deel.  X.  stuk4  E  S 
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V.     Ligufter,  Kamperfolie ,  Vlier ,  Popelieren,  Es- 

^tx"1"  **chcD  en  anc*eie  ̂ oomeD#   De  B^den ,  egcer, 
Hoofd*  van  de  Syringen  en  Ligufter,  alsook  der  Es. 

stuk.   fchen,  fchynen  zy  meeft  te  beminnen,  knaa- 

rue^hc    gende  dezelven  aan  de  kant  af,  even  of  zy  ge 
karteld  waren.  PaülusHermannus  ver- 

zekert, dac  hy  een  ouden  ElTchcnboom  daar 

door  heeft  zien  ftervcn. 

Wat  hier  van  zy,  't  is  zeker  dat  deeze  In- 

fekten  ,  gclykerwys  de  Springhaanen ,  zig 

troepswyze  van  de  eene  naar  de  andere  plaats 

bcgeeven  en  waarfchynlyk  van  't  Zuiden 

«Noordwaards  verfpreiden.  In  de  Verzamelin- 

gen van  de  Leden  der  Keizerlyke  Akademie, 

worden  twee  Waarneemingen  bygebragt,  die 

zulks  beveftigen.  De  eene  is  van  Doktor 

Lach mu nd,  die  verhaak,  dat  men  in  't 

jaar  1667,  in  de  Maand  Juny,  omftreeks  de 

Stad  Hildesheim  een  zo  groote  veelheid  van 

Spaanfche  Vliegen  hadt,  dat  alle  de  Wilge- 

boomen  'er  vol  van  waren.  De  andere  is  van 

Doktor  Charles,  dieonsberigt  geeft,  hoe 

in  de  Maand  Mey  van  'c  jaar  1685,  met  een 

heldere  Lugt  en  zagt  Weer,  een  groote  Wolk 

van  zulke  Infekten  in  zyne  nabuurfchap  zig 

nederzetten  kwam  op  eenen  enkelen  Ligufter- 

boom,  die  door  hun  t'eenemaal  van  Bladen 

beroofd  werdt,  zonder  de  Bloemen  te  befcha- 

digen.  Deeze  twee  Doktoren  voegen  'er  by, 

hoe  het  een  oud  denkbeeld  is,  onder  't  Ge- 

mcene  Volk  in  Duitfchland  verfpreid,  dat  'er 

al- 
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alle  zeven  Jaaren  een  overvloed  komt  van  V. 

Spaanfche  Vliegen,   't  Is  zeker  ,  dat  zy  'er  A^f#u 
fomtyds  in  zulk  een  veelheid  komen ,  dat  zy  Hoofd- 

in  de  Lugt  zig  al»  een  zwerm  Byën  vertoo^  
STVK* 

nen.   Daar  zy  alsdan  nedervallen,  verfpreidt  pfaff'*' 
zig,  tot  een  taamelyken  afftand,  de  onaange- 

naanieReuk,  die  hun  zelfs  kenbaar  maakt, 

wanneer  menze  opzoekt ,  om  te  vangen ;  dat 

beft  gefchieden  kan  tegen  *t  ondergaan  van 
de  Zon* 

De  Spaanfche  Vliegen ,  wier  gedaante  onze ^GcMtc. 

Afbeelding  wederom,  naar  het  natuurlyk  Voor- 

werp  gemaakt,  vertoont,  zyn  ongemeen  ver- 

fchillcnde  in  grootte.  Omftreeks  Parys  vindt 

menze  van  een  derde  tot  drie  vierden  Duims , 

ja  fomtyds  byna  een  Duim  lang.    De  Kleur  is 

ook  niet  altoos  geheel  groen  of  zeer  groen; 

maar  fomwylen  zeer  Goudglanzig  of  ook  met 

Hemellchblaauw  gemengeld;  doch  {leeds  zeer 

fraay  en  bevallig  voor  't  Gezigt*  Het  Ver- 
grootglas ,  evenwel ,  ontdekt ,  dat  de  Dek- 

fchilden  fyn  geftreept  zyn ,  en  het  Borftftuk 

Sagrynagtig  geftippeld.    De  Kop,  zo  wel  als 

de  Borft  van  onderen ,  is  eenigermaate  Haairig 

ruig.    De  Sprieten  zyn  zwart.    Dit  Infekc 

heeft  harde  Dekfchilden ,  gelyk  de  Torren. 

Aan  de  voor-  en  middelpooten  zyn  ieder  vyf  , 

aan  de  agterpooten  alleen  vier  Leedjes,  gelyk 

in  de  Meel-Torren ,  en  ook  in  de  overigen  van 

dit  Geflagt,  plaats  heeft. 

Men  heeft,  vanouds,  dergelyke  Vliegen,  als 

1,  Deel  X.  Stuk  dee« 



v.     deeze,  of  een  andera  Soort,  m  gebruik  gehad, 

AXXIfL'  tot  een  Blaartrekkend  Middel  De  manier  omze 
Hoorn-  te  vangen  is  zeer  gemakkelyk  ,  dewyl  ze  log 

stuk,    jn  'C  vliegen  zyn*   Indien  men  flegts  een  La- 

%ff(hi  ken  ,  of  ander  Kleed ,  op  den  Grond  uitfpreidt 
onder  dea  Boom,  waar  op  zy  zitten,  en  de 

Takken  met  eenScok  sagtelyk  flaat,  vallen  zy 

allen  daar  op  ,  en  worden  ligtelyk  by  een  ver- 

sameid* Men  moetze  dan  fchielyk  cben  fter- 

ven  en  uitdroogen  door  Vuur  5  in  een  Pot. 

Dioscorid £$  wil,  dac  menze  doen  zal  in 

een  Vat,  dat  niet  gepekt  ie,  en*  daar  een 

Doek  overgehouden  hebbende ,  het  omgekeerd 

houden  in  de  Damp  of  Waafem  van  kookende 

Azyn ,  tot  dac  zy  dood  zyn.  Doch  het  ver- 

fchik  weinig,  hoe  men  doe;  indien  deeze  In- 

fèktea  maar  wel  gedroogd  zyn ,  voor  dat  men. 

ze  ter  bewaaring  weg  fluit. 

\  aebraik.  De  Ouden  hebben  gewild ,  dat  men  den  Kop, 

de  Dekfchilden  en  Pcoten ,  van  de  genen  die 

zy  gebruikten,  weg  zou  werpen;  maar  dit  is 

niet  nood?g.  Het  weinige  dat  daar  van  in  het 

Poeijer  der  gedroogde  Cantharides  overblyfe, 

kan  geen  fchade  doen.  Men  moet  flegts  in 

geen  ander  uiterfte  vervallen;  van,  naamelyfc 

het  Stof  weg  te  werpen ,  en  de  groenglimmen^ 

4e  ftukjes  der  Dekfchilden  alleen  te  gebruiken, 

die  tos  Blaartrekking  onbekwaam  zyn ;  het 

welk  de  Pleifters  van  fommige  onkundige  Chi- 

rurgycs  flap  of  kragteloos  gemaakt  heeft.  De 

Winkelknegts  moeten  ook  zorg  draagen,  dat 

zy, 
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'  zy,  onder  het  (tampen  of  uitziften  van  de  V« 

Spaanfche  Vliegen,  het  Stof  daar  van*  'twelk  A^^% 
zeer  vlug  en  fcherp  is,  niet  inademen.  Hoofde 

Deeze  Mekten,  waar  uit  de  Scheykonft  STÜK* 

veel  vlug  Zout  haalt,  hebben  een  byzondere  g^m\yk!g 
fcherpheid  en  brandende  eigeafchap,  hoe  men. 

ze  ook  gebruikt   Inwendig  is  het  niet  veilig , 

om  dat  zy  zo  geweldig  werken  op  de  Water- 

wegen »  met  vreezelyke  Pyn  en  Bloedwateren^ 

waar  op ,  door  de  hevige  Ontfteeking  der  Dee- 

len ,  fomtyds  de  dood  volgt.  Evenwel  is  de 

hevigheid  dier  uitwerking  naar  de  veelheid, 

die  men  gebruikt,  en  naar  de  toebereiding  9 

grootelyks  verfchillende.  Een  Scrupel  van  het 

poeijer  derzelven,  op  vier  Oneen  Rynfchen 

Wyn  gezet,  en,  gefiltreerd  zynde,  tot  eefü 

Lepel  vol  in  zeven  Lepels.  Wyn  gegeven, 

volgens  het  Voorfchrift  van  Th.  Bautho- 

tiKus,  kan  voor  de  Waterzugt  dienfdg  en 

zal  zo  gevaarlyk  niet  zyn  als  het  Ekctuarium , 

of  de  Konferf,  daar  van  gemaakt  met  Honig, 

en  door  verfcheide  prikkelende  Middelen  *  aan-  *  4phn$h 

gezet,  om  de  Minneluft  op  te  wekken.  Daar 

van  ter  grootte  van  een  Muskaat- Noot  dubbeld 

gebruikt,  door  een  Student  van  Upfal,  wien 

het  door  zeker  Heer  te  Stokholm  bedrieglyk 

werdt  aangeraden ,  bragt  hem  door  een  pynly- 

ke  ophouding  van  \  Wateren ,  op  de  Reis ,  m 

groot  gevaar,  dat  niet  dan  door  een  menigte 

van  verzagtend  Vogt  te  gebruiken  overwonnen 

werdt.   Paré  verhaalt ,  hoe  ecp  ligt  Vrouws- 

h  Dfij&L,    $tv%4  per* 
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mus 

V.      perfoon  een  Jongman  Spyze  voorgezet  hebben- 

AXXIl'  de ,  die  met  Poeijer  van  Spaanfche  Vliegen 
HoofdI  was  beftrooid  ,  denzei  ven  daar  door  een  Span* 

&vk.   ning  f  veroorzaakte ,  benevens  een  ontlading 

J/n^vaii  Bloed  door  't  Fondament,  die  doodelylc 
was.  Dergelyke  uitwerking  hadt,  op  den  elf- 

den dag>  een  half  Loot  van  dit  Poeijer,  met 

dat  van  Adderen  en  Standelkruid- Wortel ,  een 

Man  van  Aanzien ,  door  een  Kwakzalver ,  tot 

dergelyk  oogwit ,  voorgefchreeven. 

Meer  Voorbeelden  van  dien  aart  zou  ik 

kunnen  by brengen.    De  Heer  Lyojnnet 

verzekert ,  dat  hy  een  Vrouwsperfoon  gekend 

heeft ,  die  by  misvatting  een  weinig  Spaanfche 

Vliegen  Zalf  innam ,  en  door  het  gebruik  van 

Geneesmiddelen  wel  het  Leven  behieldt ,  doch 

haar  Verfland  federt  kwyc  was.   Hy  hadt  zelfs 

een  Man  gekend,  die  de  Koorts  kreeg ,  door- 

dien hy  geflapen  hadt  onder  een  Boom,  waar 

op  Spaanfche  Vliegen  waren.    Dit  ruikt  eenig- 

zins  fabelagtig,,  en  is  zo  begrypelyk  niet,  als 

dat  Menfchen,  door  ze  gedroogd  zynde,  inde 

hand  te  houden,  te  behandelen  of  over  te  doen 

uit  het  eene  Vat  in  't  ander,  of  door  een  me- 

nigte daar  van  te  vangen  en  te  vergaderen ,  de 

gemelde  Ongemakken  gekreegcn  hebben.  Ook 

is  het  in  Vrankryk,  volgens  Po  met,  de 

Apothekers  niet  geoorlofd,  aan  iemand,  wie 

het  ook  zy5  dien  zy  niet  kennen,  Spaanfche 

Vliegen  te  verkoopen ,  zo  min  als  Rottekruid 

of  dergelyke  Vergiften* 

Uit- 
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Uitwendig ,  zelfs ,  kan  het  al  te  rykctyk  ge.  V. 

bruik  van  deeze  Mekten  den  Patiënt  op  der-  A^if* 

gelyke  manier  benadeelen :  doch  dan  fteekt  'er  Hoofd* 

zelden  gevaar  in ,  en  men  merktze  aan  als  voor-  STÜK# 

treffelyke  Geneesmiddelen.  Tegenwoordig  wor-  s$ffck' 
den  naauwlyks  andere  Blaartrekkende  Pieifters  Uitwendig 

gebruikt    waar  van  de  nuttigheid  wereldkun*  i^f16  c" 
dig  is*   Deeze  legt  men  fomtyds  op  de  pynly- 

ke  plaats  zelve,  gelyk  op  de  Borft  in  uitwendig 

Zydewee;  fomtyds  op  eenigen  afftand  daar  van, 

om  de  fcherpe  Vogten  van  een  edel  Deel  af  te 

wenden.   Zelfs  dienen  zy  tot  het  zuiveren  van 

rottige  Wonden  en  Zweeren:  doch  in  dit  alles 

moet  men  derzelver  werking  op  de  Waterwe. 

gen  in  't  oog  houden* 

(4)  Mey-Tor  die  gevleugeld  is  en  groenagtig  IV# 

blaauw ,  met  bet  BorJIJluk  geel.  syr&hc 

Deeze  ,  die  zig  in  't  Kabinet  der  Koningin 
van  Sweeden  bevondt ,  was  uit  Syrië  afkomftig. 

(5)  Mey-Tor  df*  gevleugeld  is  en  zwart,  met  v. 

bet  BorJIJluk  ruig>  en  drie  geele  banden  op  vanXsd. 

de  Dekfcbilden.  
Ult?- 

Dat  de  Ouden  een  andere  Soort  van  Spaan* 

fche 

(+)  Mcloë  alaeus,  viridi-coerulcui  ,  Thoiacc  lutco.  M.  L. 

U.  SyJ}.  Nat.  X. 

(5)  Meloc*  alatus  nigcr,  Thoraca  hirfuto  ,  Elytrii  futc'dt  tri- 
bus flavis.  Syft.  Nat.  X.  Chryfornel»  Cichoiii.  HASsïl^.  /- 

2tr.  4x0.  n.  101.  Canthaiis  faaciata.  |m  p«£  at.  Nat,  $*i9 
lts  1. 

I.  Deel,  x.  Stv&, 



§0    Beschrtving  van» 

V.     fche  Vliegen  gebruikten ,  dan  die  wy  nu  he& 

^XXü L  ̂en  9  *s  niet  a^een  Wykbaar  uit  het  berigt  van 
Hoofd-  den  Griekfchen  Arts  Nikander,  die  dezel- 

stuk.  vea  Koorn-Eeters  noemt;  maar  Dioscoju* 

des  zegt  uitdrukkelyk  ,  dat  de  Cantbarides  ,  die 

men  in  de  Graanen  vindt,  goed  zyn  om  tot 

Geneeskundig  gebruik  te  bewaaren ;  voegende 

'er  by,  dat  de  kragtigften  zyu  van  gemengelde 

Kleur ,  en  die  geele  ftreepen  dwars  over  de 

Vleugelen  hebben,  met  het  Lyflang,  dik  en 

wel  gevoed.  P  l  i  n  i  u  s  gebruikt  byna  derge- 

lyke  bewoordingen  ,  wanneer  hy  van  deeze  In- 

fekten fpreekt.  Imperatus,  nu,  verzeken; , 

dat  zodanige  Torretjes,  als  die  der  Ouden,  in 

de  Suikerey  huisveften*  welke  in  de  Oofterfche 

Geweften  veel  groeit  aan  de  kanten  der  Bouw* 

landen,  en  op  wier  Bloemen  de  Heer  H&s- 

s  e  L qu  i s t5  overal ,  deeze  Soort  vondt ,  wel- 

ke hy  egter  als  een  middelflag  fielt,  tuffchen 

de  Olyphantjes  en  andere  Torretjes,  haar  noe- 

mende het  Goudbaantje  van  de  Suikerey.  In 

grootte  komen  zy  den  MeyAVorm  zeernaby , 

en  verfchillen  daar  van  ook  weinig  ia  geftalte , 

zynde  ongevaar  een  Duim  lang.  Sommigen 

hebben,  in  plaats  van  geele  banden,  zwarte 

Vlakken  op  de  geele  Dekfchilden.  Voor  eeni- 

ge  Jaaren  kreeg  de  Heer  L  i  n  n  je  u  s  een  ge- 

heele  Chineefche  Apotheek ,  waar  in  hy  ook 

een  Doosje  of  Laadje  vondt ,  dat  met  dergely- 

ke  Torretjes,  als  deeze,  gevuld  was.  Hier  uit 

befluit  men  met  reden  ,  dat  de  Cantbarides  der 

Ou- 



Met-Torren* 

■Gaden  thans  nog  by  de  Chineezcn  in  gebruik  y# 

zyn  e> 

Men  heeft  in  Sweeden  een  Mey-Tor  ge-  Hoofd- 

vonden,  die  in  Kleur  veel  naar  deeze  Soort  stuk. 

geleek ,  als  twee  zwarte  Vlakken  hebbende  op  
Sweedfche» 

het  agcerfte  gedeelte  der  geele  Dekfchilden  (f)* 

Dezelve  kwam  teUpfal*  vroeg  in  't  Voorjaar  * 

doch  zelden ,  voor ;  in  drooge  Zandige  Graf- 

ten of  Greppels  van  het  Land ;  hebbende  de 

grootte  en  byna  ook  de  geflalte  van  een  Bok* 

je;  dat  zeer  onbepaald  is  uitgedrukt. 

(6)  Mey-Tor  die  gevleugeld  is  en  zwart ,  vr. 

met  de  Dekfcbilden  bruinrood*  Aifierfchl 

Deeze  heeft  de  geftalte  van  een  St.  Janè 

Vlieg;  de  Dekfchilden  zyn  buigzaam.  Men 

heeft  hem  te  Algiers  gevonden. 

(7)  Mey-Tor  die  gevleugeld  is  en  groen  ,  met  vn 

de  Pooten  zeel  ,  de  Sprieten  kort  %  £é- '  Scbaegtrt; 

hiodjl ,  onregelmaatig. 

Onze  Autheur  geeft  hier  den  naam  van  Scbaef- 

Jers  Mey*  Tor  aan  >  om  dat  de  Heer  Pafloor 

SchaeffeRj  thans  wegens  zyne uitmuntend- 
de 

(*)  Amcentt.  Aeadtm.  YOL  VI.  p.  138. 

(■\)  Faun.  Sutc  Ed.  II.  p.  228.  N.  828.  Meloë  bimactx- 
ldtus. 

(6)  Meloë  alatus  nlger,  Elytris  teftaeeis.  Syft.  Ntt.  X. 

(7)  Meloë  alatus  viridis,'  Pedibus  luteis ,  Antennis  abbfCH? 

atis  clruatis,  brevibus ,  irregularibus.  Syft%  Nat,  X%A 

I.  Deel,  X.  Stuk,  F 



Sa     Beschrtviwo  van 

V.     de  Werken  over  de  Infekten  en  Padde&oeleo 

^CXll^  bekecd f  c*aar  van  de  ̂  beelding ,  voor  eenige 
Hoofd  Jaaren ,  aan  hem  gezonden  hadt.  Naderhand 

stuk»  jieefc  gemelde  Paftoor  'er ,  wegens  de  zonder- 

linge figuur  der  Sprieten ,  die  in  het  Mannetje 

der  Kop  als  met  een  Kroon  verfieren ,  doch  ia 

het  Wyfje  alleenlyk  Knodsagtig  zyn ,  den  naam 

van  öer  l^drfjfrtjaaïigen  Cjonen  imö  fi*aiiïeti* 

^tütftl  aan  gegeven.  Hy  befchryft  de  Lig- 

haamsdeelen  van  dit  Torretje,  dat  naar  een 

Spaanfche  Vlieg  gelykt,  doch  veel  kleiner  is^ 

omftandig,  en  heldert  de  befchryving  op  met 

een  Plaat,  waar  in  hetzelve  op  verfcheide  ma- 

nieren ,  en  de  gemelde  deelen ,  by  vergrooting  , 

zeer  duidelyk  zyn  voorgefteld  (*). 

Ik  zal  niet  uitweiden  omtrent  dit  Infekt,-  *c 
welk  ous  hier  te  Lande  niet  bekend  ls ,  doch 

ömftreeks  Regensburg  ,  op  fommige  tyden, 

vry  gemeen.  Hy  vondt  deeze  Torretjes  al- 

daar menigvuldigft  in  de  Maanden  Juny  en  Ju- 

ly  ,  op  de  Bloemen  der  Kroontjesdraagende 

Kruiden ,  die  wit  van  Kleur  zyn ,  in  'c  wild 

groenende,  of  ook  op  dergelyken;  by  voor» 

beeld  het  Duizendblad  en  de  Kamille,  welken, 

gelyk  die  der  wilde  Wortelen ,  zy  meeft  fchee- 

nen  re  beminnen,  en  waar  op  zy  ook  de  Paa- 

ring  verrigten.  Doorgaans  zyn  zy  met  het 

Stuifmeel  van  die  Bloemen  grootendeels  bedekt, 
ea 

m  (*)  5Cö5an&.  bon  Infeïtost,  u.  Band.  neg^sb. 
X7G4.  p.  291 ,  enz. 
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en  vertoonen  zïg ,  deswegens  ,  eer  geel  dan  V. 

groen,   Zy  hebben  de  eigenfehap,   hun  met  A^nLi 
de  St,  Jans  Vliegen  gemeen ,  van ,  wanneer  zy  Hoofd- 

aangeraakt  of  verontruft  en  geplaagd  worden,  STUK* 

den  Kop  en  't  Korltfchild  fterk  neer  te  buigen 
en  de  Pooten  in  te  trekken  ,  gelyk  de  meeïïe 

Torretjes  doen.  By  heet  Weer  zyn  zy  zo  vlug 

èn  fchuuw,  dat  menze  naauwlyks,  ten  minfte 

met  de  blooce Handen,  zonder  Netje,  niet  ligt 

kan  vangen-, 

Omftreeks  Parys  was  deeze  zonderlingö 

Soort  van  Mey-Torren  ook  gevonden,  waar 

de  Heer  Geoffroy,  wegens  de  gemelde 

zeldzaamheid  der  Sprieten ,  een  byzonder  Ge* 

flagc  van  gemaakt  heeft  ,  onder  den  naam  van 

Cerocome  ,  dat  is  Vederbos-draager.  Dezelve 

was  een  derde  Duims  lang,  en  geleek,  iu 

Geftalte,  zegt  hy,  zeer  naar  de  Spaanfche 

Vliegen  ,  die  men  in  de  Geneeskunde  be- 

zigt (*). 
Van  dergelyke  grootte  en  gedaante  was  een  i&aÉ 

roode  Mey«Tor,  die  aan  Doktor  Scopoli 

gebragt  werdt,  zynde  in  Oktober  gevangen  op 

de  Kool.  Dezelve  hadt  de  Dekfchilden ,  het 

Borftfhik  van  boven ,  en  den  Kop  wederzyds  § 

rood;  de  Oogen  ,  Sprieten,  het  Borftftuk  van 

ónderen ,  het  geheele  Agterlyf  en  de  Pooten* 
zwart. 

iê (*)  Hifi.  des  Inf,  env.  Paris,  torn.  I.  pi  3/7,* 
I.  Deel,  x.  Stuk.  I  é 
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V.  (8)  Mey-Tor  die  gevleugeld  en  zwart  isy 

Afdeel.  met  twee  flaauwe  Roejtkleurige  banden 

Hoofd-  °P  ̂e  Dekfchilden* 
STUK. 

vin.  In  Sweeden  komt  deeze,  menigvuldig  ,  op 

DerrBióc-  de  Bloemen  der  Diftelen  of  Doornen  voor* 

Qen'  en  fchynt  zeer  klein  te  zyn,  om  dat  Lin- 
Eïjeus  hem  volgen  laat  op  die,  welke  de  groot- 

te maar  van  een  Lui3  heeft,  zynde  voorheen, 

onder  den  naam  van  Luisagtige,  in  het  Ge- 

flagt  der  Meel  Torren  geplaatfi;  geweeft  Cf). 

XXIII.  HOOFDSTUK. 

Befcbryoing  van  9t  Geflagt  der  Aardvlooi- 
jen,  dus  wegens  hun  Springen  genaamd. 

Kaam.  T^e  Latynfche  Naam  ,  Mordella ,  die  aan 
-L^  deeze  Mekten  gegeven  wordt,  is  afkom* 

ftig  van  hunne  eigenfehap  ,  om  in  't  vroege 
Voorjaar  de  teere  Spruitjes  der  Moeskruiden  af 

te  knaagen,  en  die  dus  te  doen  fterven ;  't 

welk  den  Hovenier  in  zyne  verwagting  te  leur 

ftelt.  Daar  tegen  wordt  fomwylen  Afchopde 

Bedden  geftrooid.  In  't  Duitfch  noemen  wy 
ze  Aardvlooijen;  om  dat  zy  als  Vlooi- 

(8)  Meloë  aiatus  niger,  EJytris  fasciis  duabus  ferruginds 
©bfoietis.  Syft.  Nat.  X. 

(|)  Meloë  antherinus.  Faun.  Suec.  II,  p,  22S.  Tcndnlo 
pedicularius*  Zie  blad»,  6h  hier  voor. 
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jen,  en  xo  gezwind  fpringen;  dat  menzenaauw-  v. 

lyks  betrappen  kan.  Verfcheide  zodanige  fprin- 

gende  Diertjes ,  egter ,  te  vooren  onder  de  Mor-  Hoofd- 

dell®  geplaatft ,  zyn  thans  in  het  Artikel  van  STUK* 

Goudhaantjes  die  fpringen,  of  elders,  t'huisge- 

bvagt.   Verfcheide ,  wederom,  der  Agret-Tor- 

ren  van  LinnjEüs,  heeft  Scopoli  ,  we- 

gens de  Plaatjes  die  dezelven  by  de  inplanting 

der  Agter-Dyën  hebben ,  ook  tot  de  Mordella 

betrokken. 

Volgens  de  opgegevene  Kenmerken  hebben  Kenmerk^ 

zy  de  Sprieten  Draadvormig;  den  Kop  onder 

den  Hals  geboogen;  de  Dekfchilden,  naar  de 

tippen  toe,  nederwaards  omgekromd  en  voor 

de  Dyën  is  een  breed  Plaatje  onder  aan  den 

Buik.  Geoffroy  merkt  aan ,  dat  de  Dyëa 

uit  driehoekige  Leedjes  famengefteld  zyn ,  en 

voegt  'er  by ,  dat  het  Borflftuk  verhevenrond 
is  en  voorwaards  verfmallende. 

Li n n/eu s  heeft,  in  ditGeflagt,  vyf  Soor-  Soorten* 

ten ,  die  altemaal  in  Europa  gevonden  worden. 

(1)  Aardvloo  die  zwart  is  ,  met  een  Stekel  t 

aan  't  end  wn  't  Agterlyf.  aciiZt[U Stekelige. 

^  /-•      *     .  ' «     •  •  ,  ,  Pl.LXJCVUL 
De  meefte  Aardvlooijen  zyn  klein,  't  welkFfc,  5* 

aan  de  benaaming  beft  beantwoordt,  en  ook 

blykt 

(1)  Mordella  atra  Abdominc  fpina  terminato.  Syft.  Nat.X. 

Gen.  189.  Mordella  oblonga  atra,  Catutè  aculco  terminata* 
2r4un.  Suec.  $34.. 

L  Deel  x.  Stuk»         F  3 
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V.     blykt  in  deeze,  wier  grootte  by  Venkelzaad 

^XX^il  *  vergeleeken  wordt,    Geoffroy  geeft  'er  de 
Hoofö-  langte  aan  van  een  zesde  Duims.   Men  vindt 

stuk.    ze  doorgaans  op  de  Bloemen  der  Havikkruiden 

rftoraeia  t*  zeSc  Linnjeus,   hebbende  langagtige 

Pooten  daar  zy  mede  fpringen.    Van  de  Ge- 

ftalte  kan  men ,  uit  onze  vergroote  Afbeelding, 

oordeel  vellen. 

11.        (2)  Aardvloo  die  zwart  [is ,  met  de  zyden  van 

bet  Borftfluk,  en  der 

aanvoeging,  geelagtig, 
qSzydiiï*  bet  Borjljluk,  en  der  Dekfcbilden,  by  de

 

Deeze  is  van  dergelyke  grootte  als  de  voor- 

gaande ,  en  heeft  ook  een  Stekel  van  agteren  ; 

zq  dat  zy  alleen  door  de  geelagtigheid  der  zy- 

den verfchilt. 

iii,        (3)  Aardvloo  die  zwart  is9  met  den  Kop  van 

Geeikoppï-  voor  en ,  en  de  Pooten ,  geelagtig. 

ge. 
tv.  C4)  Aardvloo  die  zwart  is  >  met  den  Kop  en, 

SdSSl  >t  Borjljluk  geel. 

v.         (5)  Aardvloo  die  geel  is  y  met  de  tippen  der 

Gtdt  Dekfcbilden  zwart. 

Dee- 

(z)  Mordella  atra,  lareribus  Thoracis,  bascosque  Ely  trorum, 

ftavescentibus.  Syft.  Nat.  X. 

(3)  Mordella  atra,  Fronte  Pedibusqiie  flavescentibtis,  Syftm 
Nat.  X. 

(4)  Mordella  atra,  Capite,  Thoraceque  flavis.  Syft.  Nat.  Xè 

($)  Mordella  flava,  ElytïWlim  apicibusnigris.  Syji.  Nat»  X* 
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Deeze  drie,  in  Sweeden  gevonden,  waren  .  V. 

nagenoeg  van  een  zelfde  grootte  ,  naarnelyk  ̂ xnT* 

eens  zo  groot  als  een  Vloo*   Men  viudtze  'er  Hoofd- 

altemaal  in  de  Bloemen.  Ornftreefcs  Farys  beeft  STÜK* 

dc    Heer   Geoffrov  ook  verfcheiderley 

Aardvlooijen  waargenomen,  waar  onder  twee 

mee  de  Dekfchildea  Goudgeel,  geribd  of  glad, 

en  ecne  die  bruin  was  ,  met  vaale  Pooten: 

doch  deeze  allen  waren  van  een  vierde  tot  een 

derde  Duims  lang,  en  dus  zelfs  grooter  dan 

de  eerfte  Soort,  van  welke  hy  een  verfdhei. 

denheid  vondc,  wier  Dekfchilden  met  Fluweel, 

agtig  Gouden  Banden  verfierd  waren  (f). 

Men  heeft  in  Sweeden  en  in  Duitfchïand  Groots 

thans  ook  een  grootere  ontdekt,  die  de  Sprie- 

ten gekamd  heeft,  en  de  zyden  van  het  BorO> 

ftuk,  benevens  de  Dekfchilden,  bruinrood, 

synde  de  Kop  ea  Pooten  zwart 

XXIV.  HOOFDSTUK. 

Befchryving  van  9t  Geflagt  der  Bastaard- 
Bokjes, 

Onder  de  Infekten  komen  'er  voor,  die  zig  Na3im 
niet  gemakkelyk  onderfcheiden  Laten. 

Dit  blykt  inzonderheid  in  deeze,  welke  door 
de 

(f )  La  Mordelle  vcloutée  a  pointe.  Hifi.  das  Inf.  Sec. 

3<S4- 

(*)  Mordella  paradoxa.  Faun»  Suec»  Ed.  II,p<  fi28.$.  $$  r# 

h  Deel,  X.  Stuk.  F  4 
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V4     de  Sprieten  wel  met  de  Bokken  overeenkomen^ 

iXXIVL#  doch  door  de  Dekfchilden  grootelyks  daar  van 
Hoofd!  verfchillen,  en  in  de  ukerlyke  Geftalce  veel 

stuk,    caar  Wespen  gelyken.   Het  Grickfch  Woord 

ftfecydalis  ,  datAaisTOTELEs  voor  een  Vlin- 

der of  Kapel  fchynt  te  gebruiken,  is  daar,  wil- 

lekeurig ,  op  toegepaft.    Ik  geef  'er  ,  in  na- 

volging van  't  Hoogduitfche  Jfter-Holtzbock 

den  naam  van  Bastaard-Bokjes  aan, 

die  de  Geftalte  taarnelyk  wel  uitdrukt. 

Kenmerken,     De  Kenmerken  zyn  :  Borftelige  Sprieten  :  de 

Dekfchilden  zo  kort,  dat  zy  naauwlyks  de  helft 

der  Wieken ,  die  voor  't  overige  bloot  zyn , 
bedekken,  en  de  Staart  enkeld. 

Soorten.      Linn^us  geeft  twee  Soorten  op  van  dit 

Geflagt,  als  volgt. 

'  i.  £i)  Badaard-Bokje  dat  de  Dekfchilden  Roejh- 

mfiorldallS  kleurig  ongevlakt ,  de  Sprieten  korter  dan 
Groot.  la  £yf  fcefa 

Dit  Infekt,  dat  zeer  zeldzaam  voorkomt  in 

Sweeden,  en  agtmaal  zo  groot ,  dat  is  eens  zo 

lang  was  ,  als  het  volgende ,  hadt  de  Sprieten 

half  zo  lang  als  het  Lyf  en  zwart ,  doch  by 

den  Kop  Roeftkleurig ,  gelykerwys  de  Voelert- 

jes;  den  Kop  zware*  als  ook  het  BorMuk, 
mes 

fi)  Necydalis  Elyrris  ferrugineis  immaculatis  ,  Antennis 

Corpore  bxevioribus.  Syjl*  Nat.  X.  Gen.  190.  Musea Ceram- 

byx  major.  SCHAEH,  Monogrm  1,753,  fig,  1  i  2.  lnj\  176^. 
li  Band,  N,  VII. 
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met  een  verheven  (lompe  punt  op  zyde.   De  V. 

Dekfchilden  waren  niet  langer  dan  het  Borft-  ̂ xr^" 
ftuk ,  ovaal ,  donker  Roeftkleurig  ,  een  weinig  Hoofd- 

ruig,  glanzig,  gerand.   Het  Lyf,  naar  dat  der  STUKw 

Langpooten  gelykende ,  was  langwerpig,  egaal 

van  breedte,  zwart ,  en  beftondt  uit  vyf  Gele- 

dingen of  Ringen:  het  Borftftük  was  bultig 

en  zwartagtig:  de  Pooten  Roeftkleurig,  met 

de  agterften  aan  de  top  der  Dyën  zwart. 

Linnjeus  hadt  hier  toe  betrokken ,  dat  In- 

fekt ,  het  welke  Schaeffer  ,  onder  den 

naam  van  Groote  Bqflaard-Bok,  in  een  Brief  aan 

den  Heer  Reaümur  heeft  befchreeven  en 

afgebeeld  (*) ;  zeggende  dat  dezelve ,  in  ge- 

ftalte  en  grootte,  zeer  veel  gelykt  naar  den 

Mannetjes  Boorwesp  of  Ichneumon  van  Lap- 

land ,  die  van  gemelden  Heer  (f) ;  gelyk  ook 

door  Roes  el,  afgebeeld  is  onder  den  naam 

van  Groote  Houtwesp  (§),  en  van  onzen  Au- 

theur  voorgefteld  wordt  met  den  bynaam  van 

Reus  (|).   By  eene  oplettende  befchouwing, 

egter,  blykt  genoegzaam,  dat  'er  dit  Baflaard- 
Bokje  zeer  verfchillende  van  is;  inzonderheid 

ten  opzigt  van  de  Wieken:  want  daar  de  Lap- 
landfche 

(*)  In  zyn\Abbandl.  Regensburg  1764.  VII.  Vertoog.  On» 
der  den  naam  van 

(t)  Mem.  des  Inf.  Tom.  VI.  P.  2.  Tab.  XXXL  Fig.  S. 

(§)  n.  4fomftms  ter  ï|ummsïn  «oö  ffltgpm. 
Tab.  VIÏT. 

(1)  Ichneumon  gigas.  Syft*  Nat.  X.  p.  560.  Gen,  zi+% 
N.  I. 

I.  PEEL.  X.  STUK.  F  5 
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V.     landfche  Wesp  vier  doorfchynende  Vleugelen 

Afhksl.  heefc  9  is  »€r  dit  Infekt  maar  met  twee  voorzien, 

Hoofd"  en  heefc  dan  nog  twee  kleine  Dekfchildjes ; 
stuk.    om  van  veel  andere  Byzonderheden  ,  welken 

de  Heer  Scha  ef fe r  omftandig  befchryfe, 

niet  te  gewagen.   Zulks  is  te  minder  noodig , 

aangezien  thans  erkend  wordt ,  dat  dit  een  an* 

der  Infekt  zy  dan  het  voorgemelde. 

M tl        (2)  Badaard-Bokje  dat  de  Dekfcbilden  bruin (mor.  _         _  . 

Klein*  rood  heeft,  aan  de  tippen  met  een  wit 
pllxxvi  j.  Streepje :  de  Sprieten  langer  dan  het  Lyf. 

Deeze  Soort,  hoe  veel  kleiner  ook  ,  is  ruim 

zo  kenbaar  aan  de  knobbelagtigheid  der  Poo- 

ien 5  en  de  langte  der  Sprieten ,  terwyl  de  kort- 

heid der  Dekfchilden  haar  ook  genoegzaam 

van  de  Bokjes  afzondert:  welk  alles  uit  onze 

Afbeelding  duidelyk  blykt.  Het  Infekt  komt 

menigvuldiger  voor  in  S weeden,  en  onthoudt 

zigin  de  Haagen.  Het  heeft  den  Kop  en  't  Borft- 
ftftfe  zwart ;  de  Sprieten  graauw  zo  wel  als  de 

Dekfchilden*,  die  agterwaards  puntig  loopen, 

en  aldaar  met  een  Screepswys  wit  Vlakje  ge- 

tekend zyn.  De  Wieken ,  die  geelagtig  groen 

zyn ,  leggen  kruislings  over  elkander ,  en  de 

Sprie- 
(2)  Necydalis  Elytns  teftaceis,  apice  lineola  alba,  Anten- 

öls  Corpore  longloribm.  Syft9  Nat.  X.  Necydalis  Elytris  flavis 

fhieola1  alba.  Faun»  Suec.  S9J.  It.  Oei.  74,  Musca-Cerambys 
minor.  SC  HAK  F  F,  Monogr.  1753.  fïg.  69  7.  In/.  1764. 
Band.  N,  VI  ï. 
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Sprieten  zyn,  zowel  als  de  Pooten,  graauwag-  v» 

tig  uit  den  roffen.  XXIVL# 
Van  dergelyke  kleur  en  geftalte  byna ,  heeft  HoofdI 

Doktor  Scofoli,  in Karniolie ,  een  Baftaard-  STÜK* 

Bokje  gevonden ;  doch  een  ander ,  'c  welk  hy  AtokleinfL 

het  allerklein fte  noemt,  kwam,  volgens  zyn 

oordeel,  beter  overeen  met  de  befchryvinge 

van  Schaeffer.  Het  verfchilde  van  het 

andere ,  doordien  de  twee  onderfte  Leedjes  dei- 

Sprieten,  Cde Bosjes,  die  aan  den  Kop  zitten, 

niet  mede  gerekend,)  korter  dan  alle  anderen 

zyn.  Het  Borftftuk  heeft,  in  't  midden,  een 
lang  Lancetwys  Uitftek  ,  en  andere  kleinere 

hier  en  daar  verfpreid>  De  Dekichilden  zyn 

ros,  Kaneelkleurig,  bruin  getipt,  zonder  witte 

Streepen.  Het  Agterlyf  is  overal  zwart.  De 

Dyën  zyn  bruinrood  ,  met  de  knobbel  niet 

ovaal,  gelyk  in  de  andere  Soort,  maar  lang- 

werpig. Beiden  hebben  zy  de  Sprieten  langer 

dan  het  Lyf  en  Glasagtige  Wieken  (*). 

Een  Soort  van  Baflaard-Bokje ,  met  een  gee-  Geel  ge- 

le Stip  aan  de  tippen  der  Dekfchilden ,  weinig vlakr* 

grooter  dan  een  Luis  zynde,  is  thans  door 

den  Heer  Linn^eüs  t'huis  gebragt  onder 
de St.Jacs  Vliegen,  met  den  bynaam  van  AU 

krkkinfte  (f).  Van  dit  kleine  Beertje  ,  dat 

omttreeks  Parys  zeer  zeldzaam  is,  formeert 

Geoffroy  zyn  Geflagt  van  Necydalis,  't 
welk, 

(*)  Nccydalis  minima.  Entomolog.  Carniol.  p.  57. 
(f  )  Cantharis  minima,  Faun.  Sm,  Ed.IIf  p.  zo*.  N,  713» 

1.  Deel,  X.  Stuk. 



9*2  BESCHRYVINGVAN 

V.  welk,  behalve  de  kortheid  der  Dekfchilden ,  de 

Afdeel,  bvzondere  Kenmerken  heeft ,  van  maar  vier 

VVÏV" 

Hoofd".  LeedJes  te  hebben  in  alle  de  Voeten ,  \  geen 
stuk.  hetzelve  ook  inzonderheid  van  de  Sc  Jans  Vlie- 

gen onderfcheidt,  die 'er  vyf  hebben.  Van  dit 

Infekt  vondt  zyn  Ed.  'er  met  het  Borftfhik 

geel,  en  met  het  Borftftuk  zwart.  In  de  eer- 

ften  waren  de  Pooten,  en  het  Lyf  van  onde» 

ren ,  ook  geel ;  en  in  de  anderen  zwart.  Dee- 

ze  laatften  vermoedt  hy  de  Mannetjes  te  zyn; 

doch  hadt  'er  van  ieder  maar  één;  alzo  dit 

Infekt  omftreeks  Parys  zeer  zeldzaam  was. 

Hy  hadt  het  op  de  Eiken  zweevende  gevon- 

den ct). 

XXV.  HOOFDSTUK. 

Bêfchryving  van  *t  Geflagt  der  Ro  of  ke- 
veren, 

Kaam.  T"\e  naam  Staphylinus ,  die  Wyngaardkever 

J^J  fchynt  te  kunnen  betekenen  ,  heeft  Mouf- 

fetus  aan  Infekten  gegeven  van  Wormswy- 

ze  gedaante,  welke  tot  dit  Geflagt  behooren. 

Men  zou decze Infekten >  inderdaad,  met  meer 

reden  Roovers  of  Roovende  Wormen  mogen  noe- 

men ,  dan  Roofkevers:  want  zy  gelykea 

ycel  meer  naar  die  Wormen  of  Beeften ,  waar 

pit 

(1)  Hifi*  da  Inft  inv.  Paris.  Tom,  I,  p.  37 z* 
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uit  de  Water-Torren  voortkomen  ,  dan  naar  V- 

Torren  of  Kevers,   Dat  zy  zo  fterk  ter  Jagt  A™yU 
gaan  op  andere  Infekten,  en  dus  van  den  Roof  Hoofd- 

leeven ,  geeft  'er  de  gedagte  benaaming  aan.  STÜK* 

De  Kenmerken  der  Roofkeveren  bettaan  ,Kcnm
erken' 

vcor  eerfl ,  in  de  draadagtigheid  der  Sprieten  , 

die  als  uit  een  Kettingje  van  kleine  Kraaltjes 

zyn  famengefteld:  ten  anderen  daarin,  dat  de 

Dekfchilden  maar  een  gedeelte  van  het  Lig- 

haam  bedekken  ,  waar  onder  niettemin  vry 

groote  Vleugelen  ,  zeer  konftig  famengeplooid, 

verborgen  zyn;  en  eindelyk  dat  zy  de  Sta&rt, 

wanneer  menze  vangt,  aanraakt  of  kwetft,  en 

vooral  met  een  Speld  vaft  fteekt,  opligten,  en 

dat  zig  alsdan ,  daar  aan ,  zekere  Kegelagrige 

deeltjes  vertoonen,  naaf  langwerpige  Blaasjes 

zweemende.  Het  Agterlyf  is  anders  weerloos, 

en  onbekwaam  om  te  kwetzen,  waar  in  zy 

van  de  Oorwormen ,  naar  welken  de  Geftalte 

veel  gelykt,  verfchilled. 

De  Heer  Geoffroy  telt  van  deeze  Roof-  soorten, 

kevers  vyfentwintig ,  Linnjeus  heefc  maar 

negentien,  of  eigentlyk  thans  een.en-twïntig 
Soorten ,  in  Sweeden  ontdekt. 

(i)  Roofkever  die  ruig  en  zwart  is,  met  het  r. 

Borjïjtuk  en  het  Lyf  van  agteren  geel 

Deeze  was  ,  volgens  de  Afbeelding  vaö 
Sc'HAEF- 

(i)  Staphylinus  hirfutus  ttiger,  Thoracc  Abdominequc  po- 
ftice  flavis.  Faun.  Sm.  doi,  SCH^  Eï  F,  Mor.ogr,  1754,  T, 
2.  f.  12. 

h  Deel,  x.  Stuk, 
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V.      S  c  h  a  k  F  F  e  r  ,  nagenoeg  even  groot  als  die  , 

AXXV^  naar  weIke  de  oaze  (Figm  8^  8etekend  is- 
Hoofd-  Zyn  ruigte  geeft  hem  den  Bynaam,  hoewel  de 

stuk»    geeiheid  van  het  Borftftuk  en  Agterlyf  hem 

ruim  zo  veel  van  de  overigen  onderfcheidt. 

Omftreeks  Parys,  noch  in  Italië,  fchynt  hy 

niet  gevonden  te  zyn.   In  Sweeden  onthoudt 

hy  zig  zeldzaam,  op  Zandige  plaatfen ;  doch 

in  Ooftfriesland  heeft  LinnjBüs  hem  zeer 

menigvuldig  waargenomen. 

xl  £2)  Roofkever  die  Wollig ,  en  Afchgraauw 

jMuisvaaie.  met  zwart  gewolkt  is  van  Kleur. 

Onder  de  grooten ,  niet  de  allergrootften  * 

zegt  onze  Autheur  ,  moet  dit  Infekt  3  dat  in  de 

Paarde-Meft  voorkomt,  geteld  worden.  Het 

is  langwerpig,  eenigermaate  ruig,  Afchgraauvv 

Koperig ,  met  zwarte  doorfchynende  Vlakken* 

De  Sprieten  beftaan  uit  negen  Leedjes  ;  de  Kop 

is  platagtig ,  met  Nypers  aan  den  Bek ,  het 

Borftftuk  frnal.  De  Dekfchilden  zyn  kort ,  en 

van  gelyke  Kleur  met  den  Kop  en  't  Borft- 

ftuk. Het  Agterlyf  is  bruin  met  zwarte  Vlak- 

ken. De  Staart  heeft  twee  ruige  Haairtjes , 

en ,  wanneer  men  op  't  Agterlyf  drukt ,  geeft 
het  end  twee  zagte,  kromme,  witte,  door* 

fchynende  Hoorntjes  uit. 

De  Heer  Geoffroy  heeft  verfcheide  Roof- 

kevers 

(2)  Staphylinus'  pubescens  cinereus  nigro-nebulofus.  Faun* 
Snee*  6oii 



DE    R  O  O  f  K  E  V  E  R  ï,  95 

kevers,  die  ruig  waren  en  gewolkt;  onder  an-  V. 

deren  een  in  de  Koedrek  waargenomen ;  een  ̂ y/" 
ander  dien  hy  de  Fluweelagtige  noemt,  wegens  Hoofd- 

zyne  Wolligheid ;  één  daar  hy  den  naam  van  STUK# 

le  Stapbylin  Bourdon  aan  geeft,  om  dat  dezel- 

ve, van  vooreu  en  van  agteren  met  Goudgee- 

le  Haairtjes  bezet  zynde,  zeer  naar  een  Hom- 

mel gelykt :   en  eindelyk  eene  Soort ,  die  den 

Kop  geel  heeft.    Die  Hommelagtige  ,  zeld- 

zaam omftreeks  Parys,  was,  naar  de  kant  van 

Bondy,  omtrent  een  Duim  lang  gevonden 

(3)  Roof  kever  die  Wollig  is  met  Afchgraau*  in. 

<we  banden ,  hebbende  de  ISypers  zo  langM&gïoote 

als  den  Kop.  £y£xxvm. Tig.  8. 

Schoon  alle  de  Roofkevers  wel  Nypers  heb- 

ben, zyn  dezelven  in  deeze  doch  by  uitftek 

groot,  en  zulks  geeft 'er  denBynaam  aan*  Hy 
is  tevens  een  der  grootften  van  dit  Geflagt; 

waar  in,  derhalve,  deEigenfchappen  van  deeze 

Infekten  beft  waar  te  neemen  zyn.  Men  vindt- 

ze  in  de  Boflchen ,  alwaar  zy  van  andere  In- 

fekten leeven,  en  zy  kunnen  zelfs,  als  menze 

on» 
(*)  Hifl»  des  Inf  env,  Paris.  Tom.  L  p.  362,  363. 

(3)  Staphylinus  pubescens  niger,  fasciis  cinereis  ,  Maxillis 

longitudine  Capitis.  Syft.  Nat.  X.  Staphylinus  ater  glabcr  * 

Maxillis  longitudine  Capitis.  Faun.  Suec.  603.  Staphylinus  ma» 

jor  totus  niger.  Raj.  Inf  109.11.  1.  Scarabaeus  majusculus 

niger,  Forcipibus  infeftis.  LIST.  Loq.  3^1.  MOüïï,  Inf. 

JP7-  JONST.  Inf.  T.  XVII.  f.  i,  Ij  3, 

I.  Deel.  X.  Stuk. 
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V,      onvoorzigtig  aanvat,  met  de  Nypers  iemand 

^XXVL#  befchadlgQïi.    Deeze   Soort  is  in  de  Jong* 
Hoofd,  heid  Wollig  9  over  de  Dekfehilden  en  Lyf  J 

stuk.    doch.  ouder  wordt  dezelve  glad  en  geheel 
zwart.   Men  vindeze  in  ons  Land  van  die 

grootte  en  geftalte,  als  hy  is  afgebeeld. 

Veele  noemen  deezen  de  Groote  Roof  kever 

en  de  Heer  Geoffroy  de  Groote  gladde 

(*).  Hy  merkt  aan ,  dat  de  Sprieten  uit  elf 

Leedjes  famengefteld  zyn,  waar  van  heteerfte 

veel  langer  dan  de  anderen  is,  en  dit  doet  de* 

zeiven  zig ,  zegt  hy ,  als  geknakt  vertoonen  , 

het  welk  gemeen  is  aan  alle  de  Soorten  van  dit 

Geflagt.  In  deeze  Soort  verdunnen  zy  naar  't 
end  toe ,  en  het  uiterfte  Leedje  is  als  Halfmaans- 

wyze  uitgefneeden.  De  Vleugeltjes  of  Wie* 

ken,  die  onder  de  korte  Dekfehilden  famenge- 

vouwen  leggen  ,  worden  ,  ontplooid  zynde  * 

vry  groot,  zo  dac  het  Infekt  met  gemak  kan 

vliegen.  Men  vindt  het  in  de  BofTchen  en  ia 

de  Tuinen  ,  meeft  op  donkere  en  vogtige 

plaatfen ,  omtrent  een  Duim  lang. 

sa)  Roof  kever  die  zwart  zs9  met  de  DekfchiU 

Erytbropte-)     v '  J 
rus.  den  en  Pooten  ros. 

Met  roodc 

vlerken*       gen  zocjanigen ,  van  ruim  de  helft  dier  lang- 

te, 

(*)  Le  grand  Staphylin  noir  lifïe.  Hifi  des  Jnf,  Tom.  I,  p; 

360. 
(4)  Staphylinus  ater,  Elytris  Fedibusque  rufis,  Faun.  Suec, 

^H-  Scaraïxeus  rapax ,  Elytris  brevibus.  Frisch,  Inf.  Y; 
T.  25. 



DE    ROOFKEVESS,  $f 

ic ,  heeft  gedagte  Autheur  omflreeks  Parys  V, 

ontdekt,  en  genoemd  Roofkever  met  Roeft-  ̂ ^yfeï 
kleurige  Dekfchilden*  Doktor  Scopoli  vondl  Hoofde 

denzei  ven  ook  in  Italië*  en  Wy  hebben  ze,  sl:üK* 

hier  te  Lande ,  insgelyks.   Men  betrekt  daar 

toe  dien  Roofkever  ,  welken  Frisch  be- 

fchryften  afbeeldt,  die  opgemerkt  heeft ,  dat 

men  dezelven  tot  dus  verre  onder  de  Oor- 

wormen hadt  gerekend ,  doeh  ten  onregte  3  de^ 

wyl  zy  de  Nypers  aan  't  agter-end  niet  heb- 
ben; maar  de  Worm,  waar  uit  zy  voortkomen* 

is  daar  mede  voorzien. 

„  Deeze  Worm,  zegt  hy,  rooft  zo  fterk* Het  Mastel 

5)  als  vervolgens  de  Kever  doet.  In  't  begin 

5,  is  dezelve,  inde  twee  Vervellingen ,  geheel 

„  wit ,  hebbende  het  Staart-end  Vorkagtig : 

3,  maar ,  by  de  derde  Vervelling  ,  krygen  de 

,,  Ringen  van  het  Lyf,  op  de  Rug,  Kaftanje- 

„  bruine  Schilden,-  de  Kop  wordt  zwart  bruin  , 

5,  als  ook  het  Borftftuk  :  dat  rond  gaat  tot  aaa 

„  de  Pooten  toe*  De  Vork  of  Gaffel  worde 

„  aan  de  Staart  een  Tang,  waar  mede  hy  den 

„  roof  ook  van  agteren  vaft  kan  houden,  en 

onder  die  Tang  gaat  uit  het  Agterlyf  als  een 

,,  foort  van  Voetje  of  Pen ,  dat  ik  in  dergely- 

,,  ke  langlyvige  Wormen  den  Voortfchuiver 

„  gewoon  ben  te  noemen ,  om  dat  zy  zig  als 

99  daar  mede  voortzetten ,  by  gebrek  van  Ag- 

„  terpooten.  In  Juny  veranderen  zy  in  Pop* 

3,  pen  3  die  in  't  eerft  wit  zyn  3  en  vervolgens 
3,  bruin  worden ,  hebbende  aan  den  rand  van 

I.  Deel»  X.  Stuk,  G  d(J 



$Z     B  ES  CHRYVINO  VAN 

V.      „  de  Halskraag  roode  Haairtjes.   De  Kever  * 

^XXVL' 5'  die  daaruit  voortkomt:>  is bruin;  zyneSprie- 
Hoofd-  »  ten  beflaan  uit  twaalf  ronde  Leedjes.  Het 

«TVK,   „  Lyf ,  van  de  korte  Vleugelen  agterwaards ,  is 

„  donker  of  Drekagtig;  de  Dekfchilden  zyn 

„  wat  helderer  bruin;  het  Hals-  of  Rugfchild 

P9  met  den  Kop  zwart." 
De  Heer  Geoffroy  verhaalt,  dat  deeze 

Kever  den  Kop  en  het  Borflftuk  dof  zwart 

heeft;  het  Agterlyf  insgelyks  zwart,  doch  op 

ieder  Ring  twee  driehoekige  Vlakken ,  weder- 

zyds  eene,  die  door  eenige  vergulde  Haairtjes 

geformeerd  worden ,  hoedanigen  men  ook  van 

onderen  aan  5t  Lyf  vindt.  De  Dekfchilden  zyn 

van  cene  doffe,  rofTe Kleur,  gelyk ook  de  Poo- 

ten,  Voelertjes  en  de  Sprieten,  inzonderheid 

by  den  Kop,  Het  Schildje,  zegt  hy,  is  ge- 

heel zwart.  Verfcheide  dergelyke ,  van  onge- 

vaar  een  vierde  Duims  lang,  en  dus  de  helft 

kleiner,  doch  ook  de  Dekfchilden  roodagtigof 

uit  den  bruinen  hebbende,  zyn,  omftreeksPa- 

rys,  door  hem  waargenomen  (*).  Men  vindt- 

ze  meefi:  in  de  Meft. 

v.        (5)  Roof  kever  die  zwart  is,  met  bet  Borflftuk 
Politus, 
kladde.  ™ 

(*)  LeStaphylin  noir:  a  Etuis  fauves  &  lifies;  a  Etuis  fau- 

ves  &  Corcelet  ftrié,*  a  Etuis  marons  pointillés.  Ibid.  p.  364, 

(s)  Staphylinus  niger  Thorace  Elytrisque  nigricantibns  ni- 

tldifllmis.  Syft*  Nat.  X.  Staphylinus  niger,  Thorace  zw& 

jutido,  Elytris  aup-coerujeis.  Faun,  Suec,  Qo$. 



de  Roof  kevers*  99 

en  de  Dekfcbilden  zeer  glimmend  zwart* 

agtig. 

Linnjeus  merkt  aan,  dar  de  Kleur  van  \ 

Borflftuk  en  de  Dekfchilden  in  deeze  Soort 

verfchillende  zy  :  nu  eens  het  Borflftuk  Koper- 

glanzig  en  de  Dekfchilden  zwartagtig  blaauwj 

nu  eens  beiden  zware,  Het  Soortelyk  verfchil 

beftaat,  zegt  hy,  daarin,  dat  het  Borflftuk  tien 

uitgeholde  Stippen  heeft,  doch  die  naauwlyks 

dan  met  een  Vergrootglas  zigtbaar  zyn.  Ia 

Karniolievondt Doktor  Scopoli  dergelyken, 

doch  waar  in  het  Borflftuk  van  drie  tot  agt, 

zeiden  tien  ,  zodanige  indrukzelen  of  putjes 

hadt.  Ik  heb 'er  een,  wiens  Borflftuk  zo  glad 

is  als  een  Spiegel  ,  en  git  zwart ,  doch  die  te- 

vens  een  weinig  ruig  of  Wollig  is  en  Afch- 

graauwe  banden  heeft,  om  het  Lyf;  verfchil- 

lende dus  in  kleinte  meeft  van  de  derde  Soort» 

V. 

Afdek.U 
XXV. 

Hoofd- stuk. 

(6)  Roof  kever  die  ros  is ,  met  den  Kop,  en 

de  tippen  der  Dekfcbilden,  zo  <wel  als  bet  Rotfè* 

tnd  van  9t  Agterlyf,  zwart. 

DuideJyk  genoeg  is  deeze  befchryving  van  een 

Roof  kever ,  die  vry  gemeen  is.  Geoffrot 

noemt  hem  de  Geele,  met  den  Kop,  de  Dek* 

fchil- 
(6)  Staphylinus  mfus,  Capite,  Elytroruiti  Abdomiaisque 

pofticis  nigris.  Faun,  Sues.  606*  Staphylinus  pallide  rufus^' 
Èlytris  coenilescentibus  3  Capite  &  apice  Abdominls  iiigrtf* 
GADD,  Sat.  go. 

Ié  DEEL.  X,  STUK,  G  £ 



IOO BRSCHRVVING    V  A  H 

V.  fchilden,  en  het  Agterlyf  aan  't  end,  zwart. 
Afdeel.  Hv  merkt  aan ,  dat  de  Sprieten  in  deeze  Soort 

Hoofd,  zeer  fraaV  zyn  9   Daar  >C  end  verbreedencle  > stuk.    en  Taxiswyze  ingefneeden  ,  geel  van  Kleur, 

Men  weet,  dat  ros  en  geel  naby  elkander 

komt.   De  grootte  Is  ook  niet  meer  dan  mid- 

delmaatig :  de  langte  een  vierde  Duims.  Een 

'die  de  helft  korter  was,  anders  daar  mede  by- 

na  overeenkomflig  ,  heeft  men  in  Sweeden 

en  Deenemarken  gevonden  (*). 

VII. 

Riparius, OeverfchC, 

VUL 

Lignorum. 
Van  't  Hout» 

(7)  Roof  kever  die  ros  is,  met  de  DekfchiU 

den  blaauw,  de  Kop  en  de  tip  van  't 

Agterlyf  zwart* 

In  Gothland  is  deeze  in  het  Zand  van  den 

Oever  gevonden ,  en  omftreeks  Parys  nam  men 

een  dergelyken  waar  in  't  natte  Zand ,  van  een 
vierde  Duims  lang  (f). 

£8)  Roof  kever  die  bruin  is,  met  de  DekfcbiU 

den  aan  de  Naad,  het  Agterlyf  en  de 

Pooten,  Roeftkleurig. 

Deeze ,  in  rottig  Hout  gevonden ,  was  nog 

klei- (*)  Staphylinus  Lunulatus.  Faun.  Suec.  EdL  II.  p.  231. 

N.  845.  Faun.  Fridricbsdal.  pag.  23. 

(7)  Staphylinus  rufus,  Elytris  cotrulcis,  Capite  Abdomi- 

nisque  apice  nigris.  Faun%  Suec,  £07.  It.  Gotl.  173. 

(-\)  Le  Staphylin  róugc  a  tete  noire  6c  eruis  bleus.  Utf. 

p.  69. {%)  Staphylinus  fuscus  ,  Elytris  Satura  ,  Abdominc  Pecïi- 

busque  ferrugineis.  Faun*  Suec,  tfos» 



de  Roof  kevers.  rot 

kleiner  dan  de  voorgaande,  en  niet  grooter  dan  v* 

een  der  kleinfte  Mieren.   De  Heer  Kallen-  ̂ [^yEU 
berg  heefc  'er  te  Upfal  waargenomen,  van  Hoofd* 
grootte  als  een  kleine  Luis  en  geheel  zwart,  wnu 

doch  met  twee  Roeftkleurige  Stippen ,  op  ie- 

der Dekfchild  één  (*> 

(9)  Roof  kever  die  zwart  is,  met  de  Dekfcbil-  jX. 

den  van  voor  en  uitwaar  ds  geel,  de  Poo*  ne*s!erra~ 

ten  zwart.  ^hf;iaardw 

Deeze,  tweemaal  zo  groot  als  een  Luis, 

omhieldt  zig  in  de  Kelders  onder  den  Grond. 

(10)  Roof  kever  die  zwart  is9  mét  de  Poelen 

ros  en  de  Dekfcbüden  geel  gerand. 

De  Heer  Kalm  heeft  deeze  te  Upfal  waar- 

genomen ,  zynde  een  der' kleinfte  Roofkeveren, 
die  men  in  Sweeden  vindt  ;  niet  grooter  dan 

een  Vloo, 

Frisch  geeft  de  befchryving  en  afbeel- 

ding van  een  klein  geel  Keverwormpje,  door 

hem  in 't  begin  van 't  Voorjaar  in  drooge  Meft, 
die  egter  nog  frifch  was,  gevonden;  zynde  de 

groot- (*)  Staphylinus  bipuftulatus.  Faun.  Succ.  Ed.  II.  p.  232. 
K.  847, 

(9)  Staphylinus  niger,  Elytris  antice  extrorfum  flavis,  Pe« 

dibus  nigris.  Syft*  Nat.  X. 

(10)  Staphylinus  ater,  Pedibus  rufis,  [Elytromm  marginc 
flavo.  Faun*  Suec.  6:0. 

I.  DEEL.  X.  STUK.  G  3 



ïoa    Bkschryving  van 

V.      grootften  omtrent  anderhalve  Linie  van  een 

Afdreu  £>Qim  lang,  en  de  Kever,  die  daar  uic  kwam, 

XXV»  ö  
* 

Hoofd-  was  geheel  zware  (*> 
STUK. 

XI. 
Biguiiatus. 
Twecviak- 
kigc. 

XII. 
Lh  torens» 

Van  3t 

XtlT. 

S&ïgu'zneus» Bloedkleur 

XIV. 
Caraboides, 
Toragtige. 

(n)  Roofkever  die  zwart  is,  met  een  Goud- 

geele  Stip  op  ieder  Dekfchild. 

(12)  Roofkever  die  zwart  is,  met  de  Dek- 

Jchüden  van  vooren  graauw  >  de  Pooten 
ros. 

Deeze,  die  de  grootte  van  een  Luis  heeft, 

onthoudt  zig  in  't  voglig  Zaad  der  Stranden, 
waar  in  hy  Lcopgraaven  maakt  ,  inzonderheid 

in  Gotliland. 

(13)  Roofkever  die  zwart  is,  met  Bloedroöde 

Dekfcbilden. 

(14)  Roofkever  die  geel  is. 

Deeze  is  t'eeneniaal  van  een  bruinroode  of 

geelagtige Kleur,  uitgenomen  hetAgterlyf,  dat 

een  weinig  donkerer  is.  De  Sprieren  zyn  wat 

langer  ,  en  de  geftalte  byna  als  die  van  een 

Aard-Tor. 

(*)  Inf.  V.  Tb.  bl.  50.  Tab*  XXVI. 

(11)  Staphylinus  niger,  Elytris  pun&o  fulvo.  Syft.  Nat.X* 

(iz)  Stapkylinus  niger ,  Elytris  antice  grifeis,  Pe«ïibus  rufis. 

Faun.  Succ.  611,  ïu  Geilt  17  3  * 

(13)  Staphylinus  niger ,  Elytris  fhnguinels.  Faun.  Suec.  612* 

(14)  Staphylinus  flavus.  Syft.  Nat,  X.  Staphylinus  totus 
teflaceos.  Faun,  Sutc,  613, 



de  R  o  o  r  k  e  v  e  n.  103 

(*5)  Roof  kever  die  zwart  is,  met  bet  Borjl-  V* 

Jluk,  de  Dekfchilden  en  Poolen,  bruin-  A^^9 
roodagtig.  Hoofd- 

stuk. 

Deeze  die,  gelyk  de  vier  voorgaanden,  ook  Xv. 

van  grootte  is  als  een  Luis,  heeft  de  geftalte  f^fcm^ 
van  een  Goudhaantje ,  uitgenomen  dat  de  Dek- 

fchildcn  kort  zyn,  ea  het  Agterlyf  Wollig 

gehaaird. 

(iÖ)  Roof  kever  die  zwart  is,  met  de  Dek*  *vr* 
v     '  TUvtfeu 

fchüden,  Sprieten  en  Pooten,  Roejlkleu*  Gesipoot* 

rig. 

In  Schónen  is  deeze  door  den  Heer  Lóche 

gevonden ,  zynde  maar  half  zo  groot  als  een 

(17)  Roof  kever  die  zwart  is,  met  de  Poo» 

ten  en  Dekfchilden  bruin*  Bminpooc. 

{18)  Roof  kever  die  glimmend^  zwart  is>  met  xvm. 

de  Pooten  ros.  Roodpw§ 

Deeze  twee  laatften  waren  ^  wederom  f 

mim  zo  groot  als  een  Luis*  De  Heer  Ge of- 

FROV 

(15)  Staphylinus  niger,  Thorace  Elytris  Itedibusque  fubtei- 
iaceis.  Faun.  Suec.  £14. 

{16)  Staphylinus  niger,  Elytris,  Antonnis  Pedibusque  fex* 
ïugineis.  Faun,  Suec.  61  $• 

(17)  Staphylinus  niger,  Elytris  Tibiisguc  fuscis.  Faun.  Sues* 
éia. 

(is)  Staphylinus  ater  glaber,  PecUbusruifo»  jFtf#«,5Kf.£o^ 
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'Jfe*    BÊSéÖRVVING  VAN 

V.  froy  vondt  zulk  een  gladde,  met  roode  Poo« 

Ayy\/L'  ten  9  omflrcQks  Parys  (*). AA  V » 

Hoorn- 
stuk.  (19)  Roof  kever  die  bruin  is ,  me£  de  jD*k 

xix.  fchildsn  bleeker.  de  Sprieten  en  Pooten 

van  de  bleekbruin. 

Dit  Beeftje,  nog  kleiner  dan  het  Geelagti- 

ge,  voorgemeld  ,  en  maar  half  zo  groot  als 

een  Vlöo ;  onthoudt  zig ,  by  troepen ,  in  de 

Zwam  der  Denneboomen  ,  welker  Buisjes  zy, 

even  als  de  Byëm  haare  Celletjes ,  ingaan ;  dat 

zeer  vermaakelyk  te  befchouwen  is,  volgens 

den  Heer  Rol  and  er. 

Doktor  Scopoli,  die  dit  Infekt  ook  waar- 

nam in  Karniolie  (f),  vondt  'er  anderen,  van 
zodanige  of  een  weinig  meer  grootte,  in  de 

Bloemen  van  de  Kool,  het  Nieskruid,  en  an- 

dere Planten  :  alwaar  ik  dergelyke  Infekten 

ook  meermaalen  heb  gezien  ,  die  van  de 

Plantvlooijen  niet  gernakkelyk  te  onderfchei. 

den  zyn. 

Onder  alle  de  Roof  kevers  is  tot  nog  toe 

•    geene ,  uit  andere  Wereldsdeelen ,  of  uit  In- 

dië,  afkomftig,  aangetekend;  zo  min  als  van 

de  Oorwormen. 

XXVI. 

(*)  Hift.  des  Inf.  Tom.  I.  p.  3^7. 

•  f19)  Staphylinus  fuscus,  Elvtris  pallidioribiis ,  AntcuntsPen 
dibusque  lividis.  Syft*  Nat,  X. 

(t)  EntQmoU  QarnUU  p.  iw. 



dé  Oorwormen. 

XXVI.  HOOFDSTUK. 

Befchryving  van  '^Geflagt  der  Oorwormen, 
anders  Oorkruipers  genaamd.  O 

X7an  ouds  gaf  men  veelerley  naamen  aan  Naam. 

Z  deeze  Infekten,  waar  onder  die  van  Fwr 

bicina  de  gemeenfte  fchynt  geweefl  te  zyn; 

hoewel  men  ook  dien  van  Forficula,  zelfs  by 

Aldrovandus  niet  bekend  ,  in  gebruik 

gebragt  heeft.  Die  beiden  zyn  van  de  Schaar- 

agtigheid  van  de  Staart ,  welke  met  fterke 

Nypers  of  als  met  een  Nyptang  voorzien  is, 

afgeleid ;  doch  het  Infekt  zou  deswegen ,  ei- 

gener, Forcipala  genoemd  worden  (*).  Men 

gaf  het  ook  den  naam  van  Mordella  en  Velli» 

ctda9  wegens  de  bytende  prikkeling,  die  het, 

(*)  Ik  vind  wel  in  het  Werk  van  Iesser  dooc  L  Y  O  n- 

n  et  (Tom.  fi  p.  286.)  aangemerkt ,  dat  Pi,  i  n  i  us  (Libr. 

XXV»  Cap.  V.)  den  naam  van  Forficula  geeft  aan  de  Tangen 

der  Timdtrekkereu ;  doch,  dit  is  fout.    Plinius  fpreekt 

aldaar  van  den  Wortel    van  't   Nieskruid  ,    quod  incïfum 

forficulis  cribrant  :  zo  dat  men  'er,  op  die  plaats,  niets  dan 
een  Schaartje  door  verdaan  kan.    Ik  weet  wel,  dat  Forceps 

cn  Forfex,  ja  ook  Forpex ,  oudtyds,  onverfchillig ,  voor  een 

Tang  genomen  werdt ;  doch  het  komt  hier  maar  alleen  aan , 

op  de  gebruiklykheid  van  het  Woord  Forficula,  het  welke, 

op  de  gemelde  plaats  van  Plinius,  geen  Tang  kan  bete- 

kenen.  Men  ziet  daar  uit,  hoe  ligt  men  misleid  kan  wor- 

den, door  de  aanhaalingen  van  anderente  gebruiken  ,  wanneer 

rnen  geen  tyd  of  gelegenheid  heeft,  om  die  zelf  op  tc  zoe- 
ken en  na  te  zien. 

I.  Dei  l,  x,  stuk  G  5 

V. 
Afdeei^ 

XXVI. 
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stuk. 



I05    BE$CHR*VING  VAN 

V,     by  geval  eens  in  't  Oor  van  een  Menfch  ge« 

A%Xvï'  raakC  zynde>  maakt>  om  daar  u5c  te  koracn. 

Hoofd"  Voorts  werdt  het  Auricularia  gety teld ;  als  of 
stuk  hec  zyn  werk  maakte  van  in  de  Opren  te  krui- 

pen ,  gn ,  dewyl  men  zig  verbeelde ,  dac  het 
dan  verder  in  het  Hoofd  of  in  de  Herfenen 

kon  booren  ,  cn  dus  den  Menfch  de  Dood  ver- 

oorzaaken  ;  kreeg  het,  in  't  Franfch  ,  den 

naam  van  Perce*0reüle  ,  in'cEngelfch  dien  van 

Ear-Wigg,  en  in  't  Nederduitfch  van  Oorkrui- 

per ,  of  Oorworm,  gelyk  deDuitfchers  het- 

zelve  ook  noemen*  De  Sweeden  heeten  het 

Dier  Qemmask  of  Twejtiert,  dat  is  Tweeftaart  , 

en  in  de  Noordelyke  Deelen  van  Engeland 

geeft  men  'er ,  wegens  de  Nypers  van  de 
Staart  ,  den  vuilen  naam  aan  van  Twitch-BaU 

lock ,  zo  Charleton  getuigt. 

Kenmerken.  Ue  zogenaamde  Oorwormen  ,  die  evenwel 

weinig  naar  Wormen  gelyken  ,  behooren  tot 

den  rang  der  Schildvleugelige  Infekten;  aan- 

gezien zy  niet  alleen  gevleugeld  zyn  en  vlie- 

gen kunnen  ,  maar  ook  Dekfchilden  hebben , 

waar  onder  hunne  Wieken,  even  als  die  der 

Roofkeveren  ,  naar  welken  hunne  Geflalte 

veel  gelykt,  verborgen  zyn.  Hec  voornaam- 

fte,  en  blykbaarfte  Kenmerk,  tot  onderfchei- 

ding,  is,  dat  hunne  Nypers  niet  van  vooren, 

maar  van  agteren  ftaan.  De  Sprieten ,  fchoon 

L  i  n  n  je  u  s  die  in  de  Oorwormen  Borftelig ,  in 

de  Roof  kevers  Draadagtig  aanmerkt  te  zyn, 

verfehillen  weinig.    Onder  de  Infekten  ,  die 

maar 
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inaar  ten  deele  of  niet  meer  dan  ten  halve  met  V. 

de  Dekfchilden  gedekt  zyn  ,  munten  de  Oor-  XXVL 

wormen  daar  door  uit,  dat  zy  in  alle  deKlaau-  Hoofd. 

wen  maar  drie  Leedjes  hebben ,  cn  de  Roof
.  STUK* 

kevers  vyf. 

Tot  nog  toe  zyn  maar  twee  Soorten  van  dit  soorten. 

Geflagt  ontdekt ;  naamelyk 

CO  Oorworm  met  de  Dekfchilden  wit  ge«  i. Aurkulariam 

tipt»  Gewoone 

grootc, 
Deeze  Soort  van  Oorwormen  ,  die  vry  groot  a£*x ™* 

zyn ,  komt  voor  in  vrugtbaare  Tuin- Aarde  of 

op  Moeslanden,  alwaar  zy,  door  het  opvree- 

cen  van  Worcelen ,  Kruiden  en  Vrugten ,  veel 

nacjeel  doen.  De  Heer  Geoffroy  rekent 

de  gewoone  langte  op  zeven  Liniën  ,  doch 

die  van  den  genen ,  naar  welken  onze  Afbeel* 

ding  gemaakt  is,  bedraagt,  met  de  Nypers, 

byna  zeven  agtfte  Duims.  Mèn  moet  aanmer- 

ken, dat  in  de  grootte  van  deeze  Mekten, 

zo  wel  als  in  de  langte  van  de  Nypers,  een 

vry  groot  verfchil  zy. 

De  uitwendige  Geftalte  der  Oorwormen  of  Gcftaitc. 

Oorkruiperen  is  ieder  een  bekend.  Zy  hebben 

den  Kop  bruin  van  Kleur,  gelyk  de  Sprieten, 
die 

ft)  Forfktila  Elytris  apice  albif.  Syft.  Nat,  X.  Gen.  192. 

Forficula  f.  Auricularia  vulgaris.  Mouff.  /«ƒ.171.  f.infima. 

Vermis  auricularius.  PRISCH.  Inf.  VIII.  p.  ih  %  XV« 

f.  1 ,  2.  JONST.  Inf  T.  XVI.  f.  2.  MERIAN.  Inf* 

T.  30.  Pet.  Gaz.  T.  LXXIV.  f.  5.  Scaraba:us  fubrufus, 

cauda  forcipata.  List.  loq%  351.  mut,  T.  $&  f*  A» 
I.  Dell.  x.  Stuk, 
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V.  die  omtrent  de  helfc  der  laogte  van  het  Lyf 

XXVJL'  evenaaren  >  en  fal^eDgeffceld  zyn  uit  veertien 
Hoofd.  Ringen.  Het  Borftftuk  is  plat,  zwart,  met 

stuk,  verheven  randen  ,  die  bleek  van  Kleur  zyn. 

De  Dekfchilden ,  als  ook  de  tippen  der  Wie- 

ken, die  buiten  dezelven  uitfteeken ,  zyn  uit 

den  vaalen  grys.  Aan  't  end  der  Wieken  ziet 
men  een  ronde  witte  Vlak,  doch  die  fomwylen 

zeer  flaauw  is  getekend.  Het  Agterlyf  hebben 

zy  bruin,  en  daar  van  den  laatften  Ring  breed, 

met  vier  uitpuilingen ,  twee  op  zyde  en  twee 

ïn  't  midden.  Aan  deezen  laatften  Ring  zit- 

ten de  Nypers ,  van  Boogswyze  gedaante , 

die  een  Soort  van  Schaar  of  Nyptang  maaken, 

als  gezegd  is. 

sexe.  De  Heer  Geoffroy  merkt  wel  aan,  dat 

inwendig ,  aan  de  binnenzyde  van  het  diepfte 

van  deezen  Tang  ,  eenige  Tandjes  zyn  ,  die  in 

ibmmigen  ontbreeken  ;  doch  hy  fchynt  niet 

gelet  te  hebben  op  of  niet  verzekerd  te  zyn 

geweeft  van  het  onderfcheid  der  Sexe,  dat 

Fr  i  sc h  in  deeze  Infekten  waarnam.  *'  Hec 

„  Wyfje  (zegt  die  Autheur)  kan  zyn  regte 

„  Staart -  Tang  naauwlyks  tot  aan  de  kleine 

„  kromte  ,  aan  het  end  ,  te  famen  voegen ; 

„  maat  het  Mannetje  heeft  een  Tang ,  die  in 

het  midden  uitwaards  geboogen  is ,  naar  dc 

„  Steen-Taagen  gelykende,  daar  men  blokken 

»  Sceens  mede  vat,  om  die  op  Muuren  te 

5P  brengen.  Met  deezen  Tang  verweeren  zy 

„  zig  tegen  alles ,  dat  hun  vanboven  beledigt, 

„  kun- 
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s,  kunnende  daar  mede ,  door  de  kromming  V* 

„  des  Agterlyfs,  tot  over  den  Kop  reiken,  en  Axx\oT 

„  taamelyk  knypen.    In  't  byzondcr  heeft  die  Hoofd- 

„  van  het  Mannetje ,  daar  de  kromte  begint,  ST
ÜK* 

„  een  of  meer  harde  Knobbels  of  Tanden  >  te- 

3>  gen  elkander  over,  enz.    De  Sprieten  heb- 

„  ben  elf  Leedjes,  waar  van  het  eerfte,  dat 

,,  op  zyn  Knopje  aan  den  Kop  ftaat ,  langer  is  dan 

„  de  twee  volgende,  die  de  kleinfte  zyn,  en 

de  agt  overigen  vergrooten  lacgs  hoe  meer, 

„  zynde  het  uiterfte  het  allergrcotfte.  Op  de 

„  Rug  heeft  het  Mannetje,  voor  den  Tang, 

5,  een  breed  uitftek,  dat  zydewaards  tweehar- 

„  de  Knobbels,  en  in  't  midden  twee  kleinere 

„  uitgeeft.  Het  Hals-Schild  is  lang  en  breed, 

„  met  een  witte  Zoom.    Alles  byca  is  hun 

Aas,  en,  hongerig  zynde,  vreeten  zy,  ge- 

„  ]yk  de  Spincekoppen ,  elkander  op 

Swammerdam  heeft  de  Oorwormen  of  v©omeeu 

Oorkruipers  t'huis  gebragt  in  zyn  tweede  Klas- m§* 
fe  of  Afdeeling  ,    naar  de  Voortteeling  ge- 

fchikt  *;  om  dat  zy  in  't  eerft  ongevleugeld,  *  zie'tix. 

doch  anders  nagenoeg  in  de  zelfde  Geflalte  te;/.  K 
voorfchyn  komen,  welke  zy  in  de  volmaakt- 

heid moeten  hebben.    Frisch  fpreekt  daar 

van  aldus.   99  Deeze  Worm  legt  zyne  Eijeren 
„  in  de  Aarde,  of  tufïchen  oude  Baft  aan  de 

„  Boomen ,  of  onder  en  tuflchen  de  Steenen. 

„  Ik  had  een  Wyfje  in  een  helder  Glas,  dat 

„  zyne  Eijeren  in  een  holletje  van  de  Aarde 

„  in  het  Glas  leid,  en,  dewyl  het  bemerkte, 

1  DrjLL.  x.  stuk»  dat 
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V.      „  dac  die  nadeel  zouden  lyden  ,  droeg  het 

xxvï1"  "  dezelven  geduurig  naar  een  andere  plaats, 
Hoofd.  3>  even  als  de  Mieren,   Het  nadeel  kwam  van 

STÜK*   „  de  Myten  uit  Meel ,  daar  ik  een  ander  In- 

„  fekc  in  die  Glas  mede  gevoed  had.  Deeze 

„  Myten ,  nagenoeg  van  grootte  als  de  Eije- 

33  ren,  zetten  zig  daar  op  en  zoogen  de.mees- 

33  ten,  geduurende  de  Winter,  uit.  Wanneer 

3,  de  Jongen  'er  uit  kruipen ,  zyn  zy  van  ge- 
„  daante  als  de  Ouden  ,  maar  hebben  geen 

„  Wieken  of  Vleugels,  waar  van  de  blyken 

„  zig  in  de  tweede  of  derde  Vervelling  eerft 

3,  vertoonen ;  doch  met  de  vierde  komen  zy 

„  geheel  te  voorfchyn ,  zo  lang  zynde  als  het 

„  Lyf,  en  worden  van  het  Infekt,  met  zyn 

3,  Agterlyf,  (gelyk  dit  alle  Kortfchildige  doen,) 

3,  te  famen  geplooid  ,  onder  de  Dekfchilden 

„  gefchooven  en  verborgen 

Ongemak*    Hoe  onwaarfchynlyk  het  is,  dat  deeze  In- 

oormdau  tenten  van  zelf  in  *t  Oor  zouden  kruipen  of 

door.        j^j.  jn  neftelen ;  aangezien  de  bitterheid  van 

het  Oorfmeer  de  meeften  afweert ;  kan  men 

egter  niet  tegenfpreeken ,  datzy,  wel  eens,  by 

toeval  in  't  Oor  geraakt  ,  en  een  geruimen  tyd 

daar  in  gebleeven  zyn ;  veroorzaakende  door 

prikkeling  een  groot  Ongemak  en  Pyn  aan  den 

Lyder.   In  de  Verhandelingen  der  Keizerlykc 

Akademie,  op  't  jaar  1672,  wordt  zelfs  het 

1   aanmerkelyk  Geval  verhaald  van  een  Vrouw, 

vyf  Mylen  van  Neurenberg  woonagtig  ,  die 

een  bos  Kruiden  draagende,  cq  zig  vermoeid 
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bevindende,  met  het  Hoofd  ging  leggen  op  V. 

het  Pak  en  in  Slaap  raakte.   Middelcrwyl  wa.  xxvi^ 
ren  eenige  Oorwormen,  daaruit,  in  haarreg-  Hoofd- 

ter  Oor  gekroopen,  waar  van  deHeelmeefter,  STUK* 

op  ftaande  voet ,  een  uithaalde ;  maar  de  an- 

dere  waren  'er  in  gebleeven,  en  tot  binnen 

de  Herfenpan  doorgedrongen  ,  maakende  die 

Vrouw,  verfcheide  Jaaren  lang ,  het  Leven  las- 

tig.  Na  verloop  van  twintig  Jaaren  was  deeze 

Vrouw,  toen  omtrent  zeventig  oud,  by  Dok- 

tor Volckameii  te  Neurenburg  gekomen, 

die  alles  aanwendde  om  haar  tc  helpen,  doch 

niet  meer  dan  één  Oorworm ,  welke  dood  was , 

door  middel  van  Terpentyn-Zwavelbalfem, 

daar  uit  kon  krygcn.    Voorts  bleef  die  Vrouw 

dus  elendig  geplaagd,  tot  aan  haar  dood. 

Deeze  Hiflorie  heeft  veele  onwaarfchynlyk- 

heden ,  en  't  is  geloofbaarder ,  dat  gedagte 

Vrouw  eene  Verzweering  in  't  Oor  gehad  zal 
hebben ,  miffchien  door  de  prikkeling  der  Oor» 

wormen  veroorzaakt,  dan  dat  die  zoveel  Jaa- 

ren in  haar  Hoofd  zouden  hebben  genefteld 

en  huis  gehouden.  Immers  ik  vind  geen  be- 

wys  van  zulk  een  Voorval ,  en  de  Ontleedkunde 

leert  ons,  dat  de  holligheid  van  het  binnenfte 

van  't  Oor,  uitwaards,  door  het  Trommelvlies 

is  geflooten ;  terwyl  deeze  Infekten  mee  geen 

genoegzaame  Wapenen  fchynen  voorzien  te 

zyn,  om  daar  doorheen  te  booren.  Zodanigen, 

die  niet  tot  een  plaag  voor  den  Menfch  ge- 

fchikt  zyn  ,  gelyk  de  Vlooijen  ,  Luizen  en 

der- 
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V.     dergclyken ,  of  die  'er  niet  hun  Aas  op  zoe* 

^XXV?'  ken'  geIyk  de  Muggen?  enz#>  fchynenveel- 
Hoofd-  eer  een  afkeer  van  ons  te  hebben  en  voor  ons 

stuk.  te  vlugten  ;  gelyk  dit  in  deSpinnekoppen  blyk- 

baar  is.  Ook  geloof  ik,  dat  wy ,  in  dit  Ge- 

val, veel  meer  gevaar  zouden  loopen  van  de 

Mieren,  die  ons  nu  en  dan  aan  't  Lyf  komen, 
of  ook  van  de  Vlooijen,  welke  men  weet,  wel 

eens  in  't  Oor  geraakt  te  zyn;  die  men  dan 
met  een  gedraaid  Wolletje  of  dotje  Katoen , 

in  Oly  gedoopt,  doorgaans  daar  uitkan  krygen. 

Gebruik.  Om  het  nadeel ,  dat  de  Oorwormen  aan  de 

Bloemen ,  inzonderheid  aan  die  der  Anjelieren, 

naar  welker  Zaad  zy  zeer  gretig  zyn,  toebren- 

gen, voor  te  komen,  moet  menze  opvangen, 

't  welk  door  middel  van  Peperhuisjes  van  Pa- 

pier,  of  Hoorntjes,  die  men  aan  de  Stokjes 

ophangt,  en  alle  morgens  ledigt,  gefchieden 

kan.  Het  zelfde  doet  men  ook  om  de  bcfcha- 

diding  der  lekkerfte  Vrugten ,  als  Perfiken ,  Abri- 

koozen  en  Pruimen,  door  dit Ongediert ,  voor 

te  komen.  Men  kanze  dooden  of  voor  de 

Hoenders  werpen  ,  die  naar  deeze  Infektea 

zeer  gretig  zyn,  en  'er  vet  door  worden.  Zy 
vliegen  zeldzaam  ,  en  dit  maakt  dat  menze 

ook  uit  de  Bloempotten  kan  houden ,  door  de^ 

zeiven  in  Bakken  met  Water  te  zetten.  Zy 

bevatten  veel  Olie  en  Vlug  Zout.  Het  Poeijer 

van  Oorwormen ,  met  Haazenpis  gemengd  en 

In  \  Oor  gedaan ,  wordt  door  Lemery  te- 

gen de  Hardhoorendheid  aangepreezen. 
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£i)  Oorworm  met  de  Dekfchilden  ongevlah  V. ,    .      ,  Afdee?!> 
bruinrood.  XXVI 

Dceze  Soorc  dc  helft  kleiner  of  eigewtyK  ̂ tuk* 
maar  half  zo  lang  als  de  .voorgaande,  onc-  n. 

houdt  zig  veel  in  Vuiligheden ,  by  Mefihoo- 

pen,  of  op  vogtige  plaatfen.  De  Kleur,  zo 

wel  der  Dekfchilden  als  der  Vleugelen ,  die  met 

de  tippen  een  weinig  uitfteeken  ,  als  ook  die  van 

het  Lyf ,  is  Kaftanjebruin  ,  of  uit  den  vaalen 

geelagtig ,  van  boven  ,  van  onderen  bruiner. 

De  Nypcrs  zyn,  in  deeze  Soort,  zegt  Geof- 

froy,  niet  getand,  en  zy  ligten  dezelven 

hooger  op  dan  de  anderen. 

Dit  zouden  dan  wel  die  Oorkruipers  fchy-  leedjes  den 

lien  te  zyn,  welke  Fiusch,  als  gemeld  jSjsPaetcas 

voor  de  Wyfjes  hieldt :  indien  niet  zyne  Af- 

beelding zelfs  nog  iets  grooter  dan  de  onze 

ware*  DlNN^bs  hadt  reeds  opgemerkt  ♦  dac 

in  deeze  kleine  de  Sprieten  maar  uit  tien  Leed- 

fes  beftaan,  niet  uit  veertien ,  als  in  de  groote. 

Geoffroy  maakt  daar  zelfs  een  onderfchei- 

dend  Kenmerk  van ,  fchryvende  aan  deeze  Soort 

elf  Leedjes  toe ,  in  de  Sprieten  ,  overeenkom- 

ftig  met  F  iu  s  c  h. 

Die  verwarring  deedt  my  oordeelen,  dathefi 

onderzoek  daar  van,  in  dceze  zo  gemeene  In* 

fekten  van  ons  Land  5  der  moeite  waardig  zoude 

zyn:  doch  ik  vind  zulks  zeer  moeielyk ;  want in 

Ti)  Forfirulft  Elytris  teftaccii  iiïimac(iTat:s.  Syjti  Nat.  X, 

Fcrficuia  alis  Elytro  concoloribus.  Faun.  Süèc-,  600, 

1.  Bèf.l.  X.  Stuk.  H 

V 
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V.  in  ecoïgen,  die  ik  heb,  zyn  meer,  in  anderen 

^vf/^L  minder  Leedjes  aan  de  Sprieten,  en  het  ver- AAV|, 

Hookd  ichil  van  grootte  der  genen,  die  de  Mypers 

stuk,  z0  kxom  niet  als  de  anderen  hebben  ,  maakt 

het  twyfelagtig  of  dit  wczendlyk  een  verfchil 

van  Sexe  zy:  zo  dat  daar  omtrent  ook  ftoffe 

overblyft  tot  verdere  nafpooring  en  ontdek- 

king. 

XXVII.  HOOFDSTUK. 

Befchryving   van    't  Geflagt  der  Kakker» 
LAKKEN. 

TTet  woord  Kakkerlakken  3  affcomrf 

ftig  van  de  Inden,  waar  uit  deeze  In- 

fektcn  oorfpronkilyk  zyn ,  is  thans  zo  alge- 

meen', dat  de  Franfchen  hetzelve  ook  gebrui- 

ken ,  fchry vende  Cacrelats  of  Kakerlaques.  In 

't  Latyn  geeft  men  'er  den  naam  aan  van  BlaU 
ta9  die  weleer  op  eenige  fchadelyke  Mekten  9 

onzeker  welken  ,  is  toegepaft  geweefï.  In 

Duitfchland  voeren  zy  den  tytel  van  Scbabe, 

die  Mot  (*)   betekent  9  en  in  Frankenland noemt 

(*)  Charliton  heeft  zeer  mis,  wanneer  hy  den 
naam  van  Blatta,  daar  hy  zekerlyk  de  Kakkerlakken  door 

verftaat,  vertaaler.de,  de  ©mfchryvfng  gebruikt  van,  de.  Mot* 

vlieg  y  die  uit.dtn  Mteïworm  vc-srtkomt ;  befchryvende  dezel- 
ve als  een  Infekt  dat  naar  een  Tor  gel y kt ,  maar  geen  Dek- 

fehilden  heeft,  in  de  Bakkeryën  gemeen.  Hy  zal  de  Mcefc 

Torree  daar  mede  verward  hebben. 

Naam, 
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noemt   menze  ,    by  verbaftcring  5  ook  wel  V. 

Schwabe :   dóch  gemeenlyk  met  den  bynaam  xxvm 

van  de  plaatfen  ,  daar  zy  zig  onthouden ;  gelyk  Hoofd* 

HauS'Scbahe  of  Stuben-Scbabe  ,  om  dat  zy  rr.eeft  &TÜK* 

in  Huis,  in  Keukens 9  in  Bakkeryën  en  elders 

daar  't  warm  is ,  voorkomen. 
De  Kenmerken  der  Kakkerlakken  zyn  zeer  Kenmerken* 

blykbaar.  Zy  hebben  den  Kop  geboogen  ;  de 

Sprieten  Borftelagtig ;  de  Dekfcbiicen  enVleu* 

gels  eenigermaate  plat,  Lederagtig;  hetBorft- 

ftuk  platagtig,  rond,  gerand,  of  gezoomd:  de 

Pccten  tot  kopen  gefchikt  5  het  welk  hun 

van  de  Water-Torren  onderfcheidt,  en  twee 

Hoorntjes  boven  aan  de  Staart. 

LiMNiEüs  heeft,  in  dit  Geflagt,  negen  soorten* 

Soorten  ;  waar  van  de  meeften  in  andere  We. 

reldsdeelen  gevonden  zyn. 

(i)  Kakkerlak  die  bleekbruin  wn  Kleur  is9  t; 

met  een  vierkante  bruine  Vlak  op  het^ofch^ 

Borftfchild,
  Kakkerlak. 

iitxxviin 

Deeze  Soort ,  die  de  grootfte  is  van  alleFz^  I0' 
Kakkerlakken  ,  ons  bekend  ,  wordt  thans 

Bof ch*  Kakkerlak  genoemd  ,  om  dat  hy  zig  ont- 

houdt in  de  Boflchen  van  Amerika.  De  groot- 

te of  eigentlyk  de  middellyn  is,  zo  Lin- 

Njêus  aanmerkt  %  omtrent  als  die  van  eeri 

Hoen  der- Ey.   Wy  zien  dat  die  van  onze  Af* 

beel» 

(i)  Elatta  lmda j  Thoracis  elypeo  macuia  quadrata  fusc*, 
M.  L«  U.  SyJL  Nat.  X.  Gen.  195. 

1.  Dë£L.  X.  Stuk,  H  1 
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V,      beelding,  naar  zulk  een  Kakkerlak  uit  myn€ 

Afdeel.  Verzameling  gemaakt,  rykelyk  de  langte  daar 

Hoofd'  van  heeft  ,   zynde  naamelyk   van  ongevaar 
stuk.    drie  Rynlandfche  Duimen.   De  Vlak  ,  egter 

op  zyn  Borllftuk  is  niet  volkomen  vierkant. 

Het  Lyf  heeft  een  donker  bruine  Kleur ;  maar 

die  van  5c  Borftftuk  en  de  Dekfchilden  is  uit  den 

roffen  geelagtig  en  de  gemelde  Vlak  byna 

zwart. 

n.  (2)  Kakkerlak  die  zwart  is ,  met  den  voor- 

fgylS:  Jien  rand  van  het  Borftftuk  wit. 

Men  vindt  deezen  ,  zo  wel  als  den  voor- 

gaanden,  in  het  Kabinet  der  Koningin  vam 

Sweeden. 

Surinamen.' 

Surmaam- 
lelie. 

IV. 

Weftindi- 
fche. 

(3)  Kakkerlak  die  bleekbruin  is  van  Kleur  >  met 

den  voorften  rand  van  het  Eorffjluk  wit, 

Deeze  twee  verfchilien,  zo  ?t  fchynt,  niet 
dan  in  de  Kleur.  De  Bynaam  wyft  de  plaats 

aan ,  van  waar  zy  afkomftig  waren. 

(4)  Kakkerlak  die  Roeflkleurig  is  ,  met  het 

Schild  van  '£  Borftftuk  van  agtsren  wit* 

agtig. 

Deeze , 

(»)  Blatta  atra,  Thoracis  margine  antico.  albo.  M.  L.  U. 

SyJÏ.  Nat.  X. 
(3)  Blatta  livida  ,  Thoracis  margine  antico  albo.  Syfl, 

Nat.  X. 

(4)  Blatta  ferruginca  ,  Thoracis  elypco  poftfce  sxalbldt* 

Syft.  Nat.  X. 
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Deeze ,  zegt  Linn/eüs  5  is  grooter  dan  de  V. 

gewoone  Kakkerlakken  ;  maar  aan  dezelven  xxvif' 
zeergelyk,  hebbende  de  Dekfchilden  enVleu-  Hoofd- 

gelen  langer  dan  het  Lyf;  de  Sprieten  lang,  STUK* 

Hy  noemt  hem  9  in  't  byzonder ,  de  Amerikaan- 

fche  of  Weitindifche ,  als  ware  dee^e  Soort 

gemeend  in  de  nieuwe  Wereld,    't  Is  zeker 5 
dat  men  aldaar  de  Kakkerlakken  menigvuldig 

vindt,  van  verfcheiderley  Kleur  en  Grootte, 

die  3  zo  aan  de  eetbaare  Vrugten  op  het  Veld 

en  in  de  Boflchen ,  als  aan  allerley  Levensmid- 

delen >  Kleederen  en  Boeken ,  in  de  Huizen  of 

Hutten  9  der  Europeaanen  en  Indiaanen,  door 

alles  weg  te  knaagen ,  een  ongelooflyke  fchade 

doen. 

(5)  Kakkerlak  die  wit  is  met  de  Sprieten  Tv- .  Nivea» 
gseL  Witte. 

Deeze,  die  ook  in  Amerika  zig  onthoudt, 

heeft  de  grootte  maar  van  een  Horfel  of  Paar- 

de-Vlieg. 

(6)  Kakkerlak  die  slfcbgraauw  is,  met  bet  vi. 

Scbiid  van  ft  Borfifiuk  ruighaairig. 

fche.
 1 

Dceze ,  uit  Afrika  afkomftig  ,  geleek  veel 

naar  de  Egyptifche ,  doch  was  kleiner  en  ruig. 

Hy  bevondt  zig,  gelyk  de  twee  eerften,  in het 

f5)  ttlatta  alba,  Antennis  fans.  Syjt.  Nat.  X. 

(6)  Blatta  cinerea,  Thoracis  clyoco  villofo.  U.  L,  M.  Syttt Nat.  X. 

I.  Deel,  x.  Stwb>  H  3 
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V,     het  Kabinet  van  haare  Majefteit  de  Koningin 
Afdeel.  van  Sweedcn, 

Hoofd-      De  Heer  Adakson,  zynde ,  in  den  Jaare 

stuk.    i7j2?  aan  de  Kuft  van  Afrika,  op  de  Rivier 

nSndcVCr" Senegal  en  daar  omftreeks;  nam  de  Schade-. 
aarc*        lykneïd  der  Kakkerlakken  waar.  Zonderling 

was  't,  dat ?  wanneer  hy,  f#  avonds,  een  bos 

van  de  Indu>o< Plant  in  zyne  Kamer  leggen 

liet,  des  morgens  verfcheide  honderden  zig 

daar  in  vcrfchoolen  hadden.    w  Zy  zyn  zo  las- 

3,  tig,  zegt  hy,  als  zy  gemeen  zyn,  op  het 

„  Eiland  van  Senegal.    Schoon  naauwlyks  de 

„  dikte  van  een  Vinger  hebbende ,  doen  zy  'er 
ongelooflyke  fchade.   Zy  knaagen  Linnen , 

Laken,  Hout,  Papier,  Boeken;  om  kort  te 

j,  gaan  alles  wat  zig  voor  hunne  Tanden  bloot 

„  gefield  vindt  :  ja  zy  taften  zelfs  de  A!cë 

„  aan  ,  wier  bitterheid  alle  andere  Infekten 

„  verjaagt  (*).   Bovendien  zyn  zy  walgelyk 

door  de  vuile  Reuk  die  uic  hun  Lyf  komt, 

„  en  de  veifchrikkelykfte  Plaag  van  den  ge- 

„  nen,  by  wien  zy  huisveflen ;  want  zy  ko- 

s,  men  niet  uit  hunne  Schuilhoeken  dan  des 

3,  nagts,  en  zwerven  aan  alle  kanten  door  de 

3,  Vertrekken ,  alwaar  zy  een  dergelyk  geraas 

maaken ,  als  'er  zou  zyn  in  een  wel  voor- 

3>  ziene 

(*)  Van  bitter  hebben  cgtejc  alle  Infekten  geen  afkeer. 

Men  vindt  Kapten  clie  van  de  Alfem  leeven  ,  en  Doktor 

KundmANN  verhaalt ,  dat  hy  de  zwaarte  van  een  Pil , 

ran  ce-nlp;  bitter  Extrakt  ,  door  kleine  Torretjes  heefe  zien 

op-eeten.  Vlei.  lesser  par L  yonnet.  Tom.  I.  p. 2<jo. 
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ziene  Vogelvlugt.  Met  cé  ,  woord;  de  Kak-  V. 

„  kcrlak  vermenigvuldigt    zo   verbaazende  ;  ̂xviY* 
„  dat  het  een  verderflyk  ja  zelfs  gevaarlyk  Hoofd- 

99  Dier  zou  worden,  indien  hy  niet  een  me-  STlJ** 

nigte  van  Vyanden  had".  Daar  zyn,  naa- 

melyk,  Spinnekoppen  cn  Haagd;flln ,  die 'er 

op  aazen  ,  en  zig  ,  zo  wel  als  detze  Die- 

ren ,  in  de  Huizen  onthouden.  Ook  Is  eer;  E- 

geitje,  dat  men  binnens  Huis  opvoedt  om  Je 

Vertrekken  fchoon  te  houden  van  dergelyk 

Ongedierte,  aldaar  van  veel  dienft  (*). 

Op  de  Franfche  Eilanden ,  die  tufichen  de  mnm 

Kaap  der  Goede  Hope  en  Java  leggen  ,  alwaar  de     v  ~ tl3U 
Kakkerlakken,  gelyk  in  Ooftindie,  zeer  ge- 

meen ,  en  niet  minder  vernielende  zyn  als  aan 

de  Kuft  van  Guinee;  hebben  zy  nog  een  an- 

der Soort  van  Vyanden.  De  Heer  Cossigni 

heeft  ,  op  Tlsle  de  France  ,   zekere  Eoor- 

Wespen*  waargenomen  ,  die  dit  Ongediert,  *  Guspa 

hoe  veel  grooter  ook  dunzy,  vernielden,  Zie/tf  *'**'* 

hier  de  manier,  op  welke  zulks  gefchiedt. 

"Wanneer  de  Wesp,  na  eenige  maaien,  als 

„  om  Roof  op  te  doen,  't  zy  vliegende,  't 

zy  loopende ,  heeft  gezwierd  ,  en  hy  ecu 

Kakkerlak  ontdekt,  houdt  hy  zig  een  oogen- 

„  blik  ftil,  geduurende  het  welke  deeze  twee 

„  Infekten  elkander  fchynen  aan  te  kyken; 

3,  dan  fchiet  de  Wesp,  zonder  verder  talmen, 

3,  ylings  toe  ,  en ,  boven  op  den  Kakkerlak 

»  gaan* (*)  Foifge  au  SsnegaL  Paris.  1757.  pag.  15;,  166* 
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Afd'     *  ga3nJe  zitten  •  vat  hy  denzelven  met  zyne 

XXVJL  "  Nypers  om  den  Hals,  of  by  den  Kop,  zig 
Hoofd-   „  middelerwyl  omkromraende  ,  om  dien  mee 

5Xyiö    5,  zynen  Angel  onder  in  den  Buik  te  fteeken ; 
waar  hy  dus  zyn  Venyn  in  brengt.  Hy 

„  fchynt  te  weeten,  wat  'er  de  uitwerking 

„  van  moet  zyn;  hy  gaat  'er  af,  en  wagt  ee- 

nigen  tyd,  't  zy  vliegende  ,  't  zy  loopende; 

„  maar  komt  eindelyk  wederom.  De  Kakker- 

„  lak  ,  bloodaartig  van  nacuur,  heeft  alsdan 

zyn  kragten  verboren ;  de  Wesp  vat  hem 

by  den  Kop  5  en  fleepc  het  Infeke ,  agteruit 

3  3  gaande,  tot  dat  hy  hetzelve  gebragc  heeft 

3,  aan  een  gat  van  den  Muur,  waar  in  hy  hec 

„  wil  bergen.  De  Weg  is  fomtyds  lang,  en 

„  veel  te  lang  om  in  eens  te  worden  afgelegd ; 

,3  alsdan  ruft  de  Wesp  nu  en  dan,  als  ?t  ware 
„  om  Adem  te  fcheppen  ,  en  doet  eenige 

„  toeren,  miiTchien  om  den  Weg  te  befpie- 

,,  den  :  brengende  vervolgens  zyn  Prooy  ia 

3,  behouden  Haven". 

"  Somwylen  hadt  de  Heer  Cossigni  het 

3,  plelfier  van  den  Wesp  te  verbyfteren;  ge- 

5,  duurende  deszelfs  afwezen  veranderde  hy 

s,  den  Kakkerlak  van  plaats,  en  dan  hadt  de 

3,  Wesp  veel  werk  om  hem  weder  te  vinden ; 

„  ja  (lapte  daar  geheel  af,  indien  hy  wat  ver 

„  heen  was  weg  gebragt.  Toen  hy  denzelven 

3,  gefleept  badt  daar  hy  wilde,  kwam  nog  de 

„  zwaarffe  arbeid  aan.  Het  gat  van  den  Muur 

$s  was  te  uaauvv  om  het  Lyf  van  een  zo  groot 
3,  Hl 

v 
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„  Infekt  door  te  laaten ;  weshalve  de  Wesp ,  V. 

„  die  'er  agterwaards  ingekroopen  was,  na  het  ̂ xviT' 
^  herhaalen  van  eenige  vrugtelooze  poogingen,  HoofdI 

„  eindelyk  een  ftout  befluit  nam.    Hy  kwam  STÜKw 

„  'er  uit ,  en  beet  de  Dekfchilden ,  ja  fomtyds 
ook  eenige  Pooten  af,  van  het  doode  of 

ftervende  Infekt;  waar  nahy  'er,  wederom 
„  agterwaards  in  gaande  ,  eindelyk  zo  ver 

„  kwam,  van  den  Kakkerlak  daar  binnen  te 

,,  fcheuren  en  te  brengen  tot  op  den  grond 

van  't  Hol. 

Reaumür,  aan  wien  dit  Berigt  door  ge- 

melden  Heer ,  benevens  de  Afbeelding  van  den  ' 

Boor- Wesp  (*),  was  medegedeeld  ,  merkt 

daar  op  aan:  hoe  het  niet  waarfchynlyk  is, 

dat  dit  Infekt  zo  veel  moeite  neemt  om  den 

Kakkerlak  zelf  op  te  eeten;  maar  dat  het  zulks 

veeleer  doet  tot  Voedzel  voor  de  Jongen  of 

Wormen,  die  'er,  zo  hyzig verbeeldt,  een  of 
meer  in  dit  Gat  zullen  geweeft  zyn. 

(7)  Kakkerlak  die  bruinrood  is ,  met  een  lang-  yn 

werpige  ingedrukte  Groef  op  de  DekfcbiU  0th*ts8u 

^  P1.LXXVIIL 

Dee/**
11'12*

 
(*)  Mem.  pur  l'Hlfl.  des  Inf  TOM.  VI.  Part.  2.  Mem.  $. 

Pl.  XXVIII.  Tig.  2,  3. 

(7)  Blatta  ferrugineo  fusca,  Elytris  fulco  oblohgo  impreflo. 

Faun.  Suec.  61J.  Elatta Molendaria.  MOUFF.  Inf.  133.  f.  2,  3. 

COL.  Ecpbr.  1.  p.  40.  T.  $6.  JONST.  Inf.  T.  13.  f.  A.  RAJ. 
Inf.  6%.  n.  1.  FKISCH.  Inf  V.  T.  3.  RAJ,  Inf  6$.  n.  U 
Kalm.  Itln.  II.  p.  496. 

I.  Deel.  X.  Stuk,  H  5 
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V.        Deeze  Soort  van  Kakkerlakken ,  merkt  L  i  n . 

Afdeel.  ujrüs  aan,  onthoudt  zig  in  Amerika  en  het 

Hoofd**  Ooften,  voornaameiyk  in  het  Meel,  Brood  en 
§tuk.    andere  Levensmiddelen ,  knaagende  zelfi>  Schoe* 

nen  en  Kleederen.    Hedendaags  ,  zegt  hy,  is 

dezelve  gemeen  in  de  Landftreeken ,  die  na. 

buurig  zyn  aan  Moskovie;  voor  eenige  Jaaren 

heeft  menze  te  Stokholm  begonnen  te  zien, 

doch  in  Finland  hadt  zy  reeds  overïang  ge- 

hufrveft ,  en  in  de  fmookerige  Stooven  der  Lap- 

landeren, Pyrten  genaamd.    Men  noemt  het 

Infekt  aldaar  Torraka  of  Dracan.    Des  nagts 

gaat  het  op  roof  uit ,  doch  ais  men  een  Kaars 

aanfteekt  vlugt  het  fchielyk  weg. 

Door  de  (Jrieken  werdt  de  naam  van 

MvAv^ïs  gegeven  aan  een  Infekt,  van  groot- 

te als  een  Cicade,  witagtig  van  Kleur,  dat 

in  de  Molens  of  Bakkeryën  aasde  op  het  Meel. 

By  de  Latynen  noemde  men  hetzelve,  deswe* 

gen,  Blatta  Piftrinaria  en  Molendinaria ,  onder 

welken  laacfien  naam  het  befchreeven  wordt 

van  Moüffistüs.'  Evenwel  is  het  onzeker , 
of  de  Ouden  daar  door  ook  den  Meel- Worm 

en  Meel  Tor  verftaan  hebben  ;  want  het  fchync 

dat  de  Kakkerlakken  uit  de  Ooft-  en  Weftin- 

diën  afkomflig  en  door  de  Scheepvaart  of 

Koophandel  van  daar  overgebragt  zyn  in  ons 

Wereldsdeel,  hebbende  zig  niet  alleen  door 

Turkye  en  Rusland ,  maar  ook  door  geheel 

Duitfchland  ,  Switzerland ,  Italië  ;  ja  tot 

k  de  Noordelyke  dealen  van  Europa  uitge- 
breid , 
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breid,  alwaar  zy  zelfs  gemcener  zyn,  dan  in  V, 

de  Nederlanden ;  om  dat  men  ,   by  ons,  zo  ̂ ^VII^ 

geen  gebruik  van  Kaghcl-Stooven  maakt.  Hoofd. 

De  Heer  Kalm,  die  de  Kakkerlakken  zeer  STÜK# 

overvloedig  vondt  in  Nieuw  Jork  en  Penfylva- 

nie,  beweert  tegen  het  Gevoelen  van  Doktor 

Coldek,  dat  zy,  van  ouds  her,  in  Noord- 

Amerika  gehuisveft  hebben ,  en  niet  enkel  van 

de  genen,  die  met  Schepen  uk  de  Weflindiën 

overgebragt  worden ,  oorfpronglyk  zyn.  Dit 

befluit  hy  daar  uit,  dat  men  dezelven  in  de 

groote  Wildernifien  of  Boffchen  vindt,  die  'er 
bewelten  de  Engelfche  Volkplantingen  zyn; 

doch  de  Franfche  Ingezetenen  van  Kanada , 

zegt  hy ,  hadden  'er  geen  kennis  aan.    De  En- 

gelfchen  noemen  deeze  Infekten  aldaar  Cockro- 

chcs ,  en  de  Swceden  Brodaiare  of  Brotfchaben , 

dat  is  Broodmotten ;  wegens  de  fchade ,  die 

zy  de  Menfchen   aan  het  Brood  toebren- 

gen ,  door  het  weeke  of  de  kruim  geheel 

weg  te  knaagen  ;  zodanig  dat  men ,  hetzelve 

opfnyden  willende,  niets  dan  de  Korft  daar  van 

overgebleeven  vindt.  Somtydsbyten  zy  de  Lui- 

den ,  in  de  Slaap ,  ook  wel  in  de  Neus  en  Voe- 

ten.  Een  Grysaard,  Kleinzoon  van  een  der 

cerfte  Sweedlche  Predikanten  ,  die  in  Pen- 

fylvanie  aangekomen  zyn,  verhaalde  hem ,  dat 

in  zyne  Jongheid  eens  een  Kakkerlak  in  zyn 

Oor  gekroopen  was,  waar  door  hy,  zeer  ver- 

fchnkt,  wakker  geworden,  veel  moeite  deedt 

1.  Deel.  X.  Stuk,  0111 
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V.      om  het  Dier  daar  uit  te  krygen ;  dat  hem  ein* 

/fdeel.  ̂ lyk,  door  zyn  Oor  vol  Water  te  gieten» 

Hoofd'  gejukte.    Deeze  Perfoon  moet  zeer  wyde 
stuk.    Oorgaten  hebben  gehad ;  anders  zou  men  nog 

liever  denken,  dat  het  een  zogenaamde  Oor- 

worm of  Oorkruiper  geweeft  ware. 

By  Zomer  ziet  men  ,  in  Noord-Amerika , 

de  Kakkerlakken ,  op  en  onder  de  afgehakte 

Boomftammen  in  de  Boflchen  ,  menigvuldig 

loopen.  Die  men  's  Winters  vindt ,  fchynen 
dood,  doch  zyn  het  niet  altoos:  dewyl  zy  in 

diepe  Kloven  van  het  Hout,  of  in  holten  van 

oude  Boomen,  fomtyds  gecoegzaame  verfchui- 

ling  tegen  de  Koude  vinden.  In  't  midden  van 
February  des  jaars  1749?  wanneer  eenige  ou* 

de  rottige  Blokken,  om  te  branden,  in  Huis 

gebragt  waren  /  ontdekte  de  Heer  Kalm  daar 

in  verfcheide  Kakkerlakken,  die  dood  fchee- 

nen  te  zyn ,  doch ,  een  poos  in  het  Kaghel- 

Vertrek  gelegen  hebbende  ,  tot  herftelling 

kwamen  ,  begeevende  zig  zeer  vlug  op  de 

loop.  Naderhand  vondt  hy ,  in  die  zelfde 

Winter  ,  meermaalen  dergelyke  fluimerende 

Torren  in  het  Brandhout.  Hy  zag  'er  ver* 

fcheidene  in  een  Spleet  van  een  afgehouwen 

Boom,  die  eenige  Roeden  boven  den  Grond 

verheven  was  geweeft» 

"  Toen  ik,  vervolgt  hy,  in  het  midden  van 
„  Oktober  van  dat  Jaar,  door  de  Woeftynen 

u  reisde  ,  die  'er  tuiïchen  de  Engelfche  en 

„  Fran* 
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3,  Franfche  Volkplantingen  gelegen  zyn ,  en  wy  V, 

„  des  avonds,  by  een  dikken  rottigen  Boom-  xxvTl* 
„  Ctam,  aan  den  Oever  van  het  Meir  Cham-  Hoofd- 

„  plain,  een  Vuur  maakten ,  kroopen  zeer  vee-  &TüK# 

„  le  Kakkerlakken  uit  het  Hout ;  als  door  de 

35  Warmte  en  Rook  opgewekt ,  en  uit  haare 

„  Ruftplaats  verdreeven  zynde.  De  Franfchen, 

„  die  zig  toen  in  myn  Gezelfchap  bevonden , 

„  kendenze  niet  >    en  wiftcn  'er  ook  geen 

„  naam  aan  te  geeven :  ook  wiflt  men  in  Ka- 

„  nada  niet,  dezelven  ooit  in  de  Huizen  ge- 

,,  zien  te  hebben ;  terwyl  zy  in  Penfylvanie , 

5)  zo  men  verhaalt ,  menigvuldig ,  by  den  Oogft, 

„  rondom  de  Koornhoopen  zwerven.    Zy  ont- 

„  houden  zig  ,  bovendien  ,  in  de  Eogelfche 

„  Plantagiën  veel  in  de  Huizen ,  en  zitten  'er 

„  gemeenlyk  in  de  Spieeten ,  voornaamelyk  die 

„  in  de  Balken  der  ZolderiDg,  regt  voor  den 

Haard  zyn;  alwaar  het  taamelyk  warm  is, 

wegens  de  nabyheid  van  het  Vuur 

De  Heer  Geoffroy  die  dit  Infekt,  om 

dat  het  zig  ,  te  Parys ,  gemeenlyk  om  en  by 

de  Schoorfteenen  ,  en  Bakkers  Ovens,  onthoudt, 

noemt  la  Blatte  des  Cuifines ,  geeft  'er  de  lang- 
tc  aan  van  drie  vierden  Duims.  Wy  hebbenze 

hier  wel  van  één ,  of  één  cn  een  vierde  Duims, 

hoedanigen  hy  'er  hadt  die  te  Orleans  gevon- 
den waren,  wordende  van  hem  de  GrooteKak. 

kerlak  getyteld ;  hoewel  die  veel  te  kort  komt 

by  den  Bofch- Kakkerlak  van  Suriname,  in 

Fig.  10.  afgebeeld.   Dc  Mannetjes  dergewoo 

1.  df.kl.  x.  stuk,  ne 

1 
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V.      ne  Kakkerlakken,  die  hier  met  de  Schepen  uit 

Afdeel,      jndiëa  aangebragt,   en  in  Fig.  u.  naar 

Hoofd*  'c  lieven  vertoond  worden  ,  zyn  dikwils  grocter 
stuk.    dan  de  Wyfjes,  Fig.  12  (*).   Beiden  hebben 

zy,  op  het  Lyf ,  een  roodagtig  Kaftanjebruine , 

en  als  gebrande  Kleur,  doch  de  Dekfchilden 

zien  wat  geelagtiger.   Door  de  Streepen,  die 

op  dezeiven  zyn,  wordt  zekere  Ovaale  Plek 

gemaakt ,  wanneer  de  Wieken  zyn  geflooten. 

Het  Wyfje  heeft  maar  eenige  Stompjes  van 

Vleugelen  en  Dekfchilden.    In  beiden  zyn  de 

Pooten  zeer  ftekelig  en  de  Sprieten  lang,  be- 

ftaande  uit  een  verbaazend  getal  van  kleine 

Ringetjes ,  zo  wel  als  de  twee  fpitfe  aanhang- 

fels  by  de  Staart. 

Kortgevieu-    In  de  gene,  welke  gemelde  Franfchman  af* 

geldc'       beeldt .  waren  de  Vleugels  omtrent  een  derde Pl.LXXVIII.  f 
Fig.  14.  korter,  zegt  hy,  dan  het  Agterlyf;  daar  de 

onzen  gewoonlyk  dezeiven  weinig  korter  dan 

hetzelve  hebben.  Evenwel  vindt  men  5er  ge- 

lyk  die  van  onze  Fig.  14,  welke  de  Wieken 

en  Dekfchilden  nog  korter ,  ja  naauwlyks  half 

zo  lang  hebben  als  het  Agterlyf.  Waarfchyn- 

lyk  zullen  het  maar  Verfcheidenheden  zyn, 

vaa  een  zelfde  Soort,  gelyk  'er  Doktor  Sco- 

j»oli  in  Italië,  alwaar  hy  de  gewoone  langte 

op 

(*)  Wy  bevinden  het  dus,  in  Je  genen  die  uit  Ooftindie 
overkomen.  De  Heer  Geoffroy  vondt,  te  Parys,  het 

"Wyfje  grooter  dan  het  Mannetje,  welks  natuurlyke  langte, 
by  hem,  niet  meer  dan  de  helft  is,  van  de  gene,  welke  ons 

Mannetje  hadt ,  gelyk  het  in  2%»  n.  is  afgetekend. 
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op  een  Duim  fielt,  ten  opzigt  van  de  Kleur  V9 

vondt ;   Laamelyk ,  1.  Overal  egaal  Tegel-  ̂ ^vu" 
rood  * ,   2.  Bruinagtig  met  de  Wieken  ros  Hoofd- 

Roeftkleurig ,  3.  Zwartagtig  met  de  Pooten  STÜK* 

bruinros,  het  Lyf  van  Dekfchilden  en 

gt  kn  ontbloot.    Uit  dit  laatfte  zou  men  mo-  m9&ene0 

gen  denken ,  of  deeze  ook  de  Wyf jes  waren; 

doch  men  vindt  ongevleugelde,  gelyk  wy  'er 
hebben,  zeits  helder  geelagtig  road  van  Kleur. 

Deeze  Heer  geeft  de  befchryvïng  van  een 

Wilden  of  Bofch-Kakkerlak  t  van  Itahe.  wel-  t 

SylveJlriS ken  Pater  Po  da  allereerfl:  dus  genoemd  hadt, 

zynde  driemaal  kleiner  van  Lyf  dan  de  Gewoo- 

ne  (*).'  Men  vindt  deeztn  in  Karniolie  vry 

gemeen,  zo  in  belommerde  plaatfen,  als  op  o- 

pen  Graslanden  en  in  het  Kreupelbofch :  hy 

klimt  by  de  Boomen  cp  ,  loopt  zeer  fnel  en 

ontvlugt  zyn  Vyand  met  een  fprong,  dewyl 

hy  Springpooten  heeft.  De  Kleur  van  't  Borft- 

ftuk  is  in  het  Mannetje  zwart,  in  het  Wyfje' 
ros,  met  het  Lyf  van  onderen ,  in  beiden,  zwart. 

Het  Mannetje ,  dat  langft  is ,  heeft  de  Dekfchil- 

den langer  dan  het  Agterhf,  en  de  Wieken 

dan  de  Dekfchilden:  het  Wyf  je  dat  korter  is 

en  dikker ,  heeft  dezelven  zo  lang  riet  al* 

het  Agterlyf ,  en  de  Wieken  zyn  korter  daa 

de  Dekfchilden.  Het  Jóng ,  zegt  hy ,  is  onge- 

vleugeld, met  enkele  ftompjes  van  Wieken  en 
hee 

(*)  Corpus  triplo  certe  minus  cjuarn  in  JUlore.    Ik  gcloaf 
dat  hy  korter  meent. 

I.  Deel.  x.  Stw 



1^3  Beschryvi'nö  vak 
V. 

Afdeel 
XXVII. 

Hoofd- 
stuk. 

Voorttec- 

*  Penh 

Het  Ey. 
13. 

het  Agterlyf  aan  't  end  rond.  Hier  door  za{ 
hy  het  Masker  verdaan  van  deeze  Infekten  9 

die  ook  eenige  Verandering  of  Geftaltewifle- 

ling  ondergaan  ;  gelyk  wy  thans  zullen  bé- 

fchouwen. 

Het  Masker  der  Kakkerlakken  verfchik,  eg- 

ter  ,  weinig  van  het  volmaakte  Infekt ,  dan 

daarin  ,  dat  het  in  't  geheel  geen  Vleugelen 
heeft.   Na  de  vierde  Vervelling  ziet  men  die 

van  het  Mannetje  regt  uitgebreid.   Ieder  reis 

komt  het  Lyf,  Sneeuwwit*  uit  dcafgelegde  zwar- 

te Huid  te  voorfchyn 9  wordende  eerft  roodag- 

tig,  dan  allengs  bruiner,  en  eündelyk  fomtyds 

geheel  zwart.    Het  Mannetje  heeft  de  witte 

Schaft*  altoos  een  weinig  tot  het  Lyf  uitftee- 

kende,  en  de  eigenfehap  van  het  Wyfje,  in 

het  Eijerleggen ,  is  zeer  zonderling.  Hetzelve 

draagt  haar  Ey ,  na  dat  het  in  haar  Lyf  tot  vol- 

maaktheid gekomen  is ,  lang  met  zig  om  in  dé 

Geboorte  ;  dat  vervolgens  een  weinig  uitge- 

fchooven  wordt,  zynde  in  't  eerft  wit,  doch 

het  uitpuilende  gedeelte  Roozekleur,  en  wof- 

dende  allengs  Kaftanje-bruin. 

"  Wanneer  dit  Ey  een  der  grootften  is,  die 

„  omtrent  een  half  Duim  lang  vallen ,  dan  heefc 

„  het  aan  de  zyde  eenen  fcherpen  uitfleekende 

„  Rand  van  agtticn  Tanden,  zegt  Frisch, 

„  en  agt  ovaal  ronde  Plooijen,  tuflehen  wd- 

„  ken  wederom  zes  ftreepen  zyn.  Deeze  Tan- 

den  dienen,  op  dat  de  Leg  met  haar  bovenfte 

s>  gedeelte  het  Ey  zo  veel  te  beter  vaft  zoa 

5,  kun- 
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^  kunnen  houden,  het  welk  geduurig,  even  V, 

5,  als  met  dergelyke  getande  Raderen  gefchiedt,  ̂ VII* 
een  Tand  of  Plooy  verder  uitfchiet,  totdat  Hoofd! 

j,  het  twee  derde  deelen  bloot  gekomen  is.  STÜKi 

3,  Zo  dra  het  dan  aldus ,  in  de  Lugt  genoeg- 

5,  zaame  hardheid  gekreegen  heeft,  laaten  zy 

„  het  vallen ,  en  fchuiven ,  met  de  Agterpoo* 

3,  ten ,  de  Klepjes  van  de  Leg  weder  famen,  die 

„  verder  met  de  fpitzige  Stekels,  welke  aaa 

„  de  leden  of  gewrichten  der  Pooten  zyn  % 

3,  fchoon  afveegende  (*).  Geen  van  beiden 

5,  wordt  ouder  dan  een  Jaar,  en  het  Wyfje 

„  kan  naauwlyks  alle  Weeken  zulk  een  Ey 

3,  tot  rypheid  brengen;  maar,  dewyl de Voort- 

3,  teeling  het  geheele  jaar  door  gefchiedt,  zo 

„  is  de  vermenigvuldiging  van  dit  fchadelyke 

„  Infekt  fterk  genoeg".  Wy  hebben  de  na* 
tuurlyke  Afbeelding  van  zulk  een  Ëy,  ia  Fig* 

13,  hier  nevens  gevoegd. 

Men  verbeeldt  zig ,  in  't  algemeen ,  dat  de 

Kakkerlakken  voor  't  Licht  fchuuw  zyn,  eri 
de  Ondervinding  leert  ,  dat  zy  daar  voor 

vlugten  :  weshalve  men  dezelven  noemt  Luci* 

fuga.  Ook  zou  men  mogen  denken  ,  dat  zy  , 

door  geduurig  Licht  in  de  Vertrekken  te  hou- 

den,  daaruit  te  weeren  waren:  dcch  Friach 
heeft 

(*)  Prisch  ichynt  te  ftejlen ,  dat  uit  ieder  Ey  maar 

één  Jong  komt ;  doch  behalve  dat  wy  het  tegendeel  meenen 

bevonden  ts  hebben,  doordien  de  Eijeren  in  Kamertjes  of 

Hokjes  zyn  verdeeld  i  zo  is  het  ook ,  wegens  de  grootte  van 

het  Ey ,  wat  ongelooflyk. 

I.  DEKL,  X.  STUK,  t 
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V.      heeft  in  Duitfchland,  alwaar  zy  zeer  getneeö 

XXVll'  fchynen  te  zy°>  bevonden,  dat  deeze  Infek- 
HoofdI  ten  daar  aan  gewennen.   Zy  vlugten,  derhal- 

stuk.    ve^  naar  oogenfchyn,  niet  zo  zeer  wegens  het. 
Licht,  maar  voor  den  Perfoon  die  de  Kaars 

brengt.   "In  een  Herberg  ten  platten  Lande, 

„  zegt  hy ,  eens  overnagtende  ,  had  ik  een 

„  brandende  Lamp  by  het  Bedftee  ftaan,  en 

»  zagze  niettemin  ,  menigvuldig ,  tuffchen  de 

„  Planken  van  den  Vloer  op  kruipen;  zynde 

„  zulks  te  kennelyker ,  dewyl  men  het  Ver- 

„  trek  met  wit  Zand  beftrooid  hadt,  dat  ge- 

„  lyk  geveegd  was.   Zy  fchuwden  het  Licht 

„  niet,  maar,  als  ik  my  bewoog  en  op  wilde 

„  flaan,  kroopen  zy  weg.    Wanneer  deeze 

„  Schepzels  zig  by  dag  lieten  zien ,  zouden  zy 

„  niet  alleen ,  wegens  hunne  zwarte  of  bruine 

„  Kleur,  van  Menfchen  en  Vee  vervolgd  en 

5,  gedood  worden,  maar  ook,  wegens  de  breed- 

„  te  en  weekheid  van  haar  Lyf ,  aan  veel  be- 

„  fchadiging  onderhevig  zyn 

Middelen     Deeze  Autheur  heeft  eenige  Middelen  voor- 

vallen,  gefield,  om  dit  fchadelyk  Ongediert  te  vernie- 

len.   De  naaden  van  Houten  Vloeren ,  in  Ver- 

trekken daar  men  veel  met  Meel  omgaat,  zegt 

hy,  moeten  wel  digt  geftreeken  zyn:  zo  men 

dan  nog  ergens  een  Gat  vindt,  doodt  menze 

met  kookend  heet  Water  daar  in  te  gieten ,  of 

legt  'er  kleine  Plankjes,  metVogellym  befiree- 
ken,  rondom  heen;  daar  dan  alle  Nagten  een 

deel  in  hangeo  blyfCj  totdat  zy  allen  weg  zyn. 

Mes 
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Met  den  Damp  van  brandende  Zwavel  in  hun-  V. 

ne  Gaten  te  blaazen ,    helpt  men  dit  Onge*  xxvu* 
dierte  ook  om  hals»   Op  de  Dorpen  «>  daar  Hoofd* 

men ,  wegens  de  veelheid  van  Hout ,  de  Wan*  STÜK# 

den  van  louter  op  elkander  gelegde  Eoomen 

maakt ,  zyn  zy  zonderling  gemeen ;  wegens 

het  Bakken  of  Deegkneeden  in  zulke  Stoo- 

ven ,  als  ook  wegens  de  menigvuldige  Spiee- 

ten in  de  Wanden,  in  den  Grond,  Bakovens, 

Haarden  en  wat  dies  meer  is.    Om  die  reden 

heeft  men  deeze  Torren  inMoskovie  zo  menig- 

vuldig, dat  de  Regeering  opentlyké  Beveelen 

heeft  laaten  uicgaan ,  op  dat  zy  niet  in  Peters, 

burg  mogen  komen ;  ftaande  aldaar  zulk  een 

Huis,  waar  in  zy  gevonden  worden,  in  ge- 

vaar ,  dat  men  het  afbreeke  en  verbrande. 

Tot  verhoeding  kan  dienen.»  dat  de  Vloer, 

of  ten  minfte  de  Wanden  der  Bakkeryën,  van 

Steen  opgemetzeld,  en  met  Kalk  beftreeken 

worden :  want  in  Steen  neftelen  zy  niet.  De 

Ruflen  noemen  deeze  ïnfekten  Drakan ,  rnis- 

fchien  van  het  Latynfche  woord  Draco,  of  't 

Neder  -  Saxifch  Drake  :    gelyk  men  ook  10 

Duitfchland  iets ,  waar  van  men  Vyand  is  5  een 

Draak  gewoon  is  te  noemen  (*). 

Het  is  niet  onwaarfchynlyk ,  dat  de  Kakker-  Gebmifc 

lakken ,  zo  wel  als  de  Meykevers ,  en  de  Meft- 

of  ftinkende  Kelder-Torren ,  die  Blattcè  fmidtè 

plagten  genoemd  te  worden ,  (reeds  onder  de 

Meel. 

(*)  Arisch  /«ƒ.  v.  Th.  pag.  ij, 

1.  DÉFX.  X.  STUK*  I  2 



i3'2   BbsCKryvinc  van 

V.     Meeltorren  befchreeven*,)  ook  van  eenigGe- 

A»r>REL.  £>rujk  in  de  Geneeskcnft  zouden  kunnen  zyn. 
xxvrr 

Hoofd-  De  °uden  hebben  Voorbeelden  bygebragc  om 

stuk.  aan  te  toonen ,  dat  die  Soort,  welke  in  de  Meel- 

f  Biadz.  es.  molens  huishoudt,  na  het  jftrekken  van  den 

Kop,  door  aanwryving  dienftig  ware  tot  genee- 

zing  van  Melaatsheid  of  Kwaad  Zeer*  Wy  * hebben  thans ,  inderdaad ,  te  veel  bekwaame 

Middelen,  tot  dergelyke  Ongemakken  ,  om 

ons  met  zulke  affchuwelyke  op  te  houden. 

vin.       (8)  Kakkerlak  die  geelagtig  is ,  met  de  Dek- 

Lapponic*,  Jchildm  zwart  gevlakt. 
Laplandfche. 

In  de  Verhandelingen  der  Sociëteit  van  Up- 

fal ,  was  deeze  genoemd  Lampyris  ,  met  de 

bovenfte  Wieken  in  een  fcherpen  hoek  ge- 

ftreept.  Zeer  menigvuldig  komt  dezelve  voor, 

in  de  Hutten  der  Laplanderen ,  die  zich  in  de 

Boffchen  onthouden  ;  onder  de  Schubben  van 

den  Vifch ,  welken  zy  ongezouten  droogen , 

en  die  'er,  dikwils,  op  éên  Dag,  geheel  van 

opgegeten  wordt.    De  grootte  is  als  die  van 

een  gröote  Vlieg. 

Geele.       De  Heer  Geoffroy  zegt  dat  een  derge- 

pl:Lxxvni.]ylce,  dien  hy  de  geele  Kakkerlak  noemt,  zig 

****    in  de  Bakkeryën  te  Parys  onthoudt,  zynde 
ongevaar  een  derde  Duims  lang,  en  dus  nage- 

noeg van  grootte  als  die  geele  of  geclagtige, 
waar 

(%)  Blatta  flavesccn?,  Elytris  irigrq  njaculatis,  Fam.  Suw. 
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waar  van  wy  de  Afbeelding  geeven  in  Fig.  15.  V* 

De  Mannetjes  van  deeze ,  zege  hy ,  hebben  A^yjj 

het  Borftftuk  zwart,  met  geel  gezoomd;  de  Hoofd-* 
Dekfchilden  bruiner ,  en  fomtyds  zwart  ge-  STÜK' 

vlakt,  de  Pooten  cn  het  Lyf  zwart:  de  Wyf- 

jes  zyn,  uitgenomen  de  Oogen,  geheel  geel 

of  geelagtig.   In  de  Mannetjes  komen  dc  Dek- 

fchilden ver  over  het  Lyf  heen  ;  in  deWyfjes 

niet:  zy  zyn  zeer  fraay  Vederagtig  geftreept, 

het  welk  Linn/kus  ook  in  gemelde  Lap- 

landfche  waarnam.  Wy  vinden  deeze >  byons, 

in  de  Bakkeryën. 

(9)  Kakkerlak  die  langwerpig  is  en  bleek-  ix> 

bruin ,  met  twee  Stippen  en  een  Maant-  oblaat*. 

Langwci- je  ,  die  zwart  zyn ,  op  het  Borflftuk.  pige. 

De  Heer  Rolander  heeft  deezen  in  A- 

merika  waargenomen.  Hy  is  langwerpig  gelyk 

een  Spaanfche  Vlieg  en  bleek  Tegelrood  (*), 

met  de  Sprieteja  zwart  en  geknodft  ,  de  Poo- 

ten  zeer  ruig.  Het  Borflftuk  is  rond  ,  bultig 

verheven,  glad,  bleekbruin,  van  agteren  met 

een  zwart  Maantje  ,  in  \  midden  met  twee 

jzwqrte  Stippen  als  ge-oogd, 

XXVIII.  HOOFD- 

(9)  Blatta  oblonga  livida  ,  Thorace  pun&is  duobus  lunulaque 

ïiigris.  Syjï*  Nat.  X. 

(*)  Pallide  teftace*  Jive  livida,  zegt  LlNNiEUs,  Hier 
uit  neem  ik  gelegenheid,  om  thans  het  woord  fiéktys  bleek- 

bruin te  yertaalen. 

1    DEKL.  X.  STUXC.  I  3 
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XXVIII.  HOOFDSTUK. 

Afdeel. 
XXVI1L 

Hoofd- 
stuk. 

JBefcbryving  van  't  Geflagt  der  Krekelen, 

tot  bet  welke  ook  de  Springhaanen  in  *t  alge- 

meen, en'derzelver  by foorten,  gelyk  de  Spook- 
jes of  Scharminkels  en  Wandelende  Bladen , 

zyn  t'buis  gebragt;  van  welker  eigenfehappen , 

Levensmanier ,  en  gebruik,  als  ook  <uan  het  na- 

deel,  dat  zy  toebrengen,  omflandig  gefproken 
wordt. 

Naam. 

K 

Kenmerken. 

et  minfte  deel  der  Infekten,  die  tot  dit 

Geflagt  behooren  ,  worden  gemeenlyk 

Krekels  genoemd.  Linn^üs  heeft  niet 

alleen  alle  de  Springhaanen  >  maar  zelf$  de  Wan- 

delende Bladen  ,  Scherminkels  en  Spookjes, 

hier  t'huis  gebragt  ,  onder  den  algemeenen 
Naam  van  Gryllus ,  dien  men,  van  ouds  her, 

aan  de  Krekels  geeft ;  zynde  van  het  knarfend 

Geluid,  dat  zy  maaken,  afkomftig,  In  het 

getal  der  Leden  van  de  Voeten,  evenwel, 

dat  de  voornaame  onderfcheiding  by  den  Heer 

Geoffroy  maakt ,  zyn  de  Krekels  van  de 

Springhaanen ,  en  deeze  van  de  Wandelende 

Bladen  verfchillende  ;  weshalve'  hy  die  In- 

fekten in  drie  Rangen  en  vier  Geflagten  deelt. 

De  Kenmerken  ,  volgens  onzen  Autheur , 

zyn;  dat  zy  den  Kop  knikkende,  metNypers, 

en  vier  Proevertjes  daar  aan  hebben  :  de  Sprieten 

Borftelagtig :  de  Wieken  Dakswyze  afloopen- 

de, 



öe  Krekels. 

de  5  de  bovenden ,  dat  is  de  Dekfchilden ,  buig- 

zaam en  Vliesagtig.  Ook  zynde  meeften  met 

Pooten  ,  die  tot  Springen  bekwaam  zyn ,  voor- 

zien :  het  welk  den  naam  geeft  aan  de  Spring- 

haanen.  Hy  zou  dezelven  ,  zo  wel  als  de 

Kakkerlakken,  volgens  de  order  der  Natuur, 

tot  den  Rang  der  Halffchildigen  gebragt  heb- 

ben ,  indien  'er  een  vereenigd  Kenmerk  plaats 

had  (*> 

Onder  de  Soorten  van  dit  Geflagt,  die  ten 

deele  Europifche,  ten  deele Uitheemfche  zyn, 

heeft  Liknjeüs  zes  Afdeelingen  gemaakt, 

onderfchciden  doorbyzondereBynaamen.  Gryl- 

li  Mantes  of  Spookje»  zyn  ,  die  de  Agterpoo- 

ten  veraf  geplaatfl:  hebben  van  de  Voorpootcn : 

Acridce  9  met  een  fpitfen  Kop :  Bulfa ,  met  het 

Borftftuk  van  boven  fcherp:  Acheta  of  Kre- 

kels met  twee  Borftels  aan  de  Staart,  waar 

onder  ook  de  Molkrekel  behoort:  Tettigonia, 

wier  Staart ,  in  de  Wyf jes ,  als  een  Zabei  is  : 

en  eindelyk  Locujla  of  Springhaanen ,  die  de 

Staart  eenvoudig  hebben.  Van  de  eerden  zyn 

tien,  van  de  tweeden  twee,  van  de  derden^, 

van  de  vierden  vier,  van  de  vyfden  zeventien, 

cn  van  de  zesden  twintig:  dus  in 't  geheel  ne- 

g^n-en-vyftig  Soorten ,  door  hem  aangetekend. 

V. 

Afdeel* 

XXVIII. 

Hoofd» STUK» 

Sooireni 

EER- 

(*)  Gryllos  cum  Elattis,  qidine  namtali  jungerem  Hernia 

.pteris  ,  fi  Chara&er  obtinerctur  combinans.  Nat.  X. 

|>ag*  43  3. 

L  Deel.  X,  Stuk.  I  4 
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V.  EERSTE  ARTIKEL. 
Afdeel, 

Hoop"1'  g  R  TL  LU  S  MA  N  TI  S.  Spookje.. 

'        Met  het  Borftftuk  langwerpig  en  nagenoeg 
Cigat.  egaal  van  breedte :  de  Voorpootea 
Groot  t 
Spookje.  zeer  ver  af  van  de  anaeren. 

(i)  Spookje  dat  het  Borftftuk  Spilrondagtig 

en  rauwy  de  Dehfchilden  kort,  de  Poo- 

len gedoomd  beeft. 

Tot  de  Iofekten  van  dit  Artikel  gebruikt 

Linnaus  den  Bynaam  van  Mantis  >  een 

Griekfch  Woord  ,  dat  van  ouds  in  gebruik 

fchynt  geweeft  te  zyn,  om  een  Byfoort  van 

Springhaanen  te  betekenen  ,  groenagtig  van 

Kleur,  lang  van  Lyf  en  Pooten,  die  het  on- 

ophoudelyk  bewoog.  Sommigen  merkten  hec  - 

aan  als  een  Voorlooper  der  Springhaanen ,  en 

dus  als  een  Voorteken  van  Gebrek  of  Hon* 

gersnood.  "  Daar  is  een  groene  Springhaan  9 
„  Mantis  genaamd ,  zegt  S  u  ij  D  A  s ,  die  zig 

9)  traaglyk  beweegt ,  en  op  welker  beweegin- 

5,  gea  fommigcn  lettende,  waarzeggen  (*)  M. 

In  Italië  is  nog  hedendaags  'c  woord  Mante  in 

gebruik  voor  zulke  lnfek?en;  gelyk  wy  ftraks 

zul- 

(i)  Gryllus  Mantis,  Thorace  teretiusculo  fcabro,  Elytris 

brevibus,  Pedibus  fpinofis.  M.  L.  ü*  Syft.  Nat»  X.  Gen. 

19  f.  ROES.  In/Ah  GftYLL.  T.  XIX.  f.p,  io.  BllAftL, 

Natur.*  T.  17.  f.  6. 

(*)  Vid.  citat,  apud  Aldro  vandüm,  ubi  wrueq 
Gii&ca  aliter  interpret  ata,<  funu 
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zullen  zien.  Eenige  dergclyken  uk  de  Indien, 

gelyk  deezc  en  dc  volgende  Soort ,  noemt  men  ̂ ^f^ 

Spookjes,  waarfchynlyfc  wegens  de  zeld-  Hoofd-* 
zaame  Geftalte.  «tuk. 

Schoon  onze  Autheur  hier  de  Afbeeldingen  sP"&e* 

aanhaak,  welken  Roes  el  van  twee  dergely- 

ke  Infekten  heeft  gegeven  ;  geloof  ik,  egter, 

dat  van  hem  die  bedoeld  worden,  welken  men 

op  Plaat  LXX VIL  van  S  E  b  a  afgebeeld  vindt , 

hoedanigen  ook  de  HeerW.  van  dér  Me  ij- 

len heeft,  zyqde  insgelyks  Reusagtig :  want 

deeze  hebben  de  Vleugels  zeer  groot ,  gelyk 

Li  n  NiE  us  zegt,  en  de  Dekfchilden  zyn  onge- 

vaar  half  zo  lang  als  het  Agterlyf  (*).  De  lang- 

te  daar  van  heb  ik ,  by  gemelden  Heer ,  afge- 

meten ,  zeven  Duimen ;  de  dikte  van  't  Lyf 
een  half  Duim ;  de  breedte  der  Vleugelen  drie 

Duimen :  zy  zyn  met  groote  graauwe  Vlakken 

gemarmerd ,  en  de  Kleur  is ,  over  't  geheel , 
bleekgraauw.  Het  Borftftuk  bevind  ik  een 

Duim  laDg ,  Spilrondagtig  en  met  verhe- 

ven Pukkeltjes  bezet  te  zyn.  Dit  alles  komt 

zeer  wel  overeen  met  de  opgegevene  Ken- 

merken. 

Niet  veel  verfchillende  is  de  gedaante  van  Groea 

die  twee  Groene  Spookjes,  ook  uit  Ooftindie  sP°°kie' 

afkomftig,  welken  gemelde  Heer  heeft,  en^*f1Xa 
waar 

(*)  Elytra  Abdomine  dimidio  breviora  ;   Al*  maxima:, 

Syft.  Nat.  X.  p,  425* 

I.  Deel,  x.  Stuk-  I  5 
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V.     waar  van  zyn  Ed.  my  het  eene ,  tot  het  maa* 

XXVin'  ken  VaD  °DZe  AfbeeI(ilD£*  heeft  medegedeeld 
Hoofd/  De  langte  derzelven  is  omtrent  vyf  Duimen 

stuk.  eD  ̂   dikte  van  het  Lyf  >  in  't  midden  ,  meer 

5/>w^,  dan  een  half  Duim;  zo  dat  zy,  naar  evenre^ 

digheid ,  dikker  dan  de  Graauwe  zyn ,  en  men 

kan  begrypen  dat  de  Indiaanen,  wanneer  zy, 

gelyk  Valentyw  getuigt,  zodanige  Infek- 

ten,  na  het  aftrekken  van  Pooten  en  Vleugels, 

braaden  en  opeeten,  daar  aan  nog  redelyk  de 

beet  hebben.  Het  eenigfte  is  dat  de  Pooten 

in  deeze  ongedoornd  zyn,  en  de  Dekfchilden 

zeer  kort ,  't  welk  ze  meer  naar  de  volgende 

Soort  zou  doen  gelyken ,  indien  *er  de  dikte 

niet  tegen  ftreed.  De  Kleur  van  het  Lyf  is 

geelagtig ;  die  van  den  Kop  en  Pooten  Afch- 

graauw;  die  yan  de  Oogen  en  het  Borftftuk 

roodagtig  met  een  weinig  groen ,  dat ,  even 

als  van  verdorde  Oranje  Bladen ,  op  de  Dek- 

fchilden en  het  voorfte  gedeelte  der  Vleuge- 

len plaats  heeft.  Wy  zien  uit  dit  alles,  dat 

het  die  niet  zyn ,  welken  op  de  LXXVIIIftc 

Plaat,  in  't  IV.  Deel  van  Seba,  Fig.  3,4. 
vertoond  worden. 

Dewyl  de  Heer  Meijer,  alhier,  een 

kleintje ,  dat  niet  veel  meer  dan  half  zo  lang 

en  veel  dunner  is,  doch  niettemin  gevleugeld, 

op  het  groote  zittende  heeft ,  zou  men  mogen 

denken ,  dat  dit  het  Mannetje  ware ;  doch  het 

tegendeel  fchynt  te  blyken  uit  het  keurlyk  af. 

ge-
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gezette  Werk  van  de  Viflchen  der  Molukkifche  V. 

Eilanden,  .in  9t  jaar  1754  uitgegeven  (*)>  al*  xxvm 
waar  het  Mannetje  en  Wyfje  van  deeze  Infek-  Hoofd- 

ten ,  die  men  'er  Springbaanm  van  Ambcn  noemt,    s T  ÜK# 

nagenoeg  even  groot ,  doch  merkelyk  in  Kleur  sf90^u 

verfchillende ,  worden  vertoond  (f).   Zy  heb- 

ben beiden  de  Vleugels  groen ,  en  men  geeft 

?er  de  langte  van  dertien  Duimen  aan ;  zo  dat 

dit  groote  Infekten  moeten  zyn :  **  die  Tanden 

?,  hebben,  (voegt  men  'er  by.)  in  ftaat  om  de 
„  Vingers  af  te  byten  van  de  genen ,  die  hun 

9,  aanraaken.   Men  heeftze  'er  oneindig  veel. 

Zy  gaan  troepswyze ;  zwemmen  over  de  Ri- 

„  vieren ,  vreeten  de  Vrugten  op ,  bederven 

1,  de  Gewaffen  en  verwoeden  dikwils  het  gant. 

?,  fche  Land"  (§> 

(2)  Spookje  dat  bet  Borftftuk  Spilrondagtig  en  n. 

gedoomd ,  de  Dekfchilden  zeer  kort  tó^^  W^f* 
en  de  Poolen  weerloos.  kei. 

Een  Ooflindifch  dat  zig,  gelyk  het  eerftge- 

mel- 

(*)  Poijjons  des  Molucques,  par  Monfr.  RENARD.  in  fo- 
lio. Amftcrd.  1754» 

(t)  La  Sauterelle  male  d'Amboine.  Fl,  SXXXIII.  N.  155. 
Sc  la  femelle.  N.  166. 

(§)  Hier  uit  is  Jt  blykbaar,  dat  deeze  Infekten ,  in  Levens- 
manier, zo  veel  niet  van  de  regte  Springhaanen  verfchillen ,  als 

Roes  el ,  meenende  dat  zy  Infekten  aten ,  zig  verbeeld 
heeft. 

(2)  Gryllus  Mantis,  Thorace  teretiusculo  muricato ,  Elytris 

brevifllmis,  Pedibus  inermibus.  Mt  L.  U,  Syjl»  Nat.  X, 

li  Deel,  X.  Stuk, 
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V.     melde,  't  welk  uit  Ambon  afkomftig  was ;  ia 

XXV Ui  het  ̂ a^inet  van  ̂ aarc  Koninglyk  S
weedfche 

Hoofd/  Majefteic  bevondt,  hadt  de  gemelde  Kenmer- 

stük.  ken ,  en  de  Dekfchilden  van  hetzelve»  in  't  mid- 

Scberminkei.  fen  verhevenrond  gekield ,  waren  uitwaards , 

dat  is  van  agtcren ,  of  aan  de  rug-zyde ,  zwart. 

De  Bynaam,  die  door  Linn^eus  aan  deeze 

Soort  gegeven  wordt ,  fchync  veeleer  die  van 

Roes  el,  welke  op  de  voorgaande  Soort  aan- 

gehaald zyn,  en  door  fommigen  Scherminkels 

genoemd  worden,  wegens  de  fchraalheid  van 

het  Lyf*  te  bedoelen;  hoedanigen  men  hier 

ook  by  de  Liefhebbers  vindt.  Dat  fommigen 

ongevleugeld  zyn ,  zou  miflehien  daar  van  daan 

kunnen  komen  ,  dat  deeze  Infekten  voor  de 

Verandering,  gelykerwysdeSpringhaanen,  nog 

gecne  Vleugels  hebben.  Men  vindt  'er  ,  op 

Tab.  LXXXI  en  LXXXII.  in  't  Vierde  Deel 

van  Skba,  verfcheidene  afgebeeld ,  die  door 

de  dunte  van  het  Lyf  en  de  langte  der  Pooten 

wanftaltïg  zyn. 

De  gedagte  Autheur  ,  die  het  Lyf  van  deeze 

Spookjes  by  een  verdord  Berken  Takje  verge- 

lykt ,  oordeelt  dat  zy  by  Petiveb.  voorge- 

steld zyn  onder  den  naam  van  de  kleine  Bra/ï* 

Uaanfcbe9  naar  een  Penne*Schaft  zweemende  Spring* 

baan,  Arumatia  genawid,  met  gevlakte  Pooten. 

By  Marcghaaf  hadt  hy  'er  twee  gevon- 

den 3  waar  van  het  eene ,  volgens  de  befchry- 

ving,  ja  zelfs  in  de  langte  van  zeven  Duimen, 

nagenoeg  fchesn  overeen  te  komen  met  zyne 

tien- 
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tiende  Figuur.   Aldaar  werdt  aangemerkt ,  dat  V. 

dit  Mekt  de  Menfchen  bcfchadigt  door  het  xXVII|, 

fteekea  met  zyncn  Angel ,  wanneer  het  met  Hcofd- 

Handen  of  Voeten  gedrukt  wordt ,  veroorzaa-  STUK; 

kende  als  dan  door  het  geheele  Lyf  een  Zidde- 

ring,  die  egter  niet  gevaarlyk  is,  dewyl  men- 

ze  door  het  opleggen  van  een  Wortel  of  het 

beftryken  van  de  lydende  plaats  met  Palmboom- 

Olie,  ligtelyk  kan  wegneemen.    De  Slaaven 

in  de  Weftindiën  noemen  deeze  Dieren,  des- 

wegen ,  Musqitieten-Mama ;  als  de  ergften  zyn- 

de  van  de  Steekecde  Muggen  ,  niet  om  datde- 

zelven  daar  uit  voortkomen  zouden.  Die  onge- 

vleugeld zyn  worden,  volgens ëdwards,  Wan- 

delende Stokjes  geheten  ,  en  de  Spookjes  noemt 

men,  ook  wel,  gevleugelde  Scherminkels. 

(3)  Spookje  dat  het  Borjlftuk  getand,  het  ho- 

Skcij 

\Van< Blad. 
vevfle  der  Pooten  ovaal  gevliesd  heeft.  Skd/oiius. ö  Wandelend 

't  Verwondert  my  geweldig,  dat  Linnjeus/ 

de  Kenmerken  willende  opgeeven  van  dit  In- 

fekt, niet  fprcekt  van  dat  gene,  't  welk,  in 
den  eerften  opflag  ,  deszclfs  onderfcheiding 

maakt:  te  weeten  de  Dekfchilden,  die  byna 

het  geheele  Lyf  bedekken,  dat  een  groot  ver- 

fchil  is  met  de  Scherminkels.  Men  kan  het 

evenwel,  met  regt  en  reden,  begrypen  onder 

den  hoofdnaam  van  Spookje;  dewyl  deszelfs 

zon- (3)  Gryllus  Mantis,  Thorace  denticulato,  Femonbus  ova- 

tis  membranaceis.  M.  L.  U.  Syfty  N*t,  X,  Ross,  /«/.  Iï. 

Gryll.  T.  17.  f.  4,  5. 

1.  Deei,  x,  Stuk* 
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V.      zonderliDge  Geftalte  als  gefchikt  fchynt  om 

XXVni'  des  MeDfchen  0oS  te  bedriegen»  en  in  fommi- 

Hooro-'  geü  den  fchyn  te  geeven  van  Boombladeren 
stuic,    jje  jeeveu  y  ja  zjg  bewecgen ,  en  van  de  eene 

^BUd**  plaats  naar  de  andere  voortgaan  ;  terwyl  de 

zagte  gang  hun  den  naam  toe- eigent  van  Wan- 

delende Bladen. 

Die  Soort,  welke  door  Roes  el  afgebeeld 

is,  zynde  zo  wel  als  de  voorgaandeft  uit  de  In- 

diën  afkomftig,  heeft,  gelyk  onze  Autheur 

meldt,  het  Agterlyf  ovaal  of  langwerpig  breed 

cn  Vliezig  plat;  de  Dekfchilden  groenagtig  geel, 

van  gedaante  als  Laurierbladen ,  aan  elkander 

evenwydig:  doch  de  Dekfchilden  zyn  in  dezel- 

ve gefronfeldof  gekreukt,  dat  niet  in  alle  dee- 

ze  Infekten  plaats  heeft.  Des  is  ook  dat  van 

/i£L2XIX'  onze  Afbeelding  Fig.  2,  naar  een  dergelyk 
Voorwerp  gemaakt,  daar  van  merkelyk  ver- 

fchillende ,  alzo  het  de  Dekfchilden  als  Citroen- 

bladen heeft.  Het  is  ons,  door  den  Heer  P. 

Kramer,  uit  zyne  Verzameling  medegedeeld. 

IV, 
Gengylodes* 
Podagra- 

Schermin* 
kei, 

(4)  Spookje  dat  het  Èorftftük  Haairig  heeft  9 

de  Dyen  der  Voorpboten  uitkopende  in  een 

Doorn  >  die  der  andere  Pooten  gekwabd. 

Uit 

(+)  Gryllus  Mantis,  Thorace  ciliato,  Fémoribus  anticis 

fpina  terminatis ;  reliquis  lobo.  M.  L.  U»  Gryllus  Thorace  li- 

meari ,  Alarum  longitudine ,  margine  dentïculis  ciliato.  Amcen» 

Acad.  I.  p.  $04..  Mantis.  Aidr.  Inf,  t.  13.  f.  21.  Gaayara» 

MARC  GR.  Braf.  246.  Phil.  TranfaB.  N.  goi,  io% 

f.  3.  R  oIe  s«  itf  U,  Grytt%1%  7.  U  i,  23  3. 
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Uit  de  driederley  Afbeeldingen ,  welke  men  V. 

van  deeze  Soort  by  Roe  se  l  heeft,  blykt  ̂ xvill. 

dat  men  dezelve,  met  het  grootfte  regt ,  Scber-  Hoofd- 

winkel  zou  kunnen  noemen-  Anderen  ,  egter*  STUK# 

brengenze  tot  de  Wandelende  Bladen  t'huis :  5^JJ^^ 
dewyl  de  Dekfchilden,  als  het  Diertje  zyne 

volkomenheid  erlangt ,  taamelyk  groot  en  Bla- 

derig  zyn.  De  knobbeligheid  der  Pooten ,  on- 

dertuflchen  ,  geeft  'er  den  naam  aan  van  Poda* 

gra-Scherminkel.  Het  Infekt,  dat  men  oudtyds 

Mantis  plagt  te  heecen ,  cn  dat  nog  hedendaags 

in  de  Zuidelykc  deelen  van  Europa ,  ja  ook  in 

Vrankryk  en  Duitfchland  gevonden  wordt,  be- 

trekken fommigen  hier  toej  doch  de  Afbeel- 

dingen ,  door  den  Heer  Heyde,  die  het  op 

Ceylon  uit  een  Boom  hadt  zien  vallen ,  aan 

Roesel  medegedeeld ,  toonen  een  aanmerkc. 

lyk  verfchil  tuflehen  dit  en  het  Italföanfche  , 

dat  tot  de  volgende  Soort  behoort.  Zulks 

zal  nader  blyken  uit  de  befchryving  van  het 

gene  men  vindt  in  de  Verzameling  van  Suri- 

naamfe  Dieren,  welke  ,  in  den  jaare  1747, 

door  den  Heer  Grill,  Burger  vatiStokholm 

en  Lid  van  de  Koninglyke  Akademie ,  aan  den 

Heer  Linn^us,  ten  dienfte  van  't  Kabinet 

van  Upfal ,  vereerd  werdt;  luidende  als  volgt. 

„  Het  Lyf  is  geel,  een  Vinger  lang:  de 

Kop  ftomp  driehoekig  met  het  Voorhoofd 

„  geel  en  twee  Borftelagtige  zeer  dunne  Sprie- 

„  ten ,  waar  tuflehen  drie  Buisjes  in  een  drie- 

a  hoekige  plaatzing*   De  Lip  is  ongefpleeten. 

Ié  Deel.  x.  Stuk»  77  met 
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V.     „  met  kleine  Nypeftjes  op  zyde,  en  bruinë 

Xxvnï"  99  ProevertJes  onder  den  Bek'   Hec  Borfitfuk, 

Hoofd/ 59  zeer  lang  en 'overal  egaal  van  breedte,  wei- 
s^k.   99  nig  rond,  is  aan  de  kanten  bezet  met  zeer 

$hïS>U  »  kleine  TandJes  en  hceft  een  rondagtig  uit- 

„  fteekzel  van  vooren.  De  Dyën  van  het  eer- 

„  fte  Paar  zyn  eenigermaate  driehoekig,  van 

vooren  getand  ,  naauwlyks  zo  lang  als  't 
„  Borftftuk ,  aan  het  voorde  daar  van ,  onder 

5,  het  uitfteekzel ,  ingeplant.  De  Schenkels, 

5,  ter  langte  byna  van  de  Dyën,  zyn  breeder 

„  en  platagtig  op  zyde ,  van  agteren  tweevou- 

dig  gedoomd ;  gelyk  ook  de  Vingeren  of 

„  Klaauwtjes,  die  enkeld  zyn  en  gefpitft,  van 

agteren  Zaagswyze  gedoomd  ,  en  aan  de 

„  tippen  als  met  een  Sprietje,  dat  uit  Leedjes 

„  famengefteld  is  ,  voorzien.  Het  Agterlyf 

„  is  langwerpig,  breed  en  plat,  met  van  on- 

deten  de  Dyën  van  het  tweede  en  derde 

„  paar  Pooten  ,  die  zeer  kort  zyn  en  ongc- 

doornd,  daar  aan  gehecht.  Derzei  ver  Schen- 

kelen  bcftaan  uit  twee  dunne  Pypen,  zyn 

ongedoornd,  en  hebben  aan  het  end  vierle- 

„  dige  Klaauwtjes  met  dubbelde  Nagelen. 

?,  Van  de  vier  Wieken  zyn  de  twee  bovenfte 

ovaal,  breeder,  Netswyze  geweven,  door- 

*Futva    ,>fchynende,  geelagtig  ,   met  een  vaale  • 

Vlak  in  't  midden ,  en  een  overlangfe  Rib , 

5,  digtft  aan  den  buitenrand ,  die ,  zo  wel  als 

„  de  gezegde  Rand,  geeler  en  verhevener  is. 

„  De  onderftc  Wieken  zyn  langwerpig  ovaal , 

„  Vlie- 
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3,  Vliezig,  geflreept  en  met  geele  Vlakken  V. 

„  ruitswyze  getekend  XX^fü 

Men  hadt  ,  te  Upfal ,  ook  een  andere ,  aan  Hoofd-* 

deeze  gelyk,  maar  kleiner  en  bruiner,  met  de  sTüK- 

Wieken  van  het  Agterlyf  korter,  gewolkt , SOSÉL 

de  Staart  verhevener;  de  Bovenlip  ovaal,  we- 

derzyds   getand  :   de  Onderlip  van  onderen 

tweepuntig ;  aan  de  zyden  ingeboogen ,  ftomp. 

Deezen  hieldt  men  voor  het  Masker  *  van  den  *  pUppa 

voorgaande :  want  het  maakzel  van  het  Borft- 

ftuk,  den  Kop,  de  Sprieten  en  Pooten,  was 

eveneens. 

(j)  Spookje  dat  het  Borftftuk  effen  en  een  wei-  v. 

nig\  gekield  heeft,  de  Dekfchilden  groen^ul'fch 

en  ongevlakt.  ™mttnd 

Op  deeze  Soort  fchynt  de  naam  van  Mantis 

df  Mantes ,  in  de  gemeene  uitfpraak  Manté% 

die  Waarzegger  of  Sant  betekende ,  toegépaft 

te  zyn,  wegens  de  biddende  Geftalte,  waar 

in  men  dit  Diertje  gemeenlyk  vindt.  De  In- 

gezetenen van  Languedok,  alwaar  het  zeer  ge. 

meen  is ,  noemen  't  zelve ,  deswegen ,  Prega* 
Diou>  en  die  van  Provence  PregueDieu;  zy 
houden  het  voor  kwaad,  hetzelve  te  dóoden 

of  te  befchadigen.  Men  vindt  het  in  de  mid- 

delde deelen  van  Vrankryk ,  gelyk  in  de  Pro- 

vincie van  Orleans ;  doch  omftreeks  Parys  is hec 

(s)  Gryllus  Mantis*  Thorace  Ixvl  fubcarinato,  Elytrisque 
viiidibus  iminaculatis.  Roes,  Mfi  II.  Cryll.T.  ij 

I.  Deel.  x.  Stuk'  K 
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V.     het  zeer  zeldzaam.   In  de  bovenfte  deelen 

XXVüI*  vaQ  -D^cM^*  daar  het  in  de  Wyngaardeo 
Hoofd/  dikwils  voorkomt  ,  noemen  de  Ingezetenen 

stuk.    hetzelve  das  Wanderende  Blad,  en,  dewyl  wy 

Wannend    ̂   m  de  NederIanden  niet  hebben,  ZO  WOrdt 

het  van  ons  het  Duüfche  Wandelende  Blad  ge* 

tyteld. 
Roes  el  vertoont  dit  Infekt  in  vierderley 

geftalte  of  gedaante:  de  eerfte  gelyk  het  is 

voor  zyne  laatfte  Verandering  ,  wanneer  het 

de  Wieken  nog  in  vier  kleine  Scheedjes  ver- 

borgen draagt,  en  dus  zig  als  geheel  onge* 

vleugeld  vertoont.  Hy  merkt  aan ,  dat  de  Kop 

veel  meer  gelykt  naar  dien  van  een  Rombout 

of  Juffertje,  dan  naar  dien  vaneen  Springhaan; 

waar  uit  dan  ook  tebefluicen  was ,  dat  het  niet* 

gelyk  de  Springhaanen ,  van  Gras  of  Koornge- 

was  en  Kruiden ,  maar  van  andere  Infekten 

leeft.  Dat  het  niet  fpringen  kan  oordeelt  hy 

uit  de  Pooten  blykbaar,  ten  minfte  vermoede» 

lyk  te  zyn.  De  Voorpooten  munten  zeer,  in 

dikte  en  fterkte,  by  de  anderen  uit,  en  wor. 

den  van  het  Infekt  doorgaans  geboogen  ge* 

houden.  Zy  zyn  met  fcherpeScekeltjes  bezets 

en  dienen  waarfchynlyk ,  dus,  tot  het  vangen 

van  andere  Diertjes.  Het  Lyf  niet  alleen, 

maar  ook  de  Vleugelen  of  Wieken,  zyn  van 

Kleur  verfchillende ,  fomtyds  geheel  groen  % 

fomtyds  geelagtig  als  verwelkte  Bladeren ;  ge- 

lyk  zyne  drie  andere  Afbeeldingen,  benevens 

het  verfchillend  poftuur ,  aantoonen. 

Zie 
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Zie  hier  wat  de  Heer  Geoffroy,  die  'er  uit      V*  . 

het  Orleanois  gekregen  hadt,  daar  van  zegt.  De  ̂ xvifï^ 

langte  was  tvvee  Duimen ,  en  de  breedte  van  Hoofd- 

het  Lyf  een  half  Duim:  maakende  dit  Infckt  STUK# 

een  zonderlinge  figuur.   Het  heeft  den  Kop^LST' klein  en  plat,  met  twee  Sprieten  die  Draad- 

vormig  en  vry  kort  zyn.   Aan  de  zyden  van 

den  Kop  heeft  het  twee  groote  JNïetswyze  en 

daar  boven  twee  kleine  gladde  Dogen ;  't  geen 

'er  vier  in  't  geheel  maakt.    Het  Borfiftuk  is 
lang,  fmal,  gezoomd,  met  eene  verhevenheid 

op  't  midden ,  overlangs  9  en  eene  indrukking 
overdwars  op  het  derde  vati  de  langte*  De 

Dekfchilden,  die  twee  derden  van  het  Infekt 

bedekken ,  zyn  Netswyze  geweven  en  leg- 

gen kruislings  over  elkander,  bedekkende  de 

Wieken  die  doorfehynende  en  gekaderd  zyn. 

Het  heeft  de  Agterpoocen  langft,  de  middel- 

ften  korter,  de  Voorpooten  zeer  kort  en  dik 

óf  breed.   Het  ruft  dikwils  op  de  vier  agter- 

flen  alleen ,  houdende  de  twee  voorden  opge- 

heven ,  en  tegen  elkander  aan  gevoegd.  DiÉ 

geeft  'er  de  biddende  Geftalte  aan,  en  het 
Landvolk  houdt  het  voor  een  Wegwyzer^  all 

de  gedagte  Voorpooten  nu  regts  dan  links  uiü- 

ftrekkende.    De  Kleur  is  overal  een  weinig 

bruinagtig  Groen ,  inzonderheid  in  de  Ouden  i 

want  de  Jongen  zyn  bykans  Grasgroen.  Het 

legt  zyne  Eijeren  opgehoopt  tot  een  halfrond 

Bondek  je  i  dat  aan  de  eene  zyde  plat  is,  eö 

waar  in  twee  ryen  zyn  van  langwerpige  Bollet* 

t.  DEEL,  X.  STUK.  K  %  jet j 
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V.     jes,  overdwars  geplaatft,  met  eene  overlafcg- 

XXVIH*  ̂   ̂   vaQ  ̂ c^u^^en>  die  Dakswyze  over  
el- 

Hoofd*"  kander  leggen,  en  de  famenvoeging  van  de 
stük.    twee  ryën  der  Eijeren  bedekken.    Die  geheele 

VraMrd  Bondeltje  is  ligt,  en  als  uit  dun  Parkement  be- 

llaande  (*), 

Scheuchzer  hadt  zodanige  Infekten ,  zo 

gevleugeld  als  ongevleugeld,  in  Switzerland 

ontdekt  en  daar  van  de  Afbeeldingen  aan  P  e- 

t  i  v  £  r  gezonden ,  diedezelven,  in  de  Verhan- 

delingen van  de  Koninglyke  Sociëteit  van  Lon- 

den, aan  'c  licht  gegeven  heeft  (f).  Toen 
Scheuchzer  dezelven  aan  Valisnieri 

vertoonde,  melde  deeze  hem,  dat  hy  'er  ook 

gevonden  had  in  Italië ;  dat  zy  hem ,  door  zy- 

ne  Vrienden ,  uit  het  Mark  Ancona ,  van  Li- 

vorno  en  Florence,  gezonden  waren  ;  ja  dat 

hyze  opgevoed  had  in  zyn  eigen  Tuin.  Hy 

hieldt  het  ongevleugelde  voor  het  Mannetje, 

het  gevleugelde  voor  hetWyfje.    Het  Infekt, 

zeid  hy,  wordt  van  de  Spaanfchen  genoemd 

Saltamonte ,  van  de  Livorners  Cavallo  ver  de; 

zyn  Vrienden  noemden  het  Gryllo  -  Centaurus  % 

en  hy  zelf  Araneo-Locafia ,  dat  is  Spinnekop- 

Springhaan,    Het  Wyfje  was  doorgaans  groen 

van  Kleur  en  daarom  noemde  men  hetzelve 
Groen 

(*)  Kift*  des  Inf.  env.  Paris.  Toni.  I,  p.  400. 

(f)  Te  wceten  op  de  aangehaalde  plaats  ,  Phïl.  Iranf. 
N.  301.  Tab.  XX.  Fig.  2,  3.  Want  dat  die  den  Indiaanichcn 

Podagra- Scherminkcl  zouden  afbeelden ,  komt  my  niet  waan- 
fchynlyk  voor. 
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Groen  Paardje  (*).  Hy  hadt  waargenomen ,  V. 

dat  het  een  Roofdiertje  was ,  maakende  jagt  Afdei 

op  Vliegen,  Krekels,  kleine  Springhaanen;  ja  Hoofd- 

ook  die  van  zyn  eigen  Soort  verflindende ,  ge-  STUK* 

]yk  de  Spinnekoppen  doen.    Voorts  was  het  Wa£[rd 
hem  gebieeken,  datdeWyfjes  twee Jaaren  oud 

moeften  zyn,  eer  zy  konden  voortteelen,  en 

dat  zy  dan  Nefïjes  maakten ,  van  grootte  als 

een  Haazencot ,  doch  langwerpig ;  welke  de 

Boeren  ,  wegens  de  gedaante  ,  Cicala  fecca 

noemden.    Hoe  ouder  het  Wyfje  was,  zegt 

hy ,  hoe  grooter  Neft  en  hoe  aanzienlyker  ge- 

tal van  Jongen  ,  die  fömtyds  honderd  uit  één 

Neft  voortkwamen.     Het  Neft  maaken  ge- 

fchiedt,  zohy  getuigde,  inAuguftus,  en,  niet 

voorMey  of  Juny  van  't  volgende  Jaar,  kwa- 
men daar  Jongen  uit. 

Niettegen (taande  deeze  Infekten  zo  gemeen 

waren  in  Italië,  moet  men  zig  verwonderen, 

dat  Doktor  Scopoli  geen  één  van  deeze 

Biddertjes  in  Karniolie  gevonden  heeft.  Hy 

befchryft  het,  volgens  zodanig  een  Voorwerp, 

dat  hem  uit  Ooftenryk  was  toegekomen.  In 

de  Verhandelingen  der  Keizerlyke  Akadetnie 

wordt  ook  een  dergelyk  Infekt  afgebeeld ,  en 

daar  omtrent  aangemerkt ,  dat  het  zig  ont- 

houdt in  Spanje  en  Italië,  en  verfchillcnde  is 

(*)  Men  zal,  om  de  gelykenis  nog  verder  te  brengen, 

ftglte ,  in  'r  Werk  van  Johnston  ook  kleine  Staartjes 
gemaakt  hebben ;  die  egter  hun  gantfeh  onnatuurlyk  zyn. 

van 

I.  DEEL.  X.  Stuk. 
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V*     van  Kleur,  zynde  groen,  geel  of  Afcbgraauw, 

XXV  iU  99  *  *  ®°  Turken  houden  die  Infekc ,  dac  ook 

*  9}  in  Afrika  is  te  vinden,  (zegt  men  aldaar,) 
„  voor  Heilig  :  dewyl ,  wanneer  zy  hec  vin- 

„  den,  het  hun  met  zyne  Armen  aantoont, 

„  waarMocha,  hun  Heiligdom ,  gelegen  is". 

Hoofd- 
STUK. 

Wandelend 
Blad, 

VI. 

Qratorius, 

Gevlakt. ' 

VIL 

Pree  ar  zus  * 
Bidder. 

Pl.  LXXIX. 

(6)  Spookje  dat  het  Borftftuk  effen ,  de  Dek- 

fcbilden  groen;  de  Vleugels  meteen  zwau 

te  Vlciky  ven  voor  en  rouigtig  heeft. 

De  voorgaande  Soort  heeft  het  geheele  Lyf 

groen,  zo  onze  Autheur  aanmerkt  (*);  dat  eg- 

ter  merkelyk  ftrydc  met  de  Afbeeldingen  van 

Roesel,  die  door  zyn  Ed,  aangehaald  zyn. 

Deeze  is  klein,  zo  hy  getuigt ,  en  heeft  een 

groote  zwarte  Vlak  in  'c  midden  van  de  Wiek , 
die  met  bruin  Netswyze  doorweven  is.  Men 

kanze  dan,  met  reden,  Gevlakt  noemen.  Bei- 

de  deeze  Soorten  heeft  de  Heer  Brander 

in  Afrika  waargenomen. 

(7)  Spookje  dat  het  BorJIJiuk  tenigzins  ruig- 

baairig,  de  Dekfchilden  geel  heeft  met 

een  Roeflkleurig  Oogje. 

De  oudtyds  vermaarde  Piso  merkt  aan, 

dat 

(6)  Gryllus  Mantis,  Thorace  Ixvi,  Elytris  viridibiis,  Alis 

macula  nigra,  anticc  rufescentibus.  SyJhNut.  X. 

(*)  Corpus  totum  viride.  Syfi,  Nat.  X.  p«  426, 

(7)  Gryllus  Mantis,  Thorace  iUbciiiato ,  Elytris  flavlsocel- 

lo  fviragineo.  M.  Lu  U.  Me  11.  Sur.  t.  66. 
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dat  in  de  Indien  zekere  Springhaanen  gevon-  V. 

den  worden ,  welke  de  Brafiliaanen  Caaira  of  yxvYll! 

Caaira  noemen ,  en  die  niet  alleen  de  gedaante,  Hoofd- 

maar  ook  de  Kleur  hebben  van  Boombladeren.  STUK* 
0  .  r  .r  Y  .  Wandelend 
sommigen ,  zegt  hy ,  zyn  fnich  groen ,  ande.  bul 

ren  bruingeel,  als  verwelkte  of  verderde  Bla- 

den. Die  van  deeze  laatfte  Soort  zyn  by  ons , 

gemeenlyk,  bleekgeel  van  Dekfchilden.  Hy 

merkt  aan ,  dat  de  Amerikaanfchen  van  de  I;a- 

liaanfchen ,  welken  de  Ouden  onder  den  naam 

van  Marnes  hadden  voorgefleld,  verfchillen, 

door  een  zeer  langen ,  dunnen  ,  overend  ftaan- 

de  Hals  te  hebben  >  als  een  Kemel,   Hun  Lyf 

is  glad,  caauwlyks  een  Duim  lang,  aan  beide 

enden  fpits,  en  over  't  midden  van  de  Rug 

loopt,  in  de  iangte,  een  verheven  regte  Lyn, 

met  Vezelen  fchuins  daar  af  gaande ,  die  het- 

zelve als  een  Boomblad  verdeelen.   De  Kop 

is  driehoekig,  met  dunne  Sprieten,  en  twee 

uitpuilende  donkerbruine  Oogen.    De  twee 

voorfte  Pooten,  die  als  aan  den  Hals  ftaan, 

kunnen  zy  als  Armen  famenvoegen ,  en  hou* 

den  dezelven,  veeltyds,  als  de  Handen  ten 

Hemel  heffende.   Dit  maakt  dat  deeze  Infek* 

ten  van  de  Portugeezen  Louva-Dios  en  van  de 

Franlchen  Pregne-Dieu  genoemd  worden;  'c 

v/elk  zo  veel  als  Bidders  betekent,  gelyk  ge- 

meld is.   Pis o  houdt  het,  met  reden,  voor 

dwaasheid ,  dat  de  Wilden ,  en  zelfs  de  Krifte- 

nen ,  daar  uit  een  voorbeeld  zouden  neemen 

van  Godsdienftigheid  of  van  het  Gebed:  maar 

I.  Deel.  X.  Stuk.  K  4  hti 
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STUK. 

ïVandelend 
Blad, 

V.     hy  vervalt  5n  een  ander  uiterfte,  mee  vafl  te 

XXVllï  fteIlen'  dat  deeze  Infekten^  na  verloop  van 

Hoofd.'  zekeren  tyd,  van  een  Dier  een  Plant  worden, 
en  dan  verflenzen ,  gelykerwys  de  andere  jaar- 

lykfche  Kruiden  en  Gewaflen  (*). 

Juffrouw  Me rian  zegt,  dat  'er  in  Surina- 

me veelen  waren  *  die  beweerden  gezien  te 

heb- 
(.*)  Die  Hiftorie  komt  ,  in  geloofbaarheid,  eenigermaate 

©vereen  met  het  Berigt ,  dat  Doktor  Huxham,  in  Enge- 

land,  onlangs  kreeg  van  zekeren  Kapitein,  Bevelhebber  van 

het  Öorlogfchip  Dublin ,  waar  mede  deeze  geweeft  was  aan 
het  Eiland  Dominica.    Zie  PbiL  Tranf.   Vol.  LUI.  for  the 

Ycar  1763»)    Dat,  naamelyk,  aldaar  zeker  Infekt  zoude  zyn, 

het  welk  men  de  groeijende  Vlieg  (the  veget&ble  Fly)  noem- 

de, zweemende  naar  een  Horfel  of  Paardevlieg.    „  In  Mey 

fzegt  men) -begraaft  hetzelve  zig  in  de  Aarde  en  begint  te 

groeijen  of  uit  te  fpruiten,  en  tegen  't  end  van  Juny  heeft 
de  Boom  zyn  volle  groey,  gelykende  naar  een  Koraaltakje 

van  omtrent  drie  Duimen  hoog ,  dat  i^lcine  Peultjes  draagt , 

„  die,  afvallende,  Wormen  worden,  en  dan  weder  Vliegen, 

5,  gelykerwys  de  Rupfen  NB.  in  Engeland".    Zodanige  In- 
fekten  waren  ook  van  Guadaloupe  overgebra^t,  cn  Doktor 

Hill  merkt  aan ,  dat  het  geheele  Mirakel  hier  in  beftaat , 

dat  daar  een  Soort  van  Knodsagtige  Mos  of  kleine  Pnddeltoelt- 

jes  (ClavurU)  is,  die  uit  rottende  Lighaamen  opfchiet,  en 

dus  ook  groeit  op  het  Masker  van  zekere  Cicaden ,  aldaar  ge- 

meen ,  dat  zig  onder  Boombladeren  vérfchuilt  om  te  veranderen, 

en  daar  dan,  in  een  ongunfti£  of  al  te  natSaifoen,  veelen  van 

fterven.    Dus  kan  die  Mos  iigtelyk  daar  uit  opfèhietende  ge- 

vonden  worden ;  zo  hy  oordeelt :  doch  waar  dan  heen  met 

de  Spaanfche  Afbeelding  in  't  Werk  van  Edwards,  die 
zulk  een  Vlieg  met  een  Driebladerig  groen  Takje ,  aan  of  om- 

trent het  Borftftuk  zittende,  en  geheele  zodanige  Boompjes, 

uit  den  Grond  opfchietende ,  vertoont.    Mooglyk  zou  men  dit 

fcy  den  Appel  aan  den  AalbefTeboom ,  die  voor  weinig  Jaareri 

hier  zulk  een  gerugt  maakte  ,  vergel  yfcen  kunnen  l 
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hebben,  hoe  aldaar  het  zogenaamde  Wande-  v. 

lende  Blad  aan  Boomen  groeide  ,  en  ,  tot  vol-  ^ 

ipaaktheid  gekomen  zynde,  op  den  Grond  viel  Hoofd-' 
of  daar  af  vloog.   Zy  toont  aan  ,  dat  zulks  STUK* 

een  dwaalicg  zy,  en.  dat  deeze  Mekten,  zo^^^ 
Y?el  als  de  Rupfen ,  uit  Eijertjes  voortkomen  , 

die  van  de  Ouden  zyn  gelegd.   Haar  Neger, 

dien  zy  tot  opfpcoring  van  Infekten  in  de  Bos» 

fchen  gebruikte ,  bragt  haar ,  op  zekeren  tyd , 

een  famengetrokken  Blad,  waar  in  zy  eenige 

groene  Eitjes  vondc,  van  grootte  als  Koriander- 

zaad, uit  welken,  na  verloop  van  weinige  Da- 

gen ,  kleine  zwarte  Diertjes ,  als  Mieren ,  voort- 

kwamen.  Na  allengs  aangegroeid  te  zyn, 

kreegen  deeze  Diertjes  de  grootte  byna  van 

een  PidIc  lang ,  en  op  't  laatfte  hadden  zy  Vleu- 
gelen, die  onder  Dekfchilden,  van  gedaante 

'als  Boombladeren ,  verborgen  waren.  De  Kleur 
der  Dekfchilden  was  in  eenigen  groener,  in 

anderen  bruiner ,  en  in  fommigen  graauwagtig 

of  als  van  verdorde  Bladen ,  zynde  dezelven  ook 

eveneens  geribd.  Onder  de  Ooftindifchen  ,  zegt 

zy,  is  eene  Soort,  waar  van  de  Opper- Vleu- 

gelen ,  zowel  in  Kleur  als  iü  Geftalte,  volko- 

men gelyken  naar  een  Citrodn-Blad  (*).  Na  dat 

deeze  Diertjes  in  hunne  Neften ,  op  de  Boo- 

men, hunne  Geftalte,  in  volmaaktheid,  be- 

komen hebben ,  zo  vallen  of  vliegen  zy  daar 

(*)  Zie  onze  Afbeelding  ,  Fl.  LXXTX.  JEfc.  2.  en  wat  daas: 
van  gezegd  is  op  bladz.  i$z, 

J.  Deel.  X.  Stw  K  5 
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JWandelend 
Blad. 

V.     af,  en  dus  fchynt  het,  als  of  zy  aan  de  Boo. 

xxvnï'  men  gegr
oeid  waren# 

Hoofd/  Zo  zien  WY  *  dac  ̂ e  zonderlinge  gedaante 

stuk,  van  het  Infekt  ,  dat  men  Wandelend  Blad 

noemt,  tot  veelerley  belachlyke  denkbeelden 

aanleiding  gegeven  heeft.  Sommigen  verzeke- 

keren,  zelfs,  dat  de  Kleur  der  Dekfchilden  in 

't  Voorjaar  bleek  of  geelagtig  Groen ,  in  de 
Zomer  donker  of  bruin  Groen ,  en  in  de  Herfft 

geel-  of  graauwagtig  zoude  zyn ;  vallende  dan 

af  en  laatende  het  Infekt  den  geheelen  Winter 

ongevleugeld,  tot  dat  het,  in  't  Voorjaar, 
met  nieuwe  Wieken  voorzien  werdt.  Dit  zou 

een  nadere  overeenkomfl:  der  Dieren  en  Plan- 

ten uitdrukken  ,  dan  men  nog  ooit ,  elders , 

waargenomen  heeft  (*)  ;  doch ,  -  om  de  waar- 

heid te  zeggen  ,  het  ruikt  niet  minder  fabel- 

agtig  en  fchynt  wel  verzonnen  te  zyn  door 

Luiden,  die  niet  willen ,  dat  men  in  deWeft- 

indiën  zulke  Saizoenen  niet  heeft  als  in  Europa. 

Ik  behoef  niet  te  zeggen  ,  dac  de  Bynaam , 

welken  Linn^eus  gebruikt  heeft ,  my  aanlei- 

ding gaf,  om,  ten  minde,  aan  één  van  deezc 

Soorten  den  naam  van  Bidder  te  gceven. 

vut.       (8)  Spookje  dat  bet  BorJIJluk  effen,  den  Kop 
Bicornis* 

Twce- 
fcoornig. 

met  een  dubbelde  fpitfe  punt  beeft. 

Van 

(*)  Lesser  TbaoL  des  Inf.  par  Lyonnet,  Tom,  I. 

p.  67. 
(8)  Gryllus  Mantis,  Thorace  lxvi,  Capirebipaitito-Siibula- 

t9.  M.  L.  U.  Syfl.  Nat.  X. 
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Van  die  Indifche ,  dat  zig  zo  wel  als  't  voor-  V. 

gaande  en  volgende  bevondt  in  'c  Kabinet  van  ̂ ^yin 
haare  Koninglyke  Majefteit  van  Sweeden  >  zyn  Hoofd- 

de  Pooten  ongedoornd.  STÜK* 
"Wandelend 

Blad. 

(9)  Spookje  dat  bet  BorJIJluk  ,  op  zyde,  IX# 

Kwabswyze  uitgefpannen  beeft ,  den  Kop  Tricolor* 

gehoornd,  de  Foor  wet  en  zeer  breed.  
Driekleurig. 

De  Oogen  loopen  uit  in  zydelingfe  Oors- 

wyze  Hoorntjes ,  die  gefpitft  zyn,  Deeze  Soort 

komt  ook  uit  de  Indien ,  zo  wel  als  de  vol- 

gende. 

(10)  Spookje  dat  bet  BorJIJluk  wederzyds  x. 

Vliezig  uitgebreid  en  Hartvormig  beeft.  Strumarius, Kroppig. 

Dit  Infekt  heeft  Roesel  overgenomen  uit 

de  Afbeelding  van  Juffr.  Merian,  zo  hyzelf 

getuigt,  merkende  aan,  dat  het Berigt,  'twelk 
die  Dame  van  deszelfs  oorfprong  uit  een  Oran- 

jekleurigen  Worm  geeft,  zeer  onwaarfchynlyk 

is.  In  zyne  eerfte  Figuur  wordt  hetzelve  on- 

gevleugeld ,  doch  met  kleine  Dekfchilden  ver- 

toond; in  de  tweede  zyn  zo  wel  de  Vleu- 

gelen als  de  Dekfchilden  uitgebreid.  Aan  het 

Voorlyf  is  een  zonderlinge  Schildvormige  bree- 

de  Vlakte  waar  te  neemen,  die  het  eenigzins 
als 

(9)  Gryllus  Mantis,  Thorace  laterlbus  expanfo-lobato ,  Ca- 

pite  cornuto*  Pcdibus  anticis  latiflimis.  M.L.  U.  Syjï.  Nat%X. 

(10)  Grylius  Mantis,  Thorace  utrinque  rftcmbranaceo-dilil» 
rato  obcordato.  Roes.  /«ƒ.  II.  Cryllè  T.  3. 

I.  DF.F.L,  X.  STUK. 
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V.  r  als  een  Hals,  met  Kropgezwellen  bezet,  doet 

XXVJll"  voorkomen*    Dit  uitgezonderd  komt  hetzelve 

Hoofd-*  overeen  met  het  Duitfche  Wandelend  Blad; 
stuk.    inzonderheid  ook  ten  opzigt  van  de  twee  Voor? 

^mtt.nd  pooien 9  die  hy  oordeelt  gefchikt  te  zyn  tot 
het  vangen  van  andere  Infekten :  zo  datzy,  ten 

opzigt  van  de  Levensmanier,  grootelyks  ver- 

fchillen  zouden  van  de  Springhaanen. 

TWEEDE  ARTIKEL. 

GRTLLUSACR1DA. 

Met  den  Kop  Kegelvormig  en  langer  dan 

het  Borfrftuk,  de  Sprieten  Degenswyze. 

xr*  (n)  Spitskop-Springhaan  5  die  op  de  DekfchtU 

Geneusd?!  den  een  afgebroken  bleeke  Streep  en  de 

Wieken  Bloedkleur ig  heeft. 

Roes  el  telt  deeze  voor  een  waare  Soort 

van  Springhaanen  ;  zo  om  dat  zy  Springpooten 

heeft,  als  om  dat  de  Werktuigen  aan  den  Kop 

toonen,  dat  hetlnfekt  zyn  Voedzel  neemt  van 

Kruiden  en  Boombladeren.  Evenwel  merkt 

hy  aan  >  dat  het  de  Mantis  Africana  zy ,  der 

Autheuren  ,  by  Aldrovandus,  Joiin- 

ston  en  Hoef  na-gel  afgebeeld,  waarvan 

Moüffetüs  ons  de  volgende  befchryving 

geeft. 

*  Het 

(li)  Gryllus  Acrkfa  ,  Capite  conico,  Antennis  Enfiformibus, 

Elytds  linea  pallicli  fubinterrupta,  Alis Sanguinolentis.  R  Oh  s* 

'Jnf.  II.  Cryll.  T.  +. 
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w  Het  Dier  is  rank  van  Lyf  cn  vyf  Duim  V. 

j,  lang ,  fpits  van  Kop ,  die  als  met  een  Kap  ̂ XVUI* 
3,  gedekt  is,  waar  op  twee  taarndyk  breede  Hoofd. 

„  cn  bykans  een  Duim  lang  zynde  Hoornen  STUK# 

M  uitfteeken ;  zo  dat  het  de  vertooning  maakt  
sPrm&haan* 

3,  van  een  Turkfche  Muts,  met  twee  Vede- 

3,  ren  verfierd,  welke  de  Janitzaaren  gebrui- 

st ken.   Een  weinig  onder  dit  bovenfte  deel 

53  ftaat  ,  wederzyds ,  een  groot ,  vry  veel  uit* 

,3  puilend ,  donker-rood  Oog,   De  Kleur  van 

,3  't  Lyf  is  uit  den  paarfchen  rood ,  die  der 
3,  Vleugelen  Afchgraauwagtig  3   met  eenige 

,3  donker-bruine  Vlakken  ,    en  het  heeft  de 

33  Staart  gefpleeten  als  die  der  Zwaluwen,  De 

3,  vier  voorde  pooten  zyn  zeer  dun ,  doch  de 

3,  agterften  ,  inzonderheid  de  Dyën ,  dik  en 

3,  fterk,  en  wegens  de  dwars  loopende  Vlak- 

9,  ken  zwartagtig". 
Hy  hadt  deeze  Infekten  uit  Afrika  gekreegen,  pi.  lxxx, 

zynde  dezelven  in  Barbarie  overvloedig  te  vin-^*  I# 

den.  Niettegenftaande  het  verfchil  van  grootte 

en  Kleur ,  brengt  Roes  el,  daar  toe  het zyne, 

welks  Afbeelding  weinig  overeenkomft  heeft 

met  de  onze ,  naar  een  zodanig  Voorwerp 

gemaakt  3  dat 3  voor'tgrootfte  gedeelte,  groen 
is  van  Kleur ,  en  nog  ongevleugeld*  Ik  oordeel, 

egter,  dat  het  meer  naar  de  volgende  Soort 

gelykt. 

Niet  oneigen  heeft  Linn^eus  den  Bynaam 

Jcrida  aan  deeze  Infekten  toegepaft  ,  die  de 

fpitsheid  van  den  Kop  fchynt  aan  te  wyzen; 

!•  d>:el.  x.  stuk.  hoe- 
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V,      hoewel  Axigk,  by  de  Grieken,  een  algemeene 

XXVIü  Daam       SPriDShaanen  was'    Dezelve  wordt  * 

Hoofd/ by  de  meeften,  daar  van  afgeleid,  dat  zy  de 

stuk.    toppen  van  het  Krtjiïd  afknabbelen* 
Springhaan, 

xiu  (12)  Spitskop-Springhaan  ,  met  de  Dekfcbilden  - 

Getoorendc.         groen  en  de  Wieken  Glasagtig. 

Deeze  Soort,  die,  zo  wel  als  de  voorgaan- 

de,  in  Afrika  zig  onthoudt,  is,  gelykerwys 

dezelve,  zonderling,  door  den  Kegelvormigen 

Kop,  langer  dan  het  Borftftuk  zelf  zynde  ,  cd 

aan  de  tip  met  Sprieten  ,  van  onderen  met  een 

Bek  voorzien.  De  Sprieten  vindt  men  ook 

zeer  van  die  der  overigen  verfchillende,  om 

dat  zy  niet  langer  dan  het  Borftftuk  *  breed , 

zyn  en  uit  Leedjes  famengewricht. 

In  Noord.Amerika  onthoudt  zig  ,  völgené 

den  Heer  de  Geer,  een  Soort  van  Spring* 

haanen  ,  welke  tot  dit  Artikel  fchynt  te  behoo- 

ren*  Zy  gelykt  veel  naar  de  gewoone  Euro- 

peaanfche  ,  doch  heefc  dc  Sprieten  niet  langer 

dan  het  Borftftuk,  op  zyde  plat,  en  den  Kop 

van  vooren  eenigermaate  Kegelvormig 

Een  andere,  die  ik  hier  gezien  heb,  en  wel- 

ke den  Kop  weezcntlyk  zeer  (pits  heeft  * 

komt  anders ,  in  uitwendige  Geftalte ,  met  de 

Wandelende  Bladen  overeen. 

DER- 
(12)  Gryllus  Acrida ,  Capïte  conico,  Antennïs  Enfiformi- 

bu«? ,  Elytris  viridibus ,  Alis  hyalinis.  Syjï*  Nat. 

(*)  Gryllus  Acrida  brevicornis.  Amcenït,  Acad.  VOL.'VL 

pag,  jp». 
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DERDE  ARTIKEL. 

GR  T  L  L  U  S    B  U  L  L  A. 

Met  het  Borftfiuk  gekield  en  de  Sprieten 

korter  dan  hetzelve* 

(13)  Hoognek-Springhaan,  die  eenkleurig  is,  T*llfm 

en  het  gekielde  BorJIJluk  zeer  kort  beeft ,  Eenkleurige; 

de  Sprieten  korter  dan  het  Schildje. 

Het  Latynfche  woord  Bulla  betekent  niet  al- 

leen een  Bobbel  of  Waterbel,  hoedanigenmen 

door  zwaare  Regendruppelen  op  het  Water 

ziet  komen ;  maar  het  is  ook  gebruikt  geweeft 

voor  een  Halsfieraad ,  naar  een  Hart  gelykec* 

de ,  dat  de  Kinderen  oudtyds  om  den  Hals  ge* 

hangen  werdt.  Zie  daar  dan  de  reden  van  de 

benaaming*  welke  onze  Autheur  gebruikt  tot 

eene  Afdeeling  van  Springhaan  en,  die  eigent- 

lyk  hoog  en  tevens  fcherp  van  Nek  zyn ,  door- 

dien zy  het  Borftftuk  als  in  een  Kiel  uitloo- 

pende  hebben. 

Deeze  Soort ,  uit  de  Jndiën  afkomftig ,  be-pj.  LX^X% 

vondt  zig,  zo  wel  als  de  volgende,  naar  welke  ̂   *• 

zy  in  Geflalte  veel  geiykt  ,  in  het  Kabinet  der 

Koninginne  van  Sweeden.   Tot  dezelve  kun- 

nen wy  brengen  dien  Springhaan,  van  onze 

Afbeelding  {Fig.  2.)  ,  welke  het  Eorfiftuk  zeer 

hoog 

(13)  Gryllus  BulLt,  unico'or,»  Thorace  carinato  breviflïmo, 
Antennis  Scutello  brevieribus»  JA.  L%  V.  Syjl.  Nat.  X. 

I.  DÊEJL.  X.  STUK, 

V. 

Afdeel. 
XXVIU. 

Hoofd- 
STUK. 

Springhaan* 



i6o  Beschryvingvan 

V.     hoog  gekield  heefc ,  doch  kort ,  en  die  overal 

Afdeel.  <yr0enagtig  van  Kleur  is,  met  ecnig  rood. 

XXVIII» 43 

stuk/  (14)  Hoognek-Springhaan ,  die  Eeltagtig  ge- 

springhaan.  pukkeld  is ,  met  het  Voorhoofd  Wrattig* 

x.lY'  de  Sprieten  kort  en  de  Kiel  van  't  Borft- 

wiatdgc  Jluk  eenigermaate  drietandig. 

Deeze  is  groenagtig  van  Lyf;  even  als  de 

voorgaandeJ  Zy  heeft  het  Schildje  gekield  en 

tweemaal  zo  lang  als  het  Borftftuk  met  den 

Kop,  De  Dekfchilden  zyn  Vliezig;  de  Ag- 

terpooten  niet  langer  dan  het  Agterlyf  «,  dat 

vry  dik  is. 

xv.        (15)  Hoognek-Springhaan  ,  die  bet  Borftftuk 

Getande.'  Schuitswys'  gekield  heeft  en  getand ,  den 
Kop  fpits ,  het  Agterlyf  Hemelfcbblaauw* 

By  Roes  el  vindt  men  de  Afbeelding  van 

deezen  Springhaan,  onder  de  benaaming  van 

een  byzondere  Soort  van  Springhaanen  ,  met 

de  eckelde  ,  verhevene  9  Zaagvormige  Kam. 

In  anderen ,  naamelyk ,  is  het  Borftftuk  van 

boven  plat  en  maakt  dus  twee  fcherpe  kanten* 

die  ook  dikwils,  Zaagswyze,  gekarteld  of  ge- tand 

(14.)  Grylhis  Bulh,  callofo-pun&atus ,  Thoracis  carina  fiib- 
tridentata ,  Antennis  brevibus ,  Fronte  vermcofö.  M.  L.  Üé 

Syjl.  Nat.  X. 
(is)  Gryllus  Bulla,  Thorace  Cymbiformi  carinato  denticu- 

lato,  Capitc acummato ,  Abdomine  cocruleo.  Roes.  Inf%  tl* 

GrylL  T.  16.  f.  z% 
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tand  zyn,  maakende  een  dubbelde  Kam.  Hier  V. 

is  de  gekielde  nek  van  't  Borft'tuk  zo  verhe- 

ven ,  dat  men  dezelve  mee  de  kromte  van  een  Hoofd-* 

Zwycs  rug  kan  vergelyken.    Ook  mag  deeze  STÜK# 

Soort,  dan,  met  reden,  deawegeo  de  Cc-^^ 

tande  genoemd  worden.    De  benaaiDiog  van 

Zaagswyze  of  Zaagvoerende ,  zou  inzonder- 

heid op  deeze  coepafleiyk  kunnen  zyn,  van 

wegen  de  fcherpe  Stekels  aan  de  A^terpooten  , 

die  aan  de  Dyën  wederzyds  en  aan  de  Schen- 

kelen  op  den  eenen  kant  dubbeld  flaan,  ea 

waar  in  zy  boven  veele  anderen  uitmunten. 

De  Keer  Lu  dolf  zegt,  in  zyne  Verhan- 

deling over  de  Springhaanen  ,  hoe  het  waar- 

fchynlyk  is ,  "  dat  'er  ook  in  Indie  zulke 
Infekten  zyn ,  doch  niet  van  drie  Voe- 

3,  ten  lang  en  welker  Schenkels  en  Beenen, 

„  gedroogd  zynde,  als  Zaagen  gebruikt  kon- 

5,  den  worden  ;  het  gene  Pliniüs  op  het 

geloof  van  anderen  (zegt  hy)  valfchelyk 

voorgeeft  9\  Men  heeft  Plini  üs,  al  van 

overlang ,  wegens  veele  onwaarfchynlykhe- 

den,  die  'er  in  zyn  Werk  voorkomen,  voor 

een  Fabelfchryver  gehouden  ;  doch  by  nader 

onderzoek  blykt  het,  dat  men  hem  in  alles 

niet  moet  veroordeelen.  Hy  is,  ten  minfte, 

hier  voorzigtig  genoeg  geweeft  (*>   En  men 

be- (*)  In  India  ternum  pedum  lonqitudinis  cïïc  traduntnr, 
Cruribus  et  Femtnibus  Scnarum  uturn  prxbore ,  cum  inaniC 

xint.  Hifi.  N#.  Libr.  XI*  Cap.  XXIX» 

j.  pm»  x.  STUKf  L 



iofc    Beschry  visc  van 

V.     behoeft  hem  niet  te  verdedigen ,  door  zulks  te 

vergelyken  by  het  aan  bloeden  fchrappen  des? 

Hoofd»  Oogleden  *  met  de  baardjes  van  hec  Koorn  of 

STÜK-    met  de  Hulzen  der  Rogge-Aairen :  want  het 

t«tio  'ocuio  is  ontwyfelbaar  ,  dat  de  .  fcherpgetande  Poo- rum 
ten  van  die  groote  Ooftindifche  Springhaa- 

t  Bbdz.  nen  ,  Spookjes  of  Scherminkels  f  ,  wel  tot 

kleine  Zaagjes  gebruikt  kunnen  worden  3  en 

wanneer  men  in  agt  neemt ,  hoe  klein  de  Voet- 

jes der  Ghineefche  Vrouwen  zyn ,  zal  men  £ 

met  reden  3  om  verfchillecde  Voetmaaten  den- 

ken (•> 

xvi.  C*6)  Hoognek  -  Springhaan ,  die  bet  Borftjluk 

Gekidde^  Schuüswys'  gekield  beeft  en  effen*  den 

Kop  neergedrukt. 

Deeze,  van  den  voorgaanden  alleerslyk  door 

de  cngetandheid  van  het  Borftftuk  verfchillen- 

de  9  bevondt  zig  in  het  Kabinet  van  haare 

Sweed- 

(*)  De  Voet  van  Delphos ,  immers  y  die  door  Xenopkqn 

eii  AltiSTOTELF.s  gebruikt  werdt,- was  weinig  meer  dan  half 

zo  lang  als  de  hedendaagfe  Voet  van  Farys ;  gelyk  de  Heer 

StRUYCK  aanmerkt  in  zyn  Verhand,  over  de  Grootte  dei 

Aarde.  Inleid,  tot  de  algemeens  Geographie.  AmÜerd.  1740» 

Zo  dat,  waarfchynlyk ,  die  drie  Voeten  langte,  waar  van 

Plinius  ipreekt,  niet  veel  meer  dan  anderhalf cn  Voet,,  van 

onze  Maat ,  zal  geweeft  zyn  r  en  de  Springhaanen  dus  nier 

byller  veel  groot  er  dan  de  gemelde  Ambonfche.  Elders,  weet 

ik  wel ,  fpreekt  hy  van  vier  Ellen :  doch  fommige  van  dis 

Maaten  waren  oudtyds  niet  langer  dan  een  Span. 

(ie)  Gryllus  Bulla,  Thorace  cymbifoimi  l&vi  r  Vertice  ds» 

prefiö»  M.L.U.  Syft.Nat.X* 
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Sweedfche  Majefteit.   Hy  was,  gelyk  de  drie  V* 

(17)  Hoognek- Springhaan,  die  het  Schild»  STUK« 

je  van  't  Borjijluk  zo  lang  beeft  ah  't  sPrinzhaa 

Deeze  en  de  volgende  Soort  onthouden  zig 

in  ons  Wereldsdeel.  Liimnjeus  vondtze  ia 

S  weeden,  Geoffroy  omftreeks  Parys  (*), 
en  Doktor  S co  poli  in  Karniolie.  Deeze 

laatfte  merkt  aan ,  dat  men  dezelven  vooral  niet 

verwarren  moet  met  de  Maskers  der  andere 

Soorten.  Hy  vondeze  in  de  Velden  om  en  by 

de-  Tuinen ;  onze  Autheur  tekent  de  Woon- 

plaats aan ,  in  drooge  Landsdouwen.  Geof- 

froy, die  aanmerkt,  dat  menze  overal,  op  't 
Land  en  in  de  Boflchen,  vindt;  zegt,  dat  de 

wederzydfche  Vlak  op  't  Borftftuk,  daar  Lin- 
kje ü  s  van  fpreekt ,  en  weshalve  men  deeze 

Soort  Tweevlakkig  noemt,  niet  beftendig  is» 

Dekfchilden  ontbreeken  'er  wel  aan  ,  doch 

het  Infekt  heeft ,  onder  de  verlanging  van  het 

Borftftuk ,  zyne;  Vleugelen.  De  Sprieten  zyn 

by'uitftek  kort,  zo  lang  niet  als  een  vierde 

(17)  Gryllus  Bulla,  Thoracis  fcutello  Abdominis  longitudi* 

ne.  Syft.  Nat.  X.  Giylius  Elyeris  nullis ,  Thorace  in  Elytroa 

longitudinale  extenfo ,  macula*  utrinque  nigra  rhombea.  Faun* 
Snee.  Czi. 

(*)  Le  Criquet  a  Capuchon  Sc  Ie  Criquet  a  Corcelet  %U 
longé.  Hz/?,  des  Inf.  env.  Faris.  Tom,  I,  p.  394,  39** 

I.  Deel.  X.  Stuk*  L  2 

laatften ,  ook  uit  Icdie  af  komftig. 

Afdeel» 

XXVIIL 

Hoofd* 

Jgterlyf. XVTI. 

van 
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V.    van  het  Lyf ,  dat  maar  de  langte  heefc  van  een 

xxvnf  derde  -Duims>  en  dus  is  het  een  der  kl
einfte2a 

Hoofd  '  van  de  Springhaanen ,  zynde  van  Kleur  donker- STÜK-  bruin. 

Springhaan, 

xvni.  Hoognek.  Springhaan,  die  het  Schild- 

Subuiatus.  je  van  het  Borflftuk  langer  heeft  dan  het 
wormige. 

Door  dit  Kenmerk ,  en  door  de  fmalte  vaa 

het  Borflftuk,  verfchilc  deeze,  die  ook  zwart- 

agtig  is  ,  van  den  voorgaanden.  Men  vindt 

hem,  in  't  vroege  Voorjaar,  aan  de  kanten 

van  Slooten  en  ftaande  Wateren ,  en ,  volgens 

Gronovius  in  9t  Gras,  voornaamelyk  der 

Zandige  Weiden ,  van  ons  Land 

VIERDE  ARTIKEL. 

GRTLLUS    ACHETA.  Krekel. 

Met  twee  Borftels  aan  de  Staart. 

xix.        (19)  Krekel,  die  bet  Borflftuk  rondagtig  heeft  5 

Talpa.  
UC 

&fol-KrekeL     (ig)  Gryllus  Bulla ,  Thoracis  fcutello  Abdomine  longiore. 

Syft.Nat.  X.  Gryllus  Elytris  nullis,  Thorace  produ&o,  Ab» 

domine  longiore.  Faun.  Suec.  614. 

(*)  A&.  Heh.  Vol,.  V.  p.  ns. 

(ip)  Gryllus  Achsta,  Thorace  rotundato,  Alis  caudatis^ 

Elytro  longioribus  ,  Pedibus  anticis  palmatis  ,  tomentofa. 

Syft.Nat.  X.  Gryllus  Pedibus  anticis  palmatis.  Faun.Suec. 

619.  Gryllotalpa.  MOUFF.  Inf.  104.  Aldr.  Inf  571, 

VEL  SC  H.  Hecaft.  1.  p.  39..  JONST.  Inf.  T.  12,  13,, 

GOED.  Inf.  I.  T.  76.  KAJ.  Inf  tf-f,  67.  llLANCK, 

Ihrb.  T.  81.  f.  10.  ROES.  Inf  II.  Gryll.  T.  14,  i|0 

FllISCH.  Inf  XI.  T.  5.  CATESF,  Car.  I,  T.  s, 
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At  Wieken  met  punten  en  langer  dan  de  V. 

Dekfchilden  ,  de  Voorpoten  gevingerd  en  è^fJi* .  AaV  III. 
Haairig  ruig.  HOOFD- 

STAK. 
Doder  den  bynaam  vtmAchéta*  die  oudtyds  Mol-KnktL 

voor  een  Soort  van  Cicaden  ,  welke  fterker 

Geluid  dan  de  anderen  maakten,  gebruikt  werdc> 

ftek  Ltkn^üs,  niet  oneigen,  de  Krekels, 

en  dergelyke  Infekten ,  voor.  Sommige  Let- 

terkundigen hebben  gewild ,  dat  Acbêta  de  Man- 

petjes,  die  knarften,  waren,  en  Tettigonice  de 

Wyfjes,  die  geen  Geluid  gaven:  doch  Al- 

drovan  dus  verbeeldt  zig ,  dat  de  Krekels 

by  de  Grieken  geen  naam  gehad  hebben ,  en 

óztAcbétce  of  dus  verkeerdelyk,  door 

Calepinus  en  Adrianüs  Jun iüs,  ge- 

bruikt zy  voor  den  naam  der  Krekelen.  "t  Is 

ondertuflchen  blykbaar,  dat  die  benaaming  niet 

dan  op  zulke,  die  een  fterk  Geluid  maaken* 

tpepwiflelyk  zy(*), 

Hoe  gemakkelyfc,  nu,  deeze  Infekten,  op 

het  uitedyke  aanzien,  van  de  Springhaanen  te 

oBderfcheiden  zyn :  zy  komen  'er ,  in  de  mees- 
te Kenmerken,  mede  overeen,  en  verfchillen, 

hoofdzaakelyk ,  flegts  door  de  twee  Borftels 

agter  aan  het  Lyf.  Die  Soort,  welke  wy  de 

MoUKrekel  noemen ,  heeft  bovendien  nog  een 

byzondere  Geftaltc,  wejke  vreemd  is  en  haar zelfs 

(*)  TJy  PitiScus  wordt  Achêt& Springhaanen  vertaald 

cn  by  König  MfCÏje  ̂ tV^Ut^ZXk. 

I,  DEKJU  X,  STUIi,  I*  3 
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V.     zelfs  aflchuwlyk  maakt  ,  of  monftreus  in  'taaq- 

xxvfu  zien:  zo  dac  meo  'er  voor  fchrikkeD  zou>  m' 
'Hoofd/  dien  men  niet  wilt  dat  de  Kinderen  'er,  zonder 

stuk.  hinder,  mede  fpeelen,  en  deeze  Infekten  even 

&$UKnkfiU%Q  vei{fg  behandclen  i.:unnen,  als  de  Gouden 

Torren  en  Mey-  Kevers. 

Naam.  Onze  benaaming  is,  waarfchynlyk ,  van  de 

Latynfche  Gryllo-Talpa,  welke  Moüffetus 

in  gebruik  gebragt  heeft ,  af  kornftig.  F  r  i  s  c  h 

noemt  hem  Krekel  met  dePooten  van  een  Mol, 

en  verhaalt  ,  dat  fommigen  dit  Infekt  der 

Schrot-Wurm  heeten,  om  dat  het  de  Wortelen 

van  't  Graangewas  afknabbelt;  of  der  GerJU 
Wurm,  om  dat  het  zulks  meed  doet  aan  de 

Gerft ;  of  ook  Reut-  Wurm ,  dewyl  het  Koorn 

door  hetzelve  uitgeroeid  wordt.  In  Duitfch- 

land  noemt  men  het  ook  wel  Acker-Werhel  en 

Mold-Worff;  wegens  het  omwroeten  van  den 

Grond.  Agricola  geeft  'er,  uit  hoofde 

van  de  Geflalte,  die  eenigermaate  naar  een 

Kreeft  gelykt ,  den  naam  van  Erd-Krebs  aan. 

De  gewoone  naam ,  in  Vrankryk ,  is  Courtilliere, 

of  Taupe -Grillon,  en  in  Engeland  Fen- Cricket 

of  Veen -Krekel;  gelyk  fommigen  hem,  in 

ons  Land ,  ook  noemen  de  Veen-Mol.  Impe- 

r  ati  gaf  'er,  eenvoudig,  den  naam  aan  van 

Talpa ,  dat  is  Mol,  of  het  MoMnfekt. 

Geftaite,  De  Mol- Krekel  heeft  den  Kop,  naar  het 

Lighaam  te  rekenen,  klein,  langwerpig,  met 

vier  dikke  korce  Voelertjes  en  twee  lange 

Sprieten ,  die  sg  dun  als  Draaden  zyn.  Agter 

dee- 
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deeze  Sprieten  ftaan  de  Oogen  ,  en  tufTchen  de  V. 

twee  groote,  die  ruuvv  of  mer  Facetten  zyn ,  ̂Bf^l 

gelyk  gewoonlyk  in  de  Inlokten ,  vinat  men  yooro- 

drie  kleine ;  zo  dat  het  vyf  Oogen  heeft ,  op  STÜK» 

ééne  ry  overdwars  geplaatft.  Het  Borftftuk  miKnh-4~ 

maakt  een  Soort  van  langwerpig  Harnas ,  by- 

na  Cylindrifch,  dat  zïg  ais  met  Fluweel  be- 

kleed vertoont.  De  Dekfchilden  5  die  kort 

zyn ,  reiken  niet  verder  dan  het  midden  van  *t 

Agterlyf:  zy  leggen  kruislings  over  elkander, 

en  hebben  een  fierlyke  tekening  van  zwarte  o£ 

bruine  Aderen.  De  Wieken,  uitgebreid,  be- 

ilaan  eens  zo  veel  breedte  als  de  langce  is  van 

het  geheele  Infekt ;  doch  zy  leggen  geineenlyk 

famengeplooid 9  langs  de  Rug,  en  eindigen 

in  een  punt ,  die  zelfs  over  \  Agterlyf  >uit* 

üeekt.  Het  Lyf  is  week  van  zelfftandigheid* 

en  heeft,  aan't  end ,  de  twee  gemelde Borftel- 

agtige  fpitfen ,  die  taamelyk  lang  zyn.  De  ag- 

terfte  Pooten  hebben  niet  veel  byzonders* 

doch  de  twee  Voorpooten  munten  in  dit  op. 

zigt  uit.  Derzelver  Dyën  zyn  zeer  dik  en 

plat ;  de  Schenkels ,  die  uitermaate  breed  zyn  * 

loopen  buitenwaards  uic  in  vier  dikke  Zaags- 

wyzeKlaauwtjes;  binnenwaards  in  twee:  tus- 

fchen  welken  de  Voet  geplaatft  en  dikwik 

verborgen  is.  De  Kop  en  't  Lyf,  als  ook 
het  Borftftuk ,  is  donkerbruin ;  doch  de  Dek- 

fchilden zyn  bleekgeel  en  de  Pooten  Oranje* 

kleurig, 

Wy  hebben,  dus  9  dén  Mol -Krekel  in  voorttos» 

I.  Deel.  X,  stuk.  h  4  7$+  ̂% 
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V,      zyne  volkomenheid  befchouwd ;  doch ,  om  van 

Afdeel.  zyne  Eigenfchappen  te  fpreeken ,  zullen  wy  agt 

Hoofd-  moeten  geeven  op  deszelfs  Voortteeling.  Hec 

s*uk.    Wyfje,  dat  alsdan  zeer  gezwollen  is,  legt  twee 

VoiKrtkeL  of  jnehcnderd  Eijeren  ,  die  hetzelve  in  eea 

Holletje,  onder  den  Grond,  doch  niet  zeer 

diep.  verbergt,  enze,  töt  aan  het  uitkomen 

toe,  zegt  men,  zorgvuldig  bewaakt.  Zy  zyn 

rosdagtig,  van  Kleur  en  grootte  omtrent  als 

Geerftzaad ;  bly  vende  ongevaar  een  Maand  leg- 

gen, eer  de  Jongen  uitkomen  ,  die  zig  alsdan 

bvna  als  kleine  zwarte  Mieren  vertoonen.  Ge- i 

meenlyk  worden  de  Neften  gemaakt  in  Grasland, 

aan  de  kant  der  Koornvelden ;  waar  de  Jongen 

aanftonds  haar  Voedzel  vinden  aan  de  Wor- 

teltjes van  het  Gras,  doende  daar  door  allengs 

grooter  Plekken,  op  het  Land>  geel  worden 

en  geheel  verdorren :  waar  aan  zy  ligtelyk  te 

ontdekken  zyn.  Men  vindtze,  in  Oktober  en 

November ,  ongevaar  zo  lang  als  't  Lid  van 

een  Vinger,  en  dan  zoekt  elk  op  zig  zelf  zyn 

Aas.  Dat  is  omtrent  de  tyd ,  wanneer  zy 

voor  de  derdemaal  van  Huid  verwiflelen ,  bly- 

vende  in  dat  Vel  doorgaans,  tot  aan  het  Voor- 

jaar toe ,  in  de  Aarde ;  daar  zy ,  wanneer  het 

fterk  vrieft ,  al  dieper  en  dieper  zig  in  verber- 

gen en  wegens  gebrek  van  Voedzel  klein  bly- 

ven ;  doch,  als  9t  een  zagte  Winter  is  geweeft, 

komen  zy  reeds  in  Maart  te  voorfchyn.  Van 

de  Dekfchilden  of  Vleugelen  ziet  men  niets 

voor  de  vierde  Vervelling,  en  dan  komt  het 

Ia- 
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Mekt  allengs  tot  zyn  volkomen  grootte,  wel-  v. 

ke  het  gemeenlyk  in  de  Voorzomer ,  doch  ̂ x^i/i 

fomtyds  niet  dan  in  de  Herfft  bereikt.  Hoofd- # 
In  die  (laat,  of  eigentlyk  na  de  vyfdc  en  STUK 

laatfte  Verwiffeling  van  Huid,  wanneer  Zy^Mtl'Kre^ 

even  als  na  ieder  Vervelling  ,  omtrent  een  hcidf^* 

Uur  lang  geheel  wit  zyn,  is  't,  dat  de  Mol- 

Krekels  het  grootfte  nadeel  doen.  Zy  begee- 

ven  zig,  al  vroeg,  uit  de  Weiden  in  de  Koorn- 

landen  ,  en  wanneer  zy  een  Land,  dat  braak 

legt,  door  moeten,  gefchiedt  zulks  al  krui- 

pende onder  dé  Oppervlakte,  zo  dat  zy  derge- 

Jyke,  doch  veel  kleiner,  ritten  maaken,  als 

de  Mollen;  waar  aan  zy  ligt  te  ontdekken 

zyn.    Groote  fchade  wordt  door  hun  aan  hec 

Koorn,  in  fommige  Landen ,  gelyk  in  Zeeland 

in  't  byzonder ,  als  ook  aan  het  Gewas ,  in  de 
Tuinen  en  Moeshoven,  toegebragt :  hoewel  men 

in  dat  opzigt,  dikwils,  hun  van  de  Wormen, 

daar  deMey-Kevers  en  Mefi>Torren  uit  voort- 

komen ,  met  onderfcheidr.    De  Mollen,  die 

men,  wegens  bun  omwroeten  van  den  Grond, 

zo  geweldig  vervolgt,  zuiveren  het  Land  zo 

wel  van  Mol*Krekels  als  van  Wormen. 

Goedaart  heeft  opgemerkt,  dat  deeze  z\*et&hsfc 

Infekten  zeer  taay  van  Leven  zyn.  Hy  hing  pCiti 

'er  één  ,  zes  Etmaal ,  aan  een  Touwet je ,  tot 

dat  hetzelve ,  door  de  Zonnefchyn  verfchroeid 

en  gantfch  zwart  geworden  zypde  ,  op  den 

zevenden  dag  eerft  flierf.  Hy  verzekert ,  dat 

zy  geen  gebruik  van  hunne  Wieken  maaken, 

i.  deix.  x.  stuk.  L  5  Vol- 

V 
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V.     Volgens  R  a  y  zouden  die  hun  dienen  om  Voort 

Afdeel.  te  huppelen,  cdMentzel  beweert,  dat  zy 

Hoofd- *  by  nagt  zelfs  op  de  Boomen  kunnen  vliegen. 
stuk.    Dit  is,  egter,  gantfch  onwaarfchynlyk  j  dewyl 

Mü-Krebi.  Zy  geen  Werktuigen  fchynen  te  hebben ,  om 
zigaan  de  Bladen  te  hechten  ,  dewelke  zelfs  tot 

hun  Voedzel  niet  bekwaam  zyn  ;  doch  het  kan 

by  geval  of  uit  gebrek  niooglyk  ,  en  dan  ook 

zeldzaam  gefchieden,  gelyk  in  eenige  Torren. 

Tegen  den  avond  kweelen  zy  ,  of  maaken  een 

fcherp  Geluid ,  het  welk  daar  in  van  dat  der 

gewoone  Krekelen  verfchilt,  dat  het,  ten  ein- 

de toe,  onafgebroken  voortgaat  ,  en  niet  zo 

knarfende  is.    Het  Mannetje  kweelt  ,  waar- 

fchynlyk,  om  het  Wyfje  tot  zig  te  lokken. 

Middelen     De  Mol-Krekels  kunnen  niet  veel  nattigheid 

jing.        verdraagen ,  en  groote  Droogte  is  hun  ook  fcha- 

delyk.  Het  braak  leggen  der  Landen  flrekt ,  om 

dat  hun  alsdan  't  gewoone  Voedzel  ontbreekt  9 

insgelyks  tot  hunne  uitroeijing.    Zy  worden 

door  Paarden  -  Mefl:  aangelokt  ,  en  door  Var- 

kens-Stront verdreeven  ,  zegt  Doktor  S co- 

poli.    Men  heeft  wei  in  gebruik,  om  Pot- 

ten met  Water  te  plaatzen  in  de  Vooren  der 

l  Akkeren ,  doch  het  getal  der  genen ,  die  men  dus 

vangt ,  is  zeer  klein.  Sommige  Boeren  zoeken 

de  Nellen  op,  die  zeer  bezwaarlyk  te  vinden 

zyn.   In  eenige  Landflreeken  graaft  men ,  hier 

endaar,  (lukken  van  Adders  in  het  Land,  die 

dan,  rottende,  de  Mol-Krekels  verdry  ven  zou- 

den.  Het  allerzekerlle  middel  is,  zo  Roe- 
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0  e  l  aanmerkt ,  de  Plekken  op  het  Land ,  die  V, 

door  deeze  Infekten ,  wanneer  zy  zig  by  el-  xxviIL* 
kander  houden,  tot  verdorren  gebragt  zyn.  Hoofd- 

stuk. 
Mol- KrefaL met  Kookend  Water  te  begieten,  waar  door 

menze  vernielt.  Miffchien  zou  daar  toe,  ruim 

zo  gemakkelyk,  Pekel  of  eenige  andere  Loog, 

gebruikt  kunnen  worden. 

't  Is  ook  niet  ongeloofbaar ,  dat  dit  Infekt  Gebruik, 

wel  tot  eenige  nuttigheid  kan  ftrekken.  Ik  wil 

nu  niet  beweeren,  dat  de  Mol-Krekels,  waar- 

fchynlyk,  zo  wel  tot  Spyze  voor  den  Menfch 

gebruikt  zouden  konnen  worden ,  als  de  Spring- 

haanen ;  dat  waarlyk  by  gebrek  van  beter  zou 

pioeten  zyn.  'c  Is  zeker  dat  veele  Vogelen , 

en  in  't  byzonder  de  Hoppen,  daar  op  hun 
Aas  vinden :  weshalve  dan  ook  het  Infekt  zig, 

over  dag,  zo  zelden  vertoont.  In  fommige 

Landen ,  verhaalt  men  ,  zien  de  Boeren  het 

gaarn  in  *t  Weidland;  om  dat  zekere  Krui- 
den ,  die  het  Gras  anders  verdikken  ,  daar 

door  vernield  worden.  In  Karniolie  worden 

de  Meft- Krekels  tegen  de  Kliergezwellen ,  die 

men  Scrofels  noemt ,  aan  den  Hals  geappli- 

?ccrd  (*). 

(20)  Krekel  ,  die  het  BorJIJluk  rondagtig  heeft ,  xx. 
Cli  Domefticut. 

Huis-Krekel. 

(* )  Scrophulis  discutiendis  a  noftratibus  applicantur.  En- 
Urn  .  Carniol.  p.  io6„ 

(20)  Gryllus  Acheta,  Thorace  rotundato ,  Alis  catidatis  Ely- 

tro  longïoribus ;  Pedibus  fitnplicibus  ;  Corpore  glauco.  Syfi. 

Nat.  x.  Gryllus  Cauda  bifetl,  Alis  inferioribus  acmninati's, 
I.  D££j,t  x.  stuk,  Ion* 
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V*  de  Wieken  met  punten  en  langer  dan  de 

XXVliï  Dekfchilden  >  de  Poolen  eenvoudig,  het 

Hoofd.'  Lyf  groenagtig. STUK. 

Dit  Infekt  is,  by  ons,  onder  den  naam  van 

Huis- Krekel  of  Kriek  bekend  ,  onthoudende 

zigj  voornaamelyk  in  de  Keukens  of  Bakkeryën, 

alwaar  het  door  zyn  Knarfen  laftig  is  voor  'c 

Gehoor.  In  de  Noordelyke  deelen  van  Euro- 

pa, of  ook  in  Duitfchland,  daar  men  veelal 

Kachels  in  de  Vertrekken  heeft ,  woont  het  in 

de  holletjes  der  Houten  Wanden  of  Muuren 

mee  Kley  beftreeken,  en  houdt  de  Menfchen 

fomtyds  uit  Slaap ,  door  zyn  Geluid.  Hetzelf- 

de Ongemak  heeft  men  fer  vap  in  Vrankryk , 

en  het  vooroordeel  van  *t  Gemeen  belet  deeze 

Infekten,  die  men  wil  dat  geluk  aanbrengen,  of 

welker  Gezang  een  Voorteken  zou  zyn  van 

Regen,  te  dooden  of  te  verjaagenj  welk  Iaat- 

fte  met  den  Wortel  van  Plompen  of  het  Hout 

van  den  Ratelaar ,  gefchieden  kan 

De  Krekel  wordt,  in  fommige  deelen  van 

Vrankryk,  CruCri  genaamd,  wegens  zyn  Ge- 

luid; doch  de  gewoone  naam  is  Grillon^  afge- 

leid van  't  Latynfche  Grïllüs,  dat  de 

Spanjaards  en  Italiaanen  Grillo  uitfpreeken. 
Het 

longioribus ;  Pedibus  (ïmpKdbus.  Faun.  Suec.  610.  Gryllus 

domefticus.   M  O  U  F  F.  Inf.  139.  Inf  63.  Jonst. 
Inf  T.  12.  ROES.  Inf.  II.    GrylL  T.  12. 

(*)  MliturNymphaex  radice  Scl'opuli  treaiulae  llgno.  Faun* 
Suec.  Ed.  II.  p.  237. 
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Het  was  de  naam  van  eenderMedgezellen  van  V. 

Ulysses,  die  door  Circe  zou  veranderd  ̂ ^yj^ 

geweeft  zyn  in  een  Zwyn.  De  Italiaanen  heb-  Hoofd- 

ben  ook  zekeren  Vifch  Gryllus  genoemd;  en  STÜIC* 

Pliniüs  geeft  dien  naam  aan  Tekeningen  of 

Scbilderyën,  tot  Spotterny  gemaakt;  even  als 

men ,  in  't  Nederduitfch ,  (preekt  van  Grillen ,  . 

zonder  dat  wy  dan  deuken  om  de  Krekels ,  die 

in  Sweeden  Syrfa  heeten.   De  Huis-Krekel ,  in 

't  by zonder,  wordt  in  Duitfchland  Heimichen 

of  Haus~Grille  getyteld. 

In  verfcheide  opzigten  komt  de  Kriek  over-  Eigenfchaj». 

een  met  den  Mol -Krekel,  en  in  anderen  metpea" 

de  Springhaanen  (*).  Zy  hebben  oorfprong  uic 

Eijeren  ,  die  het  Wyfje  insgelyks  in  de  Aarde 

verbergt.  Geduurende  hunne  aangroeijing  ver- 

wiflelen  zy  viermaal  van  Huid  en  zyn  dan  t'el- 
lcens  een  Uur,  of  een  half  Uur,  wit  van  Kleur; 

9t  welk  veelen  bedroogen  heeft,  die  meenden, 

dat 

(*)  De  Heer  Geofïroy  fcheidt ,  gelyk  ik  gezegd  heb, 
de  Krekels  van  de  Springhaanen  af,  om  dat  zy  maar  drie  en 

de  Springhaanen  vier  Leedjes  in  de  Voeten-  hebben ;  daar  het 

Wandelende  Blad  'ervyf  in  heeft.  Die  onderfchciding,  egter, 
as  door  hem  alleenlyk  ten  opzigt  van  Europifche  Infekten  ge- 

maakt, en  het  zou  te  bezien  ftaan,  of  dezelve  ook  wel  plaats 

Jieeft  in  de  Uitheemfche.  Dat  meet  is ,  de  gewoone  Europi- 

fche Springhaanen  komen  hier  in,  volgens  hem,  zelfs  met 

de  Krekels  overeen ,  en  verfchillen  daar  van  llegts  door  de 

langte  en  figuur  der  Sprieten  :  terwyl  die  genen  ,  welker  \Vyf« 

jes  een  Sabel  of  Degen  aan  de  Staart  voeren ,  door  het  gezeg- 

de getal  der  Leedjes  daar  van  verfchillen,  ffift%  des  Inf%  er.v* 

Paris.  TOM.  I.  p.  &C, 

I.  Deel,  x.  Stuk. 
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V.  dat  het  een  byzonder  Soort  ware  ,  of  een  oö- 

XXVIH  §elukkiS  Voorteken  ,  een  witte  Kriek  te  zien* 

Hoorn.  Anders  zyn  zy  geelagtig,  cn  in  de  volwaffen- 

stuk.  heid  ,  wanneer  zy  de  langte  omtrent  van  drie- 

vierden Duims  hebben  ,  op  de  Dekfchilden 

bruin  van  Kleur.  De  Kop  is  rond ,  en ,  gclyk 

het  Borftftuk,  van  boven  met  bruine  Vlakken, 

die  door  geele  Streepjes  onderfcheiden  wor- 

den ,  regulier  getekend.  Aan  de  Vleugelen  is 

eene  zeer  fpitfe  Punt,  die  ver  uitfteekt.  Zy 

hebben  de  drie  kleine  gladde ,  tuflehen  de  twee 

groote  ruuwe  Oogen ,  even  als  de  Mol-Krekel , 

hetwelke  in  de  Schildvleugeligen  zeer  zeld- 

zaam is.  Aan  hunnen  Bek  zyn  maar  twee 

Proevertjes  en  Sprieten  zo  lang  als  'c  Lyf.  De 

Agterpooten  zyn  gelyk  die  der  Springhaanen. 

HetVoedzel,  dat  de  Huis-Krekels  gebruiken, 

beftaat  in  vogtig  Koorn  :  want  drooge  Kod 

fchynt  hun  niet  te  behaagen,  en,  by  gebrek 

van  nattigheid,  zyn  zy  dikwils  genoodzaakt 

zweeterige  Koufen  of  natte  Schoenen  af  te 

knabbelen.  In  de  Brouweryën  en  Stookhui, 

zen  van  Jenever  of  Sterken  Drank,  zyn  zy, 

derhalve,  zeer  gemeen.  Men  kan  niet  zeggen , 

dat  zy  zo  veel  fchade  doen  als  de  Kakkerlak- 

ken. Des  avonds  en  by  nagt  komen  zy  te 

voorfchyn  om  te  aazen ,  en  begeeven  zig  ook 

wel  aan  't  vliegen.  Wanneer  menze  vernielen 

wil ,  kan  zulks  gefchieden  ,  door  Kookend  Wa- 

ter in  hunne  Gaten  te  gieten,  of  daar  in  te 

fpuiten  :  alzo  de  opening  derzelven  doorgaans 
ktem 
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jüein  is.   Men  zet  fomtyds  Potten  met  Water,  V. 

die  met  een  Papier  digt  gebonden  zyn  ,  daar  ̂ xviïl 

men  een  opening  als  een  Ster  in  fnydt ,  en  dan  Hoofd-* 
het  Papier  beftrooit  met  Meel  of  Suiker.  Ook  stüK* 

kan  men  een  Flefch,  die  een  langen  Hals  heeft, 

op  zyde  leggen  ,  maakende  met  een  Spaantje 

of  Zwavelftok  een  Brug  voor  hun,  en  dezel- 

ve ,  gelykerwys  den  Hals  binnenwaards ,  met 

Suiker  beftrooijende.   Dan  gaan  zy  de  Suiker 

naa  en  vallen  in  de  Flefch ,  zonder  dat  zy  daar 

weder  uit  kunnen  komen.  Men  moet  niet  meer 

dan  één  Paar,  omze  te  bewaar  en,  by  elkander 

doen :  want  de  Mannetjes  brengen  dikwils  el- 

kander om  hals, 

(21)  Krekel  die  het  Borftfluk  rondagtig  heeft,  xxi. 
1     o  Ti     ft  t  ~  Campefirhl 
de  otaart  met  twee  Borjtels  cn  een  Styl  veid-Krekd. 

van  egaale  breedte  ,  de  Vleugels  korter 

dan  de  Dekfchilden ,  het  Lyf  zwart* 

In  de  Neuremburger  Letterkundige  Verza- 

meling van  't  jaar  1740,  geeft  de  Heer  Kra- 

mer  berigt  van  vyfderley  Krekels,  die  by  in 

Ooftenryk  waargenomen  hadt;  te  weeten:  Huis- 

Krekels,  Veld- Krekcis,  Oever-Krekels,  Wyn- 

gaard-  en  Bofch-Krekels.  Waarfchynlyk  zullen 

die  meer  door  de  plaats,  daar  zy  zig  onthou- 

den, dan  door  de  Geftalte  onderfcheiden  zyn: 

aan- 
(21)  Gryllus  Acheta  ,  Thoracc  rotundato,  Caud£  bifet£ 

ftylo  lineari;  Alis  Elytro  brevioribus ;  Corpore  mgïo.jF&iSCH, 

Jnf.  I.  T.  1.  ROES.  Juf.  \\%  Gfyll%  T,  n. 

I*  DEEX.»  X, 
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V.     aangezien  de  Heer  Geoffkoy  zelf,  om* 

XXVllï  ftreeks  Parys»  8een  verfchil  gevonden  heeft  tus- 

Hoofd/  fchen  de  Huis-  en  Veld-Krekels ,  dan  alleenlyk 

stuk.  m  de  Kleur,  die  in  de  laatften  bruiner  of  zware 

is.  Die  Scyl,  waar  van  Linn^eus  fpreekt, 

fchync  ook  maar  de  Leg  te  zyn  in  de  Wyfjes, 

welke  die  der  Huis -Krekelen  insgelyks  hebben. 

Hcc  voornaam&e  verfchil  zou  dan  beftaan  in 

de  lang-  of  kortheid  der  Wieken  of  Vleugelen. 

Aan  de  Veld-Krekels  fchryft  onze  Autheur 

de  woonplaats  toe ,  in  de  Zuidelyker  deelcn 

van  Europa,  dan  S  weeden,  en  men  vindtze 

niet  alleen  in  Vrankryk  ,  maar  ook  in  onze  Pro- 

vintiën.  In  Karniolie,  alwaar  zy  Murnz  ge- 

noemd worden ,  onthouden  zy  zig  op  de  Klei- 

jige  met  Kruid  begroeide  Heuvelen ,  alwaar  zy 

kweelen  van  den  eerden  dag  van  Mey  tot  aan 

St.  Jan  in  de  Zomer,  volgens  Doktor  S  c  o  p  o  l  t. 

Zie  hier  wat  F  r  i  s  c  h  ,  in  zyn  naauwkeurige 

befchryving  der  Veld-Krckelen  van  Duicfch- 

land,  meldt  van  hunne  Levenswyze. 

xevensma-  "  Zy  eeten  allerley  Gras  en  Kruid;  bene- 

nier'  „  vens  allerley  Koorn  en  Zaad»  Ik  hebze 

„  met  Meel,  gekneusde  Erwten,  Kauwoerd- 

„  Zaaden  en  anderen,  van  het  uitkomen  der 

?,  Jongen  uit  de  Eitjes  af,  tot  aan  hunnen  Ou- 

„  derdom  en  Dood  toe,  onderhouden.  Zy 

„  beknabbelen  ook  allerley  Ooft ,  en  fleepen , 

„  het  gene  zy  voort  kunnen  krygen ,  naar  hun 

„  Hol.  Zy  drinken  fterk,  doch  lief  ft  Regen - 

91  druppelen  vaa  hst  Kruid  of  de  vogtigheid 
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van  Daauw,  daar  op  vergaard:  want  te  veel  Va 

>,  Water  doet  hun  de  Sprieten  aan  het  Lyf  of  xxvin* 
,,  aan  iets  anders  klceveri ,  zo  dat  zy  die  fom-  Hoofd/ 

tyds  kwyt  raaken.    Hierom  %  wanneer  zy  een  STÜKi> 

klein  Slootje  moeten  pafleeren  ,  vullen  zy 

hetzelve  op  met  Steentjes,  Spaantjes  of  Gras 

,,  en  brokjes  Aarde ,  naar  dat  zy  by  der  hand 

hebben.    Ook  maaken  zy  hunne  Holen  of 

3,  Neften  nooit  regt  op  en  neer,  maar  water* 

pas,  en  liefft  aan  een  afloopende  fchuinte. 

„  Die ,  waar  in  het  Wyf je  haare  Eijeren  ver- 

bergt,  zyn  altoos  met  een  kluitje  Aarde  toe* 

„  geflopt,  doch  die  van  het  Mannetje  open 

„  en  zo  groot  dat  het  Wyf  je ,  't  welk  hy  door 
,,  zyn  Geluid  tot  zig  lokt ,  zig  ook  daarin  ver- 

bergen  kan.    Wanneer  het  een  weinig  koel 

„  wordt ,  kruipen  zy  weg ,  maar  blakeren  zig 

„  gaarn  in  de  Zo^nefchyn.   Eerfl:  gaan  zy  voor 

,,  uit  in  het  Hol,  om  te  onderzoeken,  of  daar 

,i  ook  iets  is  iogekroopen  ;  en  ,  hetzelve  ledig 

„  vindende ,  gaan  zy  te  rug ,  en  met  hun  Agter- 

lyf  eerft  daar  in :  dewyl  het  zo  naauw  is  9 

„  dat  zy  zig  niet  kunnen  omdraaijen.  Wat 

„  hun  Voedzel  in  de  Winter  zy,  heb  ik  nog 

„  niet  kunnen  ontdekken/' 

Het  Gekweel  van  't  Mannetje  is  altoos  een  Hetzïnger* 

Kenteken  van  de  Paaring :  de  Wyfjes  geeven  feenr  Krek<^ 
geen  Geluid.    Sommigen  willen ,  dat  zy  het. 

zelve  door  de  wry  ving  van  hun  Borftfiuk  maa« 

ken  (*)  ;  doch  anderen  beweeren ,  dat  zulks 

ge. 

(*)  lis  font  utl  Cri  fort  incommodSj  qui  eft  produit 
L  Deel.  X.  Stuk.  M  pas 
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V.      gefchiedt  door  die  der  Dekfchilden  tegen  el- 

XKVin'  kander'  en  daC  dczelveD>  in  de  Mannetjes, 

Hoofd.  '  ten  dien  einde »  met  veel  ̂ erker  e&  dikker  A- 
siüK.    deren  doorregen  zyn.    Een  Proef,  door  den 

Heer  Roesel  in  't  werk  gefteld  ,  fchyuc 
zulks  volftrekt  te  bewyzen  en  doet  het  Ge- 

voelen der  genen,  die  den  Bek  of  Pooten  voor 

de  Werktuigen  van  dat  krieken  houden ,  ge- 

heel vervallen.  Mooglyk  zou  het  kunnen  zyn, 

dat  de  wryving  der  Dekfchilden  tegen  't  Boril- 

ftuk  hier  in  ook  behulpzaam  ware.  Mouf- 

fetüs  verhaalt,  dat  iemand,  door  het  wryveo 

der  afgetrokken  Dekfchilden  tegen  elkander, 

het  knarfen  der  Krekelen  heeft  nagebootft. 

F  r  i  vS  c  h  toont  duidelyk  aan ,  hoe  gemelde  Dek- 

fchilden daar  toe,  niet  alleen,  maar  ook  toe 

het  verhoogen  of  verlaagen  van  den  Toon, 

zeer  bekwaam  zyn. 

De  Paaring.    De  Paaring  gefchiedt  9  volgens  hem,  op  ee- 

ne  zonderlinge  manier.    "Zo  dra  het  Mannetje 

„  zyne  gade.  naby  zig  befpeur:  ,  maakt  het 

niet  meer  een  zo  fterk  Geluid  «>  maar  een 

5>  zagt  Geruifch,  en  tragt  met  zyn  Lyf  van 

„  vooren  onder  't  Wyfje  te  komen  ;  (trek- 
kende  den  Hals  uit,  en  draaijende  den  Kop, 

ten  einde  zig  het  Wyfje  ,  met  de  voorde 

„  Pooten ,  aan  den  Hals  mogt  kunnen  houden. 

#  Het  fteekt  middelerwyl  zyii  Sehaftje ,  dat 

onder  aan  't  Lyf  is,  opwaards,  en  hangt aan 

par  le  frottement      leur  Corceler,  da  Inf*  snv. 

ris,  Tom,  I.  p,  32^. 
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„  aan  't  Wyfje  een  rond  Korreltje,  dat  naar  V. 

„  Geerftzaad  gelykt ,  en  op  een  zeer  fyn  j^vln^ 

,,  Draadje  ftyf  ftaat,  aan  het  gedeelte,  dat  Hoofd-* 

daarvan  in 'tLyf  gekomen  is.  In  dit  Korrelt-  STÜK<> 

„  je  fchync  de  kragt  der  bevrugting  van  veele 

Eijeren  te  huis>veften  :  want  het  Wyfje 

„  draagt  hetzelve  eenige  Uuren  met  zig  om, 

,,  en  kan  vervolgens  by  de  dertig  en  meer 

„  Eijeren  leggen ,  fchoon  het  Mannetje  maar 

5)  een  korten  tyd  onder  't  zelve  is  ge  weeft 
Ik  heb  zodanige  Korreltjes,  zo  wel  uit  het 

5>  Wyfje  als  uit  het  Mannetje,  gehaald,  en 

aan  het  end  van  den  ftyven  Draad,  of  van 

het  Steeltje  derzelven ,  een  rond  wit  Vliesje 

gevonden ,  hetwelk  ergens  aan  kleeven  kan  9 

„  en  in  welks  midden  de  Draad  is.   Het  Kor- 

„  reltje  gaat  eindelyk  ook  in  't  Lyf.   Ik  heb 
„  twee  daar  van,  op  eenmaal,  in  één  Wyfje 

5,  gevonden ,  waar  van  het  cene  binnen  in  'c 

Lighaam  was,  het  andere  met  zyn  Vliesje 

„  aan  dit  gehecht*    De  oorzaak ,  dat  ikze  uit- 

„  haalde,  was,  dat  ik  dit  Wyfje,  na  dePaa- 

„  ring,  eenige  maaien  in  't  ronde  omloopen^ 
en  als  dood  nedervallen  zag 

s'  Buiten  de  Paaring  komt  Mannetje  en  Wyf-  onvreed* 

je  niet  byeen;  ieder  woont  op  zig  zelve:: zaamheid' 
„  want  zy  mogen  elkander  niet  lyden.  De 

„  Wyf. 
(*)  P.OESKL  verhaalt-,  dat  het  agt  Dagen  na  de  bevrug- 

ting eerft  zyn  Eijeren  begint  te  legden  ;  hetwelk  my  war, 
zeldzaam  voorkomt. 

Ié  £>f.el,  x>  Stuk.  M  2  Wyf* 
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Wyfjes  verminken  de  Mannetjes,  bytende 

hun  de  Pooten  en  de  Sprieten ,  zo  wel  de 

voorfte  als  de  agterfte  af:  ja  dik  wils  bren- 

gen zy  die  wel  om  hals,  en  vreetenze  op, 

Als  het  eene  Mannetje  het  andere  ontmoet 

of  aantreft,  gaat  het  'er  mede  als  met  de 
meefte  Dieren :  zy  vervolgen  elkander  en 

kunnen  met  de  Vleugels  alsdan  een  zonder- 

ling Geluid  maaken,  'twelk  hunne  toornig- 
heid aanduidt.   Wanneer  het  een  het  andere 

van  vooren  te  naa  komt ,  ftooten  zy  met  de 

Koppen  tegen  elkander ,  als  de  Bokken ,  en 

5,  van  agteren  fchoppen  zy  als  Paarden  mee 

„  de  Sprir.gpooten.    Zy  geeven  ook  door  een 

toornige  beweeging  van  het  Lighaam,  en 

j,  beeven,  hunne  Vyandfchap  te  kennen,  en 

trekken  tevens  den  Buik  dikwils  in  de  hoog* 

te ,  als  of  zy  zwaar  Adem  haalden.  Doch 

„  in  koud  Weer  op  zekere  plaats  Warmte 

„  befpeurende,  gaan  zy  vreedzaam  by  elkan- 

„  der  leggen ,  en  Jongen ,  van  één  broed,  veg- 

3,  ten  ook  zelden 

Men  kan  zig,  volgens  dien  zelfden  Autheur, 

van  deeze  eigenlchap  der  Veld-Krekelen  bedie- 

nen, om  de  Huis-Krekels  of  Kliekjes,  wan- 

neer dczelven  te  laftig  zyn ,  te  verjaagen.  Om 

hun  te  vangen  is  't  de  befte  manier,  dat  men 

een  dun  Teentje,  of  maar  een  langen  buigzaa- 

men  Steel  van  'tGras,  neeme,  en  denzei  ven  in 

hun  Holletje  ftceke ,  waar  van  de  opening  al- 

De  Krekel  komt ,  op  die  be- 

wee* 

toos  .zigtbaar  is, 
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weeging,  daaruit,  en,  als  men  dan  zyn  Hol-  v. 

letje  met  den  Vinger  digt  houdt ,  zo  kan  men  ̂ viiï 

hem  met  de  Hand  gemakkelyk  vangen.    Hier  Hoofd-* 

uit  is  het  Latynfche  Spreekwoord  ontdaan,  STUK* 

dat  men  op  iemand  toepaft ,  die  zig  noodeloos 

in  gevaar  begeeft:  zotter  dan  een  Krekel  *.   In-  *stumt 

dien  menze  bewaaren  wil,  moet  men  maaken  Gn//* 

dat  hun  geen  Lucht  noch  Vogtigheid  ontbreeke. 

Men  kan  dus ,  in  een  Suikerglas  een  Mannetje 

met  een  Wyfje  houdende,  de  gemelde  byzon- 

derheden  waarneemen  ,  of  ook  zig  vermaaken 

met  hun  Gezang ,  't  welk  veel  fcheller  is  dan 

dat  der  Huis*Krekelen,  cn  ongemeen  verfchile 

van  't  worken  der  Kikvorfchen :  weshalve  men  , 

twee  Perfoonen  ,  die  zeer  ongelyk  in  lieflyk- 

heid  van  Stem  zyn,  met  elkander  hoorende 

zingen,  al  boertende  zegt:  een  Kikvorfcb  met 

een  Krekel  \ 

De  Krekel,  van  Fig*  3,  uit  myne  Verzaa- 
Gvylló 

meling ,  zal  waarfchynlyk  afkomftig  zyn  uit  In- 

die;  gelyk  hy  ook  byna  anderhalfmaal  zo  Iang,ri.  lxxx. 

dat  is  meer  dan  driemaal  zo  groot  is ,  als  de  F^  3* 
volwaflen  Veld  Krekel,  welken  Roes  el  heefc 

afgebeeld.  Men  ziet  hier  in,  duidelyk,  de  drie- 

ledigheid  der  Voeten ,  ten  minfte  van  het  eer- 

fte  en  tweede  Paar;  alsook,  hoe  fterk  de  Wie- 

ken of  Vleugelen  geaderd  zyn ,  om  te  kunnen 

krieken.  In  de  onze  legt  de  flinker  Wiek  over 

de  regter  heen ;  waar  van ,  volgens  R  o  e  s  e  l% 

gemeenlyk  het  tegendeel  plaats  heeft, 

l.  Deel.  x,  sxme.  M  3  C2ü)« 
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V.  C22)  Krekel  die  zwart  is,  en  de  Dekfchilden 

vvüttt*  ^  getipt  heeft  ,  met  een  Zonnescherm  aan 

Hoofd-  ^i>* 
STUK. 

xxn.  Deeze  onthoudt  zig  ,  volgens  den  Heer 

q£^£'B*ande*>  in  Barbarye.  De  Geftalte  is  als 
die  van  den  Veld-Krekel;  de  Kleur  geheel 

zwart,  maar  het  Borftftuk  eenigermaate  Roeft- 

kleurig.  De  Dekfchilden  zyn  korter  dan  hec 

Agterlyf ,  aan  de  tippen  Melkwit :  de  Sprie- 

ten zo  lang  als  't  Lyf.  Twee  lange  Borftels 
heeft  deeze  aan  de  Staart*  Zyne  voornaamfte 

byzoo derheid  beftaat  in  een  langwerpig  rond 

Vliesje,  uit  het  Voorhoofd  komende  en  voor 

den  Kop  neergeboogen ,  op  zyde  omgekreukt ; 

zo  dat  het  als  een  foort  van  Kaper  maakt, 

die  zwart  is  en  van  grootte  als  de  Kop. 

VYFDE  ARTIKEL, 

GRTLLUS  TETTIGONU, 

Sabel  *  Springhaan. 

Met  de  Staart  als  een  Sabel  in  de  Wyfjes. 

dige. 

xxiii.  (23)  Sabel -Springhaan  die  het  Borftftuk  vier- 

cïtr^to*  hoekig  heeft ,  aan  de  hoeken  
ruuw, 

Deeze,  die  door  Roes  el  is  afgebeeld, 

heeft, 

(22)  Grylliis  Acheta,  nlger,  Elytris  apice  albis,  umbracula 

frontis  deflexo.  Syft.  Nat.  X. 

(23)  Gryllus  Tettigon'a,  Thorace  tetragano  angulis  fcabro 
M.  L«  Ut  ROES.  InL  lUGryll.  T.  i&  £  I% 
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heeft,  volgens  onzen  Autheur,  de  Dekfchil-  V. 

den,  die  naar  Bladen  gelyken,  wat  bleeker  xx^UU 

dan   dc  volgende  ,    daar   hy    inzonderheid  Hoofd- 

door  de  dubbelde  Kam  van  't  Boritüuk  van  &TUK* 

verichüt.   Die  van  onze  Afbeelding,  (F£g.  4.)  ̂   L*xx' 
door  zeker  Liefhebber   daar  toe  bezorgd, 

moet  tot  deeze  of  de  volgende  Soort  behoo* 

ren.    Zy  komen  beide  uit  de  Indien. 

(24)  Sabel  Springhaan  die  bet  Borftjluk  effen , 

omtrent  Vierhoekig  en  driekwabbig  in  beeft   L-m' :er' 

de  Vleugels  geboekt  en  langer  dan  de  Dek- 

fcbilden;  die  Jtomper  zyn, 

Deeze  zo  wel  als  de  voorgaande,  bevondt 

zig  in  het  Kabinet  der  Koningin  van  Sweeden. 

Men  wil  dat  het  die  zy ,  welke  in  Brasi& 

Tucurubi  geheten  wordt.  Sloane,  die \ 'et 

den  naam  aan  geeft  van  allergrootfie  groene 

Springhaan*  met  de  Wieken  zeer  breed , befchryft 

deozelven  aldus. 

Hy  was  ,  van  den  Kop  tot  het  end  des  Ag* 

terlyfs ,  niet  boven  een  Duim  lang ,  maar  tot 

het  end  der  Wieken  derdhalf  Duim ;  hebbende 

den  Kop  zeer  klein  met  twee  zwarte  Oogen , 

ses  Pooten  van  't  Borftftuk  afkomende;  de 

ag. 
(24)  Gryllus  Tcttlgoriia,  Thorace  fubtetragono ,  I&vi,  tri- 

lobo;  Alis  angulatis,  Elytro  obtuiiore  longioribus.  M.  L.  tF« 

Syft,  Nat,  X  Locufta  maxima  viridis,AHs  latiflimis.  Shanm 

Jam,  11.  p.  201  T,  236.  f.  li  Tucurubi. M  AR  C  GR,  JBraJ^ 
2.^6. 

I.  Deel  X.  Stuk,  M  4 



j&j.  Beschhving  van 

V.     agterften  ook  derdhalf  Duim  lang;  de  Vlcu- 

X^Vl H  ̂s  eeQ  ̂ uim  °P  c  ̂reedde ,  in  't  midden 

X-Joofd.*  naamelyk,  bedekken  nagenoeg  het  geheele 
STUK,  Lyf#  Deeze  Autheur  moet  nog  van  de  groot- 

ften  niet  gehad  hebben:  want  de  myne  heeft 

Vleugelen  van  drie  Duim  langte.  De  Dek- 

fchilden zyn  >  in  deeze  foort ,  groen  ,  en  de 

Wieken  fpitier  >  volgens  Linn^eus. 

(25)  Sabel- Springhaan,  die  bet  Borjlftuk  effen 

en  omtrent  vierhoekig  beeft;  de  Wiekei} 

neergeboogen  ,  en  langer  dan  bet  Dek* 

fcbild9  dePooten  niet  fiekelig. 

Roland  er  heeft  deezen  te  Suriname  ge- 

gevonden.  Dezelve  heeft  de  Sprieten  zo  lang 

als  't  Lyf:  het  Borftftuk  effen  of  ongekarteld, 

omtrent  vierhoekig  en  van  agteren  rond.  De 

Dekfchilden  zyn  ovaal ,  neergeboogen  ,  groen  , 

als  tweebladerig,  aan  den  boven- rand  verhe- 

venronder:  de  Wieken  een  weinig  langer  en 

witagtig:  de  Pooten  ongewapend,  Hy  is  vier- 

maal zq  klein  als  de  voorgaande. 

•  xxvi.  (26)  Sabel  -  Springhaan ,  die  het  Borjlftuk  effen 

s'mSbia'*  m  omirent  vierkant^  de  Dekfchilden  en 
di£e#  W^ken  langer  dan  het  Lyf  heeft. 

(1$)  Grylitis  Tettigonia,  Thorace  fubtctragono  Ixvi ,  Ah's 
defkxis,  Elytro  longioribus  5  Tibiis  muticis.  Syft.  Nat,  X, 

(2.6)  Gryllus  Tettigonia  ,  Thorace  fubquadrato  leevi ,  Ely 

fris  Aüsqug  Corpoic  longioribus.  Al,  L»  U.  Sy/ï,  Nat,  X,  ' 

XXV. 
Myrtzfoiïus. 

Myrthe- blsdige. 
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Id  deeze  waren  de  Dekfchilden  overal  om-  V. 

trenc  even  breed ,  en  met  bruinagtige  halfmaans  ̂ xviu' 
wyze  Vlakjes  getekend.  Dezelve,  gelykerwys-  Hoofd- 

de  vyf  volgende,  uit  de  Indien  afkomftig,be-  STÜK* 

vondt  zig ,  zo  wel  als  die ,  in  het  Kabinet  van 

haare  Koninglyk  Sweedfche  Majefteit. 

(27)  Sabel  -  Springhaan  die  het  Borjlftuk  om-  xxvij. 
.  r  Lamellatus* 

trent  vierkant  heejt9  met  omale  blaadjes  Kieinbia- 

voor  de  Dyën  der  Agterpooten.  
denge, 

By  de  aanhechting  der  agterfte  Dyën  zyn ,  in 

deeze  Soort,  twee  Ovaale  holronde  Blaad- 

jes. 

(28)  Sabel  -  Springhaan  ,  die  het  Borjlftuk  xxvin; 

rondagtig  heeft  en  de  agterfte  Vleugelen 

friet  een  Oogje  getekend. 

Deeze  is,  zo  wel  als  de  naaftvoorgaande, 

een  van  de  grootfte  Springhaanen.  Dezelve 

heeft  een  groot  Oogje,  met  twee  witte  Maant- 

jes uitgemonfterd ,  op  ieder  Wiek. 

(29)  Sabel  -  Springhaan ,  die  het   Borjlftuk  VVTV 

rondaztig  heeft ,  den  Kop  van  boven  fpits*  Acummatus* 

j    tt7>  7  •  *r,  'Breedftaart, de  Wieken  groenagtig  van  Kleur, In 

(27)  Gryllus  Tettigonia,  Thorace    fubquacjrato,  foliolis 

ovatis  ante  Femora  poftica.  M,  L.  U.  Syft.  Nat.  X. 

(28)  Gryllus  Tettigonia ,  Thorace  rotundato ;  Alis  Pofticij 
ocello  notaris,  m.  L.  U*  Syft.  Nat.  X. 

(19)  Gryllus  Tettigonia,  Thorace  rotnndato,  VerticeSubu* 
laro,  Alis  vitefcentibus.  Al.  L.  U.  Syft.  Nat,  X. 

I,  Deel.  x.  Stuk,  M  5 
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V.        In  deeze  is  de  Sabel  breeder  dan  indeo- 

XXVin'  venge^,  zegc  onze  Aucheur-   Ik  heb  'er  een, 

Hoofd-'  waarin  dezelve  een  zesde  Duims  breedte  heeft. 
stuk.    Men  kan  denzelven ,  dan  met  reden,  Breed - 

ftaart  heeten. 

xxx. 
Triops. 
Drie- Oog. 

(30)  Sabel-  Springhaan  9die  het  Borftftuk  rond» 

agtig ,  den  Kop  van  boven  fpits  beeft ,  van 

onderen  met  een  zwarte  Oogswyze  Vlak; 

de  Wieken  groen. 

Deeze  heeft  het  agterlyf  kort  en  den  Sabel , 

aan  de  Staart ,  zo  lang  als  't  zelve.  *t  Gemel» 

de  Vlakje  geeft  'er  den  naam  van  Drie  ̂   Oog 
aan. 

XXXI. 

Rugofus. 
Rimpelige, 

XXXII. 
Coronatus. 
Gekroonde. 

(31)  Sabel  -  Springhaan ,  die  het  Borftftuk 

rond,  rimpelig,  gekamd;  den  Kop  fpits , 

de  agterjle  Dyën  van  onderen  breed  uit* 

kopende  beeft. 

Het  Borftftuk  heeft ,  van  boven  ,  een  getan- 

de Kam  of  Kuif,  die  op  zyde  platagtig  is. 

(32)  Sabel  Springhaan,  die  het  Borftftuk  met 

over- (30)  Gryllus  Tettigonia,  Thorace  rotundato,  Vcrtice  acu- 

minato, fubtus  pun&o  Oculari  nigro,  Alis  viridibus.  M.  L. 

V.  Sjft:  Nat.  X. 
(31)  Gryllus  Tettigonia,  Thorace  rotundato  rugofo  criftato, 

^Capite  acuminato,  Femoribus  pofticis  fubtus  repandis.  M.  L. 

U.  Syji.  Nat.  X. 
(32)  Gryllus  Tettigonia,  Thorace  Spinis  ere&is  coronatq, 

felytris  Variolofo  -  concavis,  Syjh  Nut,  X. 
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over  end  Jlaande  Doornen    gekroond ,  de  V» 

Dekfchilden  met  holle  Pokputten  heeft.  XXVHL 

.  ,        ,  .  '  ,  Hoofd- De  Sprieten  zyn  m  deeze  driemaal  zo  lang  stuk* 

als  het  Lyf,  Draadagtig,  geel-  en  grys»bont* 

Het  Borftftuk  is  van  boven  3  agteraan ,  omringd 

met  een  fterk  getande  Rand :  het  heeft,  voor» 

aan,  neevens  den  Kop ,  één ,  en  in  't  midden 
twee  Doornen  of  Stekels.  De  Dekfchilden  zyn 

graauw  ,  befprengd  met  groote,  holle  ,  bruine 

Stippen:  de  Wieken  zwartagtig:  de  Schenkels 

en  Dyën  zeer  Stekelig,    De  Siaart  is  Lancet- 

vormig,  vry  lang. 

De  befchry ving  van  deezen  Indifchen  Spring- 

haan  is  van  den  Heer  de  Geer  ontleend.  De 

vier  volgende  waren  ook  uit  Indie  afkomftig, 

(33)  Sabel-Springhaan,  die  het  Borftftuk  rond  en  xxxiii. 

Wrattig  heeft,  de  Wieken  by  iiuftekGc-^htdc., 

breed,  met  vyftien  Aders  daar  door  loo- 

hopende. 

Het  Lyf  is  van  de  eerfte  grootte:  de  Dek- 

fchilden zyn  Lancetswyze;  de  Wieken  breedft 

van  allen;  de  Schenkels  met  vier  ryën  vaa 

Stekels  bezet. 

(34)  Sabel  -  Springhaan ,  die  het  Borftftuk  effen  xxxtv. MeUnop- 
cn  terus. 

(33)  Gryllus  Tettigon'a,  Thorace  rotundato  fubverrucofo,  Zwartwiek* 
Alis  Iatiflimis,  Nervis  quindecim.  M.  L.  U.  Syft.  Nat.  X. 

(34)  Gryllus  Tettigonia,  Thorace  rotundato  lacvi  ",  Elytris 
Abdomine  dimidio  breyioribus ;  Alis  nigrist  M.  L.  U.  Syft» 

Nat.  X.  ' 

I.  DEEJL.  X.  STUK. 
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V.  en  rond,  de  Dekfcbilden  korter  dan  de 

Afdeel,  ^  mn  >t  Jgterlyf,  de  Wieken  zwart 

Hoofd,  oeeft. 
STUK. 

De  Dekfchilden ,  die  in  deeze  de  laagte  heb- 

ben van  het  Borftftuk  9  zyn  langwerpig  o- 

vaal. 

XXXV. (35)  Sabel  -  Springhaan  9  die  het  Borfifiuk  ef- 

Getoftï*"5'  fen  en  rm^">  ̂   Dekfcbilden  ovaal ,  de 

Wieken  \geknot9  de  Stekels  der  Schenke» 

Men  Draadagtig  heeft. 

In  deeze  zyn  de  Stekels  aan  de  Schenkelen 

langer  dan  in  de  anderen. 

xxxvr, (36)  Sabel  •  Springhaan  9  die  het  Borftftuk  ef« 

CorUcms.  ̂            jen  en  rond^  de  Dekfcbilden  Leder agtig 
heeft,  de  Wieken  bleek 9  de  Sprieten  zeer 
lang. 

Deeze  heeft  het  Lyf  groot ,  van  Kleur  als 

Zeemleer;  de  Dyën  rond. 

xxxviï.     (37)  Sabel  •  Springhaan,  die  het  Borftftuk  rond , 
yiridijjimus.  A* 
Groote 

Groene,  (3*)  Gryllus  Tettigonia,  Thor  ace  rotundato  lxvi ;  Elycris 

ovatis,  Alis  truncatis,  Ipinis  Tibiarum  Filiformibus.  M.  L. 

V.  Syft.  Nat,  X. 

(16)  Gryllus  Tettigonia,  Thorace  rotundato  lsvi;  Elytn's 

coriaceis ,  Alis  palh'dis ,  Antennis  longilUmis.    Syft.  Nat.  X. 
(37)  Gryllus  Tettigonia,  Thorace  rotundato,  Alis  viridibns 

inmaculatis,  Antennis  Setaceis  longiflimis.  Syft.  Nat.  X.  Lo«» 
cufta  major  viridU.  FRISCH,  Inf.  XII,  T*  2,  f,  1.  ROE$, 

Inf.  II.  Gryll.  T,  10,  II, 
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de  Wieken  ongevlakt  groen,  de  Sprieten  V. 
n  n.  1     .  11,  Afdeel. 
Borjtelagtig  en  zeer  lang  heejt.  XXVIII. 

Hoofd» 
Alle  de  voorgaande  Springhaanen  van  dit  Ar-  STÜK% 

tikel  zyn  uit  de  Indien  afkomflig:  wy  gaan 

thans  over  tot  de  Europifchen ,  die  tot  het- 

zelve behooren.  Hier  onder  is ,  wegens  zync 

groote,  de  aanmerkelykfte,  die  van  Frisch 

de  groote  groene  Springhaan  geheten ,  en  onder 

deezen  naam  befchreeven  wordt ,  niet  alleen , 

maar  ook,  gelyk  by  R oksel,  afgebeeld. 

Men  vindt  dezèlven  jaarlyks ,  doch  zeldzaamer 

dan  de  volgende  Soort,  door  geheel  Europa 4 

en  het  zyn  de  genen  niet ,  die  de  grootlte  fcha- 

de  doen, maar  een  andere  Soort,  welke  kleiner 

is  en  den  naam  voert  van  Overvliegers  of 

Trek  -  Springhaanen  ,  gelyk  wy  vervolgens  zien 

zullen. 

Deeze  groene  Springhaan  heeft  de  langte  van  Geftake* 

omtrent  twee  Duimen :  zyne  Sprieten ,  uit  een 

menigte  van  kleine  Ringetjes  famengefteld ,  zyn 

langer  dan  het  Lyf  en  zeer  dun.  Het  Borftftuk 

van  boven  plat,  buigt  zig  op  zyde  meteen 

fcherpen  hoek,  en  maakt,  agterwaards,  een 

breede  lip.  De  Dekfchilden  ^  fchoon  groen 

van  Kleur ,  zyn  een  derde  langer  dan  het  Lyf, 

Het  Wyfje  draagt ,  aan  't  end  van  't  Agterlyf , 
een  Soort  van  Dagger ,  die  op  zyde  plat ,  regt 

en  lang  is,  beüiaande  uit  twee  Plaatjes,  die  'er 

de  geftalte  aan  geeven  van  een  Degen  of  Hou- 
wer. 

1  Düel.  x.  Stuk.  Dee* 



ipo     Beschryving  van 

V.        Deeze  Infekten  fpringen  door  middel  van 

Afdeel       Agterpooten ,  die  zeer  fterk  en  veel  langer 

Hoofd-'  dan  de  Voorpooten  zyn:  zy  zyn  in  't  loopen 

stuk.    log  doch  taamelyk  vlug  in  't  vliegen.  Hunne 

Wyfjes  leggen  de  Eyeren  in  den  Grond, met 

haare  Leg,  welke  de  gemelde  Dagger  is,  daar 

in  te  fteeken.   Het  Ey,  naamelyk,  glipt  tus- 

fchen  de  twee  gedagte  Plaatjes  door.  Het  getal 

der  Eyeren ,  die  zy  op  eens  leggen ,  is  vry  groot, 

en  dezelven ,  door  een  dun  Vlies  te  famen  ge» 

voegd ,  maaken  een  Soort  van  Tros  uit.  De 

Jongen,  daar  uit  voortkomende,  zweemen  vol- 

maakt naar  de  Ouden ,  doch  hebben  ,  in  plaats 

van  Dekfchilden,  vier  Knobbeltjes  of  Stomp- 

jes, waar  uit  de  Wieken  voortkomen  moeten; 

gelyk  by  de  laafte  Vervelling  gefchiedt,  even 

als  in  de  Krekelen* 

Herkaats       Het  Voedzel  der  Springhaanenis  Gras,  Krui- 

wmg,-       den  en  Boombladeren.    Zy  weeten,  zo  wel 

als  't  Vee  ,  het  lekkerftete  verkiezen,  en,  de- 
wyl  zy  een  driedubbele  Maag  hebben,  zo 

wel  als  de  Krekels,  worden  zy  van  fommigen 

geteld  onder  de  Herkaauwende  Dieren.  Swam- 

merdam  heeft,  in zyne  naauwkeurige  onderzoe- 

kingen ,aan  dit  (hik  niet  getwyfeld;  want  dat 

gedeelte  van  de  Maag ,  't  welk  men  het  Boek 
noemt, en  tot  geen  ander  einde  fchynt  te  kun- 

nen dienen ,  is  in  derzelver  Ingewanden ,  zegt 

hy,  over  kennelyk.    Ook  verbeeldde  hy  zig 

zelfs  cie  werking,  in  hun ,  met  zyn  Oogcn  ge- 

zien te  hebben ;  dat  wel  mooglyk  is :  want 
een 
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een  Springhaan,  inzonderheid  deeze  groene,  V. 

zegt  Frisch,  is  zeer  taay  van  Leven:  by  xx\ail" 

hadt  'er  alle  Ingewanden  uitgenomen ,  en  het  Hoofd- 

Dier  kroop  nog  voort, een  Etmaal  lang.  stuk. 

Aan  de  Zwelgpyp  Balg  of  eerfle  Maag,  waar 

in  de  Spyze  zig  vergadert,  volgt,  in  deeze  ingewanden, 

Infektcn,  de  cigendyke  Maag,  die  van  bin- 

nen met  groefjes  en  plooijen  is;  vervolgens 

twee  aanhangzels  of  holligheden  die  men  voor 

de  derde  Maag  neemt  en  eindelyk  het  Gedarm- 

tev  Deeze  deelen  zyn ,  uit  de  volgende  Soort, 

door  Roes  el  naauwkeurig  afgebeeld ,  die  het 

herkaauwen  der  Springhaanen  egter  niet  waar- 

fchynlyk  ftelt  (*).  Men  vindt  door  de  geheele 

holligheid  van  't  Agterlyf  Lugtbuisjes  verfpreid, 
tuffcheo  welken  een  menigte  Vaatjes  loopen 

van  Smaragd  -  kleur ,  die  mooglyk  het  groene 

Sap  der  Kruiden  door  het  Lighaam  brengen. 

De  Kóp  is  met  een  zonderling  Gebit  voorzien ; 

hebbende  den  Bek  gedekt  met  een  foort  van 

uitfpringend  Schild ,  dat  beweeglyk  is  en  voor- 

zien van  twee  Kaaken  met  bruine,  fcherpe, 

aan  't  end  kromme  Tandjes ,  en  van  binnen 

een  dikke  roodagtige  Tong  aan  de  Onderkaak, 

die  breed  en  rond  is ,  gehecht.  Ook  is  ,  naby 

de  Kaaken,  een  groenagdg,  Haairig  Baardje 

dac 

(*)  De  Parioor  LÉ  s  ser  beweert,  iht  uit  het  XI.  Ka- 

pittel van  Leviticüs  zou  blyken ,  hoe  de  Springhaanen  her- 

kaauwen ;  doch  de  Heer  L  Y  o  N  N  e  t  toont  met  reden  aan  3 

dat  het  daar  niet  uit  blykt.  Zïcï  Tom.  II.  pag,  g^, 

I,  X.  Stuk» 
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V.      dat  zig  buigt  door  middel  van  drie  Geledingen  * 

XXv7n  gelyk  de  Proeverc
jes  gewoonlyk. 

Hoofd-'  De  Springhaanen  maaken  een  Geluid  ,  dat 
stuk.    eenigermaate  zweemt  naar  het  Geknars  der 

Gduid.  .  Prekelen:  doch  het  is  ook  alleen  maar  het  Man- 

netje dat  zulks  doet.  Swammerdam  was 

van  verbeelding ,  gelyk  de  Ouden ,  dat  deeze 

Icfekten  zulks  met  de  Vleugelen ,  of  eigentlyk 

met  de  Dekichilden  ,  tegen  elkander ,  en  fom. 

migen  met  die  tegen  de  Pooten ,  te  wryven  , 

zouden  veroorzaaken.  Zy  hadden  ,  ten  dien  ein- 

de ,  zeker  Blaadje  of  Plaatje  agter  aan  de  Vleu- 

gelen ,  by  de  Borfl: ,  't  welk  als  een  Trommel- 
vlies verftrekken  kon ,  tot  voortbrenging  van 

dat  Geluide  Van  dit  Werktuig  heeft  Casse- 

rius  reeds  gefprokeu,  en  Plinius  fchynt 

daar  ook  om  gedagt  te  hebben ,  wanneer  hy 

zegt,  dat  hun  Gezang  voortkomt  van  het  Ag- 

terlyf.  't Is  dan  zo  veel  nieuws  niet,  wanneer 
men  hedendaags  fpreekt  van  een  dun  Vliesje, 

dat  een  Gat  fluit  by  de  aanhechting  der  Dek* 

fchilden*  van  onderen,  en  't  zelve  opgeeft 
als  het  Werktuig  van  dit  Geluid.  Ook  maa- 

ken zy ,  onder  't  vliegen ,  met  de  Wieken  ee- 
nig  Geruifch  ,  dat  egter  veel  verfchüt  van 

het  andere  ,  hetwelke  Roes  el  noemt  ttll 

3toit3erenöe  ̂ djaï/  en  dat,  zo  hy  meende, 

verfterkt  wordt  en  vergroot,  door  de  Lugt  uit 

twee  Nieragtige  bruine  deeltjes ,  van  binneü 

hol ,  die  door  hem  gevonden  waren  by  de  Voor- 

pooten,  binnen  in  het  Lyf.   Zy  krieken  dus 
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niet  dan  tegen  den  avond,  en  vervolgen  daar  v* 

mede  de  gcheele  nagt,  't  zy  op  den  Grond  ̂ xviit zittende  in  het  Veld ,  op  de  Halmen  van  Gras  Hoofd/ 

of  Koorn  Airen,  of  op  de  Bladen  vaneen  Boom  STÜK* 

in  Haagen  en  Boflchagiën. 

Fr i s  ch  merkt  aan ,  wat  de  reden  zy  ,  dat  Hunne  vy* 

deeze  Springhaanen ,  zo  min  als  de  andere  in*  andcn* 

landfche  of  vreemde,  zig  in  Duitfchland  niec 

zodanig  vermenigvuldigen ,  dat  zy  een  merke. 

lyk  nadeel  doen.    Hunne  breede  Legpunt* 

welke  fommige  Landluiden ,  zegt  hy9  het 

Zwaard  noemen,  ontbreekt  aan  de  Overvlie- 

gers  of  Trek -Springhaanen,  en  deeze  leggen 

derhalven  hunne  Eijeren  veelal,  gelyk  de  klei- 

ne Springhaantjes ,  in  het  Gras»  of  maar  wei- 

nig diep  in  de  Aarde ,  alwaar  die  aan  het  Ge- 

vogelte of  ander  Gedierte  tot  Aas  ftrekkeaj, 

of  in  de  Koorn- Akkers  ,  door  het  ploegen,  ver- 

nield worden;  maar  bovendien  doet  de  nattig* 

heid  van  hetWinter-Saizoen  veelen,  zelfs  di© 

van  de  groote  Groene  Springhaanen  diep  in  d@ 

Aarde  geboord  zyn ,  vergaan ,  of  bï-engt  in  't 

Voorjaar  de  Jongen  omhals;  doordien  de  Re* 

gen  hun ,  wegens  de  lange  Sprieten ,  aan  de  Aar- 

de doet  vaftkleeven ,  dat  zy  fterven  moeten. 

Bovendien  zyn  deeze  laatften  een  byzondcr 

Ongemak  onderhevig,  waar  van  hy,  in  de  Ver- 

handelingen der  Koninglyke  Sociëteit  van  Eer* 

lyn ,  berigt  gegeven  hadt  (*). De 

(*)  MhctlUn.  Ètrolinenfia,  Tom.  IV.  p,  393, 

li  De£i*.  X.  Stuk.  N 



1£4     B  C  S  C  I  !  R  Y  V  I  N  G  VAN 

V,        De  groene  Springhaanen  worden  fomtyd» 

xx vin'  zeer  dik  van  Buik  5  en'  als  men  hun  °Pent* 

"Wormen 

daar  in. 

Hoofd-  komen  zekere  witte  Wormpjes,  van  dunte  als 

stuk.    ee[)  Naald,  doch  fommigen  tot  zeven  Duim 

lang ,  als  Darmen ,  daar  uit  dringen  ,  zittende 

buiten  de  Ingewanden,   Ook  vindt  men  'er, 

fomtyds,  even  als  in  de  Rupfen ,  Wormen  in 

van  Vliegen ,  die  'er  niet  alleen  in  groeijen , 
maar  zelfs  in  Popjes  veranderen ,  zynde  in  de 

Buik  van  den  Springhaan  zwart ,  doch  daar  uit 

genomen  wordenze  graauw ,  en  'er  kruipt  ver- 
volgens  uit  ieder  een  Vlieg.   In  de  andere 

Soort  hadt  hy  zodanigen  niet  gevonden,  fchoon 

een  menigte  daar  van  door  hem  geopend  wa- 

re.   Hy  bevondt  dat  deeze  Infekten  eerft  in 

de  Groenen  kwamen ,  na  derzelver  Legtyd , 

en  dus  tegen  dat  zy  fterven  moeften:  hetwelk 

een  voorzorg  fcheen  te  zyn  van  den  alwyzen 

Schepper,  om  deeze  Soort  van  Springhaanen, 

die  na  de  dood  afgryzelyk  fiinken ,  fpoediger 

te  doen  vergaan. 

xxxym, 
yerrucivü" 
rus. 

Bonte. 

(38)  Sabel  -  Springhaan ,  die  het  Borfifiuk  ef* 

fen  en  omtrent  vierkant  beeft ,  de  Wie- 

ken groen  met  bruin  gevlakt ,  de  Sprie» 

ten  Borfielagtig  en  zo  lang  als  *t  Lyf. Men 

(3  $)  Gryllus  Tetülgonia,  Thorace  fubquadrato  Ixvi  9  Alis 

virïdibus  fusco  maculatis,  Antennis  letaceis  longiuidine  Cor- 

pons*  Syfï.  Nat.  X.  Gryllus  Cauda  enfifera  re&a,  Corpore 
fubviridi.  Faun.Suec.  6zi.  h.  WeftgotL  2$ï.  Jonst.  Inf 

T,  II. f.  1,2,3.  MEiHN,/»/,  T.  i7^KO£S,  Inf  II.  T.  i. 
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Men  geeft  den  bynaam  van  Wractenvreeter  V. 

aan  deeze  Soort  van  Springhaanen ,  om  dat  de  xXVIlL 
Boeren  zig  daar  van  bedienen  om  de  Wratten  Hoofd* 

weg  te  krygen :  want  het  Infekt  knabbelt  de-  S^ÜK» 

zeiven  af  of  bytze  open,  en  braakt  in  de 

Wonde  een  Vogt  uit,  waar  door  de  Wrat  ver- 

teerd  wordt,  fchryft  LiNNiEUs  (*).  Men 
noemt  dit  Infekt,  derhalve,  inSweeden  WaorU 

bit.  Goedaart  niet  alleen,  maar  ook  Hoef- 

nagel, Merian,  Johnston  en  ande- 

ren ,  hebben  deeze ,  onder  den  naam  van  Spring- 

haanen, bedoeld,  en  wynoemenze,  tot  onder- 

fcheiding  van  de  Groene,   de  Bonte,  hoewel 

zy  ook  veel  kleiner  zyn,  en  bovendien  door 

de  kromte  van  deLegpunc  of  Sabel ,  agter  aan 

het  Lyf  der  Wyfjes,  verfchillen.    Dit  laatfle 

doet  Geopfroï  deeze  Soort  noemen  Sau- 

terelle  a  Sabre,  daar  hy  dc  andere  tytelt  Sau* 

terelle  a  Coutelas  (f ). 

De  langte  van  het  Lyf  der  bonte  Spring- 

haanen is  ongevaar  een  Duim ,  en  dus  maar 

de  helft  van  de  voorgaande;  doch  naar  even- 

redigheid zyn  de  agterfte  of  Springpooten  veel 

grooter  dan  in  de  Groene ;  des  het  ook  daar 
meda 

(*)  Voorheen  heeft  onze  Autheur  deeze  bonte  en  de  voor- 

gaande als  eene  Soort  aangemerkt  gehad  (Faun,  Suec.  Ed.  I. 

p.  197.)  en  daar  van  komt  .het  $  dat  men  van  zyn  Ed.  zegt, 

dat  het  Wrattenvreeten  door  hem  aan  den  grooten  Groenen 

toe^efchreeven  wordt.   Hijl.  Nat%  des  Animaux+  Tom-  I#  p9 

Item  Z)z7?.  des  Anim*  Tom.  IV-  p.  70* 

(f)  Hifi  des  Inf.  Tom.  I,  p.  397,  3P«. 

I.  Deel.  x.  Stuk.  N  2 
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19S  Be«chr7tving  van 

V.    mede  geweldige  Sprongen  doet.    De  Kleur 

X^VIli  verfchilc  grootelyTtCS  >  doch  is  altoos  min  of Hoofd-  meer  bont*    Men  vindt  de  Vlerken  fomtyds 

stuk»   weI  groenagtig  met  graauw  gevlakt,  maardik- 

wils  ook  geheel  graauw  met  zwarte  Vlakken ; 

fomtyds  is  het  Lyf  en  de  onderfte  Vleugelen 

geelagtig  of  paarfch,  en  gemeenlyk  vindt  mecf 

eenig  Geel  daar  aan  of  aan  de  Pooten ,  welker 

Dyën  en  Schenkelen  dikwils  van  Kleur  verfchil- 

len ,  maakende  den  Springhaan  kakelbont ;  ge* 

lyk  dit  alles  uit  de  Agtfte  Plaat  van  Roes  el 

zeer  blykbaar  is. 

voort-       Deeze  Autheur  heeft  opgemerkt,  dat  de  Be- 

vrugting  in  de  Springhaanen  op  dergelyke  wy- 

ze  als  in  de  Krekels  gefchiedt.    Na  dat ,  naa- 

melyk ,  het  Mannetje  ,  door  zyn  krieken ,  het 

Wyfje  tot  zig  gelokt  heeft,  laat  hy  hetzelve 

op  hem  klimmen  ,  en  paart  dan  daar  mede. 

In  de  Eijerlegging  heeft  dit  byzonders  plaats* 

dat  door  deeze  Soort  niet  meer  dan  zes  of  agt 

Eijertjes  in  één  Kuiltje  by  elkander  gelegd  wor- 

den, welke  ook  langwerpig  en  weinig  kleiner 

dan  die  der  Groene  Springhaanen  zyn.  Het 

Infekt  kan  voor  dezelven ,  verder ,  geen  zorg 

draagen ;  alzo  het  zekerlyk  nog  voor  de  Win- 

ter fterft ,  en  uit  de  Eijeren ,  die  de  vernieling- 

door  het  Ongediert  of  Nattigheid  ontgaan, 

komen  in  't  Voorjaar  kleine  Springhaantjes 

voort,  die  alleen  door  de  kleinte,  en  doordien 

zy  geen  Vleugels  hebben,  van  de  Vol  wallenen' 
verfchillen. 

m 
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De  Heer  Gronovius  tekent,  onder  de  V. 

Infekten  van  ons  Land  ,  een  ongevleugelde  ̂ xvTn 
Springhaan  aan  ,  die  wegens  de  Sabelagtig-  Hoofd- 

heid  van  de  Staart,  in  \  Wyfje,  tot  dit  Arti-  S1UK* 

leel  behoort.   Het  is,  zegt  zyn  Ed.,  een  van 

de  kleineren,  groen  van  Kleur,  en  onthoudt 

zig  ook  in  \  Gras,  doch  wordt  zelden  gevon- 

den. Het  Borftftuk  is,  in  deeze,  effen  en  rond- 

agtig:  het  Agterlyf  Eyrond,  op  zyde  plat, 

met  de  Rug  boogswyze  gekield,  en,  zo  wel  al» 

de  Dyën,  niet  ftekclig.   Het  Dier  heeft  den 

Sabel  zeer  breed,  opwaards  omgekromd,  van 

langte  als  het  Agterlyf,  op  zyde  plat  (*). 

(39)  Sabel- Springhaan  ,  die  ongevleugeld  is,  Xxxix* 

met  bet  BorJIJluk  gedoomd  en  de  Dy'ën  ̂ us* 
geftippeld. 

De  laatfigcmelde  ,  waar  van  ik  'er  ook  een 

heb,  zou  men  eer  voor  een  Pop  houden,  gelyk 

LiNNiEüs  ,  uit  een  dergelyk  vermoeden, 

dien  Bycaam  geeft  aan  dit  ongevleugeld  Kaap- 

fe  Infekt ,  dat/nader  met  de  Molkrekels  fchynü 

overeen  te  komen ;  dewyl  het ,  boven  den  Sa- 

bel, twee  uitfteekende  Punten  heeft.  R  ge- 

sis l,  immers,  was  ook  van  dat  denkbeeld, 

nqe- 
Gryllus  Tettlgonia  aptera,  Thor  ace  rotundato  mutico, 

Corporc  viridi.  Aft.  Helvet,  VOL  V.  p.  129.  N.  256. 

(39)  Gryllui  Tettigonia,  apterus ,  Thorace  Spinofo,  Femoribii* 

pun&atis.  Amoen.  Acai.  I.  p#  322.  Locufta*Talpa  Capcnfis, 

Pedibus  longis.  PET.  Gazê  T.  13.  f,  7,  ROE«,  Jnf,  llf 

■QrylL  T.  6.  f.  3. 

1.  DS£l.  X,  STUK,  N  3 
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V.     noemende  dit  Mekt,  daar  hy  de  Afbeelding 

xxvi  iï* van  ̂ee^c  9  een  ̂oort  mn  no^  ̂on&e  m  om^Sem 

Hoofd-'  groeide  Springhaan.  Hy  oordeelt,  dat  dezel- 
ve  nog  tweemaal  zou  hebben  moeten  vervel- 

len ,  om  de  volkpmene  grootte  en  geftalte  te 

krygen.  Ondertuflchen  is  de  gedaante  zo  zon- 

derling ,  dat  Pet i  ver  'er  den  naam  van  de 

Kaapfche  Mol- Springhaan  >  met  lange  Pooten, 

aan  geefr*  Het  Agterlyf ,  naamelyk,  is  dik  en 

Eyrond,  met  ryën  van  Stekels  bezet,  en  het 

Borftftuk  verfchilt  zeer  van  dat  der  andere 

Springhaanen. 

ZESDE  ARTIKEL. 

G  RTL  LUS  L  O  CU  STA.  Springhaan. 

Met  de  Staart  eenvoudig. 

Elepbas. 

OlypiiaiiU 

(40)  Springhaan ,  die  het  Borjijhk  gekield  en 

onverdeeld ,  bet  Lyf  ongevleugeld  heeft. 

Deeze,  insgelyks  uit  Afrika  afkomftig,  voert 

wegeps  de  zwaarlyvigheid  den  bynaam  van  O- 

lyphant,  als  onder  de  overigen  in  plompheid  en 

grofheid  uitmuntende.  Het  Lyf  was  geheel 

groen,  met  uitgeholde  Stippen  of  Putjes  als 

Sagryn,  en  het  Borftftuk  hadt  een  verheven 

fcherpe  rug,  zonder  verdeelingen,  inkeepin- 

gen of  plooijen.   De  Dyën  der  Springpoocen 

wa- 
(40)  Gryllus  Locufh,  Thorace  carinato  integio3  Corpora 

aptero.  Roes.       II.  Cry/i.  T.  c .  f«  2. 
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waren,  aan  twee  kanten,  bezet  met  uitgefnee.  V. 

den  Spitfen  ,  en  de  Schenkels  ieder  met  een  ̂ ^vni* 

dubbele  ry  van  fcherpe  Stekels.   Twee  Stomp-  Hoofd-  * 

jes  der  Wieken  vondt  men 'er  aan,  geen  vier,  STÜK* 
als  in  de  Poppen  der  Krekelen.    De  Sprieten 

waren  kort.   Roes  el  hield  deeze  ook  maar 

voor  een  onvolgroeid  Dier  ,  dat  nog  twee* 

maal  van  Huid  zou  moeten  verwiffelen,  en 

derhalve  aanzienlyk  groot  worden,  eer  hetzyn 

vollen  wasdom  cn  Vleugels  kreeg. 

Mooglyk  zullen  't  van  deeze  foort  van 

Springhaanen  ,  of  van  de  naaft voorgaande  % 

geweefi  zyn,  welken  de  Heer  Adanson, 

in  't  jaar  1 750 ,  op  de  Rivier  Gambia  vaaren- 

de ,  waarnam  en  van  welken  zyn  Ed.  'er  ver- 

fcheidene  heeft  mede  gebragt,  die  hy  federt 

in  zyn  Kabinet ,  te  Parys ,  bewaarde.  Dezel- 

ven,  naamelyk,  waren,  zegt  hy  (*),  geheel 

bruin,  van  langte  en  dikte  als  een  Vinger  en 

voorzien  met  twee  getande  Kaaken,  als  een 

Zaag,  waar  mede  zy  een  groote  kragt  konden 

doen,  Zy  hadden  veel  langer  Vleugels  dan 

alle  de  anderen,  die  hy  ooit  te  vooren  hadt 

gezien ,  en  waren  dus  bekwaamer  om  zig  hoog 

op  te  heffen  in  de  Lugt  en  met  gemak  ver* 

heen  te  vliegen. 

Nog  op  deReede  leggende  voor  het  Kantoor  vcmoe. 

«TAlbréda,  zes  of  zeven  Mylen  op  waards  aan  spfng™£.d* 

die  Rivier  gelegen,  zag  men  's  morgens  omj^mAfa' 

agt 
(*)  Voyage  au.  Senegal,  p.  83. 

L  DEEL.    X,  STUK,  N  4 



Beschryvino  vak 
I 

V.     agt  Uuren  de  Lugc  |  verduifleren  door  een  dik- 

XXVIU  kcWolk,  die  t'eenemaal  beftondt  uit  dcrgely- 

Hoofd-*  ke  Springhaanen.   Dezelve  was  ongevaar  tien 
stuk*    0f  yyftien  Roeden  boven  het  Aardryk  verhe* 

ven,  en  bedekte  een  uitgeftrektheid  van  ver- 

fcheide  Mylen  Lands ,  alwaar  zy  als  een  Re- 

gen  verfpreidde  van  Springhaanen ,  die  'er ,  zig 

op  het  Gewas  neerzettende  ,  gingen  aazen , 

hervattende  vervolgens  hunne  vlugt.  Onbe- 

fchryflyk  was  de  verwoefting  die  hier  door  aan- 

geregt  werdt  :   niet  alleen  verflonden  zy  de 

Bladen  van  het  Geboomte  en  al  het  groene 

Kruid ,  maar  taflten  zelfs  de  Spruiten  en  Baffi 

van  veelen  aan;  ja  het  Riet  van  de  Daken  der 

Landwooningen  of  Hutten,  hoe  droog  ook, 

werdt  van  hun  niet  verfchoond.   Niet  minder 

fpoedig,  evenwel,  was  ook  in  die  Landftreek 

de  herftelling ;  alwaar  men,  na  verloop  van  wei- 

nige Dagen,  alles  wederom  zag  groenen;  het 

Land  met  Gras  en  het  Geboomte  met  Bladen 

bedekt,  als  voorheen.    Gemelde  Wolk  werdt 

aangebragt  door  een  fterken  Ooften  Wind,  en, 

dewyl  dezelve  dien  voormiddag  daaromftreeks 

paffeerde  ,  zonder  dat  'er  eenige  Springhaan 
overbleef,  kon  men  niet  twyfelen  of  deeze 

Infekten  werden  dus  al  voortgedreeven ,  en 

eindelyk  in  den  Oceaan  gefmeeten  ,  om  tot 

Voedzel  der  Viflchen  te  ftrekken* 

*t  Is ,  naamelyk,  gantfch  niet  te  denken  ,  dat 

deeze  vernielende  Schepzels  den  Oceaan  over- 

vliegen zouden  tot  in  Amerika;  doch,  hoewel men 
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men  'er  in  de  Weftindiën  weinig  van  geplaagd  v. 

wordt  f  is  men  'er  niec  geheel  van  bevryd.  ̂ x^fn Thomas  Gage  verhaalt  een  dergelyke  Hoofd/ 

verwoefting,  welke,  geduurende  zyn  Verblyf 

in  de  Provincie  van  Guatimala  ,  aan  de  Kuft ln  Ameiik3 

van  de  Zuidzee ,  bezuiden  Mexiko ,  door  der- 

gelyke groote  Springhaanen  gebeurde.  Zy 

vloogen  ook  als  een  Wolk  die  de  Lugt  verdui- 

fterde,  en,  daarzy  nederkwamen,  braken  forn- 

mige  takken  der  Boomen  door  de  zwaarte, 

terwyl  alles  door  hun  werdt  kaal  gegeten*  Ein- 

delyk  nam  men,  op  't  bevel  der  Rcgeeringe, 

daar  tegen  een  hulpmiddel  by  der  hand ;  'twelk 

was,  een  groot  Geraas  temaaken  methetblaa- 

zen  op  Hoorens  of  Trompetten ,  het  flaan  met 

Stokken  op.Trommels  ,  Ketels  en  luid  Ge- 

fchreeuw;  het  welk  dit  Ongediert  deedt  vlug- 

ten ,  tot  dat  zy  in  de  groote  Zuidzee  hun  graf 

vonden.  Vervolgens ,  egter ,  werdt  men  in 

een  nieuw  gevaar  gebragc  door  de  Jongen , 

welken  uit  de  Eijeren ,  die  zy  in  't  Gras  ge- 

legd  hadden,  voortkwamen:  weshalve  mende 

moeite  nam  van  die  op  te  zoeken  en  in  Grep« 

pels  te  werpen,  alwaar  zy  met  Aarde  werden 

gefmoord.  Deeze  Plaag ,  welke  by  een  der 

zeven  Plaagen  van  Egypte  noemt  ,  was  'er 

nooit  meer  zodanig  geweeft  (*). 

In  de  Noordelyke  deelen  van  Afrika  is  de 

Plaag  der  Springhaanen,  die  de  Zuidelyke  dee* 
lea 

Ncuv.  Rel.  des  lud.  Occident.  III,  Part.  p.  159. 

ï.  Dekl.  X.  Stuk,  N  5 



492   Beschrivinc  van 

V.  len  van  Spanje  ook  zo  dikwils  kwelt ,  gemeen. 

Afdeel.  £)e  genen,  die  de  Heer  Shaw  aldaar  nu 

Hoofd/ omtrent  veertiS  Jaaren  geleeden  zag,  waren 

stuk.   bruin  van  kleur  en  veel  grooter  dan  de  gewoo- 

ne :  zo  dat  het  insgelyks  anderen  moeten  ge- 

weeft  zyn  dan  die,  welke  nu  en  dan,by  fchoo- 

*en ,  uit  Tartarie  in  Europa  overkomen.  Zy 

vertoonden  zig ,  op  't  heetfte  van  den  Dag  ,  als 

Wolken  in  de  Lugt ,  die  't  Zonnelicht  verdui* 

iïerden.  De  Jongen,  naauwlyks  uitgebroed  zyn- 

de ,  begaven  zig  in  de  Maand  Juny ,  al  krui- 

pende langs  den  Grond ,  by  geheele  troepen , 

die  een  Lighaam  uitmaakten  van  verfcheide 

honderd  Ellen  vierkant,  aan  het  afeeten  van 

allerley  Groente,  en  maakten  dus  het  Land,  dat 

zy  pafleerden ,  volkomen  kaal.  Het  Landvolk 

meende  hun  die  Stroopery  wel  te  beletten ,  met 

Greppels  te  maaken   dwars  door  de  Akkers 

heen,  en  dezelven  met  Water  te  vullen,  of 

Dykjes  op  te  werpen  van  Stoppelen  en  andere 

brandbaare  Stoffen,  welke  zy  by  het  naderen 

der  Springhaanen   in  brand  ftaken:  doch  dit 

alles  hielp  weinig:  de  voorften,  door  de  ag- 

terften  voortgedrongen,  doofden  't  Vuur  uit, 

of  vulden  de  Greppels  ,  en  ,  weinig  Dagen  na 

dat  de  eerden  in  beweeging  waren  geraakt, 

bevonden  zig  anderen  gereed,  om  de  nalee- 

zing  agter  hun  te  doen ,  knauwende  de  Jonge 

Takjes  ,  ja  zelfs  de  Baft  der  Boomen  af.  Na 

verloop  van  omtrent  een  Maand ,  Vleugels  ge- 

kreegen  hebbende ,  begaven  zy  zig  Noordwaards 

op 
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op  de  Vlugt,  en  vielen  dus,  waarfchynlyk  ,  V. 

meeft  in  Zee.  XXVIÏL 

Op  deeze  hedendaagfche  Berigten  zal  men  Hoofd- 

niet  fchroomen  geloof  te  flaan  aan  't  gene  de  STÜK 

Ouden  ons  van  de  Verwoeftingen ,  door  de 

Springhaanen  in  de  Oofterfche  Landen  aange- 

rigt ,  verhaalen.  Wy  leezen  dat  van  de  Heidenen , 

by  tyd  en  wylen,  openbaare  Gebeden  en  Ge* 

loften  zyn  ingefteld  geweeftaan  hunne  Goden  , 

om  verloft  te  worden  van  die  afgryzelyke  Plaag. 

Sommige  Ketters  hebben  geredeneerd,  dat 

God  geen  Schepper  kon  zyn  van  zulke  kwaa- 

daartige  Schepzelen  ,  die  den  Menfch  dermaa- 

te  benadeelden ,  als  de  Mieren ,  Wormen , 

Muggen  en  Springhaanen.    Deeze  laatften  zyn 

zelfs  fchadelyk  na  hunne  dood.    Zeker  Schry- 

ver  verhaak,  dat  in  't  Jaar  des  Werelds  3800 

een  ongelooflyke  menigte  van  Springhaanen 

Afrika  overftroomde,  dewelke,  na  alle  Groen- 

te verteerd  te  hebben ,  vervolgens  in  Zee  ver- 

dronken ,  en  zulk  een  geweldigen  ftank  gaven, 

dat  'er,  in  weinig  tyds,  driemaal  honderddui- 
zend Menfchen  door  foeuvelden. 

Uit  de  Heilige  Schrift  blykt  niet  alleen  dat  m  de  ocfe- 

de  Springhaanen  in  de  Oofteriche  Landen  zeer^L^a^nj 

bekend,  maar  dat  zy  'er ook  dikwils  een  zwaa.^1^6 
je  Plaag  waren*   Ik  wil  nu  niet  fpreeken  van 

die,  welke, jonder  andere  Plaagen ,  over  Egyp- 

ten  gebragt  werdt ,  om  dat  Pharao  den  Uittogt 

weigerde  aan  de  Kinderen  Israëls :  want  hoe- 

h  di.el.  x.  stuk.  wel 
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V-  wel  dezelve  dergelyke  verwoefting  veroorzaak- 

XXVnï"  te,  als  gemeld  is,  en  dus  de  Plaag  zeer  zwaar 

Hoofd-'  was;  wordt  dienaangaande  gezegd;  „  dat  te 
5TÜK*  „  vooren  dergelyke  Springhaanen  ,  als  die, 

<,,  nooit  gcwceft  waren ,  enldat  'er ,  na  dien  tyd , 

„  zodanige  niet  meer  zyn  zouden :  want  zy 

bedekten  de  geheeleOppervlakte  desAardryks; 

alzo  dat  het  Land  verduifterd  of  onzigtbaar 

„  gemaakt  werdt"  (*).  Evenwel  moeten  in  Pa- 
leftina  naderhand,  meermaalen  ,decze  Infekten 

als  een  Plaag  geweeft  zyn ,  gelyk  uit  andere 

Schriftuurplaatfen  blykt.  De  Almagtige  ge- 

bruikte dezelven  tot  Strafoefening  over  de  on* 

gehoorzaamheid  van  het  Joodfche  Volk,  aan  't 
welke  God  belooft  de  Jaaren  te  vergoeden ,  die 

de  Springhaan ,  Kever ,  Kruidworm  en  de  Rup? 

fe,  Zyn  groot  Heir,  dat  Hy  onder  hun  gezon- 

den hadt  9  hadden  afgegeten  (f).  Ook  fchynt ,  bo- 

ven en  behalve  de  verwoefting  desLands,dat  voor 

hetzelve  als  een  Lufthof  is ,  maar  agter  9c  zel- 
ve als  een  woefte  Wildernifle,  van  het  Ge* 

druifch ,  9t  welk  zy  by  hunne  aankomft  maaken , 

gefproken  te  worden  (j).  De  Springhaanca 

hebben  geen  Koning  of  Voorganger,  en  niette- 

min marfcheeren  zy  by  hoopen  of  troeps* 

wyze;  fchynt  Koning  Salomo  te  willen 

zeggen ,  wanneer  hy  hun  telt  ander  de  Viere  3 

die 

(*)  Ex$d.  Kap,  X.  Vers  13, 

(IJ  Joel  1Ï.  Vers.  25. 

(J)  JoH  tl.  Veis 
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die  van  de  kleinfte  der  Aarde  zyn,  doch  wysen  V. 

met  wysheid  wel  voorzien  (*>  lüCVin 
Volgens  Bochart  vindt  men  in  den  Spring-  Hoofd- 

haan,  hoe  klein  een  Diertje  ook  zynde  ,  veele  STÜ** 

eigenfchappen ,  met  die  der  groote  Dieren  over- 

eenkomdig.   Zy  hebben ,  zegt  hy  ,  den  Kop 

van  een  Paard,  de  Nek  van  een  Stier,  de 

Hoornen  van  een  Hert,  den  Borft  van  een 

Leeuw ,  den  Buik  van  een  Scorpioen ,  de  Vleu- 

gels van  een  Arend ,  de  Dyën  van  een  Kemel, 

de  Schenkels  van  een  Struisvogel  en  de  Staart 

van  een  Serpent.   Dit  zou ,  miflehien ,  eenige 

opheldering  kunnen  geeven  aan  het  gene  in  de 

Openbaaringe  gezegd  wordt  van  de  Springhaa* 

nen ,  die  uit  den  Put  des  Afgronds  opkwamen  toe 

pynigiog  der  Menfchen:  te  meer,  dewyl  het 

gedruifch  hunner  Vleugelen  vergeleeken  wordt 

by  het  geraas  van  Wagenen  en  Paarden  (f). 

Immers  het  Gedruifch,  dat  deeze  Infekten, 

wanneer  zy  fchoolswyze  nedervallen ,  of  in  de 

Lugt  zweevende ,  maaken  ,  klinkt ,  naar  men 

getuige,  wel  zes  duizend  Schreeden  ver;  ja 

het  Geknars  zelf,wanneer  zy  het  Kruid  of  Graan- 

gewas en  Bladerloof  af  fcheeren ,  laat  zig  hoo- 

ren. 

De  algemeene  naam  der  Spricghaanen  is ,  in  NaacöJ 

't  Hebreeuwfch ,  zo  het  fchynt ,  Arbé  geweeft, van 

(*)  Spreuken.  XXX.  Vers  27.  Rex  non  efl  Locuflis ,  tamca 

piocedunt  confeitx  omncs.    BihL  Tremell,  &  Jur.ii> 

(t)  Apcal.  Kap.  IX. 

I.  Exsx.  X.  Stuk 
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V*     van  hunne  menigte  of  fterke  vermenigvuldiging 

XX°VIEü  af  Jcomltls*  Het  bly!a  9  evenVvel  *  dat  'er  ook 
Hoofd/  andere  naamen  aan  gegeven  zyn ,  en  fommi- 

stük»  gen  houden  die  drie  woorden  ,  welken  onze 

Dortfehe  overzetting  onvertaald  gelaten  heeft 

maar  voor  byzondere  benaamingen 

van  Spricghaanen.  Buitendien  willen  eenigen , 

dat  zy  Chafil  geheeten  werden,  wegens  de 

vernieling  die  zy  aanregten;  Goh  om  dat  zy  uit 

de  Aarde  voortkomen ;  ook  Gozam,  enz.  Het 

is  zeker  dat  de  Arabieren  hun  Giazana  genoemd 

hebben:  welke  naam  van  een  Werkwoord  af- 

komftig  is ,  dat  fnyden  of  afknaagen  betekent* 

In  't  Griekfch  was  het  woord  Az%i\  algemeen; 

zo  wel  als  in  9t  Latyn  Locufta.  DeEuropifche 

naamen;  in 't  Italiaanfch  Cavalletta  of  Saltarella , 

in  'tSpaanfch  Langqfla,  in  't  Kngelfch  Locufl^  in 

\  Franfch  Sauterelle  en  in  't  Hoogduitfch  Heufcb» 

reden  ,  zyn >  zo  wel  als  de  onze ,  van  het  La* 

tynfche,  of,  van  hun  fpringen,  af  te  leiden. 

5t  Schynt  dat  menze,  in  Dukfchland ,  ook  wel 

Grafepferde  dat  is  Gras-Paarden,  noemt  (f). 

(*)  Ltvtu  XI.  V.  22.  Zie  \  IX.  Stuk  van  deeze  Nat. 
Hiftorie.  bl.  \l6 ,  137. 

(t)  Aci.  Stokh.  VIII.  D.  bl.  $3,  in  't  Hoogduitfch:  al- 

waar L  1  N  N  m~v"s  van  den  Weftindifchen  Lantaarndraager  zegt; 

ifl  eroffet  aï£  tinsere  jjrofjïe  törafc* 

Gryllus  Locufta  a  Thorace  crifhto ;  fegmento  triplid. 

Xtl. 
Criftatus, 
Gekamde. 

(41)  Springhaan  die  het  Borftjtuk  gekamd  beeft, 

drievoudig  ingefneeden. 
De 
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De  vier-  of  vyf-  dubbele  Kam ,  welke  deeze  y. 

Soort  in  de  Nek  heeft,  geeft  'er  den  bynaam  Afdeel. 

aan.   Het  Mekt  is  zeer  bekend  ,  onder  den  Hoofd-* 
naam  van  Egyptifche  of  Arabifche  Springhaa-  stuk. 

nen,  en  wordt  gehouden  voor  algemeen  over 

den  geheelen  Aardkloot.    Dat  Weftindifche , 

immers ,  't  welk  zig  bevondt  in  de  Verzameling 
vanlnfekten,  de  Grilliaanfche  getyteld,  van  Su- 

riname gebragt  zynde ,  kwam  overeen  met  die 

Springhaanen ,  welke  >  in  fommigc  Jaaren ,  uit 

de  Oofterfche  Landen  in  Poolen  en  andere  dee- 

len  van  Europa  overvliegen ,  en  aldaar  zulke 

verwoeftingen  aanregten  ,  of  liever  met  die, 

welke  by  tyd  en  wylen  uit  Barbarie  in  Span- 

je komen. 

Friscii  geeft  een  fraai  je  ongekleurde ,  en 

Roesel  een  heerlyke  gekleurde  Afbeelding 

van  deeze  Springhaanen;  waar  uit  blykt,  dac 

dezelven  ,  zeer  fchoon  ,  met  een  roode ,  groene 

en  geele  Kleur,  getekend  zyn.  De  laatflge- 

melde  maakt  hec  Lyf  en  de  Pooten  hoog  Kar- 

myn-rood,  de  Borft  Oranjekleur,  de  onder- 

fle  Vleugelen  groen  ,  de  bovenfte  groen  en 

geel  gemengeld.  Volgens  Frisch  zouden 

de  onderfte  Vleugelen  rood  zyn ,  hoedanigen 

ik  gezien  heb.    Het  gemelde  Surinaamfche 

was 

M.  L.  U.  Syft.  Nat.  X.  Gryllus  crilH  Thoracis  quadrinUi.  A- 

man.  Acad.  I.  p.  21.  T.  17.  f.  4.  Gryllus  ex  ./Egypto.  O- 

JLEAR.  MUS.  T.  17.  f*.  5.  FRISCH.  Inf.  IX.  T.  I.  ROES. 
inf,  II.  Cryll.  T.  5.  Gryllus  Arabicus,  HASSELQ.  Ittr.  4x5. 

I.  Deel,  X.  Stuk. 
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V.     was  Tegelrood  of  bleekbruin ,  een  handbreed 

"Hoofd-"  van  de  gedagte  van  Roes el  en  Fhisch; 
stuk*  volgens  de  Afbeeldingen ,  die  zy  daar  van  ge- 

geven  hebben.  Het  Lyf ,  naamelyk  ,  heefc 

by  hun  de  langte  en  dikte  van  een  Vinger,  de 

Wieken  breiden  zig  ter  breedte  van  een  Span 

uit.  De  Spriecen  zyn  Draadagtig  en  kort; 

de  Schenkels  der  Agterpooten ,  alleen  ,  met  ee- 

ne  ry  van  doornagtige  Stekeltjes  gewapend: 

het  geheele  Lyf,  de  Kop  en  9t  Borftttuk ,  zyn 

ongedoornd. 

ir^neSiPwafi<  ̂   gelegenheid  der  befchryving  van  deeze 
ren  den  joo-^oote  foort  van  Springhaanen ,  Ipreekt  Roe- 

ze^ege?^  sel  zeer  omflandig  over  het  Vers  van  het  dcr- 

ftaan*        de  Boek  van  Mofes  *,  waar  uit  blykt,  datdee- 
*  Zie 

Blad*.  20*.  ze  Infekten  aan  de  Israëlieten  tot  Spyze  zyn 

toegedaan  geweeft.  Het  flot  van  zyne  Rede- 

neering is ,  dat  door  de  vier  Hebreeuwfche 

woorden  >  die  men  gemeenlyk  houdt  voor  ver- 

fchillende  benaamingen  van  Springhaanen ,  Vo- 

gelen  tc  verftaan  zyn;  gelyk  Hoenders,  be- 

nevens allerley  tamme  en  wilde  Ganzen  en 

Eenden,  Duiven,  en  dergelyken.  Doch  on- 

gelukkig is  de  Man  gewceft: ,  in  dit  geval. 

Hy  begrypt  niet,  dat.de  zwaarigheid,  van  vier 

Voeten  te  hebben  en  met  twee  te  fpringen ; 

dus  ongelyk  groocer  is ,  dan  wanneer  men  'er 

ïö- 

(*)  Anlmal  palmam  traüsverfam  Iongum  ,  teftaccum,  A* 
ntaen.  AcaL  VOL,  I.  p?  5°2» 
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Jnfekten  door  verftaat ,  die  zes  Pooten  heb-  V. 

ben,  en  dikwils  maar  op  vier  derzei  ven  ruften,  xxv^l" 
en  weezentlyk  met  tVvee  fpringen ;  gclyk  dit  Hoofd- 

van  de  Springhaanen  iedereen  bekend  is  (*)♦  STÜ^ 

Het  woord  Arieb ,  zynde  hét  eerfte  van  de 

vier,  kan,  bovendien,  onmooglyk  iets  anders 

dan  zodanige  Infekten  betekenen;  ten  ware 

men  twyfelen  wilde,  of  de  Plaag  der  Spring, 

haan  en ,  in  Egypte ,  ook  in  een  overftrooming 

van  Hoenders,  Eenden,  Duiven  ofdergelyke 

Vogelen,  beftaan  had:  want  daar  wordt  hetzelf- 

de woord  gebruikt  (f). 

Wy  zullen  dan  ook  vaftftellen  ,  dat  Jó- 

hannes  de  Doöper  Springhaanen  tot  zyne 

Spyze  gebruikt  heeft ,  en  ,  hoe  walgelyk  de- 

zelven  aan  Roes  el  voorkomen  mogten,  is 

het,  volgens  het  Berigt  van  geloofwaardige 

Reizigers,  onder  de  hedendaagfehen,  zeker, 

dat  zy  in  verfcheide  deelen  van  Afrika  gegeten 

worden.  De  Arabieren  eeten  Springhaanen, 

vol- (*)  Zeer  duidelyk  is,  ten  dien  opzigte  ,  de  Vertaaling 
welke  de  Vulgat*  heeft  van  deezen  Text.  Qukquid  autem 

ambulat  quidtm  fuper  pedes  qudtuor ,  fed  longier a  habet  retr§ 

cruréL  per  qu&  gradit  fuper  ter  ram ,  comedere  debetis9  ut  eji 

Bruchus  in  genere  fuo ,  et  Atthacus^  atque  Opbiomackus  9  ai* 

que  Locufla ,  fingula.  juxta  genus  fuum* 

(I)  Exod.  X.  v,  4.  Ziet  zoo  zal  ik  morgen  Springhaanen 

[Arbeb]  in  uwe  landpale  brengen.  En  v.  13.  't  Gefchiedde 
des  morgens ,  dat  de  Oofte  Wind  de  Springhaanen  [Arbeb] 

opbragt.  Dus  ziet  men  hoe  dwaaslyk  hy  de  fterke  vermenig- 
vuldiging, welke  dat  Woord  betekent,  op  de  gemelde  Vo. 

jjelen  toepaft,  Hco^d.  Uitgave.  II.  Th.  3^011  ïj^etlfdj* 
uMtn  imü  $?pïïen.  P,  *o. 

I.  Deel.  X.  Stuk,  O 
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V.     volgens  Shaw,  en  men  verhaalt,  zegt  hy, 

Afdeel*  jat  dezelven  ,  met  Zout  befprengd  en  in  Ba- 

Hoofd-'  ter  gebraden  zynde,  omtrent  van  Smaak  zyn 
stuk.    als  onze  Garnaalen.   Verfcheide  Natiën,  aan 

de  Kufi  van  Guinee,  zegt  Adanson  ,  maa- 

ken  'er  gebruik  van  tot  Spyze,  en  bereiden 

die  zelfs  op  verfcheiderley  wyze:  fommigeo 

llampenze  en  maaken  'er  Bry  van  met  Melk, 

andere  braadenze  alleenlyk  op  't  Vuur.  Hier 
kan  men  by voegen,  dat,  volgens  het  Verhaal 

van  Drake,  in  zyn  Reistogc  rondom  de 

Wereld,  op  de  Grenzen  van  Ethiopië  een 

Volk  woont,  't  welke  men  Springbaanen-Eeters 
noemt ;  alzo  deeze  Mekten ,  in  die  dorre  en 

drooge  Zand-Woeftynen ,  by  gebrek  van  be- 

ter, hun  gewoone  Vocdzel  zouden  zyn. 

zy  worden    Dewyl  veelen ,  cgter,  ik  weet  niet  welk  een 

van dt Ara- ëToötQ  affchuwlykheid  in  deeze  Spyze,  boven 

bieren  gege- jje  Van  Kikvorfchen  „  Paddeftoelen  ,  Oefters 

en  Moffelen,  Alykruiken ,  ja  Kreeften  en  Krab- 

ben ,  gevonden  hebben ,  oordeelden  zy  dat  het 

Griekfche  Woord  A^lhs  ook  iets  anders ;  de 

Vrugten  van  een  Boom  of  de  uitfpruitzeis  van 

een  Kruid ,  betekenen  kon.    Dit  gaf  den  Heer 

H  a  s  s  e l  Q.U  i  s  t  aanleiding  om  te  onderzoe- 

ken ,  of  de  Springhaanen  ook  nog  heden  tos 

Voedzel  in  gebruik  zyn  op  die  plaatfen,  daar 

de  Boetgezant  geleefd  heeft.    Zie  hier  deo 

uitflag  van  zyn  nafpooringen  (*) 

Al- 
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Alle  Franken,  die  zig  lang  in  de  Levant  V. 

opgehouden  hadden  ,  van  hem  over  dit  ftuk  ̂ XVRT 

ondervraagd  zynde,  zeiden  van  Ja.    De  Kris-  Hoopd." 

ten  Inwooners  des  Lands,  't  zy  Armenieren,  STLKl 
Grieken,  Kopten  of  Syriers,  die  omftreeks  de 

Roode  Zee  en  in  Egypte  veel  gereisd  hadden , 

getuigden,  dat  zy  dezelven  zien  eeten,  of  ten 

minden  gehoord  hadden ,  dat  het  een  gewoone 

Spyze  der  Arabieren  was*   Zeker  voornaam  A- 

ïabier ,  Shèik  Platen  genaamd  9  te  Kairo ,  in 

tegenwoordigheid  van  twee  andere  Èuropeaa- 

nen,  door  hem,  gevraagd  zynde,  of  hy  wift* 

dat  men  in  Arabie  Springhaanen  tot  Spyze  ge- 

bruikte, gaf  tot  antwoord,  dat  te  Motha* 

welke  Plaats  haaren  mee  Ren  toevoer  vanKoorn 

uit  Egypte  moeft  hebben,  fomwylen  een  Hon-  / 

gersnocd  ontftaat,  en  dat  dan,  aldaar,  een 

menigte  van  dit  Ongediert  vergaderd  fcvördt* 

het  welk  men  fterk  in  de  Zonnefchyn  laat 

droogen  en  verder  met  een  Handmolen  toe 

Meel  maakt,  of  het  in  een  Steenen  Mortier 

tot  een  fyn  poeyer  ftampt  en  wryfa   Van  die 

Meel  maaken  zy  met  Water  een  Deegj  en 

vervaardigen  daar  van  dunne  Koeken  >  dïfc  zys 

even  als  hun  gewoonlyk  Brood ,  in  een  Yzeren 

Pan  bakken  *  het  welk  tot  Levensonderhoud 

dient ,  by  gebrek  van  beter  Voedzel. 

"Ik  vraagde  verder,  zegt H  A  sse  lqüis 

of  niet  de  Springhaanen  5  buiten  deeze  nood- 

3>  zaake»  tot  een  gewoone  Spyze  van  de  Ara* 

3,  bieren  gebruikt  werden.   Hy  (temde  zülks 

L  de&j-,  x.  stuk-         O  ë  #  toe5 
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V.     „'tos  ,  en  zeide  ,  dat  het  niets  ongewoons 

xïvni'  "  waS  9  deCZe  üieren  9  ook  buiten  gebrek  vaa 

Hoofd."  y>  andere  Spyze,  tot  Voedzel  te  zien  gebrui* 
STÜK-  „  ken.  Men  kooktze,  eerftelyk,  een  maati- 

$y  gen  poos  in  Water,  doet  'er  alsdan  Botef 
„  by ,  en  maakt  aldus  van  de  Springhaanen 

>,  een  FricaJJee  ,  die  niet  onaangenaam  van 

fmaak  was,  gelyk  by  verzekeren  kon,  als 

hebbende  zelf  dergelyke  gegeten. 

"Eindelyk  (zegt  onze  Sweedfche  Doktor,) 
heb  ik  ook  eens  gelegenheid  gehad,  om 

Ooggetuige  tezyn,  dat  de  Springhaanen  zig 

laaten  eeten.  Toen  ik,  deezen  Zomer,  van 

het  Meir  Tiberias,  door  Galiléa,  naar  Na- 

zareth  ging  ,  reisde  ik  in  een  Arabifche  Le- 

gerplaats aan  den  Berg,  waar  Kriftus  zyne 

Predikatie  van  de  Zaligheden  gedaan  heeft. 

Terwyl  ik  nu  aldaar  ruftte ,  vond  ik  goed , 

alzo  ik  een  menigte  van  Springhaanen  rond- 

om de  Tent  zag,  eenen  Arabier  te  vraagen, 

of  dit  Ongediert ,  gelyk  men  gemeenlyk 

zegt ,  van  hun  tot  Voedzel  gebruikt  werde  ? 

Hy  antwoordde :  tot  Spyze  zyn  de  Springhaa- 

nen wel  by  ons  niet  in  dagelyks  gebruik, 

en ,  zo  lang  wy  Melk  en  Brood  hebben , 

eeten  wy  dezelven  niet;  doch  men  kanze 

eeten,  en  ik,  zo  wel  als  myn  Vader,  heb- 

ben ons  dikwils  daar  van  bediend,  wanneer 

wy  op  lange  Reistogten  niets  anders  hadden. 

Daar  op  beval  by  een  hoop  Jongens,  'er 

fchielyk  zo  veel  te  vangen  als  zy  konden : 

9,  dan 
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Pi  dan  zou  hy  my  toonen ,  hoe  men  dezelven  v. 

„  at.   Zo  dra  hy  'er  een  menigte  gekreegen  xxvm* 
hadt,  fcheurde  hy 'er  de  Vleugels ,  deSprie-  Hoofd/ 

„  ten  en  de  Schenkelcn  of  dunne  Pooten  af,  stük. 

„  waarop  hyze  aan  het  Vuur  te  braaden  bragt  , 

„  en,  zo  heet  als  hy  die  van  't  Vuur  nam, 
goot  hy  daar  Boter  over,  uit  een  kleic  Yze- 

„  ren  Pannetje,  waarin  de  Boter,  dcor  dcHitte 

„  van  de  Zon  was  gefmolten.  Toen  ging  myn 

„  Arabier  zitten ,  en  maakte  zig  een  Maaltyd 

van  zyne  Springhaanen  ,  waar  van  hy  'er 

„  etteiyke  twintigen  binnen  floeg,  na  dezel- 

„  ven  wel  m  de  Boter  gedoopt  te  hebben ,  eer 

„  hyze  aan  den  Mond  bragt.  Hy  noodigde 

„  ook  my  en  een  Jefuit  te  gaft  op  zyn  Geregt ; 

„  doch  wy  wilden  ,  wegens  de  onzekerheid 

„  der  Gevolgen,  eene  ons  zo  ongewoone  Spy- 

3,  ze  niet  beproeven.  Als  wy  genoegzaam  tyd 

3,  hebben,  en  ons  de  moeite  willen  geeven, 

„  zeid'  de  Arabier,  qmze  eerft  in  Water  eens 
„  te  laatcn  opkooken ,  en  dan  in  de  Boter  te 

„  braaden  ,  kunnen  wy  ons  daarvan  een  fmaa«? 

„  kelyker  Geregt  bereiden 

De  Springhaanen,  die  men  in  Arabie  vindt, 

zyn,  volgens  het  Berigt  van  gedagten  Sheik, 

even  de  zelfden  als  de  Egyptifche ,  en  deeze 

komen  met  die  van  Paleftina  en  Syrië  overeen. 

Men  vondt'er  groote  en  kleine  onder,  ja  zelfs 

alle  de  Soorten  van  Europifche  Springhaanen, 

die  men ,  zo  hy  van  den  Arabier  vernam ,  zon^ 

der  onderfcheid  tot  het  gezegde  gebruik  bézigr, 

L  DEEL  X.  STUK.  O  2  Ooi? 
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V.     Ookzeid'  dezelve  hem,  dat  zy,  op  zekere  ty^ 

XX vTll'  den  '  iD  Arable  zo  menigv^ldig  waren ,  als  zy 
Hoofd-  hedendaags  zeldzaam  zyn  in  Egypte,  alwaar 

stuk.        ten  m\n(iQ  geene  Landplaag  zyn  ,  fgelyk 
in  andere  Gewerten, 

verwoes-     Hier  kan  ik  thans  gevoeglyk  fpreeken  van 

sprfnghaa-de     nadeelen ,  die  aan  eenige  deelen  van  A- 
«enmAHe,  fje  (joor  de  Springhaanen  worden  toegebragt. 

Te  Balfora ,  in  Perfie ,  paflecrt  doorgaans ,  vier- 

of  vyfmaalen  in  't  Jaar,  een  zo  verhaazende 
veelheid  van  deeze  Infekten5  dat  zy  van  verre 

zig  als  een  dikke  Wolk  vertoooen ,  waar  door 

de  Lugc  t'eencmaal  verduifterd  wordt*  Som- 

wylen  fmyt  de  Wind  hun  over  de  Euphrates 

heen,  en  dan  moetenze  in  de  Woeftynen  om- 

komen* Hier  uit  blykt,  dat  die  van  Woefh 

Arabie  Ooftwaards  geboren  zyn,  en  dus  vin- 

den wy  ook  dat  in  China  fommige  Landfchap.' 
pen  ,  op  een  deerlyke  wyze ,  aan  de  ver. 

woeftingen  der  Springhaanen  zyn  bloot  gefield. 

Een  Chineefch  Autheur  geeft  'er  de  volgende 
befchry ving  van ,  volgens  den  Heer  d  u 

Halde(*). 

china,  "  Men  ziet  een  zo  vcrbaazende  veelheid  van 

„  Springhaanen  verfchynen  a  dat  zy  elkander 

„  met  de  Wieken  fchynen  te  raaken ,  bedek- 

„  kende  dus  den  geheelen  Hemel.  Het  is, 

„  alsdan,  even  of  groote  Bergen  van  Groente 

a,  de  Menfchen  op  't  hoofd  kwamen  vallen. 

(<!)  Dans  IHiftoin  Cimrak  des  Foyages,  &c. 
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„  Hy  voegt  'er  by,  dat  het  Geraas,  't  welk  V. 

„  deeze  Infekten  onder  't  vliegen  maaken,  x^IIL 
5,  naar  dat  van  Trommels  gelykt.   Deeze  ge-  Hoofd. 

„  vaarlyke  Legioenen  bezoeken  China  niet  STÜK' 

.5  dan  in  de  drooge  Jaaren ,  die  op  de  Over- 

ftroomingen  volgen.    Jn  zulke  ongelukkige 

„  omftandigheden  flooft  het  Landvolk  zig  af, 

op  het  heetfte  van  den  Dag,  om  deeze  Vy- 

„  anden  van  hunnen  Arbeid  te  verdry  ven, 

„  door  het  uitfpannen  van  Lakens  over  de  Vel- 

„  den.   Somwylen  wordt  die  Plaag  niet  dan 

in  de  uitgeftrektheid  van  een  Myl  befpeurd, 

terwyl  men  in 't  overige  des  Landfchaps  een 

„  fchoonen  Oogft  heeft". 

In  drooge  Zomers  wordt  het  Land  derKofak«  fa  Tartaria 

ken  of  cc  Ukraine ,  gelyk  men  dat  gedeelte  van 

Tartarie  noemt,  zodanig  aangetaft  door  Spring- 

haanen ,  die  'er  met  een  Ooften  of  Zuidooften 

Wind  in  overkomen  ,  dat  al  het  Gewas  een  ge- 

heele  verwoefting  ondergaat.    Uit  deEijeren, 

die  zy  in  de  Herffl:  leggen  ,  komt  in  't  Voorjaar 

een  nog  grooter  veelheid  voort  van  deeze  In- 

fekten ,  ten  zy  derzelver  Eijeren  of  de  uitge. 

komen  Jongen  vernield  worden  door  den  Re- 

gen ,  of  dat  'er  een  fterke  Noorde  of  Noord- 
oofte  jWind  ontftaa ,  die  de  Springhaanen  ia 

de  Zwarte  Zee  komt  werpen.   De  Varkens, 

daar  te  Lande ,  (trekken  ook  in  deczen  tot  be- 

hulp ,  dewyl  zy  veel  fmaak  hebben  in  die  Ei- 

jeren, en  dus  het  Land  daar  van  zuiveren  9 

hetwelk  'er  fomtyds  zo  vol  van  is,  dat  zy  ia 

i.  Deel.  X.  Stuk,  O  4  &9 
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V.      de  Huizen  komen ,  cn  op  de  Bedden  kruipen  „ 

XXVin"  valIendc  °Pde  Tafelen*  jadikwiis  in  de  Schot- 

Hoofd-'  tels  met  Spyze neer,  tcrwyl  men  Maakyd  houdt- 
stuk.    Wanneer  zy  's  nagts  gaan  ruften  ,  bedekken 

zy  het  Aardryk  hi&r  en  daar  wel  tot  eenige 

Duimen  hoogte,  en  ,  zo  'er  dan  eenigen  door 

de  Wielen  van  een  Rytuig  verpletterd  wor- 

den, komt  daar  een  onverdraaglyke  Stank  uit 

voort. 

te  Rusland,     In  den  jaarc  1690  kwamen,  in  Rusland,  als 

drie  Legers  van  Springhaanen  aan  ,  van  drie 

verfchillende  Streeken»    Het  eene  trok  regt 

naar  de  Poolfehe  Armee ,  het  andere  pafleerde 

ter  regterhand  van  Leopold,  uit  Volhynie  ko* 

mende ,  en  het  derde  kwam  van  de  zyde  der 

Gebergten  van  Hongarie.    Deeze  Beeften  verr 

fpreidden  zig  door  Poolen  en  Litthauwen,  in 

eene  zo  verbaazende  veelheid  ,  datdeLugt'er 

geheel  door  verduiïterd  en  de  Aarde  door  be- 

dekt werdt,  als  met  een  zwart  Laken.  Op 

eenige  plaatfen  vandt  menze  dood  op  elkander 

leggen ,  tot  vier  Voeten  hoogte ,  en  de  Tak- 

ken der  Boomen  boogen  neer  door  de  zwaar- 

te ,  van  de  genen  die  'er  op  zaten ,  om  de  Bladen 
af  te  eeten.    Men  wil,  dat,  toen  dezelvcn 

geftorven  waren  door  den  Regen ,  die  'er  viel , 
deLugt  dermaate  door  de  Stank  befmet  werdt  , 

dat  daar  uit  kwaadaartige  Ziekten  en  Sterfte 

ontdaan  zyn ,  onder  de  Menfchen  en  het  Vee. 

Men  merkte  aan,  dat  in  den  jaare  1648  aldaar 

dergelyke  l^ezoeking  was  geweeft  5  die  van  den, 

9?- 
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Gpftand  der  Kofakkcn  gevolgd  werdt.   Ruim  V. 

een  Eeuw  vroeger  ,  dat  is  in  't  jaar  1542 ,  xxvni* 
Werdt  Hongarie,  benevens  een  groot  gedeelte  Hoofd/ 

van  Duitfchland  en  Italië  ,  door  dergelyke  STÜK- 

fchoolen  van  Springhaanen  overftroomd,  die 

van  omftreeks  de  Zwarte  Zee  kwamen. 

Karei  de XII. 5  Koning  van S weeden,  zig    aan  de 

bevindende  in  Beffarabie  ,  werdt  aldaar  ver-  war  * 

fchrikkelyk  geplaagd  door  deeze  Infekten.  Zyn 

Hiftoriefchryver  drukt  zig,  dienaangaande,  al- 

dus uit.   "  Een  verfchrikkelyke  veelheid  van 

„  Springhaanen  verhief  zig,  op  den  middag, 

van  de  zyde  der  [Zwarte]  Zee;  in  't  eerffc 
„  met  kleine  Golven ;  vervolgens  zag  men  als 

„  Wolken,  die  de  Lugt  verduifterden ,  maa- 

kende  een  zo  dikke  duifternis ,  dat  de  Zon, 

in  die  geheele  wyduitgeftrekte  Vlakte,  zig 

„  als  totaal  ge-eklfpfeerd  vertoonde.  Deeze. 

Infekten  vloogen  niet  digt  aan  den  Grond , 

„  maar  omtrent  op  zulk  een  hoogte  als  men 

5,  de  Zwaluwen  ziet  vliegen ,  tot  dat  zy  een 

„  Veld  gevonden  hadden  ,  waar  op  zy  zig 

3J  konden  nederwerpen.   Wy  ontmoetten  'er 

„  dikwils  [fchoolen  van]  op  den  Weg,  die 

zig  met  een  dergelyk  Geraas  verhieven  als 

dat  van  een  Stormwind ,  en  op  ons  kwamen 

„  nederftorten  als  een  Hagelbuy.    Zonder  te 

„  vreezen ,  van  door  de  Paarden  met  de  Poo- 

ten  vertreden  te  worden  ,  kwamen  zy  op 

ons  aan  ftormen,  met  zo  veel  geweld,  dat 

wy  naauwlyks  uit  de  Oogen  konden  zien, 

I.  Deel.  x.  Stuk.  O  5  9,  tot 
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V.     „  tot  dac  wy  die  plaats  gepaffeerd  waren.  O- 

XXVIII*  »  veraI'  waar  deeze  SPr5oShaanen  zig  gingen 

Hoofd-'  „  nederzetten  ,  werdt  door  hun  een  fchrikke- 
sTöttj   93  ]yke  verwoefting  gemaakt :  want  zy  knaag- 

,3  den  het  Kruid  tot  aan  den  Wortel  af;  zo 

dat  men,  in  plaats  van  die  fchoone Groente, 

5,  waarmede  het  Land  bedekt  was  geweeft, 

„  aldaar  niets  zag  dan  een  dorren  ,  droogen , 

Zandïgen  grond.   Nooit  zou  men  gelooven 

„  dat  een  zo  klein  Dier  de  Zee  kon  overko- 

„  men ,  indien  de  Ondervinding  deeze  arme 

„  Volkeren  niet  daarvan  overtuigd  had:  want, 

3,  na  een  kleinen  arm  van  dc  Zwarte  Zee , 

3,  komende  van  de  Eilanden  of  nabuurige  Lan- 

3,  den,  te  zyn  overgeftoken ,  gaan  deeze  In- 

3,  fekten  nog  groote  Landfchappen  door,  al- 

3,  waar  zy  alles  verwoeflen  wat  hun  voorkomt, 

„  in  zo  verre  zelfs,  dat  de  Deuren  der  Hui- 

3,  zen  door  hun  beknabbeld  worden 

Uit  deeze  deelen  van  den  Aardkloot ,  ko- 

men in  Duitfchland  fomtyds  die  fchoolen  van 

Springhaanen  ,  welke  men  Overvliegers  of 

Trek-Sprïnghaanen  noemt ,  daar  wy  ftraks  van 

zullen  fpreeken. 

MorbiilofuSt 
M.uelviak- 

XUT. (42)  Springhaan  die  het  Borjlfluk  vierkant  en 

Wrattig  heeft,  de  Dekfchilden  Wrattig , 

de  Wieken  m. 

Het 

(*)  Gryllus  Locufta  Thorace  quadrato  Verrucofo,  Elytris 

Vetrucofis ,  Aiis  rufis.  M.  L.  U.  fiyft*  iVrff,  X,  ROE  st  h& 

II.  Gryll.  T  18.  f.  6. 
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Het  fchynt  dat  Ljn&^eus  deezen,  uit  het  V. 

Kabinet  van  haareKonioglykSwecdfche  Majes- 

met  dien  van  Roesel,  waar  van  de  Afbeel-  Slü£# 

ding  door  hem  aangehaald  wordt.  Dezelve, 

evenwel  ,  verfchilt  ,  volgens  de  opgegevene 

Kenmerken,  grootelyks  van  dien,  welken R ok- 

sel noemt,  een  zeer  fchoone  groote  Spring- 

haan,  die  het  Borftftuk  met  roode  Knopjes 

bezet  en  groen  gevlakte  Vleugelen  voert.  De 

roode  Kleur  zal  'er,  waarfchynlyk,  den  Bynaam 
aan  geven  van  Mazelvlakkige,  dat  egter  met 

deezé  Wratten  of  Knopjes  weinig  ftrookt. 

Dit  geeft  vny  aanleiding,  om,  niettegen- Pi.  lxxx. 

ftaande  het  verfchil  van  Kleur,  hier  t'huis  te  Ftz%  Sm 

brengen  een  zeldzaamen  Springhaan,  van  de 

Kaap  afkomitig  ,  die  het  Lyf  grootendeels 

zwart ,  de  Pooten  met  roode  Streepen ,  en  het 

Uorftftuk  met  roode  en  geele  Pukkeltjes  zo* 

danig  bezet  heeft ,  dat  men  hem ,  met  grooter 

regt ,  de  Pokkige  zou  kunnen  noemen.  Onze 

Afbeelding  is  naar  een  dergelyk  Voorwerp, 

waar  aan  egter  de  Dekfchilden  Ichynen  te  ont* 

breeken,  gemaakt. 

(43)  Springhaan ,  die  het  Borftftuk  omtrent  vier*  xliil, 

kant ,  getand  en  Wratagtig  heeft ,  de  Bek.f^{^ 

Jchilden  met  Eeltige  Pukkeltjes  geftippeld. 

(43)  Gryllus  Locufh,  Thor.icé  fubquadnto  dentato  Verruw 

cofo ,  Elytris  pun&is  calloHs.  M.  L,  ü,  Syjtm  Nat,  X. 

I  DfcEL.  X.  STUK. 

Dee- 
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r  v.        Deeze,  uit  Amerika  afkomftig ,  bevondt  zig 

Afdeel.  jn  uez  Kabinet  van  de  Koningin  van  Sweeden. 

XXVIII. 
AU 

stük.  (44)  Springhaan ,  die  het  Borftftuk  een  weinig 

xliv.  gekield  en  rauw  heeft,  den  Kop  Jlomfc 

Roodpooe.  de  Dyen  Haaing* 

Van  deeze  Indifche ,  die ,  zo  wel  als  de  drie 

voorgaande  en  drie  volgende,  in  gedagte Ver- 

zameling was,  zyn  de  agterfte  Dyën,  aan  den 

hoek,  wederzyds  bezet  met  een  Maantje  van 

lange  Haairtjes. 

XLV. (45)  Springhaan,  die  het  Borftftuk  een  weinig 

Migraties.  gekield ,  van  één  enkeld  [luk ,  den  Kop 
Ovcrvlic* 

ger#  jlomp ,  de  Kaaken  zwart  heeft» 

't  Is  bekend ,  dat  ons  Wereldsdeel ,  nu  en 

dan  eens,  ongelukkiglyk  bezogt  wordt  van  ze- 

kere Springhaanen ,  die  uit  Tarcarie  in  hetzel- 

ve overkomen,  en  door  Poolen  en  Duitfchland 

zig  fomtyds  verfpreiden  tot  inVrankryk  en  deNc- 

derlandcn,  niet  alleen ,  maar  zelfs  tot  in  Groot* 

Brittannie  en  de  Eilanden  benoorden  Schot* 

land*  Men  noemt  deeze  dan,  niet  regt,  Over- 

vlieger s  of  Trek* Springhaanen ,  gelykFRiscn 

'er 

(44)  Gryllus  Locufta,  Thorace  flibcarinato  fcabro,  Capi- 

te  obtufo,  Fcmoribus  pilofo  -  Ciliatis.  M.  L.  IL  Syft*  Nat.  X. 

(45)  Gryllus  Locufta,  Thorace  fubcarinato  ,  fegmento  uni- 

co;  Capite  obtufo,  Maxillis  atris,  M.  L.  U.  Syft.  Nat.  X. 

Gryllus  migratorius.  FRISCH  Inf.  IX.  T.  l*  f.  8.  ROES, 

Inf.  II.  Gryll.  T,  24.  EDW.  Ay%  20$,  T.  208. 
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Hoofd-  j 

stuk. 

9€ï  de  Hoogduitfche  benaaming  aan  geeft  van  V. 

•<St?fcÖ-ï|eufc8rccftEn,  omdat  zy  jby  ftreeken  xxvTir! 

of  fchools  wyze,  gelyk  de  Trekvogelen ,  aan 

komen  ,  en ,  na  verloop  van  tydó,  weder  ver 

trekken,  Onder  die  benaaming  heeft  Roes  ei 

dezelven  ook  befchreeve®,  en  'er  gekleurde 
Afbeeldingen  van  gegeven. 

Deeze  Springhaanen  zyn  grooter  dan  die  wy  QtMm 

gewoöülyk  in  Europa  hebben;  want  de  langte 

van  'het  Mannetje  is  öngevaar  twee ,  en  die 
van  het  Wyfje  derdhalf  Duimen.  Hunne  Kleur 

is  bont ,  met  het  Lyf  en  de  Pooten  paarfch- 

agtig  ,  de  Vleugels  bruingeel,  hetBorftftuk  en 

de  Dyën  groen ,  de  Kop  blaauwagtig  ,  van  voo- 

ren  bleekrood;  de  Sprieten  zeer  kort.  Zoda- 

nig ,  namelyk ,  was  de  Geftalte  van  de  genen, 

welken  Roe  se  l  in  't  jaar  1748  ving,  toen 
zy  nog  grooter  verwoefting  in  Europa  aanregt- 

ten,  dan  in  't  jaar  1730,  wanneer  Frisch 

zyn  Werk  uitgaf ,  die  ook  van  een  dergelyke 

Soort  van  Springhaanen  gewag  maakt. 

Zy  vliegen  zeer  fnel ,  wegensde  grootte  van 

hunne  Vleugelen,  en  de  uitpuilende  Oogen 

geeven  'er  een  zeer  fcherp  Gezigt  aan ,  zo 
dat  menze  niet  gemakkelyk  kan  vangen.  Het 

knarfend  Geluid  is  in  de  Mannetjes  fterker  dan 

in  die  der  groene  Springhaanen ,  en  zy  maaken 

't  zelve  niet  met  de  Vleugels  alleen  ,  gelyk 
de  Krekels,  maar  ook  met  de  Springpooten , 

die  zy  zeer  gezwind  tegen  deDekfchilden  aan- 

wryven,  even  of  zy  op  de  Vicol  ipeelden, 

h  Deel.  X.  Stuk,  vol- 
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V.     volgens  het  gene  Roes  el,  dien  aangaande  * 

3fxvmL  waargenomen  heeft.   De  Paaring,   zegt  hy, 

Hoofd.'  is  even  ais  die  van  de  andere Springhaanen  ,  eu 
ötuk.   wordt  verfcheide  maaien  herhaald,  om  fel- 

kens  eenige  Eijeren  te  bevrugten ;  doch  in  de 

Eijerlegging  is  een  groot  vcrfchil  met  die  Soor* 

ten  ,  welke  eene  Legfpits  of  Sabel  aan  de 

Staart  voeren, 

tteüng      Deeze  vreemde  Soort  legt  haare  Eijeren  ook 
wel  in  de  Aarde ,  die  zy  met  het  end  van  het 

Agterlyf  eenigermaate  weet  te  openen;  doch 

veelen  plakt  zy  aan  andere  Lighaamen,  gelyk 

de  Halmen  van  Gras  of  Koorn  ,  Takken  van 

Besomen  *   Wortelen  en  zelfs  aan  Steenen  <> 

overtrekkende  dezelven  tevens  met  een  witte 

fchuima^tige  Slym  ,  die  ook  uit  de  Leg  komt, 

wordende  in  't  kort  bruin  en  hard:  des  de  Ei* 

jeren  daar  in,  eenigermaate,  voor  Koude  en 

Vogtigheid  bewaard  zyn.    De  Eijeren  hebben 

een  Oranje-geele  Kleur ,  cn  zyn  in  9t  uitkomen 

gelyk  aan  die  van  andere  Springhaanen.  Met 

een  warm  Voorjaar,  en  zo  zy  aan  de  Zonne* 

fchyn  bloot  leggen,  komen  de  Jongen  reeds  in 

Mcy  en  April  te  voorfchyn ;  maar  met  ongud- 

flig  Weer  dikwils  cerfl:  in  Juny.   Een  harde 

Vorfl  of  natte  Winter  doet  de  meeften  verloo- 

ren  gaan,  tot  groot  geluk  der  genen,  die  'er 

mede  zyn  geplaagd  geweeft. 

Middelen     Frisch  (lelt  eenige  Middelen  v  or,om  dd 

'er  tegen,    gpringhaanen ,  wanneer  zy  zo  menigvuldig  zyn, 
ce  vernielen.  Men  moet  vvagten ,  zegt  hy,  tot 

dat 
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dat  het  Koorn  ryp  is  en  afgefneeden  wordt:  V. 

alsdan  kunnen  'er  veelen  met  Plankjes,  die  aan  ̂ vYu' 
Stokken  vaftgemaakt  zyn  ,  tuflehen  de  Koorn*  Hoofd  , 

hoopen  dood  geflagen  worden.   Het  verjaagen  STÜK* 

door  Rook  of  groot  Geraas ,  kan  ook  dienftig 

zyn,  wanneer  hetzelve  op  't  midden  van  den 

Dag  gefchiedt :  want  's  morgens  en  9s  avonds 
gaan  zy,  wat  men  ook  doe,  niet  in  de  hoogte : 

ook  dryft  menze  dus  maar  van  de  eene  plaats 

naar  de  andere.   De  beftê  manier,  daar  een 

Landheer  zyne  Onderdaanen,  Eoeren  en  Na- 

buuren  zelfs,  mede  redden  kan,  is,  dat,  als 

men  de  fchoolen  van  Springhaanen  ziet  aanko- 

men, zo  veel  Volk,  als  't  mooglyk  is,  op  de 

been  gebragt  worde,  om  's  morgens  met  Zak* 
ken  in  het  Veld  te  gaan ,  en  daar  de  Springhaa- 

nen, 'tzy  dood  of  levendig,  met  platte  Schop- 
pen in  te  fcheppen.  Want,  terwyl  zydesnagts, 

dikwils,  met  hun  tienen  of  meer,  eenen  Stoel  of 

Halm  hebben  afgegeten ,  leggen  zy  's  morgens 

digt  aan,  ja  fomtyds  wel  op  elkander,  zo  dat 

men  'er  dus  een  menigte  kan  vangen  of  dood- 

flaan.  De  minfte  Slag  maaktze  bedwelmd ,  zo 

dat  zy  niet  meer  op-  of  wegvliegen  kunnen. 

Een  Gouverneur  van  Milanen  eenig  Geld  tot 

belooning  gefield  hebbende  op  ieder  Zak,  die 

hem  van  dit  Ongediert  zou  aangebragt  worden , 

toen  eens  zyn  Gebied  op  een  vreezelyke  wy- 

ze  daar  door  werdt  geruïneerd ,  kreeg  in  wei. 

nige  Dagen  twaalfduizend  Zakken. 

Gelukkig  is  't ,  dat  men  het  Bezoek  van  vcrwoeftin. 
,      gen  in  Eu* J.  Drix.  X.  STUK.  üee-ropa. 
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V.      deeze  Springhaanen  in  Europa  zo  zelden  krygf. 

X^Vlïï  De  JaareD  l7ó°  eD  I748,  evenwel,  zyn  kor
t 

Hoofd-  °P  elkander  gevolgd,  en  van  de  verwoefting, 

stuk.   die  zy  injdit  laatfte  aanregtten ,  hebben  veelen 

onzer  Tydgenooten  ,  uit  Berigten ,  nog  geheu- 

genis.  De  grootfte  fchoolen ,  daar  van ,  by  ons 

in  'c  Najaar  komende,  deeden  weinig  fchade, 

en  verdweenen ,  met  den  Winter,  t'eenemaal; 

maar  in  Duitfchland  ,  inzonderheid  naar  den 

kant  van  Hongarië*,  was  het  erger  gefield, 

doordien  de  fchoolen  of  zwermen  van  Spring- 

haanen, inde  Herfft  van  1747  uit  Walachie 

en  Moldavië  in  Zevenbergen  gekomen ,  aldaar 

hunne  Eijeren  leidden ,  die  in  't  Voorjaar  1748 

Jongen  voortbragten  :   weshalve  de  Keizerin- 

Koningin  daar  omtrent,  den  25  Juny  1749, 

een  Patent  deedt  uitgeeven ,  waar  in ,  boven 

en  behalve  eene  befchryving  dier  Infekten, 

ook  v£n  de  bovengemelde  Middelen,  als  ter 

uitroeijing  dienftig  zyndc ,  gefproken  wordt : 

gelyk  ook  van  dezelven,  by  hoopen  famen- 

gevoegd  ,  met  Stroo  te  verbranden  ,   of  in 

Greppels  met  Aarde  toe  te  dekken,  en  diïs 

te  doen  fmooren(*). 

Deeze  en  dergelyke  Middelen  waren  in  die 

Zomer  van  grooten  dienft  voor  de  Ingezetenen 

van  Ooftenryk,  alwaar  men  dat  Ongediert  , 

op  veele  plaatfen,  wid  te  verjaagen  of  te  ver- 

nielen :  doch  in  de  Maand  September  kreeg men 

(*)  Zie  Europifthc  Mercurius,  1749.  II,  Deel.  blafe  10. enz. 

\ 
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men  dien  aangaande  droevige  Berigten  ,  zo  uit  v. 

Bohemen  en  Silezie,  als  uit  Frankenland  en  ̂ xvnr 
Beijeren.   Zy  zworven  veel  van  de  eene  plaats  Hoofd- 

naar  de  andere,  en  eenigen  waren  'er,  die  op  STÜK-> 
een  verfchrikkelyke  wyze  daar  door  leeden. 

Dus  was  by  JVurtzburg,  in  't  laacfte  dier  Maand, 
een  zo  groote  menigte  van  Springhaanen  te 

voorfchyn  gekomen ,  dat  'er  het  Aardryk ,  wel 
een  Duitfche  Myl  in  de  breedte  *  door  bedekt 

werdt.   Daarentegen  werdt  den  21  ,  zynde 

Zondag,  te  Windsheim,  ook  in  Frankenland , 

een  Dankzegging  in  de  Kerken  gedaan,  wegens 

de  Verloffinge  des  Lands  van  die  fchadelyke 

Bezoeking.    In  verfcheide  deelen  van  Bohe- 

men en  Moravie ,  en  inzonderheid  in  Lithau- 

toen,  was  men  'er,  in  't  volgende  Jaar*  nog 
vreezelyk  mede  geplaagd. 

'c  Is  geenszins  te  verwonderen ,  dat  in  die  Lan- 

den, welke  digt  aan  Tartarie  leggen,  alwaar 

deeze  Springhaanen  hunnen  oorfprong  hebben-, 

dezelven  gewoonlyker  by  fchoolen  komen: 

doch  het  blykt  niet,  van  waar  die  Springhaa- 

nen gekomen  zyn ,  door  welken  de  Zuidelyke 

deelen  van  Vrankryk  ,  Provence  en  Langue* 

dok,  in't  jaar  161 3,  zo  fchrikkclyk  gehavend 
werden.   Dit  is  zeker ,  dat  men  in  Spanje, 

meermaalen ,  geheele  Heirlegers  van  deeze  In* 

fekten  heeft ,  die  'er  op  een  deerlyke  wyze 
huishouden  3  en  buiten  twyfel  afkomftig  zyn 

uit  Afrika  of  Arabie. 

De  oude  Hiftoriën  befchryven  ons  deerlykö 

h  Deel*  X,  Stuk.  P  Vcf* 
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V.     Verwoeftingen  van  Europa  door  de  Springhaan 

XXVin*  cen*  lQ  t]aar  593  9  m  S  Heilands  Geboorte  f 

Hoofd-'  was  daar  door  een  Hongersnood  ontdaan.  Men 
stuk*  hadtze,  in  't  jaar  852,  door  geheel  Duitfch- 

land ,  en  daar  op  volgde  een  zwaare  Peftilentie, 

waarfchynlyk  door  de  befmetting  der  Lugt, 

vandeeze  rottende  Infekten,  veroorzaakt,  Een 

dergelyk  noodlot  trof  Vrankryk  en  Engeland 

in  't  jaar  874.  In  't  jaar  108+  wetdt  'er  Rus* 
land  door  verwoeft.  Men  fchryft  dat ,  in  den 

jaare  1475*  een  groote  magt  van  Springhaa- 

nen,  uit  Hongarie,  Moravie  en  Silezie,  zig 

in  Dukfchland  verlpreid  heefr.  Poolen  onder- 

ging deeze  Plaag,  in  de  volgende  Eeuw,  meer 

dan  eens.  In  't  jaar  1541  was  een  ongeloofly- 

ke  menigte  van  deeze  Infekten  in  Poolen  en 

Walachie,  welker  Jongen ,  in't  volgende  jaar, 
zig  verfpreidden  door  geheel  Europa ,  zelfs  tot 

in  de  Zuidelyke  deelen.  Cornelius  Gem- 

u  a  verhaalt ,  dat  zy  in  't  eerft  geen  Vleugels 
hadden ,  die  zy  vervolgens  kreegen  ,  waar  me- 

de zy  van  het  eene  Land  in  het  ander  over* 

vloogen,  verteerende  alle  Groente,  zonder  on- 

derfcheid,  en  laatende  agter  zig  een  zwaaren 

Stank,  tot  datzy,  eindelyk,  door  de  Koude 

van  den  Herfft  om  'c  leven  raakende,  nog 
bovendien  een  gevaarlyk  Voedzel  wierden  voor 

het  Vee.  Een  ander  Autheur  geeft  'er  de 

langte  van  een  Vinger  aan ,  met  dikke  Koppen 

en  gezwollen  Buiken ,  vol  Etter,  en  verhaalt, 

dat  deeze  Infekten,  geftorven  zynde,  de  Lugt 

j&et 
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met  zulk  een  Stank  vervulden ,  dat  dc  Roof-  V. 

vogelen  daar  door  werden  afgefchrikt.  XXVIII. 

De  Springhaanen  zyn  geteld  geweeft  onder  Hoofd. 

de  Geneesmiddelen.   Dióscoiiides  verzc-  STÜK# 

kert,  dat,  deeze  Infekten  by  wyze  van  beroo-  Gebruik» 

king  gebruikt  zynde ,  de  ophouding  van  't  Wa- 

teren ,  in  de  Vrouwelyke  Sexe  ,  geneert.  An- 

deren raadenze  aan  ,  tegen  de  Opftyging.  Ten 

dien  einde  liet  menze  droogen  en  tot  Poeijer 

maaken ,  het  welke  ingegeven  werdt  tot  tien 

of  twintig  Greinen,  met  eenig  bekwaam  Vogt* 

gelyk  het  Afkookzel  van  Glaskruid ,  of  der- 

gelyke. 

(46)  Springhaan,  die  het  BorJIJluk  eeniger*  xLvr;^ 
maate  gekield  met  drie  infny dingen ,  den  Taitaarfchel 

Kop  rond ,  de  Kaaken  van  de  zelfde  Kleur 

~  als  den  Kop  heeft. 

Deeze  Tartaarfche ,  die  zig  in  't  gedagte  Kabi- 
net bevende,  was  door  een  roode  rib  der  Vleu- 

gelen baarblykelyk  van  de  gewoone  Overvlie- 

gers  of  Trek-Springhaanen  verfchillende. 

(47)  Springhaan ,  die  het  Borflfluk  geel  ge*  xivit 

ftreept,  de  Dekfchilden  groen,  de  Wie*  i$omc. 

ken  blaauw  heeft* 

w  (4$)  Gryllus  Locufta  ,  Thorace  fubcarinato :  fegmentit 
tribus  ̂   Capite  rotundato  ,  Maxillis  concoloribus.  M.  L.  U. 

$yjl.  Nat.  X. 

(47)  Gryllus  Locufta ,  Thorace  lineato  fiavo  j  Elytris  viri* 

dibusj  Alis  coeruleis..  M.L.U,  Syft.Ndt.  X* 

I.  Deel»  x.  Stuk,  P  2 
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v.  Deeze  Weftindifche  heefc  het  voorde  vzn 

Afdëeu  den  Kop  rood,  en  met  zwarte  Karakters  ge- 

Hoofd-  tekend, STUK. 

ggLvm.      (48)  Springhaan  ,  die  het  Borfljtuk  eeniger- 

Blawvre maalt  gekield  ,   de  Wieken  groenagtig 
blaauw  heeft,  met  een  zwart  BandeerzeL 

De  Geftalte  van  deeze  Soort  van  Springhaa* 

nen ,  die  men  volgens  LiNNJEUsinde  ZuU 

delyke  Landen  vindt ,  is  uit  het  Werk  van 

Roes  el  blykbaar.    Deeze  Authcur  getuigt, 

dat  dezelve  meeft  op  drooge  Zandgronden  of 

aan  den  kant  der  Boflchen  ,  in  Duitfchland, 

gevonden  worde.    By  Frisch  wordt  'er, 
onder  de  inlandfche  Springhaanen  ,  ook  gewag 

van  gemaakt  (*).   Zy  onthouden  zig  op  onze 

Duinen ,  menigvuldig ,  zo  de  Heer  Gronovi* 

us  aanmerkt,  die 'er  de  langte  van  een  Duim  of 

iets  meer  aan  geeft:  maar  met  eenig  verfchil, 

doordien  *er  drie  zwartagtige  dwarfe  Banden 

over  de  Dekfchilden  loopen(f>  Doktor  Sec*. 

poli  vondt,  in  Karniolie^  deeze  Soort,  met 

de  Dekfchilden  bruinagtig ,  doch  van  onderen 

bruiner,  en  met  een  donker  BandeerzeL  By 

Roes  el  is  de  grondkleur  der  Dekfchilders 

bleek ,  en  die  der  Vlakken  of  Banden  Oker- 

bruin. 
Da 

(4$)  Gryllus  Locufta ,  Thorace  flibcarlnato,  Alis  viresccntN 

coerulcis ,  fascia  nigra.  Roes,  /«ƒ.  II.  GrylL  T.  Zi  f.  4. 

(*)  In/  IX.  Th.  pag,  4.  H.  h.  Fig.  3. 

£f)        Hch.  VQJU»  v.  p-  130*  N.  25 
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De  Heer  Gsoffroy  betrekt  tot  zyn  Ge-  V. 

ilagt  van  Acrydium  of  Criquet ,  (waar  in  hy  ̂ xvilf 

zodanige  Springhaanen  t'huis  brengt,  welker  Hoofd- 

Voeten  altemaal  drieledig  zyn ,  gelyk  die  der  STUIC* 

Krekclen,)  twee  Soorten;  waar  van  de  eene 

de  Wieken  geheel  blaauw  heeft,  en  de  Dek- 

fchilden  uit  den  roflen  of  roodagtig,  gelyk  die, 

welken  Roes  el  PI.  XXII.  Fig.  3,  afbeeldt. 

De  andere,  met  de  voorgemelde  overeenkom- 

ftig,  heeft  de  Dekfchilden  bruin  gewolkt,  de 

Wieken  blaauw  en  zwart.  Deeze  beiden  heb- 

ben ongevaar  een  Duim  langte  en  onthouden 

zig  omftreeks  Parys  (*),   Men  vindtze  beiden 
ook  in  ons  Land. 

(49)  Springhaan  ,  die  het  Borftjluk  eeniger-  xux. 

maate  gekield,  de  Wieken  rood,  aan  de  u^mnkht, 

tippen  Afcbgraauw  heeft. 

Een  dergelyken  als  deeze,  die  evenwel  niet 

met  de  aangehaalde  van  Roesel,  noch  met 

de  verfcheidenhcid  van  Linnjeus  volkomen 

overeen  kwam  ,  vondt  Doktor  S  c  o  p  o  l  1  in  Kar- 

niolie:  zo  dat  'er  de  naam  van  Italiaanfche, 
met  rcgt,  aan  gegeven  kan  worden-  Roe. 

sel  evenwel  heeft  de  zynen  ook  in  Duitfch- 

land  waargenomen. 

(50) 

(*)  Hifl.  des  Inf.  env,  Pdrïs*  Tom.  I,  po  391. 

(49)  Gryllus  Locufta ,  Thorace  fubcarinato,  Alis  rubris  9è^U 
t?-  cincrcis.  Roes    In/.  II,  Cryll.  T.  2,1.  f.  tf. 

I.  Deel.  x.  Stuk»  P  3 
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V.       (50)  Springhaan ,  die  het  Borfiftuk  ecniger- 

XXVUl  maate  £ekield'  de  Wieken  rood  en  aan  % 

Hoofd*'  *n4  zwart,  de  Dekfcbüden  gewolkt  heeft. STUK, 

L  Men  noemt  deeze  Soort  van  Springhaanen > 

Ratelaar i#  we£ens  ̂ et  kwakend  Geluid  ,  dat  zy  in  't  op- 
vliegen met  hunne  Wieken  maaken ,  ook  wel 

de  Klapperman  of  liever  Ratelaar.  Het  zweemt 

naar  dat  Geklapper,  't  welk  men  op  fommige 

plaatfen  by  de  Haazen-Jagt  verwekt  ,  zegt 

Roes  ei,,  die  aanmerkt,  dat  zy  niet  alleen 

gejaagd  wordende ,  maar  ook  in  vryheid  opfiy- 

gende,  zulks  doen,  en  dat  het  Mannetje,  bui* 

tendien ,  zo  niet  knarjl  als  de  andere  Soorten , 

onder  welken  hem  geene  bekend  was ,  die  dit 

klapperend  Geluid  maakte.  Onze  Autheur ,  niet- 

temin ,  zegt  dat  deeze  Soort ,  in  de  Velden  9 

geduurende  de  Maand  July  knarft(*),  en  Dok- 

tor  Scopoli  getuigt ,  dat  dezelve  onder  de 

Blaauwe  huishoudt ,  den  geheelenDag ,  tot  diep 

ïn  de  Nagt  ,  knarfende  tot  aan  het  end  van 

September  (f  ).  Geen  van  beiden  onderfebeide 

dus  het  Geluid ,  dat  deeze  maakt ,  van  dat  der 

Krekelen  of  andere  Springhaanen  (|> 

Vol- (so)  Gryllus  tocuüa  ,  Thorace  fubcarinato  ,  Alis  rubris 

extimo  nigris,  Elytris  nebulofis,  Syft*  Nat  X.  Gryllus  Ely- 

rris  nebulofis,  Alis  rubris  extimo  nigris.  Faun.  Suec.  6i$.  It, 

Oei.  Ï58.  FRISCH.  Inf.  IX.  T.  I.  f.  3.  ÜDDM.  Dijffl  jo. 

ROES.  Inf  II.  GrylL  T.  21.  f.  2. 

(*)  Habitat  in  Pratis ,  Menfe  Julio  ftridulus.  Faun.  Suêc. 

(t)  Stridensusque  adfinemSeptembris.  Entom.  Carn*  p.  iio. 

(I)  Gryllus  domefticus  ftadulc  cantiilat.  Illi.  Campc&Ls 
ftridet.  IK 
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Volgens  den  laatfigemelden  is  dc  roode  Kleur  v. 

der  Vleugelen  als  die  van  rood  Sandelhout.  y™jEjj* 
Frisch  hadt  de  bla3uw  gewiekte  eerft  voor  Hoofd/ 

de  Mannetjes  van  deeze  rood  gewiekte  gehou-  STlJK* 

den  ,  doch  vondc  naderhand,  van  beiden, 

Mannetjes  en  Wyfjes.    Roes  el  vondt  van 

de  rooden,  in  het  eerft,  niet  dan  Mannetjes, 

tot  dat  hy  eindelyk  'er  één  ontdekte,  die  veel 
grooter  en  dikker  was ,  doch  tevens  de  Wie- 

ken  korter  hadt  5  *t  welk  hy ,  door  Ontleeding, 
bevondt  een  Wyfje  te  zyn ;  als  hebbende, 

hetzelve ,  het  Lyf  vol  Eijeren»  Dit  is ,  by  hem , 

in  Fig.  3 ,  op  de  zelfde  Plaat ,  afgebeeld. 

(5  O  Springhaan  ,  die  het  Borjijluk  eeniger-  M. 

maalt  gekield ,  de  Wieken  zwart  en  aan  Karolinifcftcr. 

den  rand9  van  agteren,  geel  heeft. 

Men  heeft  deezen  ontleend  uit  het  Werk  van 

Catesbv,  alwaar  hy  genoemd  wordt,  Ka- 

rolinifch  Springhaantje ,  met  de  Dekfchilden 

bruin,  de  onderrte  Vleugels  zwart  en  aan  de 

enden  bleek  geel.  De  Bynaam  wyft  de  woon- 

plaats aan ;  in  dat  gedeelte  van  Noord-Ameri- 

ka,  het  welke  Karolina  wordt  genoemd. 

(52)  Springhaan  ,  die  bet  Borjijluk  eeniger*  ur. Obscurus. maa-  Doilkere. 

($1)  Gryllus  Locufta,  Thorace  fubcarinato  ,  rAlis  nigris 
margine  poftico  flavis.  Syft.  Nat.  X.  Locuftella  Carolina  ,  E- 

lytris  fuscis,  Alis  inferioribus  nigris  ad  cxtremitates  luteist 

CATESB.  Car*  II.  p.  89.  T,  89. 

(52)  Gryllus  Locufta,  Thorace  lubcarinato,  Alis  nigris, 

bafi  rubris ,  apice  albis.       L.  U#  Syftx  Nat.  X, 

l.  X.  STUK.  P  4 
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Apr'narius» Sweedfche. 

23^  Beschryvinovan 

maate  gekield,  de  Wieken  zwart ,  «aar. 

H  Lyf  toe  rood  en  aan  de  tippen  wit 
beeft. 

Deeze  Afrikaanfche  Springhaan  bpvondt  zig 

in  het  Kabinet  van  de  Koningin  van  Sweeden. 

C53)  Springhaan ,  die  het  Borftfiuk  eeniger- 

maate  gekield ,  de  Wieken  geel  beeft  met 

zwart  gebandeerd. 

De  Kleur  maakt  de  onderfcheiding  van  dee- 

ze Soort,  ook  uit  Afrika  afkomdig,  die  men 

by  Pëti ver  afgebeeld  vindt, 

(54)  Springhaan  ,   dit  het  Borftfiuk  gekruifl 

beeft,  de  Spritten  van  langt e  als  bet  Lyf. 

Deeze  en  alle  de  volgende  zyn  Europifche 

Infefcten.  Men  kan  denzei  ven,  met  meer  reden 

de  Sweedfche  noemen,  dan  Veld» Springhaan, 

gelyk  de  Latynfche  bynaam  luidt,  die  op  vee- 

Ie  Soorten  toepaflelyk  is :  want  ik  vind  hem 

nergens ,  dan  onder  de  Sweedfche  Dieren , 

aangetekend. 

Hy  onthoudt  zig ,  zegt  Linn^eus,  in  de 

Velden  van  Oeland,  inzonderheid  omftreeks 

Borgholm,  zeer  overvloedig  inde  maand  July, 

ver- 
(53)  Gryllus  Locufta  ,  Thorace  fubcarinate,  Alis  disco 

fiavo  fasei&  nigra.  M.  L.U.  Syft-m  Nat,  X.  Pet.  Gaz.  VI.  T. 

3.  f.  6. 

(5+)  Gryllus  Locufta,  Thorace  cruefgero,  Antennis  ïongU 

tM-dime  Corporis,  Faun*  Sw*  61% .       Oelê  157, 
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verfpreidende  zig,  even  als  't  Stof  der  We-  y4 
gen  voor  de  Voeten  van  een  Wandelaar.   Zvn  Afseel. 

XXV ITI 

Ed.  telt  hem  onder  de  kleinften  van  dit  Ge-  hqofo/ 

flagt,  hebbende  het  Lyf  meer  uit  den  geelen  stuk. 

dan  groenagtig ,  waar  door  hy  van  de  volgende 

verfchik.  DeDekfchilden  zyn  bleek,  met  wit 

doorweven  ,  daar  eenig  zwart  tuflchen  door 

fchynt:  het  Borftftuk  is  van  boven  bleek,  met 

een  zwarte  Vlak  op  ieder  zyde :  de  Dyën  zyn 

bleek  met  een  langwerpig  zwartagtig  Bandeer- 

zeis  het  Agterlyf  van  boven  bleek,  aan  de 

zyden  bruin,  van  onderen  geelagtig  groen. 

(55)  Springhaan ,  die  het  Borftftuk  gekruift  lv. 

beeft  9  bet  Lyf  van  boven  groen,  den  rand  Groenagtig^ 

der  Dekfcbilden  witagtig. 

Men  zou  deezen  het  kleine  groentje  kunnen 

noemen;  want  het  is,  onder  de  Sweedfche,  een 

der  allerkleinften ,  zo  wel  als  de  voorgaande 

Soort.  By  Burfwiken ,  aan  de  Zee ,  was  het 

zo  overvloedig ,  dat  het  zig  als  Zandkoorn 

voor  de  Voeten  verfpreidde.  By  ons  zyn  de 

kleine  groene  Springhaantjes,  in  de  Graslan- 

den,  zeer  gemeen.  Ik  heb 'er  van  deeze  Soort , 
een  vierde  Duims  lang,  nog  deezen  Herfft  ge- 

vangen. 

(5<0 

(55)  Gryllus  Locufla  ,  Thorace  emeiato  ,  Corpore  fupra 

viridi,  Elytrorum  margine  albido.  Faun.  Suec.  6z6.  Gryllus 

Capite,  Thorace  Elytrisque  fuperne  viridibus.  It.  Wefctth* 

276. 

I,  Deel.  X.  Stuk,  P  5 
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Hoofd- 
stuk. 

lvi, 

Biguttulus* 
Tweevlak- 

Lvn, 

Rufus* 
Rofle, 

LVÏIT. 
GroJJus% 
Bonte, 
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(56)  Springhaan  ,  die  het  BorJIJluk  gekruifl 

heeft ,  de  Dekfcbilden  Wolkig  met  een 

langwerpige  witte  flip  aan  de  tippen. 

Deeze  onthoudt  zig  in  de  Velden,  in  Swee- 

den.  Hy  is ,  zo  wel  als  de  volgende ,  zo  klein 

niet  als  de  voorgaande  twee. 

(57)  Springhaan,  die  het  Borjlfluk  gekruifl  9 

het  Lyf  ros ,  de  Dekfcbilden  uit  den  graait 

wen,  de  Sprieten  eenigermaate  geknodfl 

heeft. 

Men  heeft  een  dergelyke  Soort  als  deeze, 

welke  de  Sprieten  met  Knopjes  gelyk  die  der 

Dagkapellen,  doch  aan  de  tippen  een  weinig 

fpits  heeft ,  ook  in  Karniolie  gevonden.  De 

Heer  Gronoviüs  tekent  dezelve  aan ,  als 

een  der  Infekten  van  Nederland. 

(58)  Springhaan ,  die  de  Dyën  Bloedkleurig^  de 

Dekfcbilden  uit  den  groenen  rosagtig,  de 

Sprieten  cylindrifcb  heeft» 

Men  kan  deezen  naauwlyks  den  Bynaam 

geeven  van  Grooten  ,  hoewel  het  een  der  groot- 

Os)  Gryllus  Locufta.  Thorace  cruciato,  Eiytris  nebulofïs 

pim&o  oblongo  albo  verfus  apices.  Syft*  N*t.  X. 

(57)  Gryllus  Locufta,  Thorace  cruciato,  Corpore  rufo, 

Elytris  grifeis ,  Antennïs  fubclavatis.  Syft,  Nat.  X,  Gryllus 

Antennis  fubclavatis  acutis.  ~Fcun+  Suec*  629. 
Os)  Gryllus  Locufta,  Femoribus  fanguineis,  Elytris  vires* 

Cftati-fubrufis ,  Anten  ais  cylindricis*  iauri%  Suec.  617. 
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üen  is  van  de  Sweedfche  Springhaanen ;  om  V. 

dat  'er  zo  ongelyk  grooter  zyn  ,  en  Grove  of  ̂xvilï 
Groflyvige  luidt  wat  zeldzaam:  des  noem  ik  Hoofd- 

hem  de  Bonte,  en  mooglyk  is  het  die,  welke 

men  ook  genoegzaam  overvloedig  vindt  in  on- 

ze Graslanden  ,  op  droogc  Zandgronden.  Dat 

dezelve  dien  Bynaam  verdient  ,  zal  blyken  uit 

de  volgende  befchry  ving  van  onzen  Ridder. 

Deeze  is  bleekcr  dan  de  overigen  en  heeft 

de  Dyën  van  onderen  donker  rood,  den  Buik 

van  onderen  groen-geel,  deDekfchilden  bleek- 

geel ,  inzonderheid  aan  den  voorften  rand , 

verder  Netswyze  gefchakeerd ,  gelykerwys  de 

Vleugelen.  De  Sprieten  ,  die  rolrond  zyn , 

beftaan  uit  vierentwintig  Leedjes.  De  agterfte 

Schenkels  zyn  zwart  met  witte  Tandjes,  en 

loopen  uit  in  vier  Klaauwtjes,  boven  en  be- 

halve die  der  Voeten*  Dc  agterfte  Dyën  zyn, 

aan  den  onderkant,  rood.  Het  geheele  Infekt 

ziet ,  van  boven ,  uit  den  bruinen ,  hebbende  de 

fpits  van  't  Borftftuk ,  tuflehen  de  Voorpooten , 
geelagtig. 

De  Heer  Geoffroy  heeft  de  Af  beelding  EIoedk!c> 

van  een  Springhaan ,  omftreeks  Parys  voorko- rige# 

mende,  daar  hy  den  naam  aan  geeft  van  de 

Bloedkleurige  (*) ;  betrekkende,  daar  toe,  niet 

alleen  deeze  Soort  van  Linn^eus,  maar  ook 

die,  welken  Roe  se l  onder  de  kleine  Spring* 
haanc 

(*)  Le  Criquet  enfanglanté.  Hift%  des  Inf.  env.  Paris* 
Tom,  1.  p.  394. 

I.  Deel.  x.  Stuk» 
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V.  haantjes  van  Duitfchland  afgebeeld  heeft  (*). 

Afdeel.  (jjt  de  befchryving  van  dczelven  blykt,  dac 
XXVI  fï 

Hqofd-  deczc  niet  allceD  Bont  9  maar  zeer  verandcrly k 

stuk»    van  Kleur  zyn.   Dit  zelfde  heeft  de  Franfche 

Autheur  ook  in  de  zynen  opgemerkt,  fpree* 

kende  dienaangaande  als  volgt* 

?,Men  vindt  weinige  Soorten,  die  zo  veel 

3,  verandering  onderhevig  zyn.  Sommigen  zyn 

3,  minder  dan  een  half,  anderen  omtrent  een 

3,  Duim  lang.  In  allen  zyn  de  Sprieten  Cy- 

„  lindrifch  ,    beftaande  uit  ongevaar  vieren- 

twintig  Leedjes  ,  en  niet  langet  dan  een 

„  vierde  van  het  Lighaam.  De  Jongen  zyn 

3,  byna  geheel  rood  ,  met  zwart  gevlakt, 

3,  hebbende  het  Lighaam,  alleenlyk  van  on- 

33  deren  ,  groenagtig  geel.  De  VolwalTenen 

3,  hebben  het  geheeleLyf  groenagtig,  en  van 

„  onderen  geeler,  zyndc  alleenlyk  de  agter- 

„  Dyën  aan  de  binnenkant  rood.  Een  byzon- 

„  der  Kenmerk  is  de  gedaante  van  het  Borfi> 

5,  fluk,  dat  van  boven  een  overlangfe  ver- 

„  hevenheid  heeft,  en  twee  anderen,  we« 

„  derzyds  eene,  die^  in  't  midden  aan  de  eerfte 
„  naderende ,  een  foort  van  Kruis  maaken  (f ). 

,3  Bovendien  heeft  deeze  Soort ,  tuflehen  de 

3,  Klaauwtjes  aan  't  end  der  Pooten,  kleine 

33  Kuflentjes ,  die  veel  grooter  dan  in  de  ande- 

„  ren  zyn.  Men  vindt  dit  Infekt  op  alle  Lan* 

,3  deu"* 

Van 

(*)  Tab.  XX.  Fig,  6,  7. 

("f)  Dit  is  het  gekruide  Bcrftftuk,  waar  van  in  de  vooi> 
gaande  Soorten  gefproken  wordt. 



dè  Springraanen. 

Van  dcrgclyken  aart  fchynt  die  Soort  van  V. 

Springhaanen  te  zyn,  welken  Doktor  Scopo-  xx^m 

L  i ,  wegens  de  kromte  der  zydelingfc  van  de  Hoofd-* 

gemelde  verheffingen  op  het  Borftftuk ,  de  Half-  STUK» 

maanswyzen  noemt  (*)  ,  en  waar  van  hy  twee 

Verfcheidenheden  waarnam,  ten  opzigtevande 

Kleur,  hebbende  de  eene  den  Kop,  uitgeno- 

men de  Nek,  het  Borftftuk  op  zyde,  en  de 

Pooten,  roodagtig-  Deeze  waren  in  dc  Velden 

van  Karniolie  niet  zeldzaam. 

(59)  Springhaan  ,  die  ongevleugeld  is ,  van  _ 
ttj  Fedejlri$% 
Kleur  uit  den  rooden  bleekbruin.  Looper, 

Men  heeft  deeze  Soort  op  de  Landen  in 

Swecden  gevonden ,  en  zou  dezelve  gehouden 

hebben  voor  een  Pop  of  Masker,  indien  de 

Paaring  niet  getoond  had,  dat  het  byzondere 

Infekten  zyn.  Zy  hebben  de  Sprieten  Draad- 

agtig,  ftomp  en  korter  dan  het  Lyf,  en  be- 

hooren  tot  de  groote  Springhaanen  van  Swee- 

den. 

XXIX.  HOOFD. 

(#)  Gryllus  Lunulatos.  EnUmöl.  CarnltL  p.  110, 

(59)  Gryllus  Locufta,  colore  liviclo  iacarnato,  Qorpois 

aptero.  Syft.  Nat.  X, 

I*  Deel.  x.  Stuk. 
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Afdeel* 

XXIX,         XXIX.  HOOFDSTUK. 
Hoofd- 

stuk.   De  Eigenfchappen  der  Halfschildigê 

Infekten.   Reden  van  die  Benaaming.  Hunne 

onderfcbeiding  van  de  Schildvleugeligen.  Ma* 

nier  van  Voortteeling.  Verdeeling. 

%eden  der  ̂ T*  ̂lyk  ik  den  naam  van  Schildvleugelige  ge- 

beoaaminge.  \j  geven  heb  aan  de  Infekten  van  den  Eer- 

ften  Rang ,  om  dat  hurme  Vleugels  of  Wieken  , 

in  't  algemeen  ,  als  met  Schilden  gedekt  zyn; 
zo  geef  ik  aan  die  van  den  Tweeden  Rang  den 

naam  van  Halfsckildige  ,  welke  my 

gepafter  voorkwam  dan  die  van  Halfvieugeü^ 

ge ,  gelyk  het  Griekfche  woord  ,  Hemipterus , 

op  't  allernaafte  ,  zou  betekenen.  Immers  , 
wel  verre  daar  van ,  dat  deeze  Infekten  maar 

half  gevleugeld ,  of  met  halve  Vleugels  voorzien 

zouden  zyn,  hebben  de  meeften  van  deezcn 

Rang,  weezentlyk  ,  vier  Wieken,  en  zyn  dus 

meer  gevleugeld  dan  die  van  den  voorgaanden 

Rang ,  in  weiken  de  Dekfchilden ,  doorgaans  $ 

weinig  dïenfl  fchynen  te  doen  in  't  vliegen* 
De  bovenfte  Wieken  zyn  alleen ,  voor  een  ge- 

deelte, wat  ftyver  of  dikker,  en  minder  door- 

fchynendedan  de  onderfte,  gelykende  ten  hal- 

ve naar  Dekfchilden  ,  en  daarom  noem  ikze 

Halffchildige.  Men  vindt  'er  onder  ,  wier 

Wyfjes  ongevleugeld  zyn ,  gelyk  het  Geflagt 

der  Schildluizen ,  die  maar  twee  Wieken  heb- 

ben,  en  in  fommigen*  daar  de  ongevleugeld- 

heid 
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hcid  juift  het  verfchil  van  Sexe  niet  aanwyft,  y. 

gelyk  in  de  Plantluizen ,  zyn  de  vier  Wieken  Lé 

weinig  van  elkander  verfchillende ;  terwyl,  eg-  Hoofd* 

ter,  de  uitwendige  gedaante  die  Infekten  tot  stuk, 

deezen  Rang  betrekt.   In  de  Wantfen ,  in  te. 

gendeel ,  die  byna  de  helft  der  Soorten  uitmaa- 

ken,  is  het  Kenmerk  der  Halffchildigheid  zeer 

blykbaar. 

Het  gene,  egter,  dc  Infekten  van  deezen onderfchei- 

Rang  meeft  van  de  Schildvleugeligen  onder-  ̂  

fcheidt,  is  het  maakzel  van  den  Bek.  Zy  heb* 

ben ,  in  plaats  van  Nypers  of  Kaaken  ,  niet 

dan  een  foort  van  Snuitje,  het  welk  zyn  oor- 

fprong  van  onder  aan  het  Borftftuk  neemt,  of 

langs  hetzelve  nederwaarts geboogen legt, wan- 

neer het  zyn  oorfprong  heeft  van  den  Kop.  De 

Bladzuigertjes  en  Schildluizen  hebben  het  Werk- 

tuig, dat  hun  voor  Bek  verflrekt,  dus,  zeer 

zonderling,  van  het  Borftftuk  afkomftïg.  Voor 

\  overige  verfchillen  zy ,  in  geftalte  des  Lig- 

haams ,  van  de  Schildvleugeligen  niet  zeer  veel. 

Dc  Sprieten ,  evenwel ,  zyn  in  eenige  Geflag- 

tcn,  gelyk  de  Cicade  en  Water- Wants ,  naauws- 

lyks  te  vinden ;  terwyl  de  Water  -  Scorpioen , 

in  tegendeel,  de  Voorpooten  zodanig  geplaatft 

heeft j  dat  dezelven  zig  als  Sprieten,  die  de 

gedaante  van  Kreeftfchaaren  hebben,  vertoo. 

nen.  Sommigen  hebben  agter  de  Netswyze 

ook  gladde  Oogen,  *  in  overeenkomft  met  de*  ziebiatfe, 

Wefpen  ,  Byën  en  de  mcefte  ViervIeugeIige^^T^ 
Infekten. 

Het 
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De  Halfschildige 

Voorttee 
ling. 

V.        Het  Snuitje,  dat  in  de  Haiffchildigen ,  aft 

XWXL'  gezegd  is'  voor  Bek  verftrekc^  is  ia  ecnigen  > 
Hoofd,  d^r  het  van  den  Kop  afkomt,  zo  lang,  dat 

stuk.    het  9  ajs  >c  ware  ?  hun  agter  na  fleept ,  fleeken- 
de  ver  uit ,  voorby  het  Agterfte  van  het  Lyf  ♦ 

Het  Borftftuk  is,  in  fommigen,  als  niet  den 

Kop  vereenigd ,  zo  dat  zy  geen  Hals  hebben  , 

die  in  anderen,  gelyk  de  Planduizen ,  zeer  zigt- 

baar  is.  Bovendien  is  't  opmerfcelyk,  dat  ia 
deeze  laatften ,  en  anderen ,  de  Voeten  maar  uit 

één  Lid  beftaan,  in  fommigen  uit  twee,  doch 

in  de  meeften ,  gelyk  in  de  Cicaden  en  Want- 

fen,  uit  drie  Leedjes;  zo  de  Heer  Gsoffroy 

aanmerkt. 

Wat  de  Voortteeling  aangaat,  daar  omtrent 

kan  men  van  de  Halffchildigen ,  in  't  algemeen , 

zeggen,  dat  zy  zeer  weinig  verfehilien  van  de 

laatfte  Geflagtea  der  Schild  vleugeligen  ,  by 

voorbeeld  de  Springhaanen  en  Krekels,  Uit 

het  Ey  voortgekomen ,  vertoonen  zy  zig  niet 

als  Wormen  ,  gelyk  de  Maskers  van  de  Torren 

en  dergelyken  ;  of  grootelyks  in  gedaante  ver- 

fchillende,  van  het  volmaakte  Infekt,  gelyk 

de  Beeften,  die  in  Water-Torren  veranderen: 

het  voornaamfte  onderfcheid  met  hunne  Moer, 

beftaat  daar  in ,  dat  zy  kleiner ,  en  geheel  on- 

gevleugeld zyn*  Als  men  de  jonge  Wantfexi 

öf  jonge  Cicaden  met  het  Mikroskoop  onder- 

zoekt, zal  men  die,  hoe  klein  ook,  in  Geftal- 

te  nagenoeg  met  de  grooten  overeenkomftig 

vinden:  doch  zy  zya  van  Dekfchilden en  Vleu- 

gelen 
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gelen  ontbloot.  Op  deezen  eerden  Staat,  wel-  V. 

ken  men  dien  van  Masker  noemen  kan ,  volgt  ̂ ^jx.* 
de  tweede,  dat  is  die  van  Pop*  tot  welken  Hoofd. 

het  Infekc  komc  door  een  enkele  afftrooping  STmu 

van  de  Huid  ,  en  zyn  geheele  Verandering  be- 

ftaat  daar  in ,  dat  zig  alsdan  de  Stompjes  van  de 

Wieken  vertoonen.    De  laatfte  Geftaltewiffe- 

ling  geeft  'er  alleenlyk  Vleugelen  aan ,  of  doet 

die  Werktuigen ,  welke  in  de  gemelde  Stomp« 

jes  of  Knobbeltjes  famengefronzeld  waren  ± 

zig  uitfpreiden.  In  de  genen ,  egter ,  die  geen 

Vleugels  hebben  ,  gelyk  de  Wyfjes  van  de 

Schildluizen  ,  fommige  Plantluizen  en  de  ge- 

meene  Weegluis ,  beftaan  de  Veranderingen 

alleenlyk  in  de  verfcheide  Vervellingen  of  af- 

leggingen der  Huid. 

De  aangroeijing  van  alle]  deeze  Infektea 

gefchiedt  ,  even  als  in  de  Schildvleugeligen  * 

voor  dat  de  Maskers  in  Poppen  veranderen  * 

dat  is ,  voor  dat  zig  de  Stompjes  der  Vleuge- 

len aan  het  Lyf  vertoonen.  Men  mag  daar 

uit,  met  reden,  befluiten,  dat  die  Vleugels  of 

derzei  ver  Vormen  ,  in  de  eerfte  Staat ,  dat  is , 

die  van  Masker,  even  als  de  Wieken  der  Ka- 

pellen ,  geformeerd  zyn  *.   Hunne  Poppen  *  zie  't 

verfchillen  van  de  gewoone  Poppen,  daar  in  jbwslwu 

dat  zy  Voedzel  gebruiken ,  en  zig  loopende 

beweegen,  gelyk  die  der  Springhaanen.  Van 

dit  verfchil  der  Poppen,  of  Nimfen,  gelyk 

fommigen  ze  noemen ,  heb  ik  te  vooren  reeds 

gefproken  +♦  t  /*  Ztm 

U  déél.  x-  Stuk.  Q  Hcê 
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V.        Het  getal  der  Infekten  van  deezen  Rang  is 

XXn£EL  ODgelyk  k,einer  dan  dat  der  Schildvleugeligen , 
Hoofd    waar  va^  ik  tuflchen  de  zes  en  zevenhonderd 

stuk.    Soorten ,  in  vyf-en-twintig  Gefïagten  ,  be- 

Vcideeimg,  fchreeven  heb:   terwyl  van  de  Halffchildigen 
maar  zeven  Geflagcen  ,  en  daar  in  omtrent 

tweehonderd   Soorten  voorkomen.    Van  de 

Wantfen  alleen  zyn  vyf*en-tagtig van  de  Ci- 

caden twee-en- veertig ,  van  de  Plantluizen  vyf- 

en-twintig  Soorten  aangetekend  door  onzen 

Autheur  :  zo  dat  deeze  drie  meer  dan  drie 

vierden  uitmaaken  onder  de  Infekten  van  dee- 

zen Rang.   Geoffroy  volgt  hem*  als  ge- 

*  jr Zelfde,  zegd  is  *,  in  dit  ftuk  met  weinig  verandering; 

°s*   doch  maakt  zyne  voornaame  onderfcheiding 
naar  het  getal  der  Leedjes,  die  in  de  Voeten 

of  het  onderfte  deel  der  Pooten  zyn ,  het  welk 

hem  aanleiding  heeft  gegeven   tot  het  maa- 

ken  van  eenige  nieuwe  Gefïagten,  gelyk  wy 

zien  zullen. 

XXX.  HOOFDSTUK. 

Btfchryving  van  H  Geflagt  &  Cicaden,  an* 

ders  ook  Cigalen  en  van  fonmigen  Lieremans  of 

Lierdraaijcrs  genaamd;  tot  welken  de  zogenaam* 

de  Lantaarndraagers ,  en  anderen,  lehooren. 

Nam    Qnder  de  Halffchildigen  heeft  tM**** 
de  eerfte  plaats  gegeven  aan  het  Geflagt 

van  Infekten ,  dat  den  naam  draagt  van  Cicada  9 

wek 
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welke  waarichynlyk  van  hun  Gezang  zynen  V. 

oorfprong  heefu   De  Italiaanen  volgen  deeze  Ay^L§ 
benaaming  mee  hun  Cicala  of  Cigala ,  de  Spaan-  Hoofde 

fchen  zeggen  Cigaro  of  Cigatra,  de  Franfchen  STUK* 

Cigale,  't welk  fommigen  onderons  navolgen7, 

die  deeze  •  Diertjes  Cigalen  noemen ;  doch  ik 

oordeel  het  beter ,  den  naam  te  behouden  van 

Cicadei*   Aldrovandüs  merkt  met  re* 

den  aan ,  hoe  dit  woord ,  by  fommigen  onder 

de  Nederlanders  ,  verkeerdelyk  Krekel  vertaald 

wordt  (*);  alzo  dat  een  ander  zeer  bekend 

Üag  van  Infekten  is  ,  gelyk  wy  gezien  hebben. 

Evenwel  vind  ik  de  benaaming  van  Boom-Kre- 

kels niet  oneigen  ,  cn  beter  dan  die  van  Liere- 

mans of  Lier draaij er s  >  welke  thans  gemeen  is. 

Voorts  geloof  ik  dat  hy  mis  heeft,  wanneer 

hy  zegt,  dat  deEngellchen  hetzelve  Grasbupper 

noemen ;  dewyl  dit ,  by  hun ,  de  algemeene 

naam  is  der  Springhaanen.    Nu  fpringen  veel 

Cicaden  ook  wel ;  doch  zeer  zeldzaam  in  het 

Gras,  en  daarom  wordt  insgelyks  het  woord 

Cicade ,  op  zyne  Plaat,  ten  onregte,  in  't 

Hoogduitfch,  Hewfchrekken,  datisHooy-Sprin- 

gers  (f)  vertaald.   Sommigen  willen,  dat  zy, 
in 

(*)  Men  vindt  het  dus  overgezet  ,  niet  alleen  in  het  Lexi- 
con van  Pitiscus,  maar  ook  in  de  Nomenclator  van  H  A- 

drianus    Junius,    die    zegt  Cicada. 

JSjEfeï.     Cigale;  en,  dat  meer  is,  zelfs  in  de  By  bel  der 

Natuure  van  SWAMMEBDAM. 

(f)  Een  omftandige  afleiding  van  dit  Hoogduitfché 
Woord,  in  deszelfs  verfcheiderley  veranderingen  j  vindt  men 

I.  Deel.  X.  Stuk.  Q  2  in 
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V*  in  't  Griekfch,  Tettigesoï  Tettigoniai  genoemd 
Afdeel*  werden  (*). 

Hoofd-  ̂ e  Kenmerken  der  Cicaden ,  zyn ,  behalve 

stuk*  die  der  Halffchildigen  in  't  algemeen  ;  dat  zy 
Kenmerken.  eeQ  De(^erwaards  geboogen  Snuitje  hebben  in 

plaats  van  Bek ;  dat  de  Sprieten  korter  dan  het 

Borfiftük  zyn ,  de  vier  Wieken  Vliezig  en  niet 

vlak  maar  wederzyds  afloopende  ,  ̂en  dat  de 

meeften  met  Springpooten  zyn  voorzien* 

Soorten.  Hy  heeft,  in  dit  Geflagt,  zes  verdeelingcn 

gemaakt;  de  eerfte  van  de  genen  die  by  Nagt 

Licht  geeven ,  gelyk  de  Lantaarndraagers ,  waar 

van  vyf:  de  tweede  van  de  genen  die  hy  Bla- 

derige  noemt,  waar  van  drie:  de  derde  van  de 

Kruisdraagers ,  waar  van  ook  drie :-  de  vierde 

van  die  Zingen ,  waar  van  elf:  de  vyfde  van  de 

Schuimende  waar  van  twaalf:  de  zesde  van  de 

genen  die  de  Wieken  op  zyde  omgejlagen  heb- 

ben, waar  van  agt:  en  dus  heeft  hy,  in  't  ge- 

heel, 

in  'c  Werk  van  Frï'sch,  de  Inlerd?rg  van  3t  IX.  TÉèit, 
alwaar  die  Autheur  opmerkt ,  dat  de  Springhaanen,  in  Duir'fch- 
land,  ook  wel  den  naam  voeren  van  J^£Ilft2ff  /  J^SÜT* 

poffel  /  ïlonjlHjaffeï;  ais  ook  van  tyd&ztftfynfo* 

ïitll  •    hoewel  menze  'er ,  gemeenlyk  ,  noemt  J§>P2Z\iïi* 
feï  of  ̂p?inïtfiaïjnen/en  fomtyds  <$}%te#fztbmf 

dat  is  Graspaarden.  Zie  bladz.  206,  Her  voor,  alwaar  ik 

Jpreek  van  de  verfchillende  benaamingen  der  Springhaanen. 

('*).  Het'  laatftgemelde  Woord ,  welks  eigentlyke  oorfprong- 
geheel  onzeker  is  (zie  bladz.  155  ,)  heeft  onze  Autheur  ge- 

bruikt tot  een  bynaam  der  Springhaanen ,  welker  Wyf  jes  aan 

at  agter-end  een  lange  breede  Legfplts  of  Sabel  voeren,  om  de 
Eijeren  in  den  Grond  te  booren*  Zie  bladz*  182,  enz». 
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beef,  twee  en-veertig  Soorten  van  Cicaden  aan-  V. 

getekend.  A^E£L- 

Hoofd» 
EERSTE   ARTIKEL.  stuk. 

NOCT1LUC2E.  Lantaarndraagcrs. 

Met  den  Kop  van  vooren  uitgerekt  tot 

een  langwerpige  Blaas, 

(1)  Lantaarndraager ,  die  regt  voor  aan  den  r; 

Kop  een  Ovaale  Tromp  heeft ;  de  Vleu*  fthe.mdi~ 

gels  bleekbruin,  de  agterjien  met  Oogjes.  Latermna*
 

De  Heer  Reaümur  oordeelde  dat  dit  In- 

fekt,  van  wegen  het  Snuitje  welk  hetzelve  on* 

der  aan  het  Borftftuk,  agterwaards  omgeboo. 

gen,  heeft,  gebragt  moefi:  worden  tot  de  Pro* 

Cigales  of  naar  Cicaden  zweemende  Infekten. 

Hy  heeft  'er  onderzogt  3  die  van  Cayenne  te 
Parys  gebragt  waren ,  zynde ,  volgens  de  Af. 

beelding,  welke  hy  'er  van  geeft,  met  onze 
Surinaamfche  byna  overeenkomftig.  De  Kleur, 

egter ,  fehynt  merkelyk  verfchild  te  hebben , 

van  die ,  welke  in  't  Werk  van  Juffrouw  M  e- 
rian,  en  door  R  o  e  s  e  l  is  gebruikt ;  komen- 

de nader  overeen  met  die  van  onze  Lantaarn. 

draa- 
(1)  Cicada  fronte  roftrata  ovali  re&a,  Alis  lividis,  pofti- 

cis  ocellatis.  Syft.  Nat,  X.  Gen,  19$.  Cucujus  Pcmvianus^ 

Gkew.  Muf.isZ.  T.  13.  Laternaria,  Meiuan.  Sur,  T, 

49.  REAUM.    Inf.  V.   T«  20.    f.  ̂   7,  ROE  $,  Inf,  IJ, 

Qryll.  T.  28,  2p. 

L  Deel,  x.  Stuk  Q  3 



a46     Beschryving  van 

V.      draagers,  zo  als  wy  dezelvcn  gedroogd  heb 

ben.    Zie  hier  zyne  beichryving  van  dit  In 

Hoofd-  fekt  (*). 
STUK. 

Lantaarn- 
draaier. 

De  Kop  is  5  van  het  Borftfluk  af  gerekend 

tot  daar  de  Lantaarn  begint ,  zeer  kort  en  niet 

langer  dan  de  breedte ,  die  een  Ring  van  't  Lyf 
heeft:  maar,  als  men  de  Lantaarn  neemt  voor 

een  deel  van  den  Kop ,  zo  is  de  Kop  wel  zo 

lang  als  't  Lyf  9  hebbende  aan  het  begin  een 

foort  van  Bult  en  aan  't  end  rond  uitloopenden 
De  Lantaarn  is  Olyf kleur,  maar  met  eenige 

bruine  Screepen  en  Vlakken ,  als  ook  met  rood. 

agtige  Streepen  en  Knobbeltjes,  op  zyde  zo 

wel  als  van  onderen.    Deeze  Lantaarn  vindt 

men  ,  van  binnen  ,  geheel  hol.    Aan  haar  be- 

gin  is  ,  op  ieder  zyde ,  een  Netswys'  Oog , 
roodagtig  van  Kleur ,  geplaatft  in  een  Schulp, 

agtig  holletje ,  dat  van  onderen  halfmaanswy- 

ze  is  uitgefneeden.   Een  weinig  laager ,  op 

die  zelfde  Vlakte,  is  een  kleiner  halve  Bol, 

ruuw  van  Oppervlakte,  welke  in  de  Afbeel- 

dingen van  Juffr.  Merian  niet  gebragt  is. 

Tuffchen  beiden  vindt  men  een  bym  Cylin- 

drifch  Tepeltje.    De  bovenfte  Wieken  zyn 

vaneene  verwelkte  Olyfkleur  (f),  met  brui- 

ne  Vlakjes  en  wit  geftippeld:  de  onderfte,  een 

weinig  meer  doorfchynende ,  en  korter ,  doch 

tevens  breeder,  hebben  de  fierlyke  tekening 
vaa 

(*)  Mem.  fur  les  Inf.  Tom.  V.  I.  Part,  Anift,  174^. 

Pa    2-J-3  . 
(t)  Lc  couleur  <f  unc  Oli</e  pochetcet 

\ 
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van  een  groot  Oog  ,  gelykende  cenigermaate  V. 

raar  die  van  Paauwe  Vederen  ,  het  helderde  ̂ q^l' 
Olyf kleur,  het  bruine  Koffykleur  getekend.  Hoofd- 

De  geftalte  en  grootte  blykt  dqidelyk  ge-  &TÜK« 

noeg  uit  onze  Afbeelding  ,  die  naar  een  zoda-  dral^rT 
mg  Infekt ,  dat  taamelyk  compleet  bewaard  G&dte. 

was ,  is  gemaakt.    De  Kleuren  zyn ,  in  deFl"^g  **r< 
genen,  die  wy  hebben,  ook,  op  ver  naa,  zo 

hcog  en  fchoon  niet  als  in  de  Afbeeldingen  van 

Merian,  of  van  Roesel,  welke,  gelyk 

zy  in  de  Eerfte  Uitgaave  van  zyn  Werk  ge- 

kleurd zyn  ,  zyn  eigen  befchryving  vry  veel 

overtreffen.   De  Grond  van  de  Lantaarn  is, 

volgens  zyne  befchryving ,  glanzig  bleek  Olyf- 

kleur ,  en  in  de  Afbeelding  bleek  geel ;  die  der 

vier  Wieken  verblikt ,  dat  is  verbleekt  of  ver- 

fchoocen  geel  (*):  daar  de  Grondkleur,  ten 

minfte  in  de  Eerfte  Afbeelding,  my  voorkomt 

wel  hoog-geel  te  zyn.   Voorts  heb  ik  de  roo- 

de  Vlakken  en  Streepen  nooit  op  deeze  ïnfek- 

ten  zo  hoog  en  fchoon  gezien  :  doch  het  kan 

zyn ,  als  gezegd  is  ,  dat  dezelven  zig ,  in  'c 

Leven ,  veel  fraaijer  vertoonen  (f). Wat 

faröc  fufjtcn.  bi.  134. 

(|)  Volgens  de  befchryving,  welke  Monfr.  Fermin, 

die  als  Apotheker  in  Suriname  gewoond  en  aldaar,  zo  zyn 

Ed.  meldt ,  Waarneemingen  in  't  werk  gefteld  heeft ,  ons 

van  den  Lantaarndrager  geeft,  zou  de  Kleur  niet  fraaijet 

zyn ,  dan  van  de  Onzen :  doch  het  fchynt ,  dat  zyn  Ed.  die 

befchryving  uit  Re  AU  MUR,  en  zelfs,  doo*  overhaafting  of 

I.  Deel  X.  Stuk»  Q  4  **" 



248      BeSCHR?  VIN.G  VAN 

V.        Wat  de  Oogen  belangt,  maak  ik  nog  eea 

<XXx!U  aanmerking  ,  welke  met  die  van  Roes  el 
Hoofd-  ftrookt.  De  twee  onderfte  en  kleinfte,  naame- 

$w%*    jyk^  hebben  meer  de  gedaante  van  heele,  dan 

draler  ha^ve  Bolletjes ,  en  zyn  als  op  een  fteekje  ge- 

Be  oogen.  plaatit ;  terwyl  de  Oppervlakte  van  dit  Bolletje 

niet,  als  die  der  Netswyze  Oogen,  met  Fa- 

cetten,  maar  als  met  Pukkeltjes  bezet,  en,  ge- 

lyk  Reaumur  re  regt  aanmerkt,  geheel  Sa- 

grynagtig  is.   Hy  vraagt ,  of  deselven  ook  Oo- 

gen zouden  zyn?  Ik  vind  minder  zwaarigheid , 

om  dezelven  te  houden  voor  het  Werktuig  van 

de  Reuk,  dan  van  't  Gehoor:  doch  moet  be- 

kennen, dat  het  gebruik  van  deeze  Deelen, 

zo  wel  als  dat  der  Sprieten  in  alle  Infekten , 

een  Raadzel  is.    Dat  zy  tot  befchutting  der 

Oogen  zouden  dienen,  gelyk  Roes  el  zig 

verbeeldt ,  is  my  gantfch  onwaarfcbynlyk. 

Op  de  zelfde  Plaat,  waar  Juffrouw  M^- 

rtan  de  Lantaarndraagers  vertoont,  geeft  zy 

ook  de  Afbeelding  van  de  Lieremans  of  Cica- 

den,  welke  de  Indiaanen  haar  hadden  willen 

wys  maaken,  dat  in  Lantaarndraagers  veran- 

derden. Het  fchynt  dat  zy  niet  alleen  zulks 

geloofd  heeft ,  maar  ook  hetzelve  heeft  willen bewy* 

anders,  zeer  gebrek  kei  yk  gekopieerd  heeft.  By  voorbeeld, 

\vanncer  hy  zegt:  Les  yeux  font  a  refeau  &  pres  de  leur  orï* 

gine  de  couleur  rougeatre :  in  plaats  van:  Pres  de  l' origine  de 
la  Lanterne  %  il  y  a  de  chaque  Cóté  un  Oeil  a  rezeau ,  de 

couleur  rougeatre,  °  Zit  Hijl.  Natur,  de  la  Ho(l,  Equmoxiak* 
Amft,  1755.  p.  i3<J« 
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bewyzen;  doordien  zy  een  dergelyke  Vlieg '  v. 

aan  den  Bloefem  van  een  Granaat-Appel  Boom  A^^L# 
hangende,  in  de  gemelde  Verandering  vertoont.  Hoofd. 

Men  kan  derhalve,  volgens  Reaumur,  dit  stuk. 

ftuk,  hoe  onwaarfchynlyk  ook  aan  fommigen^^rns> 
voorkomende  ,  niet  geheel  verwerpen ;  maar 

vergelyken  het  met  hem,  by  't  Haft,  dat,  na 

reeds  gevloogen  te  hebben ,  nog  een  Huid  of 

bekleedzel  aflegt.    De  fchuilhoeken  der  Na. 

tuur,  immers ,  zyn  nog  op  ver  naa  niet  geheel 

doorgrond ! 

Het  geen  die  Dame,  wegens  de  Eigenfchap  Lichtende 

der  Lantaarndraagerèn ,  aantekent ,  is  niet  minder  EjsenIchaP- 

wonderbaar.  De  Glimworm  en  Lichtgee- 

vende  Torren  van  Europa,  hebben  eenige  plek* 

jes  aan  hun  Lighaam  of  van  onderen  ,  die 

fchynzel  geeven  in  't  duifter  ;  doch  hier  is  hee 
die  geheele  Tromp,  voor  aan  den  Kop,  welke 

een  helderen  Glans,  byna  als  vaneen  Kaars, 

verfpreidt;  zo  groot,  dat  men  'er,  zo  zy  aan* 

merkt,  de  Kourant,  in  't  donker , by  zou  kun, 
nen  leescn.  Veelen  van  deeze  Infekten  haar , 

op  zekeren  tyd,  door  de  Indiaanen  levendig 

gebragt  zynde,  deedt  zy  die  by  elkander  ia 

een  groote  Houten  Doos,  voor  dat  zy  nog  van 

die  Eigenfchap  wift:  daar  op  werdt  zy,  des 

nagts ,  wakker  gemaakt  door  eep  ongemeen 

Geraas  y  en  ,  uit  het  Bed  gefprongen  ,  beval  zy 

Licht  te  brengen.  Men  deedt  de  Doos  open  9 

doch  verfchrikte  dermaate,  dat  dezelve  op  den 

Grond  viel:  want  daar  kwam,  by 't  openen , 

I.  deel.  X,  Stuk»        Q  5 



2$o    Beschryving  van 

V.      als  een  Vlam  uit  voorc,  diet'elkens,  wanneer 

AXXXL#  'er  CGn  an<^er  ̂ n^t  uit  v*00§>  zig  met;  eea 
Hoofd-  nieuwen  Glans  verhief;  tot  daczy,  eindelyk , 

tuk .    vaQ  haare  fchrik  bedaard,  de  lafekten  weder 

draag^T'   by  elkander  deedt  verzamelen. De  coucou-    Onze  Autheur  betrekt  tot  deeze  Soort  den 

ïcau  Peruviaanfchen  Cucujus  of  Coucouyou ,  een  Infekt 

van  byftere  grootte ,  daar  de  Indiaanen  binnens- 

huis toe  een  Lamp  of  Kaars,  en  buitenshuis 

toe  een  Lantaarn  gebruik  van  maakten,  inzoh* 

derheid  op  de  Jagt  van  Konyntjes  of  dergelyke 

Dieren  (*).  Deeze  Infekten  zelf  willende 

vangen  ging  de  Jaager  ,  volgens  Nierem- 

berg,  tegen  't  aanbreeken  van  den  Dag,  met 
een  brandend  ftuk  Houts  ten  huize  uit ,  en  riep , 

hetzelve  in  %  ronde  draaijende  ,  verfcheide 

maaien  Coucouyou,  waar  op  de  Infekten,  door 

't  Licht  aangelokt ,  hem  naderden  en  zig  lieten 

vangen.  Men  lietze,  vervolgens,  in  de  Hui- 

zen loopen ,  alwaar  de  Muggen  door  hun  ver- 

vernield werden :  doch  daar  uit  zou  fchynen  te 

blyken  ,  dat  het  onze  Lantaarndraagers  niet 

kunnen  zyn,  die  geen  Nypers  of  Bek,  maar 

alleenlyk  een  Zuiger  hebben,  onder  aan  het 

Lyf. 

(2)  Lan- (*)  Dit  zelfde  getuigt  Linn^eus  van  de  Weftindifche  Lan_ 

taamdraagers ,  zeggende :  de  Tnwooners  binden  zig  deeze  In- 
fekten aan  de  Voeten  of  Schoenen ,  aan  den  Hoed  of  andere 

Deelcn,  wanneeï  zy  by  Nagt  in  de  BofTchen  moeten  gaan . 

kunnende  dus  den  Weg  vinden,  even  als  met  behulp  van  een 
Fakkel  of  Kaars;  Stokk.  Verb.wm  17+6, 
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2)  Lantaarndraager  met  een  Elswyze  5  op- 

Kop :  de  Dekfchilden  groen  met  bleek  geel  Hoofd. 

geftippeld;  de  Wieken  geel,  aan  de  tip*  STÜK" 

Deeze  foort  is ,  by  R  0  e  s  e  l  ,  ook  zeer  fraai  \ 

afgebeeld ,  en  vertoont  de  Dekfchilden,  gelyk 

wy  ze  hebben  ,  donker  of  Grasgroen  ,  Nets- 

wyze  met  bleek  groene  ftreepjes  doorweeven , 

en  getekend  met  hoog-geele  Vlakken ,  die  hier 

en  daar  famenloopen  of  in  elkander  vloeijen  5 

en  allen  Witagtig  zyn  gezoomd.  Of  dit  In- 

fekt ,  leevende ,  insgelyks  Licht  geeve  ,  be- 

paalt hy  niet  >  en  zulks  is  ook  niet  blykbaar 

uit  het  Vertoog,  dat  Linn/eus  daar  van  ge- 

geven heeft  in  de  Stokholmfche  Verhandelin- 

gen ,  alwaar  zyn  Ed.,  na  eenige  vooraf- 

spraak aangaande  de  Lichtgeevende  ftofFen  in 

alle  de  Ryken  der  Natuur,  en  wegens  den  Su- 

rinaamfchen,  zo  even  befchreeven,-  aldus  fpreekt. 

Het  Chinecfche  Lichtende  Infekt,  onlangs 

door  den  Heer  Geheimen  Raad  Raeen  aan 

de  Akademie  gezonden,  behoort  tot  het  Ge- 

flagt  dei:  Cicaden,  zo  wel  als  de  Surinaamfche 

Lantaarndraager.    Het  heeft  den  Borft  zee* 

pen  zwart. 11. CandeUria. 

Chineefche, 

kort  , 

vktdibus  luteo-pun&atis ,  Alis  flavis,apice  nigris.  AU,  Stockh. 

3746.  p.  63.  T  1.  f  5.6.  EDW.  T  J2o.  ROES.  Inf? 

II.  Grytl.  189.  T  3°» 

I  Deel.  X.  Stuk. 



Sj2        BE8CHR  Y  VING  VAN 

V.     kort,  agter  aan  de  Rug  driekantig,  van  Kleur 

Afdeel.  aj$  »t  Lyf  fat  geel  is,  en  beftaat  uit  zeven  of 

Hoofd-  agt  Ringen,  doch  van  onderen  zwart,  met  een 

stuk*    gcelen  rand  aan  ieder  Ring.   De  twee  bovenfte 

is»t**rn-  wieken,  de  langden  en  fmalften,  zyn  met  on- 

telbaare  groene  Streepjes  doorweven ,  het  welk 

op  den  zwarten  Grond  een  zeer  ongewoone  en 

aartige  Vertooning  maakt.   Voorts  zyn  die 

Vleugelen  gebandeerd  en  befprengd  met  hoog 

geele  Vlakken ,  welke  in  witte  Ringetjes  ftaan. 

De  onderfte  Wieken ,  korter  en  wel  eens  zo 

breed,  zyn  geheel  geel,  doch  naar  de  tippen 

toe  wel  voor  een  derde  gedeelte  zwart.  De 

Pooten  zyn  geel ,  maar  de  Voeten  van  de  vier 

voorden  zwart  van  kleur.  De  Snuit  of  Zuiger, 

van  figuur  als  een  Els ,  en  byna  zo  lang  als  het 

gantfche  Lyf,  legt  tuflchen  de  Pooten  agter* 

waards  geftrekt.   Men  kan  daar  uit  vermoede- 

lyk  befluiten,  dat  dit  Schepzel  van  Boombla- 

deren  leeft ,  die  hetzelve  met  deezen  Zuiger 

prikt ,  en  dus  het  Sap  daar  uit  haalt. 

Voorts  fpreekt  Linnjeus  v$n  de  gedaante 

van  den  Kop ,  die  van  vooren  een  langen ,  dun- 

nen  ,  hoekigen  Tromp  heeft  ,  een  weinig  naar 

om  hoog  geboogen ,  en  van  binnen  hol.  De- 

zelve ,  zegt  hy ,  doet  dit  Infekt  zeer  naar  den 

Surinaamfchen  Lantaarndraager  zweemen ;  doch 

of  die  Snuit  Licht  geeve  in  den  duifter,  ge* 

lykerwys  de  dikke  Tromp  van  het  gemelde, 

is  rny  onbekend ,  en  men  zou  zulks  nader  van de 
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de  genen  ,  die  naar  de  Ooftindiën;  reizen  ,|  moe-  V. 

ten  verneemen  (*).  ^xjP* 
Hoofd* 

(3)  Lantaarndraager  met  een  Elswyze  opwaards  STm* 

gekromde  Tromp ,  voor  aan  den  Kop  ,  bet  \rl^ZT 

Lyf  graauwagtig  groen.  nr. 
JPhofpboreaê 

(4)  Lantaarndraager  met  een  fpitfe  opwaards  iv. 

gekromde  Tromp?  voor  aan  den  Kop:  bet  N°mviia* 

Lyf  groen,  de  Wieken  Glasagtig. 

(5)  Lantaarndraager  met  een  regt  uitfleekende  v. 

Tromp,  voor  aan  den  Kop;  bet  LyfvanLucernt 
loven  groenagtig  %  van  onderen  geel. 

Deeze  drie  byzondere  foorten  van  Lantaarn- 

dragers, naaft,  zo  't  fchynt,  met  den  Chinee- 
fchen  overeenkomftig , heeft  de  Heer  Rol  an- 

der in  Amerika,  waarfchynlyk  omtrent  Suri- 

name of  op  Sint  Euftathius ,  waargenomen  (*). 

Uit  de  Latynfche  Bynaamen  fchynt  teblyken^ 

dat  zy  in  't  donker  Licht  geeven* 

In  'e (*)  VerhtndL  dei  Konigl.  Zweedfche  Akad.  voor  't  jaar 
1746.  bl.  66. 

(3)  Cicada  fronte  roftratS  Subulata  adfcendente,  Corpore 

grifeo-glauco.  Syfi.  Nat.  X. 

(4)  O'cada  fronte  roftrata1  acumirïata  adfbendente,  Corporc 
viridi ,  Alis  hyalinis.  Syft%  Nat.  X. 

(5)  Cicada  fronte  roftrata  prominente,  Corpore  fuprs  vi- 
ïldefcente,  fubtus  fiavo.  Syft.  Nat,  X« 

(*)  Hy  is,  namentlyk,  in  't  jaar  1755»  naar  die  plaatfès 
gewceft.  Syjt,  Nat,  X.  pag.  2. 



2J4     BeschRYvino  vük 

V,        In  'c  Werk  van  Seb  a  vind  ik  de  Afbeelding 

Afdeel.  ^  van  Lantaarndraagers  ,'  wier  Tromp  van 
ttooro.  alle  de  gemelden  verfchilc,  als  zynde  niet  Bol. 

stufc.    agcïg  rond,  gelyk  in  de  Weliindifche,  nog  dun 

dralVr^'  en  El$wyze>  gelyk  in  de  Chineefche,  maar 
breed  en  aan  de  kanten  gehakkeld  of  met  Tand- 

jes ingefneeden ;  hoedanig  een  Voorwerp  ik 

onlangs  gezien  heb;  waar  uit  het  blykt,  dat 

*er  inderdaad  zulke  Infekten  zyn  ,  die  vaa 

fommigen  Duivelskop  genoemd  worden. 

TWEEDE  ARTIKEL. 

F  O  LI  AC  E  JE.  Bladerige. 

Met  het  Borftftuk  Vliezig  op  zyde  plat  t 

het  Lyf  niet  van  de  kleinften. 

vt.        f6)  Cicade  die  rondbladerig  en  zwart  is ,  met 

foiiata.    *  een  boog. 
Gebladerde 
Cicade. 

Zeer  zonderling  is  de  Geftalte  van  deeze 

fekten ,  waar  van  men ,  zo  't  fchynt ,  nog  ner- 
gens de  Afbeelding  vindt ,  dan  in  het  Werk  van 

Juffr.  Merian  5  alwaar  zulk  een  Beeftje* 

dat  wel  naar  een  Kapelletje  gelykt ,  op  de  V. 

Plaat,  onder  aan,  op  het  Caffave- Brood 

zittende ,  is  vertoond ,  zonder  dat  'er  in  de  be. 

fchryving  iets  van  gemeld  wordt.  DeGeeRj 

die  'er  zodanig  een  uit  Indie  hadt  ontvangen , heefc 

(*)  IV.  DOL.  Tab.  LXXVII.  Fig.  5,5,7,  8. 

(6)  Cicada  foliacca  rotimdata  nigra  a  arca  albtf.  Syfti  Nat.X. 
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heeft  daar  van  de  volgende  bcfchryving  mede  v. 

gedeeld.  AFDrafc. 

Het  Borftftuk  beftaat  uit  een  loodregt  Blaad-  Hoofd. 

je  ,  als  een  half  doorgefneeden  Hart ,  voorvvaards  STÜ,U 

rond,  zwart  van  Kleur,  doch  in  de eene  Sexe 

wederzyds  met  een  witte  boog;  in  de  andere i 

van  vooren  met  en  witte  ftreep ,  en  met  een  wit- 

te boog  van  agteren.  Agter  en  onder  't  Borft- 

ftuk heeft  het  Lyf  twee  zwarte  Dekfchilden  en 

twee  witte  Wieken.  De  Voorpooten  zyn  aan 

't  uiterfte  Leedje  knobbelig. 

(7)  Cicade,  die  Bladerig  is,  van  Loven  uiU  vir. 

gefpreid;  met  den  Snuit  zeer  Jlomp.  Lovefige!" 

In  deeze  Weftindifche  beftaat ,  volgens  de 

Waarneeming  van  den  Heer  Rolander,  het 

Borftftuk  uit  een  graauwagtig  Blaadje,dat  overend 

ftaat  ,  en  den  bovenrand  uitgefpreid  heeft, 

voorwaards  uitloopende  in  een  als  afgeknotte 

Snuit;  agterwaards  fmalier,  zo  lang  als  't  Lyf, 
naar  beneden  toe  fcherp.  De  Dekfchilden  zyn 

dwars  Ovaal  en  van  een  zelfde  kleur.  Het  heeft 

Glazen  Vlerken  en  de  Pooten  kort. 

(8)  Cicade,  die  Bladerig  is,  van  vooren  en  _  VIïT- Squamigera. 

van  agteren  Jcherp  gejnuit.  schubdraa- 

ger, 

Deeze  is  aan  de  eerfte  der  Bladerigen  zeer 

ge-
 

(7)  Cicada  foliacea  ,  Dorfo  repando,  Roftro  obtufifllmo. 

Syft.  Nat,  X. 

(8)  Cicada  foliacea,  antice pofticeque  roftrata,  acuta.  Syft* 
Nat.  X. 

I.  Deel.  X,  Stuk. 



Hoofd- 
stuk. 

Ruitswys' geblader  ae Cicade. 

^56    Beschryving  van 

V.      gelyk ,  maar  kleiner  en  bleekbruin  graaüwagtig; 

Afdeel.  jjec  Borftftuk  klimt  voorwaards  op  tot  een 
XXX 

fcherpagtige  Snuit,  en  loopt  van  agteren  fcherp 

uit,  naar  bencdeü.  Zou  dit  ook  het  Mannetje 

van  de  eerde  zyn  vraagt  Lin  n^üs.  De  Heer 

RolaHder  heeft  deeze beide  Soorten  in  A- 

merika  ontdekt. 

In  de  Verhandelingen  der  Koninglyke  Socië- 

teit van  Londen,  op  't  jaar  1764,  wordt  de 

Afbeelding  gegeven  van  een  Infekt,  hetwelk 

de  Schryver  van  het  Berigt  oordeelt  zeer  naby 

te  komen  aan  deeze  Bladerige  Cicaden;  doch 

indien  de  Kop  en  Kaaken  van  hetzelve  nage- 

noeg zyn  als  die  der  Krekeleü  of  Springhaa- 

nen  *  gelyk  daar  gezegd  wordt ,  zo  fchynt  het 

de  Kenmerken  niet  te  hebben  van  de  Infekten 

van  dit  Geflagt  (*).  Evenwel  moet  ik  met 

dien  Autheur  bekennen ,  dat  het  zeer  naar  dee* 

ze  fchynt  te  gelyken ,  ten  opzigt  van  hetBorft* 

ftuk;  waar  van  hy  de  volgende  befchryving 

geefc. 
"  Het  is  gelyk  een  Blad ,  dat  loodregt  ftaat 

„  op  het  Lyf ,  zynde  driemaal  zo  breed  als 

hetzelve,  maar  van  de  zelfde  langte.  Dit 

Blad  heeft  eene  bynaRuitswyze  figuur,  zyn- 

de een  weinig  breeder  of  liever  hooger  bo- 

ven de  Rug:  het  is  Vliezig ,  (waarfchynlyk 

in  't  leven  bruinagtig  geweeft,)  en  half 

„  doorfchynende ,  met  twee  Vlakken,  die  wat 

„  meeff 

(*)  Zie  PhlL  Tran/l  VOL.  LIV.  Tab.  VI.  pag,  $6. 

5  5 

3J 
33 

33 

33 
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„  meer  doorfchynende  zyn ;  waar  van  de  groot-  vé 

„  fte  digt  by  het  midden,  doch  dekieinfte  laa.  Atd*el< 

„  ger  is  geplaatft.   De  randen  zyn,  inzender.  Hoof^ 

„  heid  naar  den  agterften  hoek  toe,  gegolfd ,  stuk. 

„  en  boven  het  voorde  deel  van  het  Lyf  is 

„  het  Blad  dubbeld      Derhalve  zou  het  In- 

fekt,  myns  oordeels,  meer  gelyken  naar  de 

zevende  dan  de  zesde  Soort.    Ook  was  hec 

van 't  Eiland  Jamaika  afkomftig.    Hy  heeft  'er 
den  naam  van  Cicada  Rbombea  aan  gegeven. 

DERDE  ARTIKEL. 

CRXJCIATIE.  Kruisdragers. 

Met  hetBorftftuk  wederzyds  gehoornd. 

(9)  Cicade,  die  het  Borftfhik  als  een  Kruis  >  ix. 

het  geheele  Lyf  bedekkende,  heeft.  $££'m Cicade. 

Deeze  Indifche  heeft  aan  het  Borftftuk, 

welks  Armen  uitgebreid  ,  op  zyde  plat ,  zyn ; 

van  agteren  een  Stammetje  ter  langte  van  het 

Agterlyf ,  dat  breeder  is  en  eenigermaate  fcherp 

gerugd. 

Met  deeze  Soort  fchynt  eenigermaate  over-  pi.  zxxxu 

eenkomftig  te  zyn  de  Uitheemfche  Cicade  ,  *• 

in  Fig.  2.  in  natuurlyke  grootte  vertoond, 

welker  Borftltuk  van  boven  een  uitfleekende 

punt  heeft,  waar  van  roode  Streepjes  afloopen 

op 

(9)  Cicada  Thorace  crucifbrmi  Corpus  totum  tcgente. 

Syfl.  Nat.  X. 

I  Deel,  x.  Stuk,  R 



253    Beschryving  van 

V.  op  een  groenagtig  geelen  Grond,  die  het  ge- 

AXXXL  heele  lDfekt>  dac  van  aSteren  zeer  fpics  is, tl   V»rsö-PV 
Hoofd-  heeft. 
STUK 

x (10)  Cicade,  die  het  Borftjluk  gehoornd  en 

Gehoornde.  agterwaards  uitgerekt  heeft ,  de  Vleuge- 

len ongedekt. 

Deeze  Soort  is  in  Europa  vry  algemeen* 

Iq  Sweeden  vindt  menze  op  de  Diftelen  en  op 

de  Wilgeboomen.  Petiver  heeft  dezelve 

in  Engeland ,  onder  den  naam  van  Ranatra  of 

Kikvorfchagtige,  aangetekend.  Doktor  Sco- 

poli  vondt  haar  in  Karnioüe,  of  omftreeks 

de  Stad  Inerte*  op  de  Wilgen  en  op  zekere 

Kruiden:  de  Heer  Geoffroy  by  Parys, 

op  de  hooge  Stammen  van  het  Varen  of  ook 

van  andere  Plantgewaflen  ;  zeggende  dat  zy 

taamelyk  fpringt  en  ongemakkelyk  om  te  van^ 

gen  is  ,  hebbende  de  langte  van  een  derde 

Duims.  Hy  geeft 'er,  wegens  de  Geftalte, 
den  naam  van  le  petit  Diable  aan ,  en  aan  de 

volgende  Soort  dien  van  le  grand  Diable  (*). 

De  Kleur  is  ,  ten  opzigt  van  allen  ,  [zwart- 

agtig  bruin  aangetekend. 

xi.        (n)  Cicade,  die  het  Borftftuk  als  met  twee 
Aurlta  %  f>> 
Ge-oorde.  uo' 

(10)  Cicada  Thorace  bicorni,  poftice  produ&o,  Alis  nudïs. 
Faun,  Suec.  641.  Ranatra  cornuta.  Pet.  Gaz>  T.  47.  f,  2, 3. 

(*)  Hij},  des  Inf.  env%  Paris.  Tom.  T.  p,  143. 
(11)  Cicada  Thorace  bïaurito  ,  Capitis  elypeo  antrorfum 

dilatato  rotundato.  Syft.  Nat.  X. 
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Ooren  ,  het  Kopfcbild  voorwaar &s  ver*  V. 

breedende  en  rond  beeft.  xXk!' 

Deeze  is  niet  in  Sweedeii  maar  in  Duitfch-  ̂ uk!' 
land  gevonden,  door  den  Heer  Forskaöl 

Zy  hadt  de  grootte,  zegt  hy,  van  een  Horfel 

of  Paarde- Vlieg ,  zynde  geheel  Afchgraauw. 

Geoffkoy  vondtze  zeldzaam  omfïreeks  Pa- 

rys  en  meer  dan  een  half  Duim  lang.  Deeze 

en  de  voorgaande,  benevens  een  derde,  die 

hy  le  demi-Diable  noemt ,  worden  van  hem  aan- 

gemerkt als  zeer  affchuwlyke  Infekten,  wat 

de  Geftalte  belangt.    De  Kop  is  plat,  van 

vooren  uitfpringende  met  een  ftompe  punt,  en 

drie  uitpuilingen  hebbende,  waarvan  de  eene 

op  't  midden .  de  anderen  op  zyde.  Het  Borft- 
ftuk  heeft  twee  Hoornen  of  breede  Vlerken, 

die  met  een  ronde  Kam  eindigen.    De  Pooten 

zyn  groenagtig  zo  wel  als  't  Lyf,  dat  met 
zwarte  Stippeltjes  bezet  is  en  gewaflehen  met 

éenig  rood ,  daar  de  adertjes  der  Dekfchilden  s 

insgelyks  >  mede  gepointilleerd  zyn.  Het  laatfls 

gemelde ,  niet  minder  zeldzaam ,  hadt  maar 

de  langte  van  een  zesde  Duims.    De  Wieken 

loopen  Dakswyze  af,  in  deeze  Soort. 

VIERDE  ARTIKEL. 

MANNIFERM  (*).  Zingende. 

mi 

(*)  Sommigen  merken  aan ,  dat  men  een  menigte  van  Ci- 

caden of  Cigalen  vindt  in  het  Ryk  van  Napels  5  op  de  Es- 

I.  DESL.   X.  STUK.  R  2 
 fche° 



ZÓO  BESCHRYVINOVAN 

V.  (ia)  Cicade,  die  de  agterfle  Vleugelen  Roejl- 

^CXXEL"  kleurig  bruin  beeft ,  met  gecle  Streepen 
Hoofd*  overlangs;  de  Ringen  van  het  Agterlyf 

stuk.  gebaaird. 
xn. 

mzhfge  *n  ̂ et  Kabinet  der  Koningin  van  Sweeden 

bevondt  zig  deeze  Soort ,  die  uit  Indie  afkom- 

ftig  was. 

xiti.       (13)  Cicade ,  die  geel  is  >  met  vier  bruine 

Banden. 

Vierhandige. 

De  Heer  Roland  er  heeft  deeze  in  Ame- 

rika waargenomen. 

xtv.        (ia}  Cicade,  die  bruin  is*  met  twee  witte 
Bifasciata*        v    ' y 
Twcebandi-  Banden  op  de  Vleugelen. 

ge. 
Men  vindt  deeze ,  omftreeks  Upfal  in  Swee- 

den ,  vry  menigvuldig, 

xv.  O 5)  Cicade,  die  het  Borjtfluk  groenagtig  en 

Gcwdfdt:  het  dgwtyf  gewelfd  heef** 
Dit 

fcheboomen ,  die  de  Manna  van  Kalabrie  uitleveren ,  en  dit 

zal  mooglyk  de  reden  van  deezen  Bynaam  zyn ;  waar  voor  ik 

liever  dien  van  Zingende  gebruik,  welke  haar  toe  behoort. 

(12)  Cicada  Alis  pofticis  ferrugineo-fuscis ,  vittis  longitudi- 
nalibus  luteis ,  Abdominis  fegmentis  ciliatis.  M.  L.  U.  Syft* 

Nat.  X. 

(13)  Cicada  flava,  fasciis  quatuor  fuscis.  Syft*  Nat.  X. 

(14)  Cicada  fusca,  fasciis  Alarum  binis  albis.  Faun.  Suec. 

633. 
(15)  Cicada  Thorace  virescente  ,  Abdomine  fornicato, 

M.  Lf  U.  Syftn  Nat,  X. 
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Dit  Indifche  Infekt  heeft  de  zyden  van  het  V. 

Agterlyf  aan  de  kanten  verbreed ,  zo  dat  het-  ̂ F^EL* 
zelve  zig  eens  zo  breed  vertoone ,  dan  het  is.  Hoofd. 

Men  vondt  het  in  't  Kabinet  van  haare  Sweed-  S!ruK* 

fche  Majefteit. 

(16)  Cicade,  die  de Dekfchilden 9  op  den  bree.  xvr. 

den  rand  ,  met  zeven  witte  Stippen  heeft,  zinger. 

Deeze  Jndifche  bevondt  zig  in  't  zelfde 
Kabinet. 

(17)  Cicade,  die  de  Dekfchilden,  binnen  een 
xvit. 

dunner  rand,  met  zes  bruine  aan  één  ge^  Omu 
Gewoone 

jchamde  stippen  heeft.  cigaie. 

Men  kan  deeze ,  met  regt ,  de  Gewoone 

noemen,  om  dat  zy  in  de  Zuidelyke  deelen 

van  Europa  gemeen  is,  en  tevens  voorkomc 

in  de  andere  Wereldsdeelen.  Ik  wil  wel  juifl: 

niet  verzekeren,  dat  'er  geen  het  minfte  ver- 

fchil  in  zy  ,  doch  ik  geloof  dat  deeze  Soorc 

vry  algemeen  gevonden  wordt,  en  dit  wel  0111 

reden ,  dat  de  genen ,  die  men  uit  Penfylvanie 

gekreegen  heeft  ,  overeenkumftig  fchynen  te 

zyn  met  de  grooten  ,  welke  de  Heer  Reau, 

mur  ontvangen  hadt  uit  Egypte;  hoewel  men 

?er 

(16)  Cicada  Elytris  marginè  dilatato,  punftis  feptem  al- 
bis.  M.  L,  U.  Syjl.  Nat.  X. 

(17)  Cicada  Elytris  intra  margincm  tenuiorem  pun&'s 
{ex  fuscis  concatenatis.  Syfl.  Nat*  X%  REAUM,  Inf*  V. 

Mem.  5.  T.  16,  17.  18,  IJ>. 

1.  m&L.  X.  Stuk*  R  3 



262     Beschryving  van 

V.    'er  ook  in  Karniolie  vindt,  die  van  dergelyke 

Afdeel.  gro0rCe  zyn  ,  als  hebbende  de  Dekfchilden 

Hoofd-  ruim  anderhalf  Duim  lang ,  en  het  Lyf  vyf 

stuk.    vierden  Duims.   Men  heeft  deezc  in  de  Land- 

ftreeken  ,  omftreeks  Gorits  en  Triefte ,  zeer 

menigvuldig;  zodatzy,  van  Doktor  Sqo- 

poli,  Cicada  Plebeja  gecyteld  wordt  (*). 

Aiustotëlus,  en  de  Quden,  die  hem 

gevolgd  zyn,  merkten  aan,  dat  'er  twee  Soor- 
ten waren  van  Cicaden ,  naamelyk  groote  en 

kleine,  waar  van  zy  de  eerften  Achet® ,  delaat- 

ften  Tettigoni®  noemden.  Die  beide  Woor- 

den heeft  Linnjeüs  op  de  Krekels  en  Spring- 

hanen toegepaft,  gelyk  wy  zagen.  Behalve 

de  kleine  en  groote  vondt  Reaümür,  onder 

de  genen  die  hem  uit  de  Zuidelyke  deelen  van 

Europa  toegezonden  waren ,  nog  een  middel- 

foort :  zo  dat  hy  drie  Verfcheidenheden  af- 

beeldt en  befchryft  van  Cicaden ,  die  altemaal 

den  naam  van  Boom-Krekels  verdienen;  dewyl 

zy,  gelyk  onze  Autheur  zegt,  in  de  Boomen 
knarfen  (f). 

Haar  Ge.  Reaümür  beklaagt  zig ,  de  befchryving  te 

^ang*  hebben  moeten  geeven  van  deeze  Infekten ,  zon- 
der daar  van  ooit  één  levendig  gehad,  of  te  heb- 

ben hooren  zingen.  Doktor  S  c  o  p  o  l  1 ,  die  't 

zelve  meermaalen  zal  gehoord  hebben,  ver- 

gelykt  hun  Geluid,  dat  hy  Teretismus  noemt, 

(*)  Entomol.  Carniolka.  p.  117. 

(T)  His  ftridcnt  Arbufh  Cicaiis.  Syfl.  Nat.  X.  P. 
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by  het  knarfen  der  VelcLKrekelen  (*).  Teretisma 

werdt  oudtyds  de  Klank  van  't  Cytherfpel  ge- 
heten ,  of  een  ftreelend  Minnedeuntje ,  vol- 

gens Scalig er.  Merian  zegt ,  dat  men- 

ze  in  Weftindie  Lieremans  noemr,  en  daar 

uit  zal  nu  iedereen  eenigermaate  begrypen, 

van  welken  aart  het  Gezang  of  Muziek  zy, 

dat  deeze  Infekten  voortbrengen.  Men  kan 

het ,  inderdaad ,  allernaaft  vergelyken  by  het 

kweelen  van  klein  Gevogelte ,  of  by  dat  knar- 

fend  Geluid  ,  het  welke  de  zogenaamde  Boom- 

kruipertjes maaken. 

Hoewel  het  zeker  is,  dat  de  Mannetjes  der 

Cicaden  ofCsgalen  alleen  geluid  geeven,  en  de 

Wyfjes  (lom  zyn ,  hebben  doeh  veelen  zig  het 

tegendeel  verbeeld ,  en,  zo  wel  in  Provence  als 

in  Languedok,  is  dit  een  algemeene  dwaaling 

onder  't  Landvolk,  Grooter  egter  is  de  mis- 

flag  geweefi.  der  genen ,  die  uit  vergelyking 

onder  fielden,  dat  dit  Geknars  door  dezel  ven  op 

de  zelfde  wyze  als  van  de  Springhaanen  en 

Krekels ,  door  de  wryving  der  Vleugelen  of 

Dekfchilden  naamelyk  ,  veroorzaakt  worde ; 

want  die  zyn  'er ,  in  de  Cicaden,  gantfeh  on- 
bekwaam toe.  Zy  hebben  andere  Werktuigen , 

waar  aan  de  Boeren,  reeds  van  ouds,  die  zin- 

gen, 

(*)  Mares  ,  afïïduo  Teretiimo  ,  ad  Venerem  mutas  alli* 

ciunt  foemellas,  ut  fölent  Grylli  Campcftres.  Ent,  CarnioL 

Jbid. 

I.  Deel.  X.  Stuk,  R  4 

A  FDEfcL* 
XXX. 

Hoofd- stuk. 

1 
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V.      gen ,  van  de  genen  die  niet  zingen  ,  konden 
Afdrel  ÜDderfoheiden. 
XX  X 

Hoofd-      Als  meD  een  Mannetje  der  groote  Cicaden 

stuk.    van  onderen  befchouwt,  wordt  men  duidelyk, 

MgeT^ar  aan  ̂ en  ̂ uik  9  twee  taamelyk  groote  Schubbi- 

ran.        ge  Plaatjes  gewaar,  die  aan  deWyfjes  zig  niet 

openbaaren.    Derzelver  figuur  is  als  een  half 

Ovaal,  op  zyn  fmalfte  doorgefueeden  en  met 

die  doorfnyding  vaft  gehecht  agter  de  inplan- 

ting van  het  derde  paar  Poot  en  ,  bezyden  el- 

kander; zodanig,  dat  de  ronde  enden  agter- 

waards  geftrekt  zyn,  komende  byna  tot  aan  den 

derden  Ring  van  het  Agterlyf.    Deeze  Plaatjes 

hebben  haare  vafte  hechting  aan  het  Borftftuk , 

doch  zyn  van  agteren  los  en  vry.    Als  men- 

ze  opligt,  vertoont  zig  de  Toeftel  van  dit  In- 

fekt ,  om  zyn  Geluid  te  maaken ,  zo  duidelyk, 

dat  niemand  daar  aan  kan  twyfelcn.    Men  ziet 

een  holligheid  die  in  twee  voornaame  hokjes  is 

verdeeld,  wier  bodem  aan  de  Kinderen  zelfs 

een  Vertooning  geeft,  daar  zy  zig  mede  ver- 

maaken  ,  en  welke  tot  verwondering  kan  (trek- 

ken voor  Menfchen  van  ryper  oordeel.  Zy 

verbeelden  zig ,  in  ieder  holletje  een  klein  Spie- 

geltje geplaatft  te  zien ,  van  halfronde  figuur, 

en  het  gladde  Vliesje,  dat  deeze  Vertooning 

maakt,  zweemt  inderdaad  naar  een  Blaadje  Mos- 

kovifch  Glas ,  gelyk  men  tot  de  Voorwerpen 

der  Mikroskoopen  bézigt.   Schuins  daar  op 

ziende ,  vertoonen  zig  de  Kleuren  van  de  Re- 

genboog. 

De$« 
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Deeze  Blaadjes  fcheenen  de  voornaamfte  v. 

Werktuigen  te  zyn  vau  het  Gezang  der  Cica*  ̂ xx^* 
den ,  doch  doode  Werktuigen  inderdaad :  daar  Hoofd- 

moeïïen  anderen  zyn,  zo  om  dezelven  te  fpan-  STÜIC» 

nen,  als  de  Lugt  daar  tegen  aan  te  doen  fpee- 

len.    De  Heer  Reaümür  heeft  twee  Spie- 

ren ontdekt  of  bondels  van  Vezelen ,  welker 

bekwaamheid,  tot  dit  einde,  hem  zo  onbe- 

twiftelyk  bleek  ,  als  de  Zon  op  den  middag 

fchynt.    "  Terwyl  ik  één  van  deeze  Spieren 
„  onderzogt  en  zagtelyk  uitrekte  met  een 

„  Speld,  (zegt  deeze  kundige  Waarneemer;) 

„  terwyl  ikze  dus  een  weinig  van  haar  plaats 

„  deed  gaan ,  omze  'er  dan  weder  in  te  laaten 

„  fchieten;   deed  ik  een  Cigale  zingen,  die 

„  reeds  eenige  Maanden  was  dood  geweeft. 

„  Het  Gezang,  gelyk  men  wel  begrypt,  was 

„  niet  fterk,  maar  genoegzaam  om  my  den 

„  weg  te  wyzen  tot  het  Lighaamsdeel ,  daar 

,,  hetzelve  door  voortgebragt  werdt.    Ik  had 

de  Spier  maar  te  volgen,  daar  ik  aan  ge* 

„  peuterd  had,  en  te  zoeken,  waar  dezelve 

„  eindigde". 
Aan  de  groote  hokjes  is,  wederzyds,  een 

kleine  holligheid,  waar  in  de  eigentlyke  Werk. 

tuigen  van  hun  Geluid  zig  geplaatft  bevinden, 

die  daar  toe  van  den  zelfden  dienfl  zyn ,  als 

het  Strottenhoofd  tot  onze  Stem.  55  Schoon 

„  dezelven,  wel  is  waar,  onbuigzaam  zyn, 

en  dus  geen  toon  kunnen  geeven  aan  de 

5,  Klanken,  zyn  daar  toe  meer  andere  deelen, 

I.  Deel.  X.  Stuk,  R  5  dan 
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V.      „  dan  zelfs  in  onze  Keel.   Wy  hebben  het 

Afdeel.  ̂   Gewelf  van  den  Mond,  of  Gehemelte,  en 

Hoofd.   »  de  holligheid  van  de  Neus  noodig  ,  om 

stuk.   ^  onze  Klanken  welluidende  te  doen  zyn; 

en  die  der  Cigalen  kunnen  gemoduleerd 

„  worden  door  de  Schubbige  Luikjes,  de  hok- 

„  jes ,  waar  de  Spiegeltjes  zyn  ,  door  de  Spie- 

„  geitjes  zelf  en  de  verfcheiderley  deelen  van 

„  de  groote  holligheid 

"  Doch,  om,  eindelyk,  de  eerfte  en  waare 

„  Werktuigen  te  zien  van  het  Gezang  der  Ci- 

„  galen,  hebben  wy  maar  één  der  Celletjes  te 

„  openen ,  die  op  de  zyde  van  de  groote  Hok-, 

,,  jes  zyn.  Op  den  eerden  Ring  des  Agterlyfs 

„  van  het  Mannetje  vertoont  zig  eene  Verhe- 

„  venheid,  aan  ieder  zyde,  die  niet  te  vinden 

?,  is  aan  het  Wyfje.    Dat  gedeelte  met  een 

Pennemes  wegneemende  ,  ontbloot  zig  het 

binnenfte  der  holligheid,  en  men  wordt  ge- 

waar,  dat  dezelve  ten  deele  beflageu  wordt 

5,  van  een  Vliesje,  dat  van  figuur  is  als  een 

„  Keteltrom,  met  de  ronde  zyde  boven  :  niet 

glad  van  oppervlakte,  maar  zeer  gerimpeld, 

„  en  evenwel,  zo  men  'er  flegts  even  aan- 
„  raakt,  klinkende  als  of  het  Parkement  wa- 

„  re.  Als  men  zulks  onderzoekt  in  een  Infekt , 

„  gelykhet  myne  was,  dat  men  lang  in  Vogt 

„  (*)  bewaard  hadt ;  ziet  men  ,  dat  het  de 

„  ei- 

(*)  Dans  de  VEau  de  Vie  hien  chargéc  de  Sucre  heeft  R.  E» 

iUMUK,  dien  ik  hier  by  verkorting  volg. 
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9,  eigenfchap  van  die  Vlies  zy,  altoos  ftyf  te  V. 

zyn,  fchoon  vogtig ;  alzo  het,  terwyl  alle  ̂ x^" 
„  andere  Vliezen  week  en  buigzaam  waren,  Hoofp. 

„  nog  Veerkragtig  genoeg  was,  tot  het  geeven  STU,C* 

van  Geluid". 

Het  gene  hy  verder  omtrent  de  manier, 

pp  welke  dit  Geluid  door  middel  van  de  ge- 

dagte  Spieren  ,  en  derzelver  Peezen ,  die  in 

het  onderfte  van  den  Trommel  ingeplant  zyn  • 

voortgebragt  worde,  te  berde  brengt,  is  in- 

derdaad zeer  fraay,  doch  tevens  wat  duider 

zonder  opheldering  door  Afbeeldingen.  Het  zy 

ons  genoeg,  te  begrypen  ,  dat  het  Geluid,  't 

welk  deeze  Trommel  met  zyn  gefronfelde  Op- 

pervlakte maakt,  zo  ik  my  verbeelde,  eeni- 

germaare  met  dat  van  Klatergoud,  't  welk 

op  de  minfte  aanraaking  kraakt,  te  vergely- 

ken  is. 

De  Ouden  hebben  gewild,  dat  de  kleine  Ci-  verfchii 

galen  zulke  goede  Zingers  niet  waren  als  defu^j^ 

groote;  ja  fommigen  hielden  die  byna  voorkleine- 

ftom.    De  Heer  Pontedera  beweerde, 

in  tegendeel,  dat  deeze,  naar  evenredigheid 

van  haar  Lyf,  wel  zo  fterk  zingen  alsl  de  an- 

deren.  Reaumür  zegt,  dat  zy  de  Trom- 

mels zeer  groot  hebben,  maar  dat  derzelver 

Klank  niet  zo  fraay  gemoduleerd  fchynt  te 

moeten  zyn,  als  in  de  anderen.    "Ik  heb, 
„  zegthy,  de  zelfde  fchikking  der  Werktui* 

„  gen  van  't  Geluid  gevonden  in  Cigalen  van 
„  middelbaare  grootte ,  op  welken  het  Geel 

I.  Deejl.  x.  Stuk.  „  de 
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V.      „  de  Vlag  voert,  als  in  de  kleinere;  maar 

Afdf.el.     verfchillende  van  die  in  de  groote  Soort.  De 

Hoofiï-  »  Trommels  van  deeze  zyn  langer,  en  niec 

nuK'    99  geheel  bedekt  door  de  Schubbige  Luikjes, 

„  die  korter  en  (maller  zyn ,  dan  in  de  groote 

„  Cigalen.    Zy  beftaan ,  zo  wel  als  in  de  zei- 

„  ven ,  uit  een  Kraakbeenig ,  rammelend  Vlies, 

„  maar  van  't  welke  de  Kreuken  of  Plooijco 

„  regelmaatiger  zyn,  aan  elkander  en  ook  na- 

„  genoeg  aan  de  Ringen  van  het  Lyf  evenwy- 

„  dig.  De  Spiegeltjes,  in  de  groote  holligheid, 

„  zyn  ook  naar  evenredigheid  kleiner  dan  in 

„  de  anderen ,  en  de  Trommels  zo  voordee- 

,,  lig  niet  geplaacft 

i>e  Leg-     De  Wyfjes  der  Cigalen ,  die  dom  zyn  ,  heb- 

&twyj?ben  een  Werktuig,  haar  eigen,  dat  niet  min- 

der  opmerking  verdient.   Haar  Eijeren  moeten 

gelegd  worden  in  dunne  Boomtakjes,  en  ten 

dien  einde  hebben  zy  een  foort  van  Els,  Priem, 

of  Boor  ,  waar  mede  zy  lange  gaatjes  maaken, 

en  die  Eitjes,  op  een  zeer  konftige  wyze,  daar 

binnen  plaatzen.    Dit  Werktuig  is,  gelyk  alle 

die,  welke  de  Infekten  hebben ,  om  te  fnyden, 

te  raspen  of  te  vylen,  te  fplyten  en  te  boo. 

ren ,  in  harde  Stoffen ;  Hoorn  of  Schulpagtig, 

zeer  ftyf  en  fterk.   Het  is  grooter  dan  veeleo 

van  die  Werktuigen  in  de  meeften;  als  zynde, 

in  de  groote  Cicaden ,  ongevaar  een  half  Duim 

lang.   Het  kan  uitgeftoken  worden  door  een 

Spleetje  van  den  laatften  Ring  van  't  Lyf,  die 

niet  uit  twee  (lukken  beftaat,  gelyk  inde  Man- 

net- 
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netjes,  welken  die  Werktuig  ontbreekt,  dat  V. 

men,  door  enkele  drukking  cp  het^gterlyf  van  A^^x,# 

't  Wyfje,  voor  den  dag  doet  komen.  Hoofd- 

Aan  dit  Inftrument  geeft  Reaumur  den  *TÜK* 

naam  van  Boor,  in  navolging  van  Malpi- 

ghius,  die  de  verfcheiderley  deelen ,  waaruit 

het  beftaat,  nogthans,  zeer  wel  heeft  waarge- 

nomen en  afgebeeld,  Het  verfchilt,  naamelyk, 

(hoewel  het  den  zelfden  dienft  doet,)  van  on- 

ze Booren ,  Fretten  ,  Priemen ,  of  wat  men 

ook  gebruiken  mag  ,  om  Gaten  te  maaken ,  in 

harde  Stoffen*   Men  kan  uit  deszelfs  maakzel 

en  gebruik  ten  overvloede  zien ,  hoe  zeer  de 

Konft  van  den  Schepper  die  der  Menfchen 

overtreft.   Het  beitaaco  m  kort  te  gaan ,  uic 

drie  (tukken  ,  voor  \  bloote  Oog  zigtbaar,  en 

die  men  met  een  Speld  van  elkander  kan  doen 

gaan.    De  twee  zydelingfe  zyn  Vyltjes,  die 

ieder  op  zig  zelf  kunnen  werken,  befluitende, 

in  de  Geutswyze  holligheid  van  hunne  Stee. 

len ,  een  Werktuig ,  aan  't  end  als  een  Piek- 
Yzer  gefatzoeneerd. 

Dit  Werktuig,  dat  men  eigentlyk  de  Boor 

kan  noemen,  is  dus  geplaatfl  in  een  Scheede, 

door  deSteelen  van  de  twee  Vylen  gemaakt, 

die  zodanig  in  malkander  fluiten  ,  dat  men> 

met  het  Mikroskoop  ziende ,  verbaasd  flaat  over 

derzelver  konftige  famenvocging  met  Sponnin- 

gen en  Schuifjes,  die  maaken  dat  deeze  Huk- 

ken tot  veelerley  werkingen  bekwaam  zyn. 

De  middelfte  Priem  dient  zekerlyk  om  een 

h  Dekjl.  x.  stuk.  Gaat- 
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V.     Gaatje  te  maaken ,  en  de  Vylen  om  't  zelve 

AXXXL#  verder  °P  te  booren »  terwYl  de  Priem  lan§s 
Hoofd-  hoe  dieper  doordringt ;  kunnende  ieder  Vyltje 

stuk*    beurtlings  voortgeftooten  en  terug  gehaald  wor- 

den door  de  bewceging  van  de  vafte  Kraakbee* 

nige  Steel ,  waar  aan  het  zit.    Men  kan  die 

werking  beft  vergelyken  by  het  gene  de  Boor- 

Wespen  of  Vliegen  doen ,  doch  het  verwon- 

derlykfte  is,  dat  de  Cigalen  hunne  Eijerhok* 

jes  niet  in  groene  of  leevende ,  maar  in  dorre 

en  doode  Takjes  maaken.    Mooglyk  zou  het 

Sap  der  groene  Takjes,  dat  tot  bevogtiging 

en  als  tot  voeding  der  Eitjes  van  eenige  Vlie- 

gen dient ,  fchadelyk  zyn  aan  die  der  Ciga- 

len.   De  Moer  weet  zulks  ,  of  draagt  zig , 

1  even  als  of  zy  daar  van  onderrïgt  ware  (*)♦ 

^HetEijer'  £)e  Boomtakjes,  waar  in  de  Cigalen  onder- 
leggen. J  0 

namen  te  booren,  waren  dan  altoos  van  droog 

Hout,  doch  zy  konden  van  verfchillend  flag 

van  Hout  zyn.  Gemelde  Heer  hadt  'er  zeef 

veele  gekreegen  van  Moerbezie-Boomen ,  met 

Eijertjes  gevuld,  Zy  zyn  gemakkelyk  ken- 

baar aan  zekere  Knobbeltjes ,  die  veelal  op 

één  ry  geplaatft  zyn  ,  ten   minften  altoos 
aan 

(*)  De  Heer  Rkaumur  fprcekt  das  zeer  voorzigtig 
dien  aangaande ,  doch  het  fchynt  wat  veel ,  zulk  een  vooruit* 

gezigt  in  Beeften  te  onderftellen ,  zonder  dat  'er  eenige  mid- 
delyke  Kentekenen  zouden  Zyn,  die  hun  beftierdcn.  Mis* 

{èhien  (zou  men  mogen  denken)  zyn  deeze  Werktuigen  der 

Cigalen  minder  bekwaam  tot  het  booren  in  groen  dan  ia 

droog  Hout. 
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aan  de  zelfde  zyde  van  het  Takje  zig  bevin-  V. 

den,   Deeze  Knobbeltjes  beftaan  uit  opgeligte  xxxEI" 
Houtvezelen  ,  welke  de  opening  van  het  Gat  Hoofd. 

bedekken,  dat  vry  verre  fchuins  doorgaat  tot  STÜK* 

in  het  Merg  van  't  Hout»   Daar  binnen  zyn 
agt  of  tien,  ook  wel  vyf  of  zes  Eitjes  ge. 

plaatft;  witagtig  van  kleur,  langwerpig  van 

figuur  en  aan  de  beide  enden  puntig. 

leder  Cigale  moet  een  groot  getal  zodanige 

Hokjes  maaken,  dewyl  zy  een  menigte  van  Ei- 

jeren  legt.  Reaümür  telde  'er  over  de  an- 

derhalf honderd  in  ieder  Eijerftok  van  een 

Wyfje,  dat  men  onderftellen  mogt  reeds  ee~ 

nigen  gelegd  te  hebben  ;  dewyl  haare  Eijer- 

ftokken  zo  groot  niet  waren ,  als  hyze  wel  ge- 

zien  hadt  in  andere  Cigalen.  Derhalve  moet 

dceze  meer  dan  driehonderd  Eijeren  in  't  Lyf 
gehad  hebben,  en  de  Heer  Pontkdera 

hadt  hem  verzekerd ,  dat  het  getal  der  Eije- 

ren, in  fommigen ,  vyf,  zes-  ja  fomtyds  wel 

zevenhonderd  is.  Doktor  S  co  poli  neemt 

dit  laatfte  ook  voor  het  getal  der  Eijeren  van 

zyne  groote  Cigale. 

Ik  zal  my  niet  ophouden  met  de  befchry  ving  De  wormen 

van  de  Werktuigen  der  Voortteeling  in  de ofMaskei^ 

Mannetjes,  die  zeer  aardig  zyn;  gelyk  men 

in  't  Werk  van  Reaümur  kan  zien.  Wy 

letten  alleen  op  de  Voortteeling  zelve,  die5 

gelyk  in  de  meefte  Infekten ,  hier  ook  belem* 

merd  wordt  door  zekere  Boor  Wespen,  wel- 

ken hunne  Eitjes  leggen  by  die  der  Cigalen* 

L  Deel.  X,  Stuk.  waar 
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V.  waar  uit  Wormen  voortkomen  ,  die  de  Eitjes 

^ïïf1  ja  zelfs  de  Jongen  opvreeten.  Deeze  Wor- AA/Vi 

Hookd-  men  hebben  geen  Pooten ,  daar  die ,  welke  ei- 

stük.    gentlyk  het  Masker  of  Jong  der  Ogalen  zyn , 

met  zes  Pooten  zyn  voorzien  ,  gelykende  ee- 

nigermaate  naar  Vlooijen ;  alzo  zy  den  Kop 

nederwaards  onder  het  Lyf  geboogen  hebben, 

met  dikke  Pooten  digt  aan  den  Kop.   Zy  ko- 

men door  de  opening  van  het  Gat,  die  met 

zeker  Gommig  Sap  geflooten  was  >  uit ,  en 

kruipen  door  dc  nabuurige  plaacfen  ,  begee- 

vende  zig  ,  in  dat  of  ft  volgende  Jaar ,  in 

den  Grond,  alwaar  zy  dat  geheele  Jaar  bly- 

ven,  volgens  Doktor  Scopoli  (*).    Ik  ben 

onzeker,  zegt  Reaümür  ,   of  deeze  Wor- 

men hun  eerfte  bekleedzel  of  Huid  afleggen 

ïn  het  Neft,  dan  na  dac  zy  in  de  Aarde  ge- 

kroopen  zyn.   Aldaar  groeijen  zy  onder  de 

gedaante  van  een  zespootig  Dier ,  welks  Kop 

niet  meer  gefpleeten  is ,  maar  dat  eenTromp  of 

Snuit  heeft.    Zy  veranderen    vervolgens  in 

Nimfen  of  Poppen,  van  de  Klafle  der  genen 

die  loopen  kunnen ,  die  zelf  Voedzel  gebrui- 

ken en  nog  groeijen  moeten. 

De  Pop  of    Deeze  Nimfen  zyn  aan  de  Ouden  bekend  ge- 

Ogalen.     weeft  onder  den  naam  van  Tettigometra ,  dac 

is  Moer  der  Cigalen.   Haar  geftaïte  verfchik 

niet  van  de  gene,  die  de  Worm  had,  dan  dat 

men  'er  de  Scheeden  aan  vindt ,  waar  in  de  Vleu- 

gels 

(*)  Entom&l,  CarnioL  p.  117. 
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gels  van  het  volmaakte  Infekc  geformeerd  wor-  V, 

den.   Öok  is  'er  een  klein  verfchil  in  de  plaat-  ̂ XX^ 
zing  der  Sprieten.    Van  de  geftaUe  der  Cigale  Hoofd* 

verichilt  die  van  de  Pop  ook  weinig.  Zy  heeft  ,    V1 UK* 
zo  wel  als  die,  agt  Ringen,  en  een  dubbeld 

Borftftuk ,  waar  uit  de  Scheeden  der  Wieken 

voortkomen.   De  gedaante  van  den  Kop  is  e- 

veneeDS,en  met  een  dergelyke  Snuit  voorzien. 

Men  vindt,  alleenlyk,  aan  de  Poppen  die  dee- 

teti  niet ,  welke  in  de  Cigalen  het  verfchil  van 

Manneije  en  Wyfje  aantoonen.    Ook  zyn  de 

Pooten  van  het  eerfte  Paar  zeer  zonderling  in 

de  Poppen,  en  fchynen  aan  dezelven  als  om 

in  den  Grond  te  graaven  gegeven  te  zyn,  gely- 

kende  eenigermaate  naar  de  Schaaren  der  Kreef- 

ten, en  met  verfcheide  kromme  Nagelen  of 

Klaauwtjes   voorzien.     Men  vindtze  ,  iöm- 

tyds,  twee  of  drie  Voeten  diep,  zelfs  inde 

harde  Kley ,  die  zy  fchynen  week  te  maaken , 

om  'er  door  te  kunnen  komen.  Doorgaans  ont- 

houden zy  zig  omtrent  de  Wortels  van  Boo* 

men. 

De  Heer  Pqntedera  verzekert  ,  dat  Het  val- 

dit  Infekt  zyn  ftaat  van  Pop  niet  verlaat,  voor|ekLkte  *T' 
het  volgende  Jaar;  hetwelk  my  zeer  waarfchyn. 

lyk  voorkomt ,  zegt  Reaümüh.  Maar,  hoe 

lang  de  tyd  ook  zy,  die  zy  noodig  hebben  t 

om  tot  VolwalTenheid  te  komen,  dit  is  zeker , 

dat  de  Verandering,  ook  in  dit  Geval,  even- 

eens  als  die  van  andere  Infekten  gefchiedt.  Ar.« 

drq  v  ais  dus  ,  die  daar  omtrent  uit  eigen 

1.  Deix.  x.  Stuk.  S  Waar* 
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V*     Waarneemingen  fchynt  te  fpreeken ,  verhaak  , 

^XXXL#  dat  ̂ C  ®&^Q 9  eer^c  te  voorfchyn  komende  uit 
Hoofd,  de  Pop,  groen  is,  wordende  vervolgens,  van 

stuk,  boven ,  by  plekken ,  Kaftanje-bruin  ,  en  ein- 

delyk,  na  verloop  van  een  Dag,  geheel  zwart- 

agtig  of  donkerbruin.  Alsdan ,  uit  de  Aarde 

gekroopen ,  klimmen  zy  by  de  Boomen  op ,  en 

houden  zig,  met  de  Haakjes,  die  zy  aan  de 

Pooten  hebben,  aan  de  Takken,  miflehien  ook 

aan  de  Bladen  vaft. 

Gcftaite.      De  Geflalte  der  Cigalen  is ,  in  't  eerfte  aan- pi.  Lxïxr ' 

Fig\.  '  zien,  lornp(*).  Zy  gelyken  wel eenigermaate 
naar  groote  Bremfen  of  Paardevliegen ,  maar 

de  ftompheid  van  den  Kop  is  zeer  opmer- 

kelyk  en  zonderling.  De  twee  Netswyze  Oo- 

gen  ftaan  als  op  de  hoeken ,  en  zeer  ver  van 

elkander  af.  Deeze  gelyken,  door  hunne  lang* 

werpige  figuur,  wel  iets  naar  de  Oogen  der 

Kreeften,  doch  zonder  beweeglyk  in  hunne 

Holletjes  te  zyn ,  gelyk  die.  TulTchen  de 

twee  groote  zyn  drie  kleine  gladde  Oogjes  * 

in  een  driehoek  op  den  Kop  geplaatft.  Hun 

Borftlïuk  beftaat  uit  twee  ftukken,  of  liever 

het  maakt  twee  Borftfhikken  uit,  die  op  el- 

kander  kunnen  beweegen  ,  doch  naauwlyks 

zigtbaar  van  één  gefcheiden  zyn.  Zy  zyn  om- 

trent even  breed ,  en  nagenoeg  van  breedte  als 

de 

(*)  De  Afbeelding  2%.  3.  is  gemaakt,  naar  een  zeergroo. 
ce  Cicade  uit  myne  Verzameling,  op  welker  Deklchilden  zig 

éz  bruine  >  aan  een  gefchakekk  S  tippen  ̂   duidelyk  vertoonen. 
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de  Kop,  die  door  de  bevvecglykheid  van  het  V„ 

voorfte  Borftftuk  zig  wat  laager  kan  buigen.  A%^* 
Hetzelve  is*  van  boven,  als  door  Konft  uitge-  HoofdU 

fneeden.    Het  agterfte  of  tweede  Borftftuk,  STÜIU 

dat  glad  is  en  meer  glimmende ,  is  het  groot- 

fte.    Van  agteren  loopt  het  Lighaam  fpits^ 

beftaande  uit  Ringen  van  verfchillende  breed- 

te.   Van  onderen  legt,  tegen  hetzelve  aan,  de 

Snuit,  die  zeer  Kondig  fatnengefteld  is  uit  drie 

Hoornagtige Draadjes ,  leggende  ineen  Geutje, 

dat  met  Haairt jes  is  bezet ,  en  het  Icfekt  fchynü 

te  dienen ,  om  zyn  Voedzel  op  dergelyke  ma- 

wier  te  zuigen  uit  de  Bladen  en  Takken  der 

Boomen,  als  deByën  uit  de  Bloemen.   Dit  is 

veel  waarfchynlyker  dan  het  Gevoelen  der  Ou- 

den ,  die  gewild  hebben  ,  dat  de  Cigalen  van 

de  Daauw  leefden  (*). 
Behalve  het  verfchil  van  Grootte  hadden  de  verfchd- 

driederley  Zingende  Cigalen  ,  welke  REAU-va^Kte. 

mür  befchryft  ,  ook  aanmerkelyke  verfchei. 

denheden  van  Kleur,  die  dezelven  zeer  ken- 

baar  maakten.  De  grootfte  Soort  was  van  bo- 

ven de  bruinfte ,  hebbende  het  Lyf  en  de  Borft- 

ftufcken  byna  zwart  glimmende  ,  uitgenomen 

eenige  geelagtige  Streepen  en  Stippen  op  het 

voorfte  gedeelte.  In  de  middelbaare  Soort  van 

Cigalen  heeft  het  Geel  veel  meer  de  overhand. 

Het 

(*)  Dum  Thymo  pascentur  Apes  ,  rdum  Rore  Cicade  $ 
Semper  honos ,  nomenque  tuum ,  laudesque  manebunt.  M  &- 

NALCA.3  apud  VlRGIJLIU  M.    Eciog*  V, 

I.  DEEJL*  X*  STUK'  S  2 
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Het  eerde  Borftftuk  heeft  meerGeei  dan  Bruin; 

op  het  tweede  zyn  twee  Vlakken  van  die  Kleur, 

welke  aldaar  als  een  Kruis  maaken.  Ook  is 

meer  dan  de  bovenfte  helft  van  ieder  Ring  geel* 

agtig ;  byden  oorfprong  van  ieder  Wiek  is  een 

geele  Vlak,  en  men  vindt  de  bovenfte  Wie- 

ken of  Dekfchilden  getekend  met  agt  of  tien 

Stippen,  die  nagenoeg  zwart  zyn,  en  niet  te 

vinden  op  de  Wieken  van  de  groote  Soort. 

Deeze  Stippen  bevind  ik  in  de  eene  Cica- 

de veel  duidelyker  getekend ,  dan  in  de  ande- 

re. De  twee  gemeende  Soorten  in  Vrank- 

ryk,  zegt  G eo ff r o y,  zyn  die,  welke  hy 

beiden  de  bruine  noemt ,  doch  de  eene  met 

den  rand  van  het  Borftftuk  en  Schildje  geel, 

de  andere  met  het  Borflftuk  en  Schildje  geel 

bont,  de  Wieken  geaderd  en  geftippeld  (*}. 
In  Karniolie  vondt  Doktor  S  co  poli  de  klei- 

nere Cicade  met  bruine  Wieken  ,  op  welken 

twee  ryën  waren  van  bruine  Stippen,  in  dc 

eene  vier,  in  de  andere,  onder  aan  den  rand, 

zeven.  Ook  was  'er  eene ,  nagenoeg  van  de 
zelfde  Grootte,  zwart  van  Kleur,  die  de  A- 

ders  der  bovenfte  Wieken  ,  den  rand  van  't 

Borftftuk,  en  de  vyf  Streepen  op  hetzelve, 

Bloedrood  hadt.  De  Dekfchilden  waren,  ia 

deeze ,  geenzins  geftippeld  (f). 

;?De  Cigalen  van  de  derde  of  kleinfte  Soort, 

"  wor- 

(*)  Hi ft.  des  Inf.  env.  Parts.  Tom  li  p.  429. 
(t)  Cicach  &jem§todes.  Enternet.  Carmol.  p«  ut* 
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„  worden  by  Avignon  Cigalons  genoemd  ,  zegt  vv 

Reahmub.   Zy  hebben  minder  Geel  dan  A^^L* 
„  de  middelbaare  en  meer  Geel  dan  de  groote.  Hoofd- 

3,  Sommigen  van  deeze  zyn  een  weinig  rood-  STÜK* 

„  agtig.    Alle  de  Ringen  van  hunLighaam  zyn 

„  fmallctjes  geel  gezoomd.    Vier  geele  Stree-  genaamd.. 

„  pen  5  die  eenigzins  krom  loopen,  leggen  op 

„  het  tweede  Borftftuk  of  Schildje,  byna  even- 

95  wydig  aan  elkander  ,  overlangs  hec  Lyf. 

„  Op  hec  eerfte  Borftfluk  is  veel  geelagtigs. 

5)  De  Wieken  van  deeze  kleine  Soort  zyn  ,  ia 

„  vergelyking  met  die  der  twee  anderen  ,  vuil 

„  van  Kleur  en  zien  uit  den  geelen ;  het  welk 

den  helderen  Zilverglans  van  de  anderen, 

„  als  men  die  'er  by  heeft,  te  meer  doet  af- 

j,  ftceken. 

"  By  deeze  drie  Soorten  (vervolgt  hy ,)  zal 
„  men  waarfchynlyk,  nog  anderen  te  voegen 

„  hebben ,  wanneer  men  de  Cigalen  ,  van  ver* 

fchillende  Landen,  met  een  nieuwe  oplet« 

5>  tendheid  waarneemt.  Het  getal  der  Soorten 

„  van  deeze  Vliegen  is  reeds  al  te  groot,  dan 

„  dat  menze  ,  door  de  Grootte  alleen  ,  van  el- 

3,  kander  zou  kunnen  onderfebeiden  ;  maar 

5,  men  zalze  kunnen  bepaalen  door  andere  By- 

5.  zonderheden ,  die  ons  daar  in  voorkomen  ; 

„  waar  toe  de  verfchillendheden  der  Kleu- 

„  ren,  en  de  verfcheiderley  verdeelingen  van 

„  dezelven  ,  alleen  zouden  kunnen  genoegzaam 

„  z^n". 
J.  Deel  X.  Stuk.  S  3  Die 
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V.        Die  voorzegging  kunnen  wy  thans  bewaar- 

A^XX L'  heid  zien  :  doch  eer  wy  verder  gaan ,  zal  ik 
Hoofd-  oog  letten  op  het  gene  hy  zegt  van  het  ge- 

stuk.    bruik,  dat  men  oudtyds  maakte  van  de  Ciga- 
Qebnuk.  s>  jje(.  ware  te  wenfclien  voor  foet  Platte 

?,  Land  ,  daar  men  in  de  Zomer  verdoofd 

3,  wordt  door  het  gedruifch  der  Cigalen  (*), 

dat  de  Spyzen  ,  daar  de  Grieken  zig  mede 

„  vrolyk  maakten,  nog  van  onze  Smaak  wa- 

3,  ren.  Op  hunne  Tafels  werden  Poppen  der 

„  Cigalen  voorgezet.    Aristoteles  be- 

paalt  den  tyd  wanneer  zy  uitmuntende  wa- 

ren:  voor  dat  zy  uit  de  Doppen  konten,  zegt 

hy ,  zyn  dezelven  het  lekkerjle  van  fmaak.  Men 

s,  at,  bovendien,  de  Cigalen  zelf,  en,  vol- 

gens  het  Berigt  van  dien  zelfden  Philofooph, 

ver- 

(*)  Ou  on  eft  etourdt,  en  Etè ,  par  le  hruh  des  C:gales,  Tom. 

V.  Mem.  4.  pag.  237.  Dit  fchynt  weinig  te  itrooken  met  de 

aaiigensamheid  van  hun  Gezang,  daar  men  oudtyds  zo  veel 

mede  op  hadt :  doch  het  is  bekend  dat  de  Smaaken ,  in  dit 

geval ,  niet  minder  veifchillende  zyn ,  dan  omtrent  de  lekker- 

heid der  Spyzen  of  Geregten.  Veelen  hebben  haar  teen  reeds 

een  ichor  Geluid  toegefchreeven.    Dus  zeid  men 

Et  Cuculus  cuculat  ,  fritlnnlt  rauca  Cicada* 

Anderen  in  tegendeel,  verhieven  haar  Gezang  boven  dat  der 

Nagtegaalen ,  en  het  ftrekte  tot  een  menigte  van  Zinnebeel- 

den en  Gelykeniffen ;  waar  onder  die  van  Welfpreekendheid , 

enz.  In  't  byzonder  nam  men  daar  uit  het  Voorbeeld,  tot 
beveiliging ,  dat  de  Vrouw  voor  haaren  Man ,  of  als  hy  (preekt, 

behoort  te  zwygen  :  dewyl  de  Wyfjes  der  Cigalen  geen  Ge- 

luid maaken.  Oude  Kakelaars  werden  door  H  o  m  e  it  u  s  by 

de  Clc^acn  vergcleeken :  doch  van  deeze  Gelykeniïïen  zai 

men  onder  ons,  alwaar  de  leevende  Cicaden  van  dit  Sooi% 

onbekend  zyn,  weinig  gebruik  ma  aken» 
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„  verkoos  men  voor  de  Paaring  de  Mannetjes,  Af^#eel 
„  en  na  dezelve  de  Wyfjes,  die  alsdan  den  XXX. 

„  Buik  vol  Eijeren  hadden  ,  zeer  aangenaam  Hoofd. STUK» 
„  van  Smaak.    Ten  dien  einde  hieldt  men  zo 

3,  veel  van  derzei  ver  Eijeren ,  als  vvy  heden- 

3t  daags  van  die  der  Kreeften      In  de  Geneés- 

kunde  heeft  men  'er  ook  gebruik  van  gemaakt, 
inzonderheid  tegen  de  Ongemakken  van  de 

Waterblaas,  en  tegen  'tKolyk.  Mercüria. 

l  i  s  merkt  aan ,  dat  die  Jaaren ,  wanneer  zy 

weinig  zingen  ,  aan  Volkziekten  onderhevig 

zyn;  het  welk  daar  van  daan  kon  komen,  dat 

dezelven  Regenagtig  waren:  want  de  Cicaden 

zingen  meed  des  Middags ,  met  heldere  Zon- 

nefchyn  (*).    Veele  Landlieden,  in  Vrankryk, 

verbeelden  zig ,  dat  door  het  Gezang  der  Cica* 

den ,  als  hetzelve  fterk  en  aanhoudend  is ,  een 

fchoone  Zomer  en  ryke  Oogft  wordt  aange- 

kondigd.  De  Vogelen  zyn  'er  gretig  naar,  en 
dit  maakt ,  dat  de  Kinderen  in  Italië  deeze  In- 

fekten  dikwils  gebruiken  om  Zwaluwen  te  van- 

gen.  Zy  doen  dezelven,  ten  dien  einde,  een 

kromme  Speld,  die  aan  een  Draad  vafl  is» 

door  het  Lyf ,  en  laatccze  dan  vliegen ;  waar 

mede  de  Vogel,  toehappende,  gevangen  wordt» 

(18)  Cicade ,  die  een  bogtige  Streep  heeft  op  xvttl 

/Ja  Repanda. 

us  Breedwiek. 

(*)  Sole  fub  ardente  refonant  Arbufta  Cicadis.  V  i  r  g. 

(is)  Cicada  Elytris  linea  flexuofa,  Alis  xnargine  hyalino» 

$yftt  Nat.  X. 

I.  Deel.  X.  Stuk  S  4 
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V.  de  DekJ childen,  de  Wieken  met  een  Clo 

*J#  zen  rand. 

^uk™*     Deeze  was  uit  Indie  afkomftig  en  fchynt 
rl  hxkxi.  veel  ovcreenkomfl  te  hebben  met  die  van  onze 

h'l%  4*    Afbeelding  (Fig  4.),  naar  een  zeldzaame  Uit- 

hcemfche,  welke  meeft  rosagog  geel  van  Kleur 

is ,  gemaakt. 

xtx*  (19}  Cicade  die  graauw.  is,  met  een  witte 

Ne/swyze.'  Streep  op  't  Borjijluk  ,  de  Dekfc  bilden 
Netswyze  met  wit  doorweven. 

De  Heer  Rolander  heeft  deeze  Soort  in 

Amerika,  waarlchynlyk  te  Suriname,  waarge* 

pomen. 

rrfram  Cicade  die  de  tip  van  het  Schildje  uitge- 
Lieieman.  rand  heeft, 

Het  Schildje  is  dat  gene,  't  welk  de  Heer 
Reaümur  het  tweede  Borftftuk  noemt.  In 

de  zynen  heeft  hetzelve  een  punt,  doch  in  die 

van  Juffr.  MeiuaN,  welke  zy  zegt,  te  Su. 

rinarne,  Lieremans  genoemd  te  worden,  is  het 

aan  de  tip  als  uitgefneeden.  Om  die  reden 

heeft  deeze  Soort  dien  Bynaam. 

00 

f19)  Cicada  gafea ,  Thoracis  Uneaalba,  Elytris  albo  reti- 

culatis,  Syjl.  Nat.  X. 

.  (10)  Cicada  fctitelü  aplce  emarginato.  Syft.  Nat.  X.  Ti- 
Ween.  M  e  r  r  a  N  Svrm,  T.  4p. 
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(si)  Cicade      grocnaglig  zwart  is,  hebbende  V, 

tf7e  Dekfchilden  geel  gerand  ,  4^72  iTop  ̂ xxx^ 
wcderzyds  met  agt  Streepen.  Hoofd* 

ST'UC. 

Men  kan  deeze,  met  regt,  Geftreepte  noe-  XXT< 

men,  't  welk  haar  hyzonder  Kenmerk  maakt,^^7'^ '  Geftrcepte, 
De  Heer  Kalm,  die  dezelve  in  Noord -Ame. 

rika  waargenomen  heeft,  zegt  dat  de  Engel* 

fchen  ze  aldaar  Locufls ,  dat  is  Springhaancn 

noemen  ;  doch  hy  oordeelt  deeze  Infekten  ,  op 

eenige  byzondei heden  naa,  met  die  Cicaden, 

welken  de  Heer  Reaumüu  uit  de  Zuidelyke 

deelen  van  Europa  heefc  afgebeeld  en  befchree- 

ven,taamelyk  overeenkomftig  te  zyn.  Gemelde 

byzonderheid  zou  meefï  beüaan  in  de  agt  kromme 

Streepen,  aan  ieder  Kaak,  gelyk  hy  zig  uit- 

drukt; doch  het  fchynt  rny  toe,  dat  het  Borft- 

ftuk  van  hem  bedoeld  worde ,  op  het  welke  in 

de  Cicade  van  Penfylvanie,  waar  van  de  Heer 

Collïnson  de  Afbeeldingen  onlangs  heefc 

gegeven  (*)  ,  verfcheide  zodanige  Streepen  zyn. 

De  langte  van  het  geheele  Infekt  met  de 

Vleugelen  ,zegt  Kalm  ,was  één  Duimen  vyf 

Liniën  ,  die  der  Wieken  op  zig  zelf  iets  meer 

dan  een  Duim,  en  de  breedte,  daar  zy  dikll 

zyn 

(*)  Phil.  Tranf.  VOL  LIV,  for  the  Tear  1764.  Tab. 

vin.  p.  6$. 

(21)  Cicada  nigro  virefcens ,  Elytrïs  marginc  fhvefcente^ 

Capite  utrihque  o6to  ftriato.  Syft.  Nat.  X*  Cicada  Maxilla. 

utraque  lineis  o&o  ttansverfis  concavis,  Alarum  marginc  in- 
fetiore  lutefcentc.  Kalm*  Aiï.  St«ckb,  175*,  p.  101, 

1  Deel.  X.  Stuk-  S  5 
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V*     zyn  ,  vier  Liniën  of  een  derde  Duims.  Men 

^XXX.^*  vindt  'er*  evenweI5  00^  groote^  en  kleinere, 
Hoofd-  gelykerwys  in  Europa,  Hy  merkt  aan  ,  dat 

stok.  deeze  Infekten  'er,  om  zekeren  tyd,  en  door- 
gaans om  de  Zeventien  Jaaren ,  in  ongelooflyke 

menigte  kwamen,  wordende  in  den  tuflchen- 

tyd  weinig  of  niet  vernomen.  Dus  waren  'er 
dezelven,  gelyk  uit  de  Aantekeningen  bleek  > 

in  den  jaare  1715  menigvuldig  geweeft  ,  en 

in  den  jaare  1732  wedergekomen;  gelyk  mede 

in  't  jaar  1749  het  geval  was,  toen  die  Sweed 
zig  aldaar  bevondt. 

Den  21  Mey  hadt  men  'er,  zegt  hy ,  nog 

niets  van  'gezien,  en  den  22  vertoonden  zy 
zig ,  in  ongelooflyke  menigte ,  door  het  geheele 

Land,  zo  dat  men  in  Boflchen  of  Tuinen  naauw- 

lyks  een  Boom  zag ,  wiens  Stam  niet  vol  daar 

van  ware.  Zy  moeilen  derhalve  dien  Winter  , 

en  het  Voorjaar,  in  Gaten  onder  de  Aarde 

gezeten  hebben ,  en  juïfl  op  dien  morgen  uit 

haare  Gaten  gekroopen  zyn ;  waar  van  hy  ver- 

zekerd was  ,  hebbende  de  twee  voorgaande 

Dagen  in  de  Boflchen  gaan  Kruiden  zoeken. 

Dergelyke  Waarneemingen  waren  gefchied  door 

gantfch  Penfylvanie.  In  't  eerfl:  hielden  zy  zig 
ftil ,  doch  na  verloop  van  drie  of  vier  Dagen 

begonnen  zy,  naar  haare  gewoonte,  zulk  een 

Geraas  in  de  Boflchen  te  maaken,  dat  men 

een  ander,  die  naaft  hem  ftondt ,  niet  kon 

verdaan  of  hooren  wat  hy  fprak ,  en  iemand , 

die 
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(die  wat  van  een  ander  af  ftondt,  moeft  uit  al  V. 

zyn  kragten  fchreeuwen.  Afdeel. 

Men  hadt  te  vooren  reeds  veele  Gaten  in  *c  Hoofd- 

Aardryk  gezien ,  daar  men  den  Vinger  in  kon  STU#* 

fteeken,  en  hier  uit  kwamen  de  Poppen  ge- 

meenlyk  by  Nagt ,  kruipende  dan  op  Boomen , 

Heefters  en  Planten ,  om  zig  van  haare  Huid 

of  Dop  te  ontladen,  de  aan  de  Gewaflen  han- 

gen bleef.  Middelerwyl  droogden  haare  Wie- 

ken  op ,  zo  dat  zy  nog  dien  zelfden  Dag  kon- 

den vliegen.  Veelen,  evenwel,  werden,  on. 

der  5t  uitkomen,  van  het  Gevogelte,  of  ook 
van  de  Zwynen  verflonden ;  ja  de  Wilden  zelf 

hadden  'er  op  te  gaft  gegaan.  Ook  verhaalde 
men ,  dat  fommige  Landluiden ,  voorheen  in 

de  Aarde  graavende ,  deeze  Wormen  of  Pop- 

pen wel  eenige  Voeten  diep  ,  in  menigte, 

hadden  aangetroffen.  Men  zagze  ongevaar  zes 

Weeken  lang,  doch  toen  verdweenen  zy  t'ee- 

nemaal;  zodanig  dat  de  Heer  Kalm,  in  't 

jaar  1750,  door  die  zelfde  Boflchen  reizende, 

'er  den  geheelen  Dag  geen  één  hoorde  ,  of 

fchoon  hy  naauwkeurig  daar  op  agt  gave. 

Wat  het  Voedzel  van  de  Cicaden,  als  zy 

Vleugelen  bekomen  hebben,  zy,  was  niet  be- 

kend ,  en  het  eenigfte  nadeel ,  dat  zy  toebrag- 

ten ,  lcheen  daar  in  te  beftaan ,  dat  zy ,  mee 

haaren  Angel ,  de  zagte  Baft  van  jonge  dunne 

Takjes  opfcheurden,  en  verder  daarin  boorende , 

om  haare  Eijeren  te  leggen,  dus  veele  Takjes 

deeden  verdorren;  zettende  tevens  een  foort 

I.  Deel.  x.  Stuk«  vao 
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Vé  van  flym  op  de  Takken.  Men  zeide,  dat  zy 

Afdeel,  mee(i  hielden  van  de  Appelboomen  en  Eiken. 

Hoofd.  Dat  door  dic  booren  een  meoigte  Takjes  ver* 

stuk»    dord  en  geftorven  waren,  zag  gemelde  Heer, 

in  't  volgende  Jaar,  op  zeer  veele  plaatfen , 

doch  hy  kon  niet  befpeuren ,  dat  zulks  de  Boo. 

men  verder  nadeel  had  gedaan;  hoewel  fommi- 

gen  beweerden ,  dat  ccnige  Boomen  'er  gan- 
fchelyk  door  verdord  of  geftorven  waren.  Met 

zeer  jonge  Boomen ,  meende  hy ,  dat  zulks  plaats 

kon  hebben  (*)• 

Wanneer  zig  deetó  Infekten,  zegt  Kalm, 

in  een  groote  menigte  aldaar  bevinden  ,  laaten 

de  Indiaanen  hunne  Vrouwen  en  Kinderen  uit- 

gaan om  ze  te  vangen,  die  dezelven  dan  in 

Korfjes  verzamelen,  naar  Huis  brengen,  over 

9t  Vuur  braaden  en  opeeten ,  als  een  zeer  fmaa- 

kelykc  Spyze.  Men  kan  dus  ook  niet  twyfe-- 

len,of  zy  hebben  onder  de  Soorten  van  Spring- 

haanen ,  daar  Levit.  XI.  vs.  22  van  gefproken 

wordt,  behoord;  doch  die,  welken  Johannes 

de  Dooper  in  de  Woeftyne  at, zyn  waarfchyn- 

lyk  anderen  geweeft.   Hier  by  moet  men  op 

ime- 

(*)  Men  ziet  Hier  een  aanmerkelyk  verfchil  met  het  gene 

uit  den  Heer  Reaumuu  bevooreris  is  bygebragt ,  dit, 

naameiyk ,  de  Cigalen  nooit  in  vogtig  ofleevend  Hout, maar 

altoos  in  dorre  doode  Takjes  haare  Eijeren  leggen.  Welk  van 

beide  Berigten  het  waarfchynlykfte  zy  ,  en  of  men  denken 

moet,  dat  de  Huishouding  der  Amerikaanfche  Cicaden  zo 

Yeel  van  die  der  Europifche  rerfchille,  laat  ik  den  Leezet 
•eoordeelen. 
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merken ,  dat  de  Jongen  der  Wefpen ,  wanneer  V. 

zy  Vleugelen  beginnen  te  krygen,  en  wie  weet  ̂ XXX^" 
wat  al  meer  foorten  van  Wormen ,  uit  gebrek  Hoofd- 

van  beter  Spyze  ,  door  de  Wilden  gegeten  STÜK' 
worden. 

Indien  de  Omloopstyd  van  zeventien  Jaaren , 

daar  de  Heer  Kalm  van  fpreekt ,  naauwkeu- 

rig  was,  zou  het  in  dit  Jaar  (1766)  wederom 

een  Cigalen-Saizoen ,  aldaar  een  Springhaanen- 

jaar genaamd,  in  Penfylvanie  moeten  geweeli 

zyn.  Men  ziet  de  Cicaden,  volgens  den  Heer 

Collinson,  jaarlyks  in  dat  Land,  doch  om 

zekere  Tydperken ,  van  veertien  of  vyftien  Jaa- 

ren ,  worden  zy  'er  maar  eens  in  groote  me- 

nigten gezien.  Men  vindt  'er  een  kleiner  Soort, 
die  zwart  is ,  met  Goudglanzige  Oogen  en  de 

Wieken  geel  geaderd.  De  Inkhoornen  ,  in- 

zonderheid ,  die  op  de  Boomen  klauteren, 

maaken  zig  vet,  door  het  eeten  van  deeze  In- 

fekten  ,  die  ook  tot  Voedzel  ftrekken  van  hec 

Gevogelte, van  Hoenders  en  veele  andere  Beef* 

ten. 

Na  de  Paaring,  zegt  die  Autheur,  begeeft 

het  Wyfje  zig  aan  'c  Eijerleggen,  en  het  is 
vcrwonderlyk  te  zien,  hoe  zy  kunnen  door- 

dringen in  hard  Hout,  en  floppen  het  vol  met 

Ei jeren ,  die ,  ter  langte  van  twee  of  drie  DuU 

men ,  op  een  linie  digt  aan  elkander  geplaatft 

zyn ,  van  twaalf  tot  agrien  in  elke  verdeeling, 

,  Hoe  zy  de  Eijeren  in  deeze  rigting  leggen , 

5,  was  moeielyk  te  ontdekken,  dewyl  zy,  aan 

x.  drel.  x.  stüic.  f,  dis 
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V.     jj  dit  werk  zynde ,  zeer  fchuuw  zyn :  maar  myn 

A^eel. 99  verftandige  Vriend  John  Bartram, 
Hoofd-  »  haar  waarneemende  ia  het  begia  van  deeze 

stuk.   a>  Operatie ,  nam  een  fterke  Houtige  Steel  van 

„  een  Plant,  en  3  die  haar  aanbiedende,  ging 

„  zy  aanftonds  daar  op  aan  't  werk,  terwyl 
3,  hy  denzelven  in  de  Hand  hield.   Het  was 

3,  zeer  verwonderlyk  te  zien  ,  hoe  behendig 

3,  zy  haar  Priem  in  den  Steel  wift  te  booren , 

5,  by  ieder  fteek  een  Eitje  uitfchietende,  en 

s,  middelerwyl  den  Steel  niet  aanraakende  met 

8        59  eenig  ander  gedeelte  van  haar  Lyf:  zo  dac 

33  men  het  zeer  duidelyk  kon  befehouwen.  Zy 

„  zetten  zig  op  'c  meefte  foort  van  Hout-Ge- 
3,  was  3  doch  de  Eiken  en  Kaftanje,  benevens 

3,  de  Saffaphras  en  alle  Vrugtboomen  ,  fchynen 

3,  zy  meeft  te  beminnen.   Altoos  böoren  zy 

3,  tot  de  pit  van  het  Takje,  op  dat  het  jonge 

3,  Schepzel  3  uitkomende  ,  een  zagte  legging 

3,  of  bekwaam  Voedzel  zou  kunnen  vinden. 

„  Ter  behoorlyker  tyd  kruipt  het  zelve  van 

3,  den  Boom  af  ,en  begeeft  zig  in  den  Grond, 

3}  alwaar  zy  twee  Voeten  diep  gevonden  zyn ,  en 

33  veilig  kunnen  ruften ,  tot  dat  zy  haare  veran- 

3,  deringen  hebben  doorgedaan ,  van  een  Worm 

3,  in  een  zespootig  Dier  (*)  en  eindelyk  in 

33  een  Vlieg." 
Den 

(*)  From  a  Magot  to  an  Hexapoie  and  lajily  to  a  Fly! 

zegt  COLLINSON.  (PbiL  Trans,  als  boven)  De  Worm  of 

Made  heeft  weezentlyk  ook  zes  Pooten  ,  als  gemeld  is :  des 

het  beter  gezegd  zou  zyn,  van  een  zespootigen  Worm  in 
een 
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Den  15  en  16  July  kwamen  zy  toen  eerfl  V. 

voor  den  Dag  en  men  nam  verfcheidc  gefto.  ̂ k^* 
ken  Twygjes  waar,  die  zorgvuldig  onderzogt  Hoofd* 

en  geopend  werden.    Toen  vondc  men  ver-  sTÜK* 

fcheide  Eijeren  gekipt ,  anderen  nog  niet  ryp , 

van  een  donker  bruine  Kleur.    Deeze  'er 

uitgenomen ,  en  op  een  Tafel  verfpreid  zyn- 

de,  borften  in  omtrent  een  Uur  tyds,  en 

toen  was  het  zeer  aardig  te  zien,  welk  een 

moeite  het  kleine  Wormpje  hadt ,  om  zig  van 

zyne  Schaal  te  ontwikkelen :  doch ,  zo  dra  het 

daar  geheel  vry  van  was,  liep  het  zeer  fhel 

heen  en  weer,  zoekende,  maar  't  fcheen,  ee- 

ne  verfchuilplaats  in  de  Aarde. 

(22)  Cicade  die  Violet  is>  met  de  Wieken  aan  fXxiL .  _  Vtolacea. 

de  tippen  bruin*  violette.' 

Deeze ,  volgens  onzen  Autheur  afkomftig 

uit  de  Zuidelyke  warme  Landen ,  heeft  de  voor* 

fte  Dyën  met  drie  Tandjes  of  Stekels  gewa- 

pend. 

V  Y  F  D  E  ARTIK.E  L 

Spumantes.  Schuimgeevende. 

(23)  Cicade  die  de  bcvenjle  Wieken  Lederag»  xxnu 

tig  heeft ,  de  onderften  geheel  bedekkende,  cedektt!^ 

Dok- 
een  loopende  Pop  of  Nymph ,  en  dan  in  een  vliegend  In- 
fekt  of  Cicade, 

(22)  Cicada  violacea,  Alis  apice  fufcis.  Syfi*  Nat.  X. 

(23)  Cicada  Elytris  totis  coiiaccis ,  Alas  tegentibus,  Syft. 
Nat.  X. 

I.  Deel.  X.  Stuk, 
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V#        Doktor  Scopoli  verwagtte  een  nader  Ken- 

AFXXx'  rner'c,  om  ̂ eeze  te  ooderfchcided  van  de  vol- 
JHoofd-  gende  Soort ,  die  ook  Lederagtige  Dekfchildea 

stuk.    heeft,  welke  de  Wieken  geheel  bedekken, 

ten  minften  in  zyn  Land  (*>   Deeze,  welke 

by  Gottfund  en  elders  in  S weeden  waargeno- 

men is ,  heeft  bovendien  de  Agter-Schenkelen 

met  twee  tterke  Tanden  gewapend,  geJyker- 

wys  in  de  Torren.    Het  Lyf  is  van  onderen 

zwart,  van  boven  geheel  bleek  of  roeftkleurig 
bruin  (f). 

xxiv.  (24)  Cicade  die  bruin  i^met  twee  witte  Vlak- 

schuimt*'  ken  zydelings  op  de  Dekfcbilden,  en  een 
bee^c'  afgebroken  witagtige  Band. 

Zo  omftandig  en  naauwkeurig  is  de  befchry- 

ving  ,  welke  de  Sweedfche  Kamerheer  de 

Geer  van  dit  Infekt ,  in  deszelfs  Verande- 

ringen en  Levensmanier,  gegeven  heeft,  dat 

ik  fiaauwlyks  'er  iets  by  kan  voegen  (|).  AU 

leen* 
(*)  EntomoU  Carniol.  p.  113. 

(f)  Faun.  Suec.  Ed.  II.  p.  24.0. 

(D  Zyne  Verhandeling  daar  over,  met  de  Afbeelding,  en 

*t  geene  daar  toe  behoort,  is ,  uit  de  Stokholmfe  Verhandelin- 
gen, door  my  vertaald  en  gebragt  in  het  Derde  Deels 

II,  STUK  der  Uitgeleeze  Natuurkundige  of  Pbihfopbifcbe 

Verhandelingen ,  die  weleer  door  wylen  den  Boekverkooper 

I.  Tirion  in  't  Licht  gebragt , doch  onlangs  met  dat  Stuk- 
je en  een  Algemeen  Regifter,  by  wylen  den  Uitgeever  de«- 

zcs  ,  F.  Houttuyn,  beflooten  zyn.  Zie  ald.  bladz.  597. 

(24)  Cicada  fufca ,  Elyrris  maculis  binis  lateralibus ,  faCcik 

duplici  intermpta  albida.  Faun.  Suec.  636.  De  Geer  Aff. 

fffwfö;  17 4U  p.  211.  T.  7.  SWAMM.  Q%art.  p%  83.  Bibt. 
i.  P. 
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keolyk  zal  ik  opmerken,  dat  het  Diertje,  *c  V. 

welk  men  gcmeenlyk  het  Scbuimbecjije  noemt ,  ̂^xi 
om  dat  men  het  by  Zomer  in  zeker  Schuim  ,  Hoofd. 

aan  veelerley  Bcomen  en  Planten  vindt,  het  stok. 

Masker  is  van  dat  Vliegende  Infekc,  het  welke 

mee  de  opgegeven  Kenmerken  wordt  bedoeld. 

Dat  Makker  is  groen-  of  geclagtig  en  niet  bruin 

van  Kleun   Het  Infekt  wordt  by  S  wam  m  e  u- 

dam  de  Springhaan  -  Vloo  geheten**  Doktor 

Scopolj  heeft  'er -eene  Verfcheidenheid  .van 

waargenomen,  waar  van  het  Agterlyf,  in  de 

ttne  SVxej  van  onderen  gewapend  is  meteen 

Degen  of  Sabel ,  die  uit  twee  Bladen  beftaat, 

welke  aan  de  eene  zyde  Haairig  of  ruig  zyn  (•)• 

(25)  Cicade  die  bruin  is,  met  Glazen  Vier*  ̂   xxv. 

keny  die  bruin  gevlakt  zyn  en  Stippelig  Geaderds» 

geaderd. 

Onze  Autheur  noemt  dit  een  grooter  Schuun- 

beeftje  (f).   Het  onthoudt  zig  in  Svveeden  op 

de 

I.  p.  2T>  PvAI.  Jnf:67.  ATI.  pmr.  1705.  p,  162.  Mf.RIAN". 

Ivf.  77.  Tf  Sï.  P.OKS.  Inf.lL  Cryll.  I39  T.  23-  BLANK. 

/«/.  97.  T.  i  I.  f-  N.  O.  P.  F  R  I  S  C  H  Inf  g.  p.  %6.  T.  12. 

(*)  L  I  N  N  M  ü  s  z^gr ,  de  Maskers  van  de  Scnuimgeevcn» 

de  Cicaden,  op  de  Takken  zittende,  ontl  aften  van  agterëi  \ 

ccfi  ontelbaare  veelheid  van  Klaasjes,  cm  zig  te  vcrfchuüen 

in  dit  Schuim ;  grooter  gevroitfen  verbergen  zy  zig  in  de 

Grond,  tor  dat  zy  Vliegen  hunnen;  «ranneei  de  Manneg, 

mee  twee  Plaatjes  ender  't  Agterlyf,  in  't  Geboomte  Knarft». 

(t)  Spumada  tpajofcula.  Faun,  S*e**  Ed.  II.  p.  240. 

(25)  Cicath  fufca,  Aiis  hyallnis  fufco  macuiaris  ,  nc:W« 

liu&atif«  Faun.        v  G$<l«  r^ 
1,  DEkL.  X.  STttJü  ï 
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V,     de  Velden.    Doktor  Scopoli  heeft  een  der- 

AXXXL  Selyke  in  Karoiolie>  en  Geoffroy  dit,  za 

Hoepo-  wel  als  't  gemeene  Schuimbeeftje ,  omftreeks 

stuk»  Parys  waargenomen. 

xxvi.  (^6)  Cicade  die  zwart  is  met  witte  Oogen. 
Leucophthal' ma. 

xxvïl      (27)  Cicade  die  zwart  is  met  het  Voorhoofd 
wit. 

xxvii.  (28)  Cicade  die  zwart  is  met  een  witten  Kop* 
Leuco-cepha- la* 

Deeze  zyn  in  de  Velden  van  Sweeden ,  doch 

die  met  het  witte  Voorhoofd  te  Upfal  gevonden, 

De  Bynaamen  wyzen  de  gedagte  Kenmerken 

aan. 

($.9)  Cicade  die  zwart  is,  met  de  Dekfchilden 

Lateralis.  op  Zjde  wiU Gezoomde. 

Deeze  is  niet  alleen  in  Sweeden ,  maar  ook 

in  Vrankryk  waargenomen.  Geoffroy,  die 

het  gewoone  Schuimbeeflje  of  liever  deszelfs 

Infekt,  la  Cigale  bedeaude  getyteld  hadt,  noemt 

dit,  dat  hy  'erop  volgen  laat,  de  Gezoomde  Ciga- 
le. S  c  o  p  o  l  1  heeft  ook  wel  zodanig  eene , 

die  na-ïft  komt  aan  deeze,  doch  de  DekfchiL 

den  niet  zwart,  maar  bruin,  en  geenszins  wit, 
maar 

(26)  Cicada  nigra,  Oculis  albis.  Syft.  Nat.  X. 

(27)  Cicada  nigra,  Fronte  albo.  Syft.  Nat%  X. 

(28)  Cicada  nigra,  Capite  albo.  Faun,  Suec.  640. 

(1$)  Cicada  nigra  Elytris  latere  albis.  Faun»  Swn  6$$* 
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maar  geelagtig  van  randen,  zo  wel  als  de  Poo-  V. 

ten,  en  het  Lyf  geel  heeft  (*>  'xxx^ 
Hoofd- 

(30)  Cicade  die  de  Dekfcbilden  met  wit  en  stuk* 

zwart ,  in  een  fcberpen  boek  aan  de  Rug-  xxx. 
r  Striata. 

naad  famenloopende ,  geftreept  beeft.  Gefoeeptc* 

(31)  C  cade  die  witagtig  is  ,  hebbende  aan 

ieder  zyde  een  zwart  Jtreepje ,   over*  XXXJ 

langS.  IAneata. Geünieerde, 

(31)  Cicade  die  de  Dekfcbilden  geel  beeft ,  met 

een  dubbelde  zwarte  flreep ,  welke  af  ge.  7»^™  Ji. 

broken  is,  overlangs.  
Afgebrok* 

Van  deeze  driederley  geftreepte  Cicaden ,  al- 

temaal  kleine  Beertjes,  worden  hier  en  daar  ia 

Europa  fommigen  gevonden  De  laatfte,  even- 

wel, was  een  der  grootften  van  dit  Geflagt, 

hoewel  Geofproy  aan  de  zyne  maar  de 

langte  geeft  van  een  zesde  Duims.  Hy  vondü 

>er  als  gekroond,  of  met  een  Halsband,  en 

eenige  die  ,  op  verfcheiderley  wyze  ,  wit  óf 

geel  geaderd  waren ,  op  het  bruin  der  Vlerken  i 

ook  eene  die  geheel  zwart  was,  welke  hy 

twy- 

(*)  Cicada  marginalis.  Entomü.  CarmoU  N.  3  3  3.  p  H3. 

(zo)  Cicada  Elytris  albido  nigroque  ad  angulum  acutiin? 

Suturs  dorfalis  ftriatis.  Faun  Suec.  642.  1  '"  * 
(31)  Cicada  exalbida,  linea  utrinque  longitudïnali  nigra» 

Faun.  Suec*  6%j. 

(iz)  Cicada  Elytris  fhvis  ,  linea  nigra  dupiici  intexruptS 
longitudïnali.  Faun.  Suec.  6 31. 

1.  DFil,  X*  STUK.  T  i 
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V. 
ÜFDEEL. 
XXX. 

HOOFD- 

twyfelde  of  het  ook  die  met  zwarte  met  witte 

Oogen  raogt  zyn,  hier  voor  gemeld  (*), 

Van  alle  deeze  Verfcheidenheden  der  Schuim* 

beertjes  kan  ik  niet  omftandig  fpreeken ,  mer- 

kende thans  alleen  aan ,  hoe  men  'er  nog  drie 
in  Sweeden  ontdekt  heeft,  waar  van  het  eenc 

den  Bynaam  van  dat  der  Popelieren  voert,  zyn- 

de  van  onderen  geelagtig  en  van  vooren  met 

twee  zwarte  Trippen  ,  de  Wieken  Glasagtig: 

het  andere,  Geelhals  genaamd,  bruin  is,  mee 

den  Kop  en  het  Borftftuk  geel:  het  derde,  La- 

nio  geheten ,  groen ,  met  den  Kop  en  het  Borfi- 

ftufc  Vleefchkleurig.  De  twee  laatflen  ont- 

hielden zig,  aldaar,  ip  de  Weiden  (f). 

C33)  Cicade  die  geel  is  9  met  een  dubbelen , 

treeden  >  gebakkelden  Band  overlangs. 

Tot  de  gemelde  Verfcheidenheden  zou  deeze 

fchynen  te  behooren,  indien  zy  door  haare 

kleinte  niet  daar  van  werd  ukgemonfterd.  Men 

heeftze,  in  Sweeden,  gevonden  op  een  Land* 

hoeve  of  Ludplaats,  met  het  Lyf  langwer- 

pig ,  plat ,  Zwavelgeel ,  doch  de  grootte  maar 

hebbende  van  een  Luis. 

xxxtv.      C3O  Cicade  die  ongevleugeld  is  en  zwart  , 
Aptera.  . 

Ongevleu- 
geide,  (*)  Hzfti  dis  Inf.env*  Paris*  TOM.  I.  p.  4.19,  enz» 

(|)  Faun*  Su?c%  Ed.  II.  p.  24.2. 

(35)  Cicade  fla/a,  fafcia  iongitudmali  duplici  repando  den- 
tata.  Faun,  Suet*  6  34» 

(34)  Cicada  aptera'  atra,  Elyttis  abbrevlatis,  Tibiis  Anten* 

nisque  pallidis,  Syft*  ATat*  X. 

XXXIIL 
V'ittata, 
Gefuotrde. 
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met  de  Dekfchilden  kort ,  de  Schenkels  en  V. 

Sprieten  bleek  van  kleur.  ^JSDFEU 
X)  X* 

jH.0OP.D4 

Deeze ,  die  maar  de  grootte  van  een  Vloo  stuk, 

heeft,  is  op  dc  Luliplaats  van  den  Graaf  van 

Teiïin,  in  Sudermannie,  waargenomen. 

ZESDE  ARTIKEL. 

De  flexie.  Omgeboogene. 

Met  de  Wieken  afloopende  en  om  de 

zyde  van  het  Lyf  omgeflagen. 

(35)  C'cade  die  witagtig  is,  hebbende  de  JVk-  xxxv. 
Ken  breed  afloopende,  van  voor  en  bruin  KapeUgtijjfc, 

gejlippeld, 

Deeze  Amerikaanfche  heeft  ,  volgens  d  k 

Ge kr,  het  Lyf  uit  den  geelen ,  de  Wieken 

zyn  witagtig,  Dakswys  afloopende  gelyk  in  de 

Nagtkapellen  en  glad:  de  buitenfte  van  voo- 

ren ,  naar  den  rand  toe ,  wederzyds  befprengd 

met  zwarte  Stippen :  de  onderfte  Sneeuw-wit.  In 

geftalte  zweemt  dit  Infckt  naar  een  Water- 

Uiltje. 

(36)  Cicade  êie   de  Wieken  afloopende  en  Xxxvu 

zwart  frf!f.M- 

Wolligs, 

(35)  Cieada  cxalbidn,  Alis  defiexis,  patulis,  antice  fufco 

punftatis.  Syjt.  Nat.  X. 

(16)  Cicada  Alis  deflexis  n'grïs ,  pimftis  coeru.cis ;  Fïciiüc 
lateralibusque  rubris.  M»  L.  ü.  Syft.  Nat.  X. 

I.  Deel.  x.  Stuk.  T  3 



V. 

Afdeel, 

JIOOFD- 

XXXVII, 
R-ubra. 
lVoodef 

xxxvm. 
Virldis, 
Groene. 

294.    Beschrvving  van 

zwart  beeft  ,  met  blaauwe  Stippen ,  bet 

Voorhoofd  en  de  zydm  rood. 

Deeze  ,  uit  Iodïë  afkomflig,  bevondt  zig 

in  het  Kabinet  van  de  Koningin  van  S weeden, 

Zy  heeft  het  Lyf  zwartagtigt  van  agteren  digt 

bezet  met  een  zeer  zagte  Wolligheid.  Naar 

dezelve  gelykt  een  Soort  van  Cicade ,  die  men 

te  Upfal  in  Sweeden  gevonden  heeft,  en  wel- 

ke deswegen  Leporina  genoemd  wordt ;  doch 

zy  is  kleiner, 

C37)  Cicade  die  rood  is9  en  de  Wieken  afloo- 

pende ,  bruin  van  Kleur  heeft,  met  twee 

geele  Banden. 

De  Heer  Rolander  heeft  zodanig  eene 

in  Amerika  waargenomen. 

(38)  Cicade  die  de  Dekfcbilden  groen  heeft  , 

de  n  Kop  geel  met  zwarte  Stippen. 

Dit  is  de  derde  Vloo* Springhaan  van  Ray, 

komende  in  langce  naby  aan  een  gewoone  Huis- 

vlieg,  doch  veel  fmaller  zynde,  en  een  der 

grootften  onder  de  Cicaden  van  ons  Land ,  zegt 

JUinnjeus*    Men  vindt  dezelve,  tegen  'c end 

f37)  Cicada  rubra,  Alis  deflexis  fufcis,  fafciis  duabus  flavis. 

Syft.  Nat.  X. 

(38)  'Cicada  Elytris  viridibus,  Capïte  flavo  pun&is  nïgris. 
Faun.  Suec.  630.  Ranatra  vindefcens.  Pet.  Gaz,  73.  T,  47% 

f.  6%  Locafta-pulex  teitia,  Ka  j.  In/  6%*  n.  3* 
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end  van  Auguftus,  in  de  Moerafïïge  Weiden  v, 

van  Upland ,  dikwils  zeer  overvloedig  op  de  ̂ ^r" 
Paardeftaart  en  Biezen.    Doktor  S co  po  li  Hoo<  o- 

vondt,  in  Karniolie,  ook  een  groene,  dieins-  sTÜ£, 

geiyks  de  Pooten  en  Kop  geel  hadt',  zynde 
met  vier  zwarte  Stippen  getekend.  Deszelfs 

Dekfchilden  of  Vleugelen  waren  een  vierde 

Duims  lang.    Gkoffkoy  geeft  byna  die 

langte  aan  het.  geheeïe  Infekt,  dat  hy  de  Groe- 

ne Cigale  met  den  bonten  Kop  noemt  (*)  ,  en 

waar  op  hy  een  Soort  van  Cicade  volgen  laat , 

die  zwart  is  met  roode  Vlakken ,  door  hem  af- 

gebeeld ;  zynde  de  fehoonfte,  welke  by  om- 

ftreeks  Parys  waargenomen  hadt;  een  derde 

Duims  lang  (f). 

(39)  Cicade  die  geel  van  Kleur  is  en  platag*  xxxix. 

tig  op  zyde. 

Deeze ,  in  de  Velden  by  Fahlun  gevonden  * 

hadt  twee  bruine  Stippen  agter  den  Kop.  Dok- 

tor Scopoli  nam,  aan  de  agterzydeder  Bla- 

den van  zekere  Virginifche  Plant ,  thans  in  Eu- 

ropa gemeen ,  dergelyke  Schuimbeeftjes  waar , 

synde  byna  geheel  geelagtig,  met  zwarte  Oo- 

gen ,  en  op  de  Dekfchilden  bruin  geftreept  (|). 

»  Gso- 

(*)  La  Cigale  verte  a  tête  panachee.  Hifi.  des  Inf.  env* 

Farist  Het  zou  eigentlyk  betekenen  ,  met  den  gepluimden 

Kop ,  doch  dit  fchynt  hier  geen  plaats  te  hebben. 

(f)  Ibid.  p,  41 8. 

(39)  Cicada  fiava  comprefla.  Faun.  Suec.  6+\. 

(I)  Ckada.  Oenother<t  wordt  het  van  hem  getyteld. 

Os* 

I.  Deel.  X.  Stuk,  T  4 
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V.  Guonovius  heeft  een  geheel  geele,  kleiner 

^XxlT  *  ̂aa  'iCt  8cwoone  Scbüirhbecftje ,  onder  de  la- 
UootD*  fekten  van  ons  Land  aangetekend  C), 
STUK. 

(4°)  Cicade  grtJ  w* ,  hebbende  de  Dek- 

Vergulde.             Jchilden  Goudkleurig ,  getekend  met  vier 

Zwarte  Vlakken,  van  agieren  verguld* 

Men  heeft  deeze  in  Schonen  gevonden,  zyn- 

de  langwerpig  en  twee  óf  driemaal  zo  groot  als 

de  Gcfuoerüe,  naar  welke  zy,  in  Gcli-ike ,  veel 

gelykt. 

De  Heef  Geoffroy  heeft,  omfireeks  Pa* 

rys ,  verfcheide  geele  of  gcelagiige  Gigaleö 

ontmoet,  nagenoeg  een  zevende  Duims  lang; 

doch  eennjaal  vondt  hy  'er,  in  zyn  Kamer, 
één ,  van  een  agtfte  Duims ,  het  welke  hy , 

wegens  de  zonderling  fchitterende  Kleur ,  noemt , 

la  Cigale  flamboyante.  Dit  kleine  Iafekt,  zege 

hy,  is  veirukkelyk.  Hec  heeft  overal  eene  Zwa- 

vel-of  bleekgeele  Kleur,  uitgenomen  het  Schild- 

je, dat  een  weinig  bruin  is.  Op  't  midden  van 
den  Kop  en  van  het  Bordftuk  is  een  overlangfe 

ftreep,  Kerfen*Rood.  Een  Band  van  dergeiykc kleuH 

Oey>ithêra%  das  v?m  L  I  N  N  ffi  U  S  genoemd  ,  een  vry  ho-g 

groëtjenae  Plant,  die  tegen  den  avond  telken?  Fiaare  Ifëüyjk 

ruikende  gee'.e  ÈfSetften  ontflait,  welke  den  vólgende  morgen 
verflenzen,  heet  anders  Lyjimatóla  lutea  cornïculdta.  C4  B. 
Pin. 

(*)  Aft,  Heh.  VOL.  V  p.  130. 

{zo)  Cicatfe  fhva  ,  Elytris  fulvo  pi&is  ,  maculis  quatuor 

nigris,  pofblceque  auratis,  Faun*  Suec.  c$s* 
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kleur  loopt  Slangwyze  op  ieder  Dekfchild,  in  V. 

\  midden,  overlangs.    De  Wieken  zyn  witag.  AxxX[* 
tig  maakende  de  Regenboog  of  Duiven-Hals  (*).  ÉIoofd* STUK. 

(41)  Cicade  die  de  Wieken  groenagtig  geelr  'xll 
heejty  met  de  tippen  zwartagtig  verguld*  w  olmen. 

Zy  heefc  dien  bynaam ,  om  dat  zy  zïg  ont- 

houdt  op  de  Bladen  der  Olrae-boomen  ,  loo- 

pende  zeer  fnel;  des  men  haar  niet  gemakke. 

lyk  kan  vangen.  Men  wndtze,  volgens  Ge  of- 

kroy  ,  die  dit  Idekt  la  Cigale  MoLcheron 

ccemt,  ook  wel  op  andere  Boomen. 

Op  de  Hazeloooten  heefc  men  'er,  in  Swec- 
den  thans  een  gevonden ,  die  de  Wieken  bruin 

heeft,  met  een  blaauwagtige  Hartvormige  Vlak, 

tvaar  agter  een  wkagrige  Band,  op  dezelven. 

Het  Voorheofd  is  geelagtig  wie ,  de  Klaauwc- 

jes  zyn  zwart. 

(42)  Cicade  die  geel  is9  met  de  Wieken  uïê,  xlïj. 

aan  de  tippen  Vliesagtig.  Kaoze- boomen. 

Dee$e  Infekten  fprfngen  ongelyk  meer  dan 

de  gemelde  der  Olmen ,  en  worden  deswegen 

ge-
 

(*)  Les  Aitts  font  blanihains\  fdifant  l'ïiis  ok  la  Crarge 
de  Plgcen,  \k  moet  bekennen,  dat  ik  dit  laatfte  niet  al  te 

wel  cveieen  kan  brengen ;  hoewel  zulks  de  reden  zal  zyn , 

dat  hy  dit  Inlekt  de  Vlammende  C'gale  tytclt. 
(41 J  Cicsda  aiis  viiidi-  luteis,  apicibus  nigricantibus  inau- 

ictis  Tuur..  Suec.  64.4. 

(+z)  Cicada  ftava,Alis  albiY, apid&tó  membranacels.  Faun» 

Saec.  6*\.  I'  Tv  1S  CH.  /»ƒ  XI.  p.  I     T.  20. 
JU  DEix.  x.  Stok.  1  5 
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V.     genoemd  Blad»Vlooijen*   Zy  zyn  op  de  Haa. 

AXXXU  ̂eD  ZeCr  §emeen  >  ̂ie  men  '9  m  fommige  tydea 
Hoofd-  des  Jaars>  naauwlyks  aacraaken  kan,  zonder 

stuk.  een  menigte  van  deeze  Vlooijen  te  zien  hup- 

pelen of  zweeven :  doch  zy  leggen  haare  Eije- 

ren  op  de  Roozeboomen  ,  daar  men  ook  dik- 

wils  deeze  Infekten  ontmoet ,  die  mede  zeer 

moeielyk  te  vangen  zyn*  Frisch  heeftze, 

wel  tc  regt,  van  de  Plantluizen  (Pucerons)  on» 

derfcheiden. 

De  Heer  REAUMü^fpreekt  omftandig  van 

een  dergelyk  Infekt,  het  welke  door  hem  on- 

der de  Cigalen  of  Pro-Cigakn  betrokken  wordt , 

en  niet  anders  fchynt  te  zyn  dan  deeze  Blad- 

Vloo,  die  de  grootte  naauwlyks  van  een  Vloo 

heeft,  zynde  geheel  geel  of  een  weinig  groen- 

agtig ,  en  fomtyds  byna  wit  van  kleur,  doch 

altoos  geheel  ongevlakt.  Zy  hebben  een  der- 

gelyk  Snuitje  onder  aan  den  Kop,  als  de  Ciga« 

len  ,  en  op  de  zelfde  manier  geplaatft.  Hy 

nam  in  fommigen,  onder  aan  het  Lyf ,  een 

Zaagswys  Werktuig  waar ,  dat  haar ,  even  als 

de  Cigalen ,  diende ,  om  openingen  te  maaken 

in  de  takjes  der  Roozeboomen  en  daar  de  Eit- 

jes in  te  leggen.  De  Wyfjes  waren  derhalve 

alleen  met  dit  Werktuig  voorzien  9  en  hy 

heeft  ook  het  uitwendige  Teellid  in  het  Man- 

netje waargenomen. 

De  Eijertjes  van  deeze  Blad*Vlooijen  zyn 

zeer  klein  en  teer.  Gemelde  Heer  heefcze  niet 

kunnen  waarneemen  >  om  dat  zy  ,zo  hetfcheen, 
door 
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door  het  afhaalen  van  de  Baft  der  Takjes  aan  \\ 

fiukken  braken  en  in  Slym  veranderden,  Niet-  Afdbej 

temin  is  de  plaats,  daar  zy  gelegd  zyn ,  ken-  p00k 

baar  aan  eene  verhevenheid ,  kleiner  dan  een  &xü.j^ 

Geerftkorreltje  en  platter.    Het  Wormpje  of 

Masker  heeft  hy  ook  nooit  kunnen  in  handen 

krygen,  het  welke,  onder  de  Baft,  zegt  hy> 

verandert  in  een  Pop  >  van  de  Klaffe  der  genen , 

die  niet  van  het  volmaakte  Infekt  verfchillen, 

dan  daar  in ,  dat  de  Wieken  nog  in  Stompjes 

of  Scheedjes  beflooten  zyn.    Deeze  Poppen 

loopen  op  de  Roozeboomen  ,  en  veranderen 

daar  in  zulke  Vliegjes,  van  welken  hy  alleen ^ 

wegens  haar  kleine  Zaagje ,  gefproken  hadt  (*). 

XXXI.  HOOFDSTUK. 

Befchryving  van  '£  Geflagt  der  Water- Want- 
sen ,  waar  onder  die  men  Rugzwemmers 

noemt)  en  anderen ,  zyn  begreepen. 

y~~&  ekere  Water-Infckten  komen  in  dit  Geflègt  Naam 
voor,  onder  den  Griekfchen  naam  AV 

toneüa ,  welke  eigentlyk  Rugzwemmers  bete- 

kent ,  en  'er  aan  gegeven  is  ,  om  dat  eenige 

derzelven  de  zonderlinge  Eigenfchap  hebben , 

van  ruggelings  te  zwemmen,  Fuisch  geeft 

'er 

(*)  Mem.  fur  les  bifeïï*  TOM.  V.  Mem,  4.  p«  241.  Oc- 
tavo. 

I,  Deel,  X,  Stuk» 
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V.      'er  den  Hoogduitfchen  naam ,  WajJer»fVantze9 

^XXXJL'  aaa,  en  oorc*ce*c  zulks  gevoeglyk ,  wegens  de 
Hoofd,  overeenkomt  van  deeze  Infekten ,  in  Geftalte 

stuk.    en  Levensmanier  ,  met  de  Weegluizen  of  Want- 

fen :  des  ik  ook  alhier  den  naam  van  Water. 

Wants  gebruik.   Het  is  my  niet  bekend , 

dat  men  dezelve  IVatsr-Vloo  noemt,  gelyk  de 

Heer  Gronoviüs  zegt,  en  de  grootte  niet 

alleen,  maar  ook  de  Geftalte , fchynt  dien  naam 

veeleer  aan  andere  Infekten  ,  gelyk  S  w  a  m- 

m e r  dam  doet,  toe  te  paffen, 

issamecken.    De  Kenmerken  zyn  ten  deele  met  die  der 

Cicaden  overeenkomftig.   Zy  hebben  een  om- 

geboogen  Snuit,  de  Sprieten  korter  dan  het 

Borltftuk;  doch  de  Wieken  zyn  kruislings  fa- 

mengevouwen  ,  van  vooren  Lederagtig  ;  de 

Agterpooten  Haairig,  tot  zwemmen  gefchikr. 

Dit  laatfte  fluit  niet  uit,  dat  de  anderen  ook 

daar  toe  bekwaam  zyn  ,  gelyk  in  de  eerfte 

Soort. 

soorten,        Onze  Autheur  heeft  drie  Soorten  van  Wa- 

ter-Waatfen  voorgefteldj  als  volgt. 

T. 

Öiauca. 
GltnUetcn' 
de. 

(i)  Water-Wants,  die  grys  is ,  hebbende  de 

Dekfcbilden  graauwagtig  9  en  aan  den 

rand  bruin  gejlippeld. 

Zon- 

(i)  NoeoncSti  grifca,  Elytris  grifeis  mirgine  fusco  pan- 
ftatis.  Faun.  Suec.  658.  FRiSCH  Inf.  VI.  p.  28.  T.  :j. 

BRiDU  Nat.  T.  z6.  f ,  z.  E.  P  £  T.  Gaz,  T.  7--  £  5* 

Roes.  In/.  *j>p.  I.  p.  ió$.  T.  27, 
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Zonderling  zyn  de  uitdrukkingen  van  Kleur,  v, 

die  Linnjeüs  hier  gebruikt,  om  deeze  ge- 

meene  Soort  van  Water- Wantfen  tc  beteke-  hoofd- 

een.    Ik  geef  'er  den  bynaam  van  GUnJlerende    si  uk. 

aan,  dewyl  men  in  Switzerland  hun  Glyffing 

noemt,  afkomftig  van  gleijjen,  zegt  Fuisch, 

dat  is  glinftcren,  en  waar  van  hy  de  volgende 

reden  geeft. 

Het  Jnfekt,  (welks  Gcftalte  uit  de  nevens*  pi.lxxh. 

gaande  Afbeelding  blykt,)  heeft  de  Agterpoo-  *' 5* 

ten  wel  tweemaal  zo  lang  ais  de  andere  Pco- 

ten,  om  vlugger  te  kunnen  zwemmen;  die  na 

de  laaide  Veryelllng  eerft  te  deeg  met  lange 

Haairtjes  bezet  zyn.   Met  deeze  Agterpooteu 

kan  het  zyn  geheel  Bovenlyf  afveegen,  wan- 

neer daar  eenig  Vuil  aan  blyft  hangen.  Ook 

kamt  het  daar  mede  de  Haairtjes  ,  die  aar.  het  Ly  f 

van  onderen  zyn  ,  en  digt  tegen  elkander  fluiten 

als  de  Veertjes  aan  de  Schaften  der  Vogelvede- 

ren ,  ja  mooglyk  rog  digter;  alzo  die  aan  de 

Vogelen  flcgts  het  Water  beletten  tct  aan  het 

Lyf  door  te  dringen,  en  deeze  de  Lugt  met  zig 

onder  Water  kunnen  neemen.  De  Wants,  naa- 

melyk ,  boven  komende ,  hecht  zig  aan  dee- 

ze Haairtjes  een  Lugtblaasje,  en  gaat  mede  on- 

der Water ;  het  welke  dan  het  Icfckt  ,  ter- 

wyl  het  voortzwemt ,  doet  glinflerea. 

Dit  Lugtbellctje,  zegt  Faisch,  dient  in* 

zonderheid  daar  tce ,  dat  zy  zo  veel  fneller  ia 

de  hoogte  kunnen  flygen;  dewyl  hun  Voedzel 

beftaat  in  Vliegen,  die  op  het  Water  zwem- 

I.  Deel.  X.  Stuk* 
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V.  men  of  daar  in  vallen.  Het  Infekt  vangt  de- 

XXX^'  ze*ven  zeer  gezwind,  en,  wanneer  het  dezcl- 
Hoöfd-  ven  overmeefteren  kan,  neemt  het  ze  met  zig 

*tuk,  or](jer  Water,  en  zuigcze  uk  met  het  Snuitje, 

dat  het  voor  aan  den  Kop  heeft  5  beftaande  uit 

een  fpits  Werktuig,  dat  in  eenScheede  fteekt* 

en,  zofterkis,  dat  het  door  de  Huid  der  Handen 

dringt;  zo  dat  iemand,  dieze  vangt,  zig  daaf 

aan  zeer  gevoelig  kan  kwetzen.  Van  boven 

heeft  deeze  Stekel ,  die  tufichen  de  Pooten  ag- 

terwaards  geboogen  legt,  een  driehoekig  Vlies- 

je,  en  onder  hetzelve  een  Gewricht.  Dewyl 

zy ,  wegens  de  opheffing  door  het  Lugtbellet- 

je,  veel  werks  moeten  doen  om  zig  neder  te 

houden  ,  zo  roeijen  zy  fterk  met  de  Agterpoo- 

ten,  en  dit  doet  hun,  als  menze  in  een  Glas 

heeft,  dikwils  met  geweld  daar  tegen  aan  floo- 

ten,  zo  dat  het  Glas  geluid  geeft.  Mee  het 

agterfte  van  hun  Lyf  haaien  zy  Adem,  zo  hec 

fchynt,  en  houden  daarom  de  opening,  aldaar, 

zeer  fchoon.  Ook  hebben  zy  ,  in  't  Water  > 

een  zeer  fcherp  Gezigt,  op  alles,  dat  tot  hun 

Aas  kan  dienen* 

Geduurende  de  drie  Vervellingen  van  dit  In* 

fekt  >  is  de  groenagtige  Kleur  van  hun  Lighaam 

in  eenigen  met  bruin ,  in  anderen  met  wat  rood 

gemengd.  Na  de  laatfte  hebben  zy  Dek- 

fchildeo  en  Wieken ,  gelyk  onze  Afbeelding 

hun  vertoont.  De  Dekfchilden  of  bovenfte 

Vleugels  zyn  grootendeels  ondoorfchynende, 

ten  deele  roodagtig  7   ten  deele  zwartagtig bruin  * 
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bruin,  doch  hetend  is,  zo  wel  als  de  Ondervleu-  V. 

gelen ,  geheel  doorfchynende  en  blaauwagtig  in  xxxi.* 
deZonnefchyn.   De  Oogenzyn  glanzig  zwart;  Hoofd- 

het  Voorhoofd  en  Ruggefchild  bleek  bruin.  5TÜK* 

Als  deeze  laatftc  Vervelling  is  gefchied, 

begeeft  zig  het  Infekt  gaarn  uit  het  Water, 

en  het  drooge  bereikende,  vliegt  het  daar  af. 

Derhalve  vliegen  zy,  in  't  Voorjaar,  uit  de 
groote  ftaande  Wateren,  daar  zy  paaren,  en 

leggen  haare  Eijeren  in  Plaffen  op  het  Land, 

alwaar  het  Water  warmer  is  en  meer  bezet  met 

Vliegen.  Eer  deeze  door  de  Hitte  uitdroogen, 

zyn  de  Jongen  bekwaam  om  van  daar  te  vlie- 

gen naar  de  Slooten  eu  Moeraffen.  Wordt 

een  Water-Wants ,  na  de  laatfte  Vervelling, 

gedwongen  in  't  Water  te  bly ven ,  zo  eet  zy 
niet  alleen  geen  Vliegeu  meer,  maar  blyft  ook 

wel  dra  als  dood  leggen;  doch,  als  menze 

fchielyk  op  het  drooge  brengt,  bekomt  zy  en 

vliegt  eindelyk  weg.  Indien  menze  weder  ia 

Water  doet ,  dan  leeft  zy  daar  in  nog  eenigen 

tyd,  zoekende  egter  geduurig  te  ontkomen  (*). 

De  Heer  Geoffroy  noemt  dit  Infekt  ̂ Geftalte* 

groote  Weegluis  met  Riemen  (f),  en  geeft  'er  de 
langte  van  een  half  Duim  aan.  Het  heeft  den 

Kop,  zegt  hy,  taamelyk  rond  en  geel,  deOo. 

gen  ,  die  'er  het  grootfte  deel  van  fchynen  uic 

temaaken,  bruin-  De  Sprieten,  die  zeer  klein 
en 

(*)  Dus  verre  de  befchryving  van  Frisch. 
(f)  La  grande  Punaife  a  avirons,  H*Jl*  des  Inf,  tuv*  Petris* 

Tom.  h  p.  +76, 

I.  Df.el.  x.  Stuk* 
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V.      en  geelagtig  zyn ,  ilcgcs  uit  twee  Leedjes  be- 

XFXXJL#  ̂ aan^e'  r,tccn  on^er  aan  den  Kop,  nevens  het 
Hoofd,  fptffë  Snuitje,  dat  agterwaards  is  gebocgen. 

siuic.    fjet  Boriiftuk,  van  vooren  geel,  van  agteren 

zwart,  is  vry  kort  en  glad;  het  Schildje  groot, 

dof  zwart  en  als  gefluweeld,   De  Dckfchilden , 

taamelyk  groot  en  gekruifl:,  zyn  bruin  en  geel 

gemengeld  van  Kleur,  naar  Yzerroeft  gelyken- 

de,  het  geen  dezelven  Wolkig  maakt.  Plet 

bnderfte  van  het  Lyf  is  bruin  en  aan  't  Agter- 

]yf  ziet  men  eenige  Haairtjes. 

Wy  zien  derhalve,  dat  de  Kleur  der  Water- 

Wantfen  of  Rugzwemmers  naauwlyks  te  be- 

fchryven  is.  Ook  heeft  Doktor  S co  poli, 

in  Karniolie  ,  daar  in  eenige  Verfcheidenheden 

ontdekt;  waar  onder  eene  die  de  Dekfchilden 

Kaftanjebruin  heeft,  van  onderen  met  twee 

bruinroode  Vlakken,  aan  den  buitenrand  niet 

geftippeld;  het  Schildje  zwart  hebbende,  en 

liet  Agterlyf  roeftkleurig  of  uit  den  rollen. 

Hier  te  Lande  hebben  wy  ook  verfcheidener- 

ley  Rugzwemmers ,  ten  opzigt  van  de  Kleur. 

Het  is  de  grootfte  ongerymdheid ,  hun  Boot* 

vliegen  te  noemen ,  om  dat  zy  kvvanswys  naar 

een  Roeifchuitje  gelyken  zouden. 

Strik j%      (2)  Water- Wants,  die  de  Dekfchilden  bleek 
Gciliccptc.  heèjt 

(z)  Notone&a  Elytïis  pallldis ;  ïiiieofft  transverfis  unduïatls 

ftrlatis.  Faun%  Suec%  629.  Notoneéfca  vu'garis  eompreffa  fusca. 
Pet.  Gaz.  T.  72.  f.  7»  Hoes.  Inf  api>%  I,  p,  177,  T.  4p* 

JOBLOT,  Méu  1%  P-  U  T.  7,  f.  2,  3. 



V>  E  W  A  T  £  ft  •  W  A  N  T  I  E 

iw/t  ,  f/^j  gegolfde  lyntjcs  overdwars  W 

De  Heer  Geoffroy,  maakt,  onder  dea  STU^D* 

naam  van  Corixa,  in  *t  Franfch  Corife,  een 

byzonder  Geflagt  van  Water- Wan  tfen,  'twelk 

hoofdzaakclyk  van  dat  der  Notonetïia  verfchilt, 

doordien  in  dc  Voeten  of  het  onderfte  deel 

der  Pooten,  dat  in  die  tweeledig  is  ,  maar 

één  enkel  Leedje  wordt  gevonden.  Ook  heeft 

deeze  in  't  geheel  geen  Schildje  agter  't  Borfl- 
ftuk,  en  de  twee  voorfte  Pooten  hebben  dc 

gedaante  van  Nypers.  Zyn  Ed.  betrekt  hier 

toe  de  Geftreepte  Water- Wants  van  onzen 

Autheur,  welke  egter,  indien  zy  zo  veel  klei- 

ner is(*),  de  zelfde  niet  fchynt  te  kunnen 

zyn ,  hoewel  zy  ook  (tinkt. 

De  Corixa  dan,  welk  woord  by  de  heden- 

daagfche  Grieken,  in  plaats  van  ̂ ora,  dat  oud- 

tyds  een  Weegluis  betekende,  gebruikt  wordt, 

is  volgens  dien  Franfchman  vyf  en  een  halve 

Linie,  en  dus  ook  ongevaar  een  half  Duim  lang, 

platter  van  gedaante  dan  de  voorgaande.  Zy  heeft 

insgelyks  den  Kop  breed  en  kort  en  geel  van 

Kleur,  uitgenomen  de  Oogen,  die  hier  ook 

groot  en  bruin ,  doch  niet  zo  uitpuilende  zyn. 

Het  Borftftuk  is  zwart  en  glanzig ,  met  veelc 

bleek  geele  dwarsftreepjes.   De  Dekfchilden 

zyn 

(*)  Prxcedenti  mulmltt  minor  ,  fstenf.  F*un,  Sute.  Ed. 

XI*  p.  ihi 

I.  DREL.  X.  STUK.  V 
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V*     zyn  buigzaam  >  glad,  en,  wanneer  menze  van 

^CXXIL*  n3^  befchouwc ,  ziet  men  daar  op  een  fyn  werk 

Hoofd-  van  beurtlingfe  geelagcige'  en  zwarte  Streepjes , 
$tuk.    nieeftendeels  dwars  loopende  en  gegolfd.  De 

Pooten  zyn  geel  en  het  Agterlyf  is,  van  on- 

deren ,  geelagtig  bruin. 

Dc  Pooten,     De  Pooten  verdknen  ,  in  dit  ïnfefct ,  eene 

byzondere  opmerking»   De  voorden  zyn  zeer 

kort,  en  beftaan  uit  drie  deelen;  één  dat  plat 

is  ,  voor  Dye  vertrekkende ;  één  dik  en  lang 

deel,  dat  den  Schenkel  uitmaakt,  en  eender- 

de kort  en  knobbelagtig,  'c  welk  wy  den  Vost 
noemen.   Aan  dit  laatfte  zyn  twee  lange  Na- 

geltjes ,  'c  een  op  't  andere  geplaatft ,  aan  de 

zyde  naar  elkander  toe  getand,  en  aan  't  end 

puntig ,  gelyk  de  fTypers  der  Krabben.  Het 

middelfte  paar  Pooten  heefc  niets  byzonders , 

dan  dat  derzei  ver  Nageltjes  dun,  lang  en  even- 

wydig  zyn;  maar  de  laatfte  Pooten  zyn  bree* 

der  en  langer  dan  de  anderen.   Deeze  hebben 

den  Voet,  en  't  Nageltje  zelfs y  aan  beide  zy- 
den  gebaard,  vertoonende  zig  als  Zwemvin- 

nen, waar  mede  dit  Infekt  ook  zeer  vlug 

zwemt,  doch  dikwils  op  den  Buik,  niet  al- 

toos  op  de  Rug ,  gelyk  de  voorgaande.  Men 

vindt  het  in  deBeeken  enMoeraflen  :  hetheeffc 

een  leelyke  reuk  en  (leekt  vinnig  (*). 

m.       (3)  Water- Wants  3  die  ds  Dckfchilden  AJclj~< 

zeer  kleine.  gTCiauw 

(*)  HIJ},  d?s  Inf.  env.  Paris.  TOM.  I.  p.  477-479. 

(3)  NoiOae^a  Eiytas  cincieis;  maculls  fascig  longitudina- 
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graauw  beeft ,  met  bruine  Vlakken  over*  V. 

langs.  
Afdeeu 
XXXI. 

Hoofd, stuk» 
Een  zeer  klein  Beef!  je  >  niet  grooter  dan  een 

Zandkorreltje,  en  dus  naauwlyks  met  hetblco- 

te  Oog  zigtbaar  ,  maakt  de  derde  Soort  van 

Water- Wancfen  uit.  Het  heeft  de  Agterpoo- 

ten  langft ,  gelyk  de  andere  Soorten ,  naar  wel- 

ken  het  in  Geflalte  veel  gelykt.  L 1  n  n  je  ü  s 

zegt,  dat  de  Wieken  ca  Dekfchilden  Afch- 

graauw  zyn ;  doch  Geofïroy,  die  het  ook 

omfireeks  Parys  gevonden  heeft ,  merkt  aan , 

dat  men  het  altoos  vindt  zonder  Wieken  of 

Dekfchilden  ;  het  welk  derhalve  nader  onder- 

zoek verdient.  Ik  twyfel  niet,  of  het  zal  ook 

wel  in  onze  Wateren  voorkomen ,  en  de  Lief- 

hebbers kunnen  zig  in  deszelfs  befchouvving 

met  het  Mikroskoop  verlufligen. 

XXXII.  HOOFDSTUK. 

Befcbryving  van  't  Geflagt  der  Water- 
Scorpioen en,  waarin,  zo  de  groote 

Weftindifche,  als  de  gevooone  Inlandfcbe,  en 

die  men  thans  di  Water-Griffioen  noemt. 

Deezen  naam  geeven  wy ,  wegens  de  Ge-  Naam, 

Halte,  aan  zekere  Infekten,  die,  ten  op* 

zigt  van  de  Levensmanier,  veel  overeenkomt 

heb. 
iibufc  Syft.  Nat.  X.  NotoneSa  Arenuls  magnitudiitf*.  Fom* 

h  D£EL  X,  STUK,  V  2 



3oS     Beschrijving  vak 

V.      hebben  met  de  Water- Wantfen :  waar  van  zy 

XXXü"  inzonderheid  vcrfchillen,  door  de  twee  Nypers 

Hoofd'  voor  aan  den  Kop  ,  welke  zeer  veel  naar  die 
stuk.    der  Scorpioenen  gelyken.   Het  woord  Nepa. 

is  van  Cuds,  en  zelfs  door  Cicero  zo  Al- 

drovandus  aanmerkt,  voor  een  Scorpioen 

gebruikt  geweefl :  zo  dac  ik  niet  begryp ,  om 

wat  reden  de  Heer  Geoffroy  hetzelve  ver- 

anderd heeft  in  Hepa;  een  Woord,  *t  welk 

my  niet  bekend  is:  miffchien  zal  het  een  Druk- 

feil zyn. 

Kenmerken.  Ten  opzigt  van  de  Snuit  en  Wieken  komen 

de  Water-Scorpioenen  overeen  met  de  Water- 

Wantfen*  Hun  voornaamfle  verfchil  daar  van 

beftaat  in  de  Voorpooten ,  die  de  gedaante  van 

Nypers  hebben ,  of  liever  daar  in ,  dat  zy  maar 

vier  Pooten  hebben,  en  aan  den  Kop  twee 

Sprieten,  als  Nypers  of  Kreeft. Schaa ren  ge- 

fatfoeneerd:  want  de  onregelmatigheid  is  in  *e 

eerfte  geval  grooter,  dewyl  die  zogenaamde 

Voorpooten  niet  van  't  Borftftuk ,  maar  van  den 
Kop  afkomen ;  gelyk  gemelde  Franfchman  te 

regt  heeft  opgemerkt  (*).  Evenwel  moet  hy 

bekennen ,  dat  zy  de  eenigften  zyn  onder  de 

Infekten  van  deezen  Rang,  die  maar  met  vier 

eigentlyke  Pooten  zyn  voorzien. 

Sopten.  Het  getal  der  Soorten  is  by  Linnjeus 

zeven,  dewyl,  behalve  drieder ley  Europifchef 

nog  vierderley  vreemde  daar  in  vervat  zyn. 

(*)  Hiftt  des  Inf.  tnv.  fans,  Tom,  l  p.  +79,  enz, 
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(1)  Water  -  Scorpioen  die  bruinrood  is,  heb»  V. 

bende  een  giad  Schildje  ,  en  witte  Wieken ,  u*** 
die  geel  gevlakt  en  geaderd  zyn.  HoofdI 

STUK* 

De  eerlte  Afbeelding,  die  wy  van  dit  Infekt  i« 

gehad  hebben  ,  is  van  Juffrouw  Me  RIAN  9  Groöte. 

welke  zegt ,  dat  zy  in  het  Water  te  Suriname  L: 

Diertjes  waargenomen  hadt ,  die  van  de  In- 

wooners  Water Scorpieenen  genoemd  werden. 

Den  10  Mey  hadt  zy  eenigen  daar  van  verza- 

meld, waar  uit  vervolgens  den  12  een  gevleugeld 

Dier  te  voorfcbyn  gekomen  was,  dat  van  haar 

vliegende  boven  een  Waterplantyertoond  wordt. 

De  Afbeelding  van  Roesel  is  een  weinig 

grooter  dan  de  onze,  naar  zulk  een  Infekt  uit 

myne  Verzameling  gemaakt ,  het  welke  de 

Lugtpyp ,  gelyk  hy  de  agterfte  Stekels  noemt , 

niettemin  langer  dan  het  zyne ,  hoewel  veel  kor- 

ter dan  onze  inlandfche  Water  Scorpioen  heeft. 

De  Dyën  der  Voorpootcn  of  Schaaren  zyn  breed  , 

doch  zo  breed  niet,  dat  zy,  gelyk  hy  zegt, 

grooter  zouden  zyn  dan  het  geheeleLyf  van  on- 

zen inlaodfchen.  In  een  zeer  groote  Weftic- 

difche,  van  vier  Duim  lang  en  anderhalf  Duim 

breed,  die  ik  gezien  heb,  heeft  dit  naauwlyks 

plaats. 
O) 

(x)  Nepa  teftacea ,  Scutello  latvi ,  Aüs  albis ,  maculis  vc- 

Xiifque  fiavis.  M.  L.  U.  Syft.  Nat.  X.  Gen.  197.  Infe&um 

magnitudine  Brufci.  MARCGR.  Brmf,  2$%.  £  2*9,  Merian 

8%rin.  T.  $6.  ROES.  Inf,  III.  T.  %6. 

I,  Dfc£L,  X.  Stvk  V  3 
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Afdéel. 
XXXII. 

Hoofd- 
stuk:. 

ii. 
Rubra. 
Rdode. 

IïL 

Ftfca. 
Bruins* 

IV. 
At  ra, 
Zwarte. 

V. 

Cinerea 
Graauv/e  of 

gewoone» 
fl  LXXXl 

(2)  Water-  Scorpbcn  die  bruin  is,  met  bet 

Lyf  van  boven  en  de  Aderen  der  Wieken , 
rood. 

(3)  Water  -  Scorpïoen  die  bruin  is  ,  m?t  het 

Schildje  rimpelig,  dt  Wieken  Sneeuw-voit. 

Deeze  beiden ,  uit  de  Warme  Geweften  af* 

komftig,  bevonden  zig  in  't  Kabinet  van  haare 
Svveedfche  Majefteiu 

(4)  Water- Scorpiocn  die  zwart  is,  met  bet 

Borjlftuk  oneffen,  het  Lyf  langwerpig. 

De  Heer  Brander  heeft  deezen  in  Afrika 

waargenomen.  Dezelve  is  aan  den  volgende 

zeer  gelyk,  maar  eens  zo  groot,  eens  zo  lang 

en  geheel  zwart. 

(5)  Water- Scorpïoen  ,  die  Afcbgraa  uw  is  2 

met  het  Borjlftuk  oneffen  en  bet  Lyf  ovaal. 

Som- 

* 

l  (1)  Nepa  fufca,  Abdomine  fupra,  Alarumque  nervis,  ru- 
bris.  M.  L.  U.  Syji.  Nat.  X. 

(3)  Nepa  fufca  Scutello  rugofo ,  AÜs  niveis.  M.  L.  V.SyftS 
Nat.  X. 

(4)  Ncpa  atra,  Thoracc  mïcquali,  Corpoie  oblowgo,  SyJ2» 

Nat.  X. 

(s)  Nepa  cinerea ,  Thorace  inacquali ,  Corpore  orato.  Syft9 

Nat.  X»  Ncpa  Abdominis  margine  integro.  Faun,  Suec.  Sj>n 

Scorpio  palufhis.  Moun.  Inf.  J  o  ns  t.  hf*  %s>  £  1 ,  * 

en     2  5.  p  k  t.  G<zz,  t.  74.  f.  4.  Brad  l.  jV*/>  n  f 

C.  S  W  AXviM.  2?#/.  I.  T.  3.  f.  4*  Roes.  Inf.  App.  I.  p, 

13  0.  T.  2*.  f.  6,7,  a.  Araneus  aquaticus.  Qauh,  XalUn.  212, 
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Sommige  Authcuren  noemen  dit  Europifche  v. 

Infekt  Water-Scorpioen ,  anderen  Water- Spinnt-  ̂ x^l" 

kop)  of,  metRoESEL,  Water-Wants.  Het  is  Hoofd-* 

door  zyne  Nypers  van  de  Wantfen  verfchillen-  STUK* 

de ,  gelyk  wy  ,  ten  opzigt  der  Kenmerken  van 

dit  Geflagt,  in  \  algemeen  hebben  opgemerkt. 

Doktor  Scofoli,  die  deeze  Soort  in  de 

Grafcen  om  Triefte , met  de  figuuren  van  Roe- 

sel  volmaakt  overeenkomftig,  vondt,  merkt 

aan ,  dat  het  Lighaam  niet  Eyrond  *  genoemd  *  ov£tum 

kan  v/orden ,  en  het  is ,  inderdaad  ,  daar  te 

plat  toe,  hoewel  Geoffroy  die  uitdrukking 

ook  gebruikt  ;  noemende  het  in  't  Franfch  9 

niettemin  ,  de  Water- Scorpioen  mét  het  Lyf 

ovaal  (*). 

Het  Infekt  heeft,  volgens  hem,  de  langte 

van  agt  of  negen  Liniën,  dat  is  drie  vierden 

Duims,  en  de  breedte  van  drie  Liniën.  Van 

Kleur  is  het  bruin  ,  zwart-  en  fomtyds  een 

weinig  geelagtig, ;  Het  heeft  den  Kop  klein , 

en  als  tuffchen  de  Schouderen  ingedrukt,  ge- 

plaatfl:  zynde  in  een  halfmaanswyze  ukfoyding 

van  het  Borftftuk,  dat  breed,  en  byna  vier- 

kant is,  doch  naar  vooren,  een  weinig  {maller 

loopt.   Aan  dit  voorfte  gedeelte  zyn  als  twee 
dikke 

(*)  Le  Scorpion  aquatique  a  corps  ovale.  Kift.  des  Inji 

ewv.  Paris.  Tom.  I.  p.  Ongaarne  zou  ik  woorden  zif- 

ten ,  doch  ik  moet  bekennen,  dat  het  Woord  tvalis  of  tllip- 

tlcus  hier  veel  eigener  zou  geweer!  zyn  dan  ovatu:  ,  dooï 

Linn  jeüS  en  zyne  Vo'gers  gebruikt ;  het  welk  by  P  jl  i*» 
KiüS  (Libr.  XV.  Cap.  XXL)  zekerlyk  Eyrwd  betekent. 

I.  DEEL.  X.  STUK,  V  4 
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dikke  Stompjes,  die  voorby  den  Kop  uitftce. 

ken,  en  breede,  platte  Sprieten  onderichraa- 

gen ,  niet  een  krom  Haakje ,  gelyk  de  Pootea 

der  Krabben  hebben ,  aan  'c  end.  Het  Schildje 
is  groot  en  bruin.  De  Dekfchiiden  ,  die  breed 

zyn,  leggen  kruislings  over  elkander,  en  be- 

dekken byna  het  gehecle  Agterlyf ,  dat ,  in  dc 

Wyfjes ,  met  twee  Stekels  aan  het  end  gewa- 

pend is ,  zo  lang  als  drie  vierden  van  het  Lyf. 

De  Heer  Gkoffroy  maakt,  in  deeze  be- 

fchryving  ,  geen  gewag  van  de  hoogroode 

Kleur  van  't  Agterlyf,  aan  de  bovenkant ,  door 

welke  deeze  Diertjes,  als  de  Vleugelen  uitge- 

fpreid  zyn ,  dermaate  uitmunten.  Mooglyk  zal 

hyze,  op  deeze  manier  opgezet,  niet  gezien 

hebben.  Doktor  Scopoli,  immers,  maakt 

daar  wel  degelyk  gewag  van  ,  en  meent ,  boven- 

dien ,  nog  met  het  Mikroskoop  kleine  Haaïrt- 

jes ,  op  een  Knobbeltje  by  de  Oogen ,  te  hebben 

ontdekt,  daar  hy  den  naam  aan  geeft  van  Sprie- 

ten. Dan  was  de  reden  opgeruimd ,  om  welke 

Geoffroy  meent,  dat  de  Voorpooten,  die 

zïg  als  ̂ Nypers  vertoonen ,  voor  geen  Pooten 

te  houden  zyn  ;  zeggende :  "  Waar  zouden 
dan  de  Sprieten  zyn  van  dit  Infekt  ?  Zou  de 

„  Water- Scorpioen  de  eenigfte  zyn  ,  waar  aan 

,5  dit  zo  wezentlyke  Lighaamsdeel  van  alle 

Mekten  ontbrake"? 
De  Heer  Swammerdam  ook  ,  door  wien 

deeze  Waterdiertjes  zeer  naauwkeurig  waarge- 

b<  men  zyn  ,  getuigt  dat  het  bovenfte  van  het 

Ag- 
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Agterlyf  van  een  hoogroode  Kleur  als  Menie  is,  v. 

en  met  veele  Haairties  bezet,  het  welk  een  Afdepx. xxxu 

fraaije  Vertooning  maakt*  Voorts  is  het  Lyf ,  Hoofd- 

in  zyn  geheel ,  by  uitftck  plat,  gelyk  wy  dit  in  «tuk. 

de  onzen  ook  bevinden,  Zyn  Ed.  vondt  zeer 

opmerkclyk,  dat  de  Water  •  Scorpioenen  fon> 

tyds  bezet  zyn  met  menigvuldige  Neeten  van 

allerlei  grootte,  in  welken  hy  een  rond  Diertje 

vondt ,  roodagtig  van  Kleur  ,  fchynende  een 

foorc  van  Luisjes  te  zyn  (*).  Vervolgens 

werden,  door  Onrleeding ,  ook  de  Eijeren  vaa 

deeze  Infekten  door  hem  ontdekt ,  die  van 

boven  zekere  puntjes  hadden ,  welke  hun  naar 

't  Zaad  van  den  Gezegenden  Diftel  deeden 

gelyken.  Zeer  aartig  waren  die  vervat  in  de 

Eijerbuizen  van  het  Wyfje,  welke,  zo  wel  als 

de  Teeldeelen  der  Mannetjes ,  door  hem  zeer 

konftig  zyn  ontleed  en  in  Plaat  gebragt  (f). 

Deeze  Autheur  zegt ,  dat  alle  de  vier  Pooten , 

aan  de  tippen ,  met  twee  Nageltjes  gewapend 

zyn:  Gronovius  noemtze,  rond,  lang,  tot 

Zwemmen  geJMkt  en  weerloos.  Ik  weetniet, 

waar  in  die  gefchiktheid  tot  Zwemmen  beftaan 

zou,  en  de  Klaauwtjes  vertoonen  zig  duidelyk. 

Zyn  Ed.  fpreekt  ook  van  de  roode  Kleur  van 

't  Agterlyf  niet,  en  maakt  gewag  van  de  Bors- 

tels- 
(*)  Zie  Frisch.  In/.  VIL  Tk.  Op.  17.  Va*i  de Lui- 

zen op  de  Water- Wantfen. 
(|)  Bykel  der  Natuur,  t  L.  III.  Fig.  69  7. 

!•  Deel.  X.  Stuk*  V  5 



§14       BE  5  CHRT  VING    V  A  Hf 

V.     telswyze  Staartjes,  als  plaats  hebbende  in  de 

Afdeel  beiden  Sexen  (*). XXXII 

Hoofd-"     ̂ at  dc  Serael(te  Staartjes ,  die  men  eigentlyker 
êtpk.    Stekels  kan  noemen ,  in  de  beidé  Sexen  plaats 

hebben,  is  blykbaar:  doch  het  gebruik  van  die 

Lighaamsdeelen  fchynt  niet  zo  zeker  te  zyn, 

Roesel  wil,  dat  gedagte  Stekels  %  metelkan* 

der  en  tegen  elkander  aan  gevoegd ,  een  Lugc- 

buisje  zouden  uitmaaken ,  en  hy  tragt  zyn  Ge- 

voelen te  bevefh'gen  door  de  Waarneeming  van 
Fiusch,  die  het  zelfde  beweert ,  zeggende, 

dat  zy  deeze  Pyp  dikwils  in  de  hoogte ,  boven 

de  Oppervlakte  van  het  Water,  als  om  Lugt 

te  fcheppen ,  uitfteeken.    Zulks  bevondt  by , 

duidelyk,  wanneer  hy  het  Water  met  Olie 

begootcn  of  wat  Meel  daar  op  geftrooid  hadt , 

zo  dat'er  als  een  dun  Vliesje  over  getrokken  ware. 

Men  ziet  daar,  vervolgt  hy,  ook  dikwils  Lugt* 

belletjes  uit  voortkomen.   Geen  van  beiden, 

evenwel ,  heb  ik  in  leevendc  Water-Scorpioe. 

nen  ,  die  ik  onlangs  had,  befpeurd,en  ik  meen 

gezien  te  hebben ,  dat  die  Stekels  doorgaans 

van  elkander  afgefcheiden  waren. 

Wat  de  Levensmanier  betreft ,  merkt  Swam* 

MER  dam  aan  ,  dat  deeze  Diertjes  zig ,  tegen 

*  den  avond,  uit  de  Wateren,  waar  inzyzig  be- 

vinden, dikwils  vliegende  begeeven  naar  ande* 

re 

(*)  Pedes  quatuor  teretcs,  Iongl,  natatorii  meimes,  Cm* 
dx,  blnx  fetaceae,  longitudine  fëre  Abdoiniais,  appxoximatx. 

A3.  Helvet,  v  OL.  V.  p.  131. 
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re  Wateren ;  waarfchynlyk  om  hun  Aas  te  zoe-  V. 

ken,  of  ook  om  dat  de  Slooten,  waar  inzy  xxxil* 
waren ,  uitdroogen.  Dit  is  de  reden  3  zegt  hy  *  Hoofd» 

dat  men,  in  kleine  Plasjes  of  vergaderingen  STW- 

van  Water,  fomtyds  Infekten  vindt,  die  men 

dan  weleer  zig  verbeeldde,  aldaar  door  Ver. 

rotting  voortgeteeld  te  zyn.    Het  ongevleu- 

geld Popje ,  ondertuffchen ,  most  z?g ,  tot  den 

tyd  zyner  Verandering  toe ,  in  't  Water  ont- 
houden, 

(6)  Water-Scorpioen ,  die  den  rand  van  't  vr. 

Agterlyf  Zaagswyze  getand  beeju  want^ge. 
pl.  lxxxi. 

Frisch  noemt  deezen  een  breedere  Water* 

Wantz ,  en  onderfcheidt  hem  dus  van  de  Rug* 

zwemmers  ,  daar  hy  ook  weinig  naar  ge- 

lykt,  hebbende,  zo  min  als  die,  van  agteren 

een  Stekel ,  doch  Nypertjes  van  vopren  ,  ge- 

lyk  de  Infekten  van  dit  Geflagt.  In  uitwendi- 

ge gedaante  komt  hy  zeer  overeen  met  de 

Wantfen,  en  dit  geeft  'er  den  bynaam,  van 

Wantsagtige  Water-Scorpioen,  aan.  Van  Ros- 

sel  wordt  hy  3 eenvoudiglyk ,de  Water* Wants 

getyteld. 

1  De  Heer  Geoffroy  maakt  een  byzonder 

Geflagt  van  dit  Infekt ,  het  welk  van  de  ande- 

re Water-Scorpioenen  ,  en  Water-Wantfen  È 

zo 

(7)  Ncpa  Abdominis  margine  ferrato.  Faun.  Suet.  69%. 

Cimex  aquaticus  latior.  FAI3CH,  In/.  VI*  p»  31.  t.  1*. 

Koes.  /«ƒ.  app.  17$.  T.  al% 

I.  Deel.  X.  Stuk. 
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V.      zo  hy  aanmerkt,  verfchilt,  doordien  het  twee 

A^XXH    Leedjes  in  de  Voeten  heeft,  gelyk  de  Rug- 

Hoofd*  zwemmers ,  daar  het  in  de  raeefte  opzigten 

stuk.    mede  overeenkomt ,  verfchillende  alleenlyk 

door  de  gemelde  Nypers  als  Kreeftfchaaren , 

het  welk  de  Voorpoocen ,  zo  hy  in  deezetoe- 

ftaat,  zyn.    Het  Schildje,  dat  de  Geftreepce 

Water- Wants  niet  heeft ,  doet  hem  ook  daar  van 

verfchillen.   Zyn  Ed.  geeft  den  qaam  van  Nau* 

coris  aan  dit  Geflagt ,  en  befchjtyft  het;  Infekc 

aldus. 

De  langte  is  vier  of  vyf ,  de  breedte  drie 

Liniën:  de  geftalte  ovaal,  rond  van  Rug:  de 

Kleur  is  groen ,  met  bruin  gewolkt.  Het  heeft 

den  Kop  groot  en  plat ,  met  een  foort  van  pun- 

tigen  Bek,  die  nederwaards  omgeboogen  Is, 

Bezyden  den  Bek ,  naby  de  Oogen ,  zyn  twee 

kleine  Sprietjes.  Het  Borftftuk  is  breed,  groen, 

agtig  van  Kleur ,  met  vier  of  vyf  bruine  Streep, 

jes  overlangs.  Het  Schildje  is  taamelyk  groot : 

de  Dekfchilden  zyn  breed,  buigzaam,  en  leg* 

gen  kruislings  over  elkander.  Het  Agterlyf  is 

rond-  en  platagtig,  gelyk  in  de  voorgaande 

Soort,  maar  fchynt  Zaagswyze  getand  te  zyn, 

om  dat  de  Ringen  by  elkander  uitfteeken.  Het 

leeft  in  't  Water  en  fteekt  met  zyne  Snuit 

zeer  vinnig ,  gelyk  de  Rugzwemmers  of  fmalle 

Water-Wantfen. 

Deeze  breedere  fchynen,  zo  wel  als  die,  de 

Eigenfchap  te  hebben  vaa  Lugtbelletjes  aan 

hsure  Haartjes  te  hechten ,  wanneer  zy  onder 

Wa« 
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Water  gaan.  Tegen  den  Herf ft ,  zegtFfuscH,  V. 

gaan  sy  uit  het  Water,  en  dan  heb  ilc  ze  dik-  y^\i* 

wils  op  't  droogc  gevangen,  en  wederom  in  Hoofd. 

het  Water  opeen  dryvend  Houtbaftje  gedaan,  STÜK* 

waar  mede  zy  dan  boven,  dan  onder  Water 

bleeven ,  en  daar  uit  komende  zuiverden  zy  de 

Haairtjes  aan  het  Agterlyf  met  de  Agterpoo. 

ten,  dat  men  het  kraflen  derzelven  duidelyk 

kon  hooren.  Voor  de  Iaatfte  Vervelling  hebben 

zy  de  Wieken  reeds  taamelyfc  lang.  Haare 

Levensmanier  verfchilt  weinig  van  die  der  ande- 

ren. Het  Mannetje  kan  met  de  Nek  een  Ge- 

luid  maaken  ,  gelyk  veele  Boktorren  en  ander© 

doen  (*).  By  het  onderzoeken  van  haaren  aart, 

moeft  hy  hun  dagelyks  viermaal ,  en  meer, 

verfch  Rivierwater  geeven.  De  grootften 

wierden  tot  drievierden  Duims  lang.  Zy  blee- 

ven  den  Winter  over  in  de  Aarde,  naby  hec 

Water,  en  hy  hadt  dceze  Infekten  's  Voorjaars, 

by  hetomfpitten  van  een  Tuinbed,  datdigtby 

een  Water  was ,  eenige  maaien  gevondon. 

(7)  Water-Scorpioen,  die  lang  en  fmal  is  vir. 

van  Lyf,  met  een  zydelingfe  Doorn  ,  als  LsZtivL 

een  Duim ,  aan  de  Foorpooten*  VL'&g*$>*U 

(*)  Deczcn  Herfft  cenige  Water- 1  nfekten ,  en  (*aar  onder 
twee  van  deeze  Wantfen ,  in  Kroas  vangende ,  heb  ik  een  zo- 

danig fterk  piepend  Geluid  gehoord,  het  welke waarfchynlyk 

door  één  van  die  Wantfen  zal  gemaakt  zyn, 

(7)  Nepa  linearis ,  Manibus  fpina  laterali  pollicatis.  Syftm 

NAt.  SWAMM,  Bibl.  I.  p.  233.  T.  3»  f.  9*  FRI8  CK,  lnf% 

V|[.  p.  24.  T.  I<S.  ROJiS.  Inf*  App.  HU  T.  13. 

h  ©eel.  'X.  Stuk. 



3i8     Beschrtving   v  a  ï* 

V.        Met  reden  kan  men  deeze  de  Smalle  noemen* 

XXXH1"  hoswel  acderen  'er>  Die£  onaartig,  wegens  de 
Hoofd*  Geftalte  ,  den  naam  aan  geeven  van  Water* 

stuk.    Griffioen:,  want  de  Voorpooten  gelyken  eenig- 
zins  naar  die  der  Grypvogelen.    Van  Geof. 

froy  wordt  dezelve ,  met  de  gewoone  W  acer- 

Scorpioen , in één Geflagt betrokken ,  enSwAM- 

m  e  r  d  a  m  onderfcheidt  hem  daar  van  alieenlyk 

door  de  grootte  ,  hoewel  de  Geftalte  zeer  ver- 

fchilt.   Niettemin  zou  F  R  i  s  c  h  ,  indien  R  h  e* 

d  i  geen  Bijeren  in  de  langbeenige  Water-Scor- 

pioen  gevonden  had  ,  dezelve  ,  dat  vreemd 

fchynt,  voor  het  Mannetje  van  de  gewoone 

of  Afchgraauwe ,  die  hy  de  breede  noemt ,  heb- 

ben aangezien. 

De  iangte,  van  dit  Infekt ,  is'gewoonlyk  meer 
dan  een  Daim,  en  de  breedte  maar  ééne Linie; 

zo  dat  het  zeer  lang  en  fmal  is  van  Lyf ,  ver- 

toonende  zïg  nog  langer  wegens  de  tweeby- 

hangzels,  agter  aan,  die  omtrent  drie  vierden 

Duims  haaien  ;  des  de  geheele  langteongevaar 

twee  Duimen  is.  De  Kop ,  die  zeer  klein  is, 

beftaat  grootendeels  uit  twee  zeer  uitpuilende 

Gogen,  benevens  een  fpits,  zeer  fcherp,  Snuit- 

je, dat  van  het  Infekt,  zeerdikwils,  neder- 

waards  geboogen  wordt,  De  twee  Voorpooten, 

komende  van  de  vereeniging  des  Borftftuks 

met  den  Kop  ,  befiaan  uit  drie  (tukken ,  waar 

van  het  uiterfte,  Haakswyze,  zig  ombuigt  ais 

de  Kreeftfchaaren.  De  Dekfchilden,  die  de 

Wieken  bedekken,  leggen  kruislings  over  'c 

Ag-
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Agterlyf,  dat  van  boven  rood  is.   D  e  vieran-  V, 

dere  Pootcn  >  welke,  gelyk  die  der  Langpooten  ̂ x^lT' 
of  Glazemaakers,  zeer  lang  en  dun  zyn,  ko-  Hoofd- 

men  van  't  Borüftuk  af ,  en  hebben  ieder  aan  ST^ 

't  end  twee  kleine  Klaauwtjes,  terwyldeVoet 

maar  uit  één  Lid  beftaat ,  gelyk  in  de  gewoo- 

ne  Water-Scorpioenen. 

De  Heer  Geofvroy  merkt  ten  opzigtvan  uc Eitjes; 

deeze  twee,  doch  inzonderheid,  zo'tfchynt, 
ten  [opzigt  van  de  langbeenige  of  fmalle  aan  , 

dat  derzelver  Eitjes ,  die  langwerpig  zyn  ,  en  aan 

9t  end  twee  of  meer  lange  Draadjes  of  Haairtjes 

hebben  (*)  ,  op  een  zonderlinge  manier  van  dit 

Infekt  gepliatft  worden  in  de  Steelen  of  Bladen 

van  Biezen  of  andere  Waterplanten ;  zo  dat  de 

Haairtjes  daar  buiten  uitfteeken ,  waar  aan  dee- 

ze Eitjes  gemakkclyk  te  vinden  zyn.  Zodani- 

ge Steeltjes  kan  men  in  Water  bewaaren,  en 

dus  de  Water-Scorpioentjes,  of  ten  minfte  der- 

zelver Maskertjes,  in  Glazen  doen  uitkomen , 

om  derzelver  Levensmanier  en  Verandering 

waar  te  neemen.   Hun  Voedzel  beftaat  in  sn- 

dere  Waterdiertjes,  welke  zy  doorbooren  en 

uitzuigen  of  verfcheuren  met  hunne  fcherpe 

Snuit,  terwyl  zy  dezelven  vafthouden  met  da 

Nypers,  die  'er  den  naam  aan  geeven. 

XXXIIT, 

(*)  Bk  syn  die  pintjes  %raar  van  ik  hier  voor,  uit  Swiü« 

üerdam;  gewag  heb  gemaakt.   Zie  bteds.  303; 
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V. 

Afdeel. 
vVYrir 

Hoofd.        XXXIII.  HOOFDSTUK. 
TUK* 

Befcbryving  van  't  Geflagt  der  Wantsen, 
tot  bet  welke  zo  de  gewoone  Weegluizen  ,  als 

een  menigte  van  gevleugelde  Infekten,  die  in 

Gejlake  naar  dezelven  gelyken ,  zyn  t'bm's  ge* 
bragt. 

Naam.  toornende  thans  aan  het  uitgebreide  Geflagt 

der  Wantsen,  wiendeLatynfche  naam 

CimeX)  hoewel  eertyds  maar  ten  opzigc  van  de 

gewoone  Weegluis  gebruikt  zynde,  toebehoort; 

zo  merk  ik  aan  ,  dat  de  Grieken  dit  Infekt 

Korts  noemden ,  waar  van  de  Heer  Geoffroy 

zyn  Naucoris  gemaakt  heeft ,  daar  hy  een 

*Biadz.  3 06. zwemmende  Weegluis  mede  beftempelt  %  On- 

der de  Israëlieten  of  Hebreen  fchynen  deeze 

Infekten ,  oudtyds ,  niet  bekend  geweeft  te 

zyn ;  doch  onder  de  Arabieren  zo  veel  te  meer, 

by  welken  zy  wel  vyftienderley  naamen  had- 

den, volgens  Aldrovandüs.  Ook  waren 

zy,  in  Italië,  zo  gemeen  ,  dat  men  Cimex 

voor  een  Bedltede  of  Ledikant  gebruikt  vindt 

(*).  Den  Hoogduitfchcn  naam  heb  ik,  hier,  voor 

den  Geflagtnaam  genomen,  om  dat  dezelve 

eigeaer  fchynt  te  zyn  voor  deeze  Infekten, 

ia 

(*)  Furi,  cui  neque  Setvus  eft,  neque  Arca  , 

Ncc  Cimex,  i»q.  Araneus,  ncq.  Ignfc. C  A  T  U  L  Lt  | 
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in  't  algemeen ,  dan  de  Nederduitfche ,  die  maar  V. 

op  ééne  Soort  coejaffelyk  is.  xlXiïU 
De  algemeene  Kenmerken  der  Wantfen,  die  hóofd- 

dezelven  zeer  ker-tear  msaken  ,  beftaan  ten  STÜFC* 

deele  in  de  platheid  insgèlyks  ,    ten  deele  Kenmerken, 

daar  in ,  dat  de  Wieken ,  a!s  zy  famengevou- 

wen  zyn ,  kruislings  op  het  Lyf  leggen ,  ge- 

|yk  dit  plaats  heelt  in  de  Water  Wantfen  en 

Water* Scorpioenen  ,  welke  laatfien  van  fom- 

migen  ook  Wantfen  genoemd  worden.  Voorts 

zyn  de  hovende  Wieken  of  Dekfchilden,  in 

de  voorde  helft,  of  naar  den  Kop  toe,  Leder- 

agtig,  en  de  Pooten  niet  tot  fpringen,  maar 

tot  loopen  gefchikt.    De  platheid  van  het  Lyf, 

alleen  ,  maakt  de  zogenaamde  Weegluizen 

genoegzaam  kenbaar.   Bovendien  is  het  Borfi- 

üuk  gezoomd  in  de  Wantfen,  welke  aazen  op 

andere  Infekten,  die  zy  met  hun  omgeboogen 

Snuitje  uitzuigen.   Ook  ftinken  de  meeften. 

Ten  opzigt  van  de  Wantfen,  in  't  algemeen ,  Algemeen* 

kan  men  aanmerken,  dat  derzelver  Maskers pel!nfchap' 
niet  van  het  volmaakte  Infekt  verfchillen ,  dan 

alleen  doordien  zy  ongevleugeld  zyn.  Men  ziet 

dikwils  de  PlantgewafleD  bedekt  met  zulke  klei- 

nc  Wamsjes,  die  daarop  zonder  Wieken  loo» 

pen,  waar  van  zy  de  Stompjes  krygen,  als  zy 

tot  den  ftaat  van  Pop  overgaan;  verfchiilende, 

m  Levensmanier  ,  voor  't  overige  niet  van  de 

volkomen  Wantfen.  De  laatfte  Verandering 

doet  deeze  Infekten,  gelykerwys  dcSpringhaa. 

nen  en  anderen >  met  Vleugels  te  voorfchyrr 

4..  D£KL.  2.  STUK.  X  kÓ* 



$i<%    Bes  c  hrïvi  ng  van 

V.  komen ,  en  dan  zyn  zy  eerfl;  tot  de  Voorttee^ 

^XXHI '  ling  bekwaam.   *n  ̂e  Pa2r5Dg  beklimt  het  Man- 
HOOFD' 
STUK* 

netje  fomtyds  het  Wyfje,  dat  dan  daar  van 

gedekt  wordt,  gelyk  in  veele  Viervoetige  Die. 

ren ;  fomtyds  paaren  zy  met  de  Koppen  van 

elkander  af  en  het  Agterfte  aan  één  gevoegd , 

dat  is  Gat  tegen  Gat ,  gelyk  men  van  de  Ke- 

mels verhaalt.   De  Wyfjes,  dus  bevrugt  ge- 

worden ,  leggen  een  groote  veelheid  van  Eit- 

jes ,  welke  men  fomtyds  op  de  Planten  en  Boo- 

men  nevens  elkander  geplaatft  vindt  ,  en  waar 

van  de  meefte,  met  een  Vergrootglas  befchouwd 

zynde,  zonderlinge  Verfeheidenheden  van  figuur 

uitleveren.  Sommigen  zyn  van  boven  met  klei- 

ne Haairtjes  als  gekroond ,  en  de  meefle  heb- 

ben een  foort  van  Mutsje  of  Kalot ,  welke  de 

jonge  Wants  daar  af  doet  fpringen  om  uit  hec 

Ey  te  komen.  Het  is  een  foort  van  Dekzeltje, 

dat  maar  fchynt  gelymd  te  zyn  aan  het  [ove. 

rige  van  het  Ey. 

Naauwlyks  zyn  de  jonge  Wantsjes  ter  Wereld 

gekomen ,  of  zy  verfpreiden  zig  akcmaal  over 

het  Boomgewas  of  Kruid ,  waar  van  zy  haar  Voed* 

zei  moeten  trekken ,  en  zuigen  'er  het  Sap  uit, 

door  middel  van  het  fcherpe  Snuitje,  dat  zy 

van  vooren  ,  onder  aan  den  Kop ,  hebben.  Zy 

zyn ,  egter ,  altemaal ,  zo  zagtzinnig  niet.  Men 

vindt  'er  onder,  verfcheide  Soorten  ,  die,  als 

't  ware ,  wreedagtig  en  inderdaad  Bloeddorftig 

zyn ;  dewyl  zy  zig  voeden  met  Bloed  en  Sap- 

pen van  andere  Gedierten ,  welke  zy  dus  om  't 

le. 
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leven  brengen.   Het  byten  van  de  gewoone  V* 

Weegluis  is  Wereldkundig.   Veele  Boom-  of  xxXIIl/ 

Plant.  Wantfen  zuigen  de  Rupfen,  Vliegen,  Hoofd- 

cn  andere  Infekten  uit,  welke  zy  dus  ter  dood  STUK* 

brengen.   Men  heeft  'er  zelfs  gezien ,  die  de 

Schulpagtige  Dekfchilden  van  eenige  Schild- 

vleugeligen  doorboord  hadden;  dat  zo  zeer 

niet  te  verwonderen  is ,  wanneer  men  agt  geeft 

op  de  fynheid  en  fcherpte  vaqdepunt  van  hun 

Snuitje,  waar  aan  de  Liefhebbers,  die  niet 

voorzigtïg  genoeg  zyn  in  het  vatten  en  vangen 

van  deeze  Infekten ,  zig  zeer  gevoelig  kwetzen 

kunnen.   Wat  zal  men  dan  niet  van  de  Ver- 

mogens dier  groote  Uitheemfche  Wantfen, 

waar  van  wy  de  Afbeelding  gegeven  hebben, 

mogen  denken. 

De  Wantfen  worden,  dcor  onzen  Autheur,  ondetfchd. 

onderfcheiden  in  elf  Artikelen.  Die  van  hecdinS* 

eerfte  zyn  Ongevleugeld,  dat  is  de  gewoone 

Weegluis.  Die  van  het  tweede  kan  men  Schild- 

draagers  noemen  ,  om  dat  hun  Schildje  zeer 

groot  is,  zo  lang  als  't  Agterlyf.  Die  van  het 

derde  Artikel  hebben  de  Dekfchilden  byna  ge- 

heel Lederagtig  ondoorfchynende :  die  van  het 

vierde,  in  tegendeel,  hebben  de  bovenfte  Wie- 

ken Vliezig,  en  zyn  zeer  plat,  als  een  Blaad» 

je :  die  van  het  vyfde  hebben  het  Borjtjtuk  we- 

derzyds  gedoomd*  Men  vindt  'er  die  Eyrond» 

agtig  of  zo  plat  niet  zyn ,  welke  het  zesde  Ar* 

tikel  uitmaaken.  Die  van  het  zevende  [noemt 

hy  Borjlelhoornige  ,  die  van  het  agtfte  lang» 

I,  DSBfc,  X.  STUK.  X  %  vm~ 

\ 



3^4     Beschrvving  van 

STUK 

Soorten. 

V.  nnerpige.  Die  van  het  negende  Artikel  hebbea 

XXXIII '  ̂e  ̂ Pr*cten  ̂ orjïelagtig ,  zo  lang  als  *t  Lyf; 
Hoofde  die  van  her  tiende  de  Dyën  gedoomd;  die  van 

het  elfde  het  Lyf  fmal  en  nagenoeg  overal  even 

breed,  waar  onder  eenïgen  in  *t  Water  leeven. 
Decze  laatften  worden  Liniaal*  genoemd,  om 

dat  zy  van  figuur  als  een  Liniaal  zyn. 

De  Heer  Geoffuoy  ftelt  het  Kenmerk 

van  deeze  Infefcten ,  voor  cerft ,  in  het  getal 

der  Leedjes  van  dc  Voeten ,  welke  zy  'er  drie 

hebben,  gelyk  de  Cicaden  of  Cigalen;  doch 

de  Sprieten,  in  deeze  korter  en  fomtyds  naauw- 

lyks  zigtbaar,  zyn  in  de  Wantfen  langer  dan 

het  Boritftuk  en  beftaan ,  zegt  hy ,  fomtyds  uit 

vier,  fomtyds  uit  vyf  Leedjes,  Dit  doet  hem 

dezelven  onderfcheiden  in  twceFamiliëo,  waar 

van  de  eerde  zeftig ,  de  tweede  maar  zeven^ 

tien  Soorten  bevat.  Linh^eus  heeft  in  dit 

Geflagt  vyf-en-tagtïg  Soorten,  waar  onder  vyf- 

en-twintig,  of  daar  omtrent,  Uitheemfche  en 

Indiaanfche  zyn.  In  Sweeden  zyn  'er  thans 

zes-en.zeftïg  gevonden  (*). 

EERSTE  ARTIKEL. 

Die  geheel  ongevleugeld  zyn. 

T. €imex 
Le&ularïus* 

Weegluis. 

(l)  Wants  die  ongevleugeld  is. De 

(*)  Faun.  S*ec.  Ed.  II. 
(i)  Cimcx  apterus.  Faun.  Suec.  64$.  Chnex  domefticus, 

MOUFF.  lnf.  26 9 >  f.  luperiores.  Bonan.  Mitrosc.  Tm 
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De  gemcene  Weegluis  of  eigcntlyk  Wand*  V. 

Juis,  heeft  haaren  Ncderduitfchen  naam  ̂ r  XXXUI* 
van,  dat  zy  zig  veel  onthoudt  in  de  Wanden  Hoorn- 

of  Muuren,  en  ook  wel  in  de  Houten  Ikfchot-  STÜff* 

ten,  die  \an  de  Boeren  Wecgcn  genoemd  r/or«  Wee&uis* 

den ;  doch  aller  meed  in  de  Bcdftcden  of  Le- 

dikanten ,  en  daar  van  noem:  men  hacr  Cime% 

Lettularius.    De  Franfchen  heetenze  Punaife , 

welke  naam  van  de  Stank,  die  zy  geeven ,  af- 

geleid wordt.    In  't  Italiaanfch  hebben  zy  den  ' 

naam  van  Ciiuice,  en  in  't  Spaaufch  noemt  men* 

ze  Cbismes  of  Cbimefas;  welke  naamen  van  't 

Latynfche  Cimex,  dat  van  Bedfteden  afgeleid 

wordt,  afkomftig  zyn.  De  Eogclfchen geeven 

'er  den  naam  van  the  Wall  Lowfs ,  de  Sweeden 

dien  van  Wagglus ,  aan,  en  deDuitlchersnoe- 

menze  Wantfen ,  als  gemeld  is. 

Dit  Infckt  im  niet  dan  te  zeer  bekend,  aan 

al  de  Wereld ,  en  het  kan  met  regt  aangemerkt 

worden  als  een  ftraf  der  luiheid  en  ©nzindelyk- 

hcid»  Men  is  'er  meeft  van  geplaagd  in  Volk- 

ryke  Steden,  en  in  ten  heet  Klimaat,  als  ook 

in  't  hectfte  van  den  Zomer.  Het  is.,  van 

ouds,  als  iet  byzonders  aangemerkt  geweeft , 

dat  de  Karthuifer  Monniken  dit  Ongcdicrt  niet 

zouden  hebben ;  't  welk  veelen  daar  aan  toe- 

fchreeven ,  dat  zy  geen  Vleefch  eeten  ;  doch 

het  is  geloofbaarder,  dat  zulks  aan  de  zuiver- 

heid van  hun  Gewaad  en  Wooningen  toe  te 

fchryven  zy.  Men  vindt  het  thans  in  geheel 

Europa,  daar  het  egter  uit  heeter  Geweflen 

i  deel.  x.  stuk-  X  3  fchynt 



3^5     B  E  S  C  H  R  y  v  I  N  G  VAK 

V.     fchynt  overgebragt  te  zyn  ;  alzo  men  hetvoof 

XXXIII.  den  iaare  I<57°'  volgens  S  o  ut  hall,  in  En- 

Hoofd-  geland  naauwlyks  heefc  gezien»   Het  was  in  I* 

STUK*     tajje  yan  oucjs  reecj§  zeer  {)e](eücJ  PLAü* 
tüs  noemde  het  een  foort  van  Leeuwen  ea 

Aristophanes  Kprinthifche  Slangen  of 

Serpenten ,  wegens  hun  fteeken  of  by ten.  In 

de  nieuwe  Wereld  is  het  ook  gantfch  niet  onge- 

woon. Te  Lima  in  Peru  worden  de  Weeglui* 

zen,  benevens  de  Vlooijen  en  Muggen,  aan- 

gemerkt een  groote  Plaag  te  zyn. 

Eigen-  De  Weegluizen  vlieden  het  Licht,  enhou- 
fchappca.      ,  ,  ,   .       ,     .      ,  , 

den  zig  over  dag  verholen  ,  kruipende  by  nagt 

uit  haare  fchuilhoeken  ,  om  in  de  flaap  den 

Menfch  aan  te  taften ,  en  doende  hem  dikwils 

daar  door  ontwaaken.  Zy  befchadigen  die  Lig- 

haamsdeelen,  welke  blcot  leggen,  gelyk  het 

Aangezigt  en  de  Handen,  allermeeft;  dochzy 

maaken  ,  even  als  de  Muggen  en  Vlooijen, 

veel  onderfcheid ,  wie  zy  aanranden ;  laatende 

fommige  Menfchen ,  ik  weet  niet  waarom ,  on- 

gemoeid. Sommigen  hebben  de  reden  daar  van 

gezogt  in  de  hardheid  van  de  Huid,  en  het  i$ 

zeker,  dat  zodanige  Menfchen  minder  aandoe- 

ning hebben  van  hun  by  ten.  Anders  is  het  rei- 

zen in  de  heete  Lauden ,  by  Zomer ,  wegens 

het  flaapen  in  de  Herbergen,  niet  minder  las- 

tigst 

(*)  Maktulis,  fpreekende  van  Nestor,  die. 
fclg  «rra  veinsde  te  zyn  ,  zegt  : 

Arw  t9ga  s  nee  fecus  efl  ̂  nee  tritas  Ciwe  U8u:4 
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tig,  dan  wegens  de  Muggen:  want  beiderley  v. 

Mekten  zyn  ten  uiterfte  Bloeddorftig ,  en  de  ̂ yT** 
Weegluizen  veroorzaaken  groote  Puiften  die  HoofdI 

bovendien  het  Aangezigt  zeer  ontfieren,  voor-  stuk. 

al  wanneer  men,  wegens  de  Jeukt ,  zigkraauwt  We*s>ltd'* 

op  de  gebeten  plaats.  Dus  vindt  men  'er,  voor 
wien  een  enkele  Weegluis  een  Plaag  is;  ter- 

wyl  anderen  geruftelyk  de  nagt  doorbrengen, 

in  't  midden  van  een  Legioen  ,  óm  zo  te  fpree- 
ken ,  van  deeze  Infekten  ,  zonder  hinder  te 

hebben  van  derzelver  beet  of  ftank. 

is  voor  't  Menfchdom  een  geluk,  dat  GcRaitfii 
deeze  vuile  Schepzels  ongevleugeld  zyn..  Som- 

migen, egter,  willen ,  dat  zy  Wieken  krygen: 

doch  dit  (luk  zou  nader  bewys  vereifchen  (*). 

Haare  Geftalte  is  rond  en  plat;  de  Kleur  don- 

ker of  bruinrood;  de  zelfftandigheid  zeer  week, 

zo  dat  menze  gemakkelyk  kan  verpletteren, 

By  caauwkeurige  befchouwing  vindt  men  haar 

Kop ,  op  zyde  ,  voorzien  met  twee  bruine 

Oogjes  ,  van  vooren  met  twee  Hoorntjes 

of  Sprieten ,  ieder  uit  drie  Leedjes  beftaande ; 

van  onderen  met  eene  Snuit,  die  in  de  ftaac 

van  rufte  ,  of  als  zy  niet  werkt,  omgeboogen 

is ,  onder  de  Borft,  tufichen  de  twee  Voorpoo- 
ten, 

(*)  Do&or  Scopoli  zegt  onbefchroomd ,  dat  de  Weeg- 
luizen, in  Karniolie,  ook  gevleugeld  voorkomen ,  vliegende 

by  nagt  de  Huizen  in.  In  Camiolza  volatilis  ttiam  occurrit^ 

noiïu  domibus  involans.  Dit  zyn  zyne  Woorden  Entomol.  Car* 

nioL  p.  ?2l.  Men  kan  niet  zeggen,  dar  het  iets  tegentlrydigs 

influit;  doch  het  is  te  verwonderen,  dat  wy  de  zulken,  hie* 
te  Lande,  dan  ook  niet  eens  ontmoeten. 

I.  D  HSL.  X,  S?ü&%  X  4 



3^8    Béschuyving  van 

V.     ten.   Het  Borflfluk  beflaat  alleenlyk  uit  eenen 

XXXIlT  raame^'c  brccdcn  Ring,  die  met  een  Halsje 

Hoorns  aan  den  Kop  gehecht  is,  en  het  Agterlyf,  dat 

stuk.    allengs  verbreedt .  is  famengefteld  uit  negen 

ivxgims.  ̂ jDgeiK    yan  <je  Pooten  is  't  cerfte  paar  aan't 

Borïïftuk ,  de  twee  andere  zyn  aan  't  Agterlyf 

ingeplant:  zy  hebben  aan 't end  eenKIaauwt}cf 
dat  naar  een  Vifchhoek  zweemt,    Het  geheele 

Lyf  is  kaal  en  glad  ,  uitgenomen  ecaigc  kleine 

Haairtjes ,  die  men  met  het  Mikroskoop  rond- 

om het  Fondament,  en  aan  de  kanten  der  laat- 

fte  Ringen  ontdekt.  Vol  Bloed  zynde  ,  heeft  dit 

Diertje  de  Eug  een  weinig  opwaards  uitgezet  of 

rond  verheven ,  maar  de  Buik  blyft  altoos  plat, 

Vootttecling;    Als  men  een  Mikroskoop  gebruikt ,  open- 

baart zjg  in  'c  midden  de  groote  Slagader ,  die 
voor  Hart  ver/trekt,  met  Lugtpypeu  ter  regeer 

en  flinker  hand,  dienende  tot  de  Ademhaaling. 

De  Keel ,  Maag  en  Darmen ,  gaan  van  den 

Bek  regt  door  toe  aan  het  Fondament.  Naze 

lang  honger  te  hebben  laaten  lyden ,  vindt  men 

'er,  in  plaats  van  Bloed  en  roodagcige  Exkre- 

menteo,een  SlymigVoge  in,  het  welk  naar  Eywit 

gelykt.  Hei  Wyfjc  heeft  een  Eijerftofc ,  vol  van 

Neeten  of  kleine  Eitjes ,  die  troswyze  te  famen 

gevoegd,  langwerpig,  byna  rolrond,  witagtig 

en  dooifchynende  zyn.    De  Paaring  gefchiedt 

in  deeze  Soort  ageer  waards.   Het  Wyfje  legt 

de  bevrugteEicjes  op  een  plaats,  die  bekwaam 

is  om  dezelven  te  doen  uitkomen,  en-dus  bren- 

gen dezelven  kleine  Weegluisjes  voort,  welke, 

fchooa 
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fchoon  naauwlyks  zlgtbaar ,  zeer  fnel  loo-  v. 

pen.    Het  Infckt  ,  tot  zyn  vollen  wasdom  ge-  ̂ JvhSt 

komen  zynde,  is  wat  grooter  dan  een  Luis,  Hoofd- 

en  omtrent,  van  grootte  en  figuur  ,  als  Zaad  srüK» 

van  Linzen.  Wntf»^ 

De  meefte  Weegluizen  fterven  's  Winters  in 

de  koude  Klimaaten ;  maar  de  Wyfjes  hebben 

de  bezorgdheid  van  opdewarmftc  plaatfenveel 

JNecten  te  leggen ,  die  'er  bewaard  zyn  voor 

de  Koude,  en  waar  uit,  tegen  't  begin  van  dea 
Zomer,  een  menigte  jongen  voortkomen;  want 

deeze  haatelyke  Infekten  vermenigvuldigen  op 

een  verbaazende  manier,  en  fehyDen  zelfs  door 

den  Waafem  van  allerley  Dieren  of  rottende 

zaaken  gevoed  te  worden,    Dus  vindt  men 

dezelven  meefl:  in  oude  Huizen  ,  in  Vertrekken 

die  naby  aan  Hoender-  of  Duivehokken ,  aan 

Vogelkouwcn  of  ook  aan  Ovens  zyn ;  in  Bed- 

lieden  en  Ledikanten ,  welker  Matrafltn  men 

niet  genoeg  vernieuwt ,  reinigt  of  uitklopt,  en 

zo  wel  in  de  reeten  van  Muuren  die  met  Kalk 

beftreeken  zyn,  als  in  Houten  Befchotten ,  en 

Boekekaüen  of  Mandewerk.    Men  ziet  'er 

een  grooter  veelheid  op  Bovenkamers,  dan  ia 

Kelders;  inzonderheid,  wanneer  d  ezel  ven  te» 

gen  't  Zu'den  leggen ,  en  de  Huizen  van  veele 
Verdiepingen  zyn,  gelyk  in  de  groote  en  Volk- 

ryke  Sceden. 

Men  weet,  dat  niet  alleen  het  eene  Infekt  zy  zmgeu 

van  het  andere  verflonden  of  uitgezoogen  en c  kaadei  
mu 

dus  tot  Voedzel  gebruikt  wordt;  gclyk  die  van 

1.  Dell.  x.  Stvk.  X  5  dit 

I 
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V.     dit  Geflagt  zulks  in  't  algemeen  doen ;  maar 
Afdeel,  bovendien  vernielen  zy  ook  elkander  ,  zelfs 

Hoofd-  die  van  eene  zelfde  Soort  zyn;  ja  de  Wyfjes 

stuk.    vrecten  fomwylen  de  Mannetjes  op,  gelyk  de 

Wé^iutu  Kregels  |.   in  het  Geflagt  der  Spinnekoppen 

bittdz.  ?8o?  is  die  verwoedheid  zeer  blykbaar.   Men  vindt, 

egter,  dat  zulks  ook  plaats  heeft  in  zodanige 

Infekten,  die  veel  zagtzinniger  fchynen  te  zyn, 

en  gevvoonlyk  van  een  geheel  ander  Voedzel 

leeven ;  gelyk  in  deRupfen,  die  elkander  op- 

ceten,  wanneer  zy  geen  ander  Voedzel  heb. 

»    ben,  laatcnde  alleenlyk  de  Huid,  Kop  enPoo- 

ten  over.    Op  dergelyke  wys  vernielen  de 

Weegluizen  elkander  ,  doorboorende ,  naame- 

Iyk ,  haare  Makkers  met  haar  Snuitje  en  de- 

zelven  dus  uitzuigende;  zo  dat  'er  niets  dan 

het  Geraamte  of  Velletje,  gelyk  aan  't  gene 

zy  jaarlyks  afleggen,  van  overblyft. 

Mïdde'en     ®Q  moeielykheid ,  welke  dit  Ongediert  den 

^mzete  ver*Menfch  veroorzaakt,  heeft  veele  Middelen 
doen  uitdenken  ,  om  hetzelve  te  vernielen. 

Dewyl  de  Olie  de  Infekten  in  \  algemeen  om 

't  leven  brengt,  wanneer  zy  daar  mede  be. 

ftreeken  worden,  heeft  men  geoordeeld,  dat 

zy  door  Vettigheid  weg  te  krygen  waren:  maar 

dan  zou  men  alle  de  Naaden,  Scheuren  ea 

Gaatjes,  van  de  Muuren  of  Befchotten,  daar 

mede  moeten  opvullen ;  \  welk  niet  alleen 

moeielyk  te  doen  *  maar  ook  zeer  onzindelyk 

en  niet  duurzaam  zou  zyn.    Veelen  hebben 

daar  toe  Eerookingen  willen  in  \  werk  Hellen, 

dis 
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die  fomtyds  byna  zolaftigals  de  Weegluizen  v. 

zeif  5  ja  ook  nadeelig  voorde  Gezondheid  wa-  j^^j^* 

ren;  gelyk  met  Koeijen-Meft  of  Menfchen-  Hoofd." 
Drek  te  branden ,  of  van  aangeftoken  Zwavel  STÜK- 

en  heet  gemaakte  Kwikzilver.   \  Is  zeker  dat  Wtfihh* 

de  reuk  van  Jucht  Leder  dezelveo verdryfe ,  wan- 

neer die  genoegzaam  flerk  is*   Ook  kan  menzö 

dooden  met  Offen  -  Gal,  een  middel  het  welk 

door  de  Ouden  reeds  was  aangepreezen.  Wat 

behoeft  men  dan  toevlugt  te  neemen  tot  een 

mengzel  van  Kalk  wat  er  met  Zwavel  en  Rot  te* 

kruid,  of  dergelyke  onveilige  Middelen;  ter- 

wyl  'er  anderen  zyn*  van  niet  minder  kragt, 
omze  te  verdry  ven  of  te  dooden;  waar  onder 

de  Terbenthyn  -  Olie  en  het  aftrekzei  of  zelfs 

de  Rook  van  Tabak,  niet  van  de  minden  zyn 

Waarfchynlyk  zou  de  Kamfer  hier  met  een 

byzondere  Vrugt  kunnen  gebruikt  worden  ; 

dewyl  deeze  Drogerye  van  zo  veel  kragt 

be- 
(*)  Necatur  Oleo  in/ufo  Scardb&i  MeUUntha. ,  AgarieoMus* 

*ario9  Aïïéot,  NicotiahA  9  zegt  Doktor  Scopoli;  enL  i  tt- 

$ï  M  U  S ,  Pellitur  radore  Carbonum  ,  Oleo  TherebznthlnA  accen° 

fo  ,  Mentha  arvtnft  9  Lepidio  tuier  alt ,  Myrka3  Geranio  Ro* 

bertiano,  Agarict  Muscatiê  ,  Cimkifur*  Acl&a  ,  Medufa^ 

Cimke  perfonato.  Syft.  Nat%  Ed.  X*  Doch  in  de  laatcr  uitge, 
komen  Druk  van  de  Fauna  Suedca^  Iprcekt  onze  Autheuc 

dienaangaande  aldus,  Pellitur  Formica  mfa  ejusqne  acervoin. 

trodu&o.  Agaricus  Muscarius  dekquescens  inunüus  eerto  occidit* 

Cannabis  vitens  Le&o  impojtta,  Muria  Halecurn  inunffa  fdipius^ 

e»s  occidit  fellït%  Het  laatfte  deezer  Middelen,  naamelyk 

de  Pekel  van  Haringen,  zal,  geloof  ik  ,  v/el  het  bekwaamde 

zyn, 

2.  DEEL.  X.  STUS*  , 
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V.     bevonden  is  ,   tot  het  dooden  van  Infek* 
Afdeel.  tf>n  f*^ 

XXXIII.        
^  J* 

Hoofd*  In  zekere  Hofpitaalen  en  Gafthuizen  heeft 
stuk.  meQ  zjg  gemeend  voor  dit  Ongediert  te  kun- 

Wenkt*.  Den  5ewaaren  9  ̂oor  Yzer  in  plaats  van  Hout 
te  neemen  tot  de  Ledikanten  of  Krebben  ; 

maar  dit  verhindert  niet,  dat  de  Weegluizen 

op  andere  plaatfen  neftelen.  Niet  zonder 

vrugt  hebben  de  reizende  Luiden  wel  gebruik 

gemaakt  van  ruuwe  en  ftekelige  Bladeren ,  gelyk 

die  van  Bugloffe,  Bernagie,  en  inzonderheid 

die  van  de  groote  Smeerwortel ,  om  het  Hoofd» 

Kuffen  of  Peuluw  te  leggen;  dat  deeze  Infek- 

ten  beletten  kan  aan  't  Aangezigt  te  komen  , 

die  men  's  morgens  in  de  gemelde  ruigte  ver- 

ward en  als  vaft  gepend  vindc.  A  l  d  r  o  v  a  n- 

d  u  s  geeft  nog  een  gemakkelyker  manier  aan 

de  hand,  omze  op  te  vangen,  daar  men,  in 

zyn  tyd ,  te  Bononie  gebruik  van  maakte. 

Men  plaatfte  Matten  aan  't  Hoofden  end ,  hoe 

ouder  hoe  beter,  en  deedt  die,  zo  wel's mor- 

gens als  's  avonds,  uitkloppen,  om  dus  dit 
Ongediert  te  vernielen.  De  Spinnekoppen  zya 

naar  deeze  Infekten  ,  zo  wel  als  naar  de  Mug- 

gen ,  zeer  gretig,  en  verflindenze,  wanneer zy 

die  betrappen  kunnen.  Linn&us  hadteen 

zonderling  denkbeeld  om  on«  van  die  Plaag  te 

ver- (*)  Zie  de  Proefneemïngen  van  den  Heer  VtNCENTro 
Menghini,  met  de  Kamfer  op  vecrlerley  Dieren  in  f 

werk  gefteld  ;  uit  de  A&a  Bamnienfia.  ÜUpztgte  farka** 

ètiingen.  VIII.  Deel,  aan  't  begin. 
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verloflen.   Men  mocfl,  zeid'  hy,  onderzoe-  V. 

ken,  of  'er  geen  Soorten  waren  van  dit  Ge-  xxxüT* 
flagt,  die,  in  Huis  gebragt  zynde ,  dienen  kon-  Hoofd* 

den  om  dé  Weegluizen  uit  te  roeijen  ;  even  als  STÜK* 

men  ondervonden  heeft,  dat  de  Huis-Krekels  
w"lluit* 

verjaagd  worden  door  de  Veld-Krekels:  doch 

het  zou  te  bezien  ftaan ,  of  die  andere  Want- 

fen,  zynde  van  dergelyken  aart ,  ons  niet  immer 

zo  veel  plaagden ,  en  hoe  zou  men  't  Voedzcl 
voor  dezelve  bekomen.   Anderszins  is  het  ze- 

ker en  gewis,  dat  het  Masker  van  die  Soort 

van  Wants  *,  welke  van  Frisch  de  lang*  -\amex 

werpige  groote  Stront- Wants  genoemd  wordt  
Perf°nattiS 

(*)  ,  de  Weegluizen  vernielt. 

Oudtyds  zyn  deeze  affchuwlyke  Infekten  tot  Gebruik, 

een  Geneeskundig  oogmerk  in  gebruik  geweeft. 

Men  plagt  zig  daar  van  te  bedienen  tegen  de 

Opftopping  van  't  Wateren.  Dioscorides 
raadt  aan,  die  te  droogen  *  en  danhetPoeijer  ia 

den  Watergang  te  brengen,-  maar  het  is  thans, 

zegt  men,  de  gewoonte,  om  deeze  Iufckten 

leevendc  daar  in  te  fteeken ,  ten  einde  zy ,  door 

de  krieuweling  ,  den  uitloop  bevorderen  mog- 

ten.  Scroderus  verzekert,  dat  hy  'er, 
met  gewenfcht  gevolg  ,  drie  heeft  ingegeven , 

die  gedampt  waren,  tot  bevordering  van  de 

Verloffinge.  Sommigen  hebben  'er  zeven  of  agt 

doen  inneemen,  tegen  't  aankomen  der  afleo* 

#  (t)  W*  X.  THE1L,  pig.  21, 
1*  DMJL.  X,  STUK, 
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V.      pende  Koortfen :  doch  deeze  Middelen  mag  mea 

XXXUU  we*  0DC*er  ̂ e  ongerymde  tellen. 
Hoofd. 

stuk»        TWEEDE  ARTIKEL. 

Die  het  Schildje  zo  lang  hebben  als  het 

Agterlyf. 

Stóïlerus  Wants,  met  een  groot  Schildje
 ,  die  bet 

Bengaaifthe.  Lyf  groen  heeft)  met  zwarte  Vlakken. 

Doktor  S  c  o  p  o  1 1  verdeelt  de  Wantfen  van 

zyn  Land-,  waar  vanhy  vyf-en* veertig  Soorten 

heeft,  inovaale,  langwerpige,  en  liniaale.  De 

eerfte  worden  van  hem,  wederom,  gefmaldeeld 

in  zodanigen  die  hy  Schilddraagers  noemt 

en  Gekapte,  van  welke  laatften  de  gewoone 

Weegluis  een  is.  Door  de  eerfien  begrypthy 

die  van  dit  Artikel,  aan  welke  Linn^üs  ook 

t  Scutei-  den  tytel  geeft  van  Schilddraagers  *,  om  dat 

lau  zy  het  Schildje  zo  groot  en  blykbaar  hebben^ 
dat  het  haar  geheele  Rug  bedekt.  Deqze,  uit 

Afie  afkömftfg  ,  die  men  vondc  in  het  Kabinet 

van  de  Koningin  van  Sweeden ,  kwam  overeen 

met  die ,  welke  van  Petiver  genoemd  wordt 

Stockerus  van  Bengale  ,  groen  zynde  en  met 

zwart  gevlakt.  Hy  hadt  deeze  Wants ,  die 

maar  een  half  Duim  lang  was,  naar  Stoc- 

Ker,  zynen  Vrind,  aldus  genoemd. 

C3) 
(2)  Cimex  Scutello  Abdomen  operiente  ,  Cörpore  vindi 

maculis  nigris.  M.  I.  U.  Sy/K  Nat9X.  Stcckems  Benghaien* 
fis  viridis  nigtomaciilums.  PET»  Gaz,  31-»  T,  21. 
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Wants  met  een  groot  Schildje  ,  bet  Lyf  V. 
A  Afdeel. 
zwart.  XXXiü. 

HOOFD- 
Men  vindt  deeze  in  Sweeden,  doch  zeer  stuk. 

zeldzaam  ,  op  de  Plant  gecaamt  Hanevoet ,  ScJ;^sides 

volgens  den  Heer  Hartman*  Het  Lyf  is  Tongas, 

wel  zwart ,  maar  van  boven  Koperkleurig  of 

gebronft:  de  grootte  als  die  van  een  gewoone 

Weegluis,  met  witte  Wieken  en  gedoomde 

Pooten. 

(4)  Wants  met  een  groot  Schildje  ,  die  bet  Lyf  M™;U9m 

uit  den  graauwen  beeft.  Moorichc* 

Deeze  Soort,  gevonden  in  Barbarie.j  ont- 

houdt zig  ook  in  S  weeden,  zegt  Linnjeus, 

doch  is  aldaar  wat  kleiner ,  evenwel  grooter 

dan  de  Bed-Wantfen  ,  en  geheel  graauw. 

(5)  Wants  die  zwart  is9  met  op  betBorJïfluk  v. 

vyf,  op  bet  Schildje  drie  geeleStreepen,  cfïGeSeeptc. 

bet  Agterlyf  geel  met  zwarte  Stippen. 

Deeze,  door  den  Heer  Brander  in  Barba- 

rie  gevonden ,  is  van  boven  zwart ,  en  heeft  op 

den  Kop  ook  drie  geele  Streepen  j  de  Wieken 
zyiv 

(3)  Cimex  Seurello  Abdomen  operiente,  Corporc  xtro.  Syjlm 
JV*f.  X. 

(+)  Cimex  5cutello  Iongitudine  Abdominis ,  Ccrpore  grifeo, 

Syft.  Nat,  X. 

{$)  Cimex  niger,  Thorace  lineis  quinqtie,  Scutello  tribus 

luteis,  Abdominc  flavo  punftii  fcigtb,         tfét%  X» 
L  Deel.  x.  stvsu 

1 
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V.      zyn  van  onderen  geel,  aan  dc  tippen  bruin. 

XXXIü "     Deeze  en  de  voorgaande  tekent  Doktor S co- 
Hoof  d-  poli  aan,  als  Mekten  van  Karniolie.  Hy  voegt 

stuk.    >tv  ecn  derde  by,  die,  wegens  de  menigte  van 

witte  Stippen,  door  hem  de  Pokkige  (*)  gehe- 
ten wordt. 

vr. 
Ar  ah. 

Arabifche. 
(6)  Wants  met  een  groot  Schildje  ,  die  bet 

Borflftuk  gedoomd  heeft,  bet  Lyf  ovaal  en 

■  bleekbruin,  den  Aars  tweetandig. 

Ueeze  is  van  Sloane,  20  het  fchynt ,  ón- 

der den  naam  van  ftinkende ,  groene ,  driehoe- 

kige Bofchwants ,  afgebeeld.  Het  Voorwerp, 

dat  zig  bevondc  in  de  Verzameling  van  haare 

Koninglyk  Swcedfche  Majefteit ,  was  uit  Ara- 

bie  afkomftig. 

VIL 
Serratus, 
Getande. 

VIII. 
Stoiïdus» 
Zatte. 

(7)  Wants  met  een  groot  Schildje  9  die  bet 

Borftjluk  gedoomd  ,  bet  Lyf  bleekbruin 

beeft  en  de  kanten  van  't  Agterlyf  getand. 

(8)  Wants  met  een  groot  Schildje  ,  die  bet 

Borft. 
(*)  Cimez  Exanthemaiïcuj.  Entom.  CamUL  p.  121,, 

(6)  Chnex  Sci&éilo  ïongitudine  Abdr>raims ,  Thoracc  fpinö* 

foy  Corpore  ovato  llvido  ,  Ano  bidentato.  M.  L.  U.  Syfi. 

Nat.  X.  Cimcx  Sylvaticu»  foetens ,  viridis  triangularis.  S  L  O  x  N. 

Jam.  IL  T,  237*  f.  I5>  16? 

(7 )  Cimex  Scatello  Ïongitudine  Abdommis  ,  Thorace  fp'mofo 
Corpore  livido  ,  Atiaominis  margiiiibus  ferratis.  M.  L.  U»  Sjft+ 
Nat.  X. 

(%)  Citaat  Scutello  Ion*ltiid£ii$  Abdominïs ,  Thoracefuba.iv 
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Borjlfluk  boekig  heeft ,  bet  Lyf  van  bo-  V. 

vm  green,  van  onderen  geel,  den  Aars  ̂ xx^IlT 

tiveetandig*  Eoos?o;* •  STUK. 

(9)  Wants  met  een  groot  Schildje ,  die  bet  iX^ 
Borfljluk  niuw,  platagtig,  graauw  en  Boatcj 

bleek  bom  beeft. 

Decze  drie  ,  allen  uit  de  Indiëa  overge- 

bragt,  waren  ook  ia  het  Kabinet  van  gemelde 

Vorflin. 

Ik  zal  hier  de  Afbeelding  plaatzen  vaa  eenn.  lxxxi. 

firöifche  Wants,  uit  de  Verzameling  van  den 

Heer  W.  van  der  Meulen,  zyndej de 

fraaifte  en  grootlie  die  ik  ooit  gezien  heb:  al- 

zo dezelve,  in  eenige  opzigten,  met  de  laatfl- 

gemelde  Soorten  overeenkomftig  is.   Het  Ag- 

terlyf ,  dat  geenzins  bedekt  wordt  door  het 

Schildje,  maar  aan  de  kamen  uitpuilt,  en  al- 

daar zelft  ftckelig  gerand  is,  doet  haar  gely  ken 

naar  de  Zevende  Soort:  de  hoekigheid  van  het 

JBorQftuk  naar  de  Agtfte,  en  de  aartige  tcke- 

r'vr.g ,  met  geelagtige  Streepjes  en  Vlakken  op 
den  donkeren  Grond ,  naar  de  Negende  Soort, 

Ündertuffchen  ontbreekt,  beken  ik,  de  groot, 

te  van  het  Schildje,  waar  door  het  Agterlyf , 

©p  vernaa,  niet  bedekt  wordt  i  gelyk  in  veelo 

vaa 

^róato,  Coi'pore  fapra  firidl,  fubras  ft;vo,  Ano  bidsjntaca. 
ÜUt.  U  Syff.  Nat.  X. 

(9)  Qlmtx  Scutclif)  longitudine  Abdom'nis ,  Thoracefcabié 
ifcpietfö  ,  grifoc  paliidoque  vario.  M,  L,  W,  Sjj?.  Nat*  X*  1 

BISU  X.  SxVif  Y 
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V,  van  die  Artikel.  De  Kleur  vaa  't  zelve,  ge- 

Afde&l,  Jyj-  ook  die  van  *t  Sagrynagtige  Borftftuk  en 

Hoofd-  van  ̂ e  Dekfchilden  >  is  Kaltanje-bruin  en  glan- 

STOfc-  zlg;  welke  Kleur  ook  plaats  heeft  op  de  Vleu- 

gelen. Onder  aan  het  Lyf  is  deeze  Wants  ge- 

wapend mee  een  dikke  punt ,  gelyk  in  de  Water- 

Torren  ,  doch  voorwaards  uitfteekende :  haar 

Lyf  is ,  in  *t  midden  ,  omtrent  een  vierde  Duims 
dik,  en  derhalve  behoort  zy  niet  onder  de  ge- 

nen die  piatagtig  zyn  van  Lyf ;  offchoon  het- 

Zelve  met  een  dunnen  rand  is  gezoomd.  De 

Agterpooten  zyn,  in  *t  geheel ,  zeer  lang,  dik 
en  grof,  maar,  gelyk  de  overigen,  glanzig 

zwart  van  Kleur.  Dit  InieRt  heeft  ongevaar 

de  langte  van  anderhalf  en  de  breedte  van  drie 

kwartier  Duims. 

DERDE  ARTIKEL. 

Die  de  Dekfchilden  byna  geheel  Leder 

agtig  hebben. 

C10)  Wants  mtl  de  Dekfchilden  bet  Aiïerhf 

oever .  verbergende ,  vuil  <uoit  gefiippeld ,  de  Wie- 

ken korter,  bet  Ligbaam  zwart. 

Deeze  onthoudt  zig,  in  Europa,  aan  de  kan- 

ten van  het  Water.  Doktor  S  co  po  li  heefc 

'cr  eenc,  die  hy  de  Kult- Wants  (*)  noemt, 

voor* 
(10)  Clinex  Elytris  Abdomen  occultantibus  fortüdis,  Albe 

pui^atw,  abbreviatis ,  Corpore  nigro,  Syfï.  Nat.  X. 

(*)  CxmCK  Iviarithntis.  Extern*  Carnhi.  p.  12$. 
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voorkomcrde  aan  de  Adriacifche  Zee  of  Golf  V. 

van  Vcneiic.  
XXX?ir? 

(u)  Wants       Af  Dekfcbiiden  het  Agtzrlyf  ̂ tSSr 

verbergende  en  bleek  ,  langwerpig  ccan  xt. 

Kuiten  twyfel  behoort  deeze  onder  de  Laög- 

werpjgé  Wantten  van  Doktor  S  co  poli,  ea 

wel  onder  de  genen  die  het  laatfte  Leedje  vaii 

de  Sprieten  dikker  hebben  dan  de  anderen;  al- 

zo hy  dezelve  daar  toe  betrekt. 

(12)  Wants  met  de  Dek fc bilden  bet  AgtsrM  X!r- 

verbergende,  enNetswyze  gejlippcld,  ̂ Geknodite. 

Sprieten  Knodsagtig. 

Men  vindt  deeze ,  die  maar  de  grootte  van 

een  Vloo  heeft ;  in  verfcheide  deelen  van  S wee- 

den. G  e  o  f  f  2  o  y  betrekt  daar  toe  een  Wants, 

welke  hy  de  Getygerde  noemt  9  ci  wier  Masker 

huisvefl  in  de  Bloemen  van  het  Gamanderlyn» 

die,  voor  dat  zy  open  gaan ,  zig  daar  door,  zege 

hy,  dikker  dan  gewoonlyk  vertoonen.  Rü* 

a  v  m  u  r  wyfi  ons  de  uitwerking  daar  van  aan, 

cn  geeft  de  Afbeelding  van  dit  Icfekt,  zona» 

töurlyk  als  vergroot  (*). 
Ni 

(u)  Cime?  Elytcls  &hfa&nm  occidmiühus  _ pallid:? ,  Cou 

•Qis  'obldhgo.  Sjft.  Nat.  X. 
(;2)  Ctraex  Eiyrrls  Abdomen  occulrantihus  reïiculetO'psRï 

$ati« ,  Antennfs  claratfe.  1^*3.  dsj. 

(*}  ̂ ft».  <fe*       Toitt,  lil,  p.  Wj  |$*,  T*>.  X.U1V, 

ir*y  i  -  6. 
U  Deel  X.  stvk.  Y  2 
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V.        Na  dat  de  Fleer  B.  de  J ü s s i e n  gemelde*. 

Afdeel  ucer  <jaar  van  verwittigd  hadc  ,  vondc  deeze 

Hoofd"  altoos  zodanige  Wantfen ,  'c  zy  volkomen  of  on- 
stuk.    volkomen ,  in  de  gedagte  Bloemen ,  of  ten  min* 

fte  een  bekleedzel  van  de  Pop ,  wanneer  hec 

Infekt  reeds  daar  uit  was.    Het  is,  zegt  hy, 

van  de  geboorte  af  in  de  Bloera,  nog  jong  zyn- 

de  ,  gehuisveft,  en  zuigt  dezelve  uit  met  hec. 

Snuirje  ,  daar  het  mede  gewapend  is.    De  ge- 

zoogen  Bloem  heeft  meer  voedend  Sap  dan  de 

anderen,  en  groeit  des  te  meer,  doch  zoda* 

mg,  dat  zy  niet  als  gtwoonlyk  kan  open  gaan* 

De  Lip,  die  van  de  andere  Bloemblaadjes  als 

omvat  wordt,  is  te  groot  geworden,  om  zig 

daar  van  te  kunnen  ontwikkelen,  en  dus  heefc 

de  kleine  Pop  altoos  een  gcflooten  woonplaats. 

De  Wants,  in  welke  zy  verandert,  iszeerfraay 

van  Kleur-,  uic  wit  en  helder  bruin  gemengeld. 

Delieer  GtoFFiioY,  die  aan  deeze  Wants 

dc  langte  geeft  van  een  negende  Duims ,  laat 

dezelve  voorgaan  van  een  andere,  welke  hyde 

Kartbuizer  tytelt(*),  zynde  zwanagtig  van  on- 

deren ;  doch  van  boven  fyn  en  onregelmaatig 

geliippcld  ,  Melkwit  van  Kleur,  uitgenomen 

de  Kop,  die  zwart  is.  Zy  hadc  de  langte  van 

een  zesde  Duin  s. 

VIERDE  AR  TIK  EL 

Die  Vliezig  en  zeer  plat  zyn ,  als  een  Blaadje. 
03) 
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(13)  Wants  die  bet  Agterlyf  Vliezig  en  plat,  V. 

aan  den  vandGeuUwyze  ingefneeden ,  bet  ̂ ll^f9 
Lyj  zviartagtig  heeft.  Hoojd- 

Deczc,  die  men  in  de  verdroogde  Boom-  XIII# 

Hammen  van  groote  Bolïehen  ,  in  Swecden ,  d?r^- 
vindt ,  is  een  weinig  grooter  dan  de  Bed- Want- 

fen,  zegt  LiNNiEüs.    Ky  is  geheel  plat, 

droog,  van  onderen  zwart,  van  boven  morfïg 

gekleurd,  Het  Agterlyf  heeft ,  wederzyds,  zes 

(lompe  hakkels ,  van  Kleur  als  Schildpad.  De 

Dekfchilden  en  Wieken  zyn  Afchgraauw,  veel 

fmaller  dan  het  Agterlyf  en  dieper  ingedrukt, 

De  Kop  is  driepuntig  en  de  Sprieten  befiaao 

uit  drie  Leedjes. 

(14)  Wants   die  bet  Agterlyf  Vliezig  plai  xtt. 

beeft,  lei  Lvrfifkik  getamU  den  Kot)  met  van.de  i*; 

Spitferi)  de  Dekfchilden  voorwaard*  wkCB' 
ireedende. 

Deeze  Soort  onthoudt  zig  in  de  Berkeboo- 

men. 

(15)  Wants  die  het  Agterlyf  Vliezig,  plat 

en  geel  heejt,  met  een  zwarten  Band;  A^eknSk- 

het
h^ 

(13)  Cimex  Abdomine  membranaceo  depreüo,  raafginé  lm* 

bxlcmm  ScO:o>  Corpqre  nigricante.  Faun,  Sutc.  649.  .. 

(1+)  Ciinex  Abdomine  niembranaceo  déprcHo  ,  Thorace 

de»ticulato ,  Capue  muricato  ,  Elytris  antice  dilatatie  Syftm. 
Nat.  X. 

(is)  Cimex  Abdomine  menbranaceo  deprcfïo  fhvo,  FaselS 

flïgfi,  Thorace  rugofo ,  TibiU  anticitincraffatis.  Sjyf,  AW.  X» 

l;  Deel.  X.  Stuk»  Y  3 
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V.  hst  Borjlfiuk  rimpelig,  de  voorfte  Scha* 

Ém:    
 kekn  £kker- 

^tuk!  ̂ e  ̂ eer  Holander  vondt  deeze  in  de 

Weftindiën.  De  Sprieten  zyn  Knodsagtig :  het 

Borftftuk  is  zwart,  van  vooren  geelagtig,  rim- 

pelig ,  aan  den  rand  overal  als  afgeknabbeld: 

het  Agterlyf  Ruitswyze,  Vliezig,  breeder  dan 

de  Wieken,  geel  met  eeu  zwarten  Band:  dé 

Wieken  graauw:  de  Schenkels  der  Voorpoo- 

ten  kort  ,  maar  zeer  dik  ,  gciykerwys  in  de 

Spookjes  of  Wandelende  Bladen. 

tlhxxtX'.  Wegens  de  zonderlinge  figuur  zal  ik  thans 

g'  '  fpreeken  van  de  Uitheemfche  Wants ,  welker 
Afbeelding  hier  nevens  gaat,  uit  de  Vcrza* 

meling  van  den  Heer  Kramer.  De  Knods* 

agtigheid  der  Sprieten,  die  het  uiterfte  Leed- 

je,  op  één  na,  byna  geheel  rond  hebben, 

zou  haar  alleenlyk  tot  deeze  Soort  betrek- 

ken: want  in  andere  opzigten  verfchilt  zy 

veel  daar  van.  Het  Voorwerp  ,  nog  onge- 

vleugeld, is  uit  de  Indien  afkomflig,  zware 

en  geel  van  Kleur. 

tfvt.  (16)  Wants  die  bet  Agterlyf  Vliezig  plat , 

van'frer'V*-  de  toppen  der  Dekfcbilden,  Kop  en  Pco~ 
ten,  bleek  bruin ,  betLyf  zwart  beeft* 

Deeze  onthoudt  zig  in  het  Loof  van  het Kruid , 

(16)  Cimex  Abdomïne  membratiaceo  deprefïb ,  Elytromm 

apicibus,  Capite  Pedibusque  lividis  ,  Corpore  nigro.  Syft. 

ren. 
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Kruid ,  dat  men  noemt  Mannetjes  Varen.   Het  V. 

Lyf  is  ovaal  ,  plat  en  naauwlyfcs  grooter  dan  ̂ XKIU* 
dat  van  een  VIco.  Hoofd- 

stuk. 

(17)  Wants  die  bet  /gterlyj  Vliezig  plat*  Xvn, 

hit  Schildje  met  drie  verbeven  Streepen ,  ̂j^a* 

ie  Sprieten  met  zwarte  tippen  beeft.  ka* 

Op  de  Knoppen  der  Doelen  of  Doornen 

vindt  men  deezS  Soort,  die  ook  klein  is  ea 

platagtig ,  langwerpig  ovaal* 

V  Y  F  D  E  ARTIKEL. 

Die  het  Borftftuk  wedersyds  met  een  Dcora 

gewapend  hebben. 

(18)  Wants  die  ovaal  is  en  graauvj ,  met  bet  xynt, 

Eorftfiuk  feberp  gedoomd ,  de  Sprieten  Twecw»- 

ros.  '  ?«* 

Deeze Soort  wordt,  volgens  dei>HeerGRO- 

noviüs,  in  ons  Land  gevonden ,  op  de  Plant* 

gewafifen  (*)• 

(19)  Wants  die  ovaal  is  en  graauw\  met  bet  xtx. 

Eorjtfiuk  Jiornp  gedoemd ,  de  Pooien  rood,  Rood  poot-. 
Deeze  Fi.  I2a 

f17)  Cïmex  Abdotutne  membranaceo  dep*ef!b,  Sfcutello  li- 

ne's  tribus  elevatïs,  Anrennls  aplce  nigris.  Faxx.Sue:.  660* 
(is)  Cimex  ovarus  grlfetis,  Thorace  acute  fpinoih,  Attttth 

nis  rufis.  JF^»«.  652. 

(*)  A3.  Hdv.  Vol.  V  p.  132. 

(19)  Cimex  ovatus  grifêus,  Tiioucc  obtufe  (plnofo,  ?a£K» 
bus  rubris.  Faun.  Snee,  651. 

h  Deel.  X.  Stuk.  Y  4 
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V,        Dceze  is,  zo  wel  als  dc  voorgaande,  om» 

XXXill"  ̂ reeks  ̂ aWun  ia  Swcedcn,  als  ook  by  Abo 

IIoofd'  in  Finland  en  elders,  doch  zeldzaam  gevon* 
stuk.  jen.  j-[cc  js  een  grootften  ,  zegt  Lin- 

ïïjeus;  dat  ten  opzigc  van  de  Europifcbe  te 

verftaan  zal  zyn,  ea  niet  ten  opzigt  van  de 

Uitheemfche  Wantfen,  waar  van  men  'er  hcefc 

die  zeer  groot  zyn,  gelyk  uit  onze  Afbeeldin- 

gen Figé  10,  u  ,  blykt  (*> 

xx.  (20)  Wants  die  langwerpig  ovaal  is  en  graauiv, 

CuSn^H'  met  bet  Borjtjluk  Jlomp  gedoomd ,  de  Sprie. 

ten  in  'f  midden  rcod. 

Deeze,  die  dikwils  voorkomt  op  de  Plant, 

welke  de  zogenaamde  Blaauwbefien  draagt, 

is  een  der  grootften  van  de  Sweedfche  Want. 

fen.  Dokcor  Scofoli  hadc  'er  het  Mannet- 

je  en  Wyfje  van  gepaard  gezien  op  de  Water. 

Kruifemuot.  De  Heer  Geoffroy  betrekt 

daar  toe  een  Wants,  omflreeks  Parys  gevon- 

den ,  welke ,  om  dat  de  gemelde  flompe  Door- 

nen zig  als  ftompjes  van  Wieken  vertoonen  , 
door 

(*)  De  Heer  Sul  ze R  hadt,  waarfchynlyTc,  zodanigen 
nïet  gezien,  dewyl  hy  van  dc  Gedoomde  Wants,  welke  hy 

afbeeldt,  en  die,  in  de  Figuur,  maar  vyf-agtfte  Duims-iang 
is, zegt, -dar  dezelve  de  graorftc  is  van  alle  bekende  Wantlen, 

Surich  175c  bl.  104.^/^.72. 

(%o)  Cimex  oblonja-cvatus  grifeus ,  Thorace  obtufe  fpino- 
lo,  Antennis  medio  rubris.  Syft*  Ndt.  X.  Cimex  oblongus 

tufns  immaculatus,  Thorace  utrimque  angulato.  Fauh^  5«w, 
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door  hem  genoemd  worde  la  Punaife  a  ailerons.  V. 

ïly  bevondc  derzelver  langte  een  Lalf  Duim, 

en  dc  Kleur  was,  overal ,  dof  roodagtig  bruin,  Hoofd. 

met  het  uitertfe  Leedjc  der  Sprieten  dikker  STUK- 

dan  de  anderen  (*). 

(21)  Wants  die  eenigermaate  langwerpig  is  en  xxt., 

zwarte  met  bet  Èorjlfiuk  gedoomd  t  enf^UJlul** 

op  den  Kop  twee  boogróode  Slippen*  Id^^ 

Deeze,  die  zeer  aanrnerkelyk  is  wegens  de 

twee  roode  of  purpere  Pukkeltjes  tuflehen  de 

Oogen,  is  geheel  zwart,  behalve  het  Agterlyf, 

^dat  rood  is,  en  de  Wieken  bleekbruin.  Het 

is  een  groote.  De  Heer  Rolander  heeft 

dezelve,  zo  wel  als  de  naait  volgende,  in  de 

Weltindiën  waargenomen. 

(22)  Wants  die  ovaal  is  en  bleekbruin ,  met  Xxiu 

bet  Bot jljliik  gedoomd  ,  en  een  zede  T^M^i*- 

op  bet  Schildje. 

De  Sprieten  van  deeze  Weflindifche  Wanfs 

zyn  zwart  met  twee  witte  Ringetjes:  op  ieder 

Dekfchild  is  een  witte  flip,  het  Lyf  van  onde- 

ren geelagtig.  Men  vindt  een  Griekfche  Y  op 

het  Schildje  getekend. (*3) 

(*)  Hifl.  des  frtf.  er.v.  Park  TOM.  f%  pigi  44.1*. 

(21)  Cimex  oblongiufcuttis  nïger ,  Thorace  fp'nofc ,  pua'c» 
tis  Verticis  duobus  coccineis.  Syft>  Nat.  X% 

(zz)  Curies  ovatus  Iividys,  Thorace  fyinofo ,  Scutcilo  Yf~ 

filo  fkw  infcripMj  'Syfl.  Nat.  X.  . 
Deel,      Stuk*  Y  J 

\ 
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An>*E5L  Wants  die  ovaal  is  en  bruin  geflippeld, 

XXXiÜ.'  mt       Borjtjluk  eenigermaatz  gedoornd  , 
Hoofd-  fa  Schenkels  wit  geringd. STUK. 

rZdfatui.  Men  vindt  aangemerkt,  dat  deeze,  die  zig 

GdHppeide.  jQ  ̂   B0flfc[ieD  onthoudt ,  nagenoeg  de  grootte 
heeft  van  de  Wants  der  Jeneverboomen. 

xxiv.       (24)  Wants  die  langwerpig  ovaal  is  en  graauw  > 

met  het  BorJIJluk  fcberp  gedoomd,  de 

BMgatjè.  Sprieten  zwart. 

Deeze  is  een  der  grootften  van  de  Sweed- 

iche  Wantfen.  Dat  het  Agterlyf  van  boven 

rood  is,  geeft  'er  den  Bynaam  aan. 

^sxv.  £35)  Wants  die  langwerpig  is  en  zwart  , 
Kiompoot.  hebbende  hst  Borjijiuk  gedoomd,  met  de 

Dyên  der  Agterpooien  krom,  en  derzeU 

ver  Sckenkelen  ééntandig. 

Deeze  Ooflindifche ,  zig  bevindende  in  het 

Kabinet  van  haare  Majefteit  de  Koningin  van 

Sweeden,  hadt  drie  uitfteekzels  van  onderen 

aan  het  Agterlyf. 

(13)  Cimex  ovatus  fufro  pun^atus,  Thorace  fub-fpinofb, 
Tibiis  ammlo  albo,  Syft.  Nat*  X. 

(24}  Cimex  ovato-oblonjus  grifeus,  Thorace  acute  fpinofb  y 

Antennis  nigris.  Syjt.  Nat.  X. 

(2s)  Cimex  oblongus  niger,  Thorace  fpinolö,  Femoribm 

pofticis  incurvis ,  Tibiifque  pofiicis  unidentatrs  ,  M»  L. 

Syji.  Nét.  X. 
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(26)  Wants  die  lar^verpig  is  en  rood,  met  V. 

bet  Borftjïuk  vierjlehelig.  xSTjI. 
-ta    tt       i>  j  »  Hoofd 
De  Heer  Roland  er  nam  deeze  wasr  in  STUK# 

de  Weftindiën.    Zy  heeft  het  Lyf  langwer-  xxvr. 

pig,  gelyk  dat  der  Watermuggen;  de  Sprieten  £^f^;' 

zeer  lang  en  Haairagtig:  het  Borfïltuk  met  Gcd«**fc» 

vier  ronde  Doornen,'  waar  van  eene  weder- 
zyds  en  twee  op  de  Rug  geplaatft:  de  Wie- 

ken rood:  de  Footen  lang  en  zwart. 

(273  Wants  die  langwerpig  isy  bellende  bet  xxvtt 

Borjijluk  gedoomd ,  en  bet  Jgterlyf  met  stekeliS? 

Stekeltjes  cis  Oogbaairtjes  bezet. 

Deeze  Wants,  die  van  BiiowisEzeer  dik- 

wils  op  Jamaika  ontmoet  was,  wordt  van  hem 

genoemd  de  bruine  Acanibaris  ,  zynde ,  zo 

veel  hy  wifl,  van  geen  ander  befchreeven. 

Het  Lyf  is  langwerpig  Ovaal  en  Stekelig  gc* 

haaird  ,  met  de  Sprieten  van  langte  als  de  Poo- 

ten.  Men  neemt  waar,  zegt  hy,  dat  dit  In- 

fekt  3 op  zekere  tyden  van  het  Jaar,  zyne  Vleu. 

gelen  vcrliefl. 

ZESDE  ARTIKEL. 

Die  rond3gtig  of  ovaal  van  Lyf  zyn , 

met  het  Borftftuk  ongedoornd. 

OS) 
(16)  CImex  dblóngüs  ruber,  Thorace  quadiifpinofo.  Syfi9 

Kat.  X. 

(i-j)  Cimcx  pblpiqèus,,  Thorace  fpinofo,  Abdominc  Sfnis 

cil iato.  Syft,  Nat.  X.  Acantharis» BROW  N.  Jam,  434»  T. 

44'  t,  II. 
U  DEEL.  X.  STUK. 
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V.        (28)  Wants  die  rondagtig  is ,  van  boven  geeï9 

met  groene  Stippen  y  van  onderen  grosn. 

(29)  Wants  die  platrondagtig  is ,  uit  den 

graauwen  bleek  bont ,  met  het  Borftjluk 

ruuw» 

(30)  Wants  die  ovaal .  is  en  bleek  graauw  9 

met  een  witte  Stip ,  wtdtrzyós ,  voor. 

aan  bet  Schildje. 

(3  O  Wants  die  rondagtig  is9  geel  en  zwart 

bont  y  met  bet  Borftjluk  geel  en  daar  ep 

zes  zwarte  Stippen.  • 

Deeze  vierderley  Wantfen,  allen  uit  de  Ia- 

diëa  afkomftig,  bevonden  zig  in  't  Kabinet 
van  haare  Koninglyke  Sweedfche  Majefteit. 

xxxit.  (32)  Wants  die  ovaal  is  en  graauw  9  met  de 

ï?a^iwe.  zyden  van  bet  Agterlyf  wit  en  zwart 

bont ,  de  Wieken  gewolkt. 

Deeze  Soort,  die  middelmaatig  is  van  groot- 

te, 

(2$)  Cimex  rorundatus  fupra  flavus  ,  pun&ls  viridibus  t 

fubtus  Tindis.  2*1.  L.  U.  Syfi*  Nat.  X. 

(ip)  Cimex  luborbiculatus  ,  depreflus  ,  grifeo  pairidoque 

varlus,  Thoiace  fcabro.  M.  L.  U.  537?.  Nat.  X. 

(50J  Cimex  ovatus  pailido  grifeus;  pim&o  albo  utrliique 
ad  baan  Scutelli.  M.  L.  U.  Syjf.  N*t.  X. 

(31)  Cimex  romndatus  luteo  nigroque  rarius,  Thorace  ln« 

teo,  pun&is  fex  nigris.  M.  L.  U.  Sjr/?.  /to.  X. 

(32)  Cimex  ovatus  gafeus;  Abdominis  lateribus  albo  nU 

gioqiie  variis ,  Aiis  Jiebulofis.  F&uk.  5«?r.  6$j. 

Afdeel. 

Hoofd» 
stuk, 

xxvni. 
JTiridulttS. 
Gfoenagti^é 

tor. 
Reiziger. 

XXX. 

Bipunttatas* 
Tweeftippe- 

XXXÏ. 

sus* 

Zesftippeli- 
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te,  wordt  vry  menigvuldig  in  Sweeden  ge- 
 Afdeel. 

vonden.  XXXI«, 
Hoofd- 

(33)  Wants  <fc>  ercadl  m  en  graqtmi ,  772^  &  tuk. 

zydcri  van  bet  Agterlyf  rcod  en  zwart  xxxin. 

,  ,     rjr.  ,  ^7  Inter/HnSus. 
bonty  ae  lf  teken  wit  van  Kleur.  -GcmcugcUfe 

Men  hadt  'er  bygevoegd,  dat  deeze  het 

Agterlyf  van  vooren  gedoomd  heeft.  Zy 

komt  zeldzaamer  in  Sweeden  voor ,  en  is  van 

grootte  en  gefhlte  byna  als  de  naaftvoorgaaa- 

de. 

(34)  Wants  die  ovaal  is  en  graauzv*  met  xxxiv. 

dtn  rand  van  H  Agterlyf  zwartvlakkig.  f^- 

In  Sweeden  is  dit  Infekt  bekend  onder  den 

saam  van  Baerfis ,  om  dat  het  de  Befiën ,  in  de 

Herffc,  mee  een  leelyke  reuk  bevlekt  of  doet 

(tinken.  Men  vindt  dit  haateiyke  Diertje  ook 

in  Karniolie,  hebbende  het  Eorftftuk  ftorap 

gedoomd.  De  Heer  Geoffroy  befchryft 

tiet  onder  den  naam  van  de  bruine  Wants  of 

Weegluis  >  die  de  Sprieten  en  renden  lont  beeft  (*)  ; 

zeg* 

(*)  La  Punaife  brune,  a  Antennes  Scbords  pannach6.  fyfc 
Paris,  Tom»  I.  p,  ̂ 66. 

{ii)  Cimex  ovams  grifbis;  Abdomïnis  latwlbw  ittbro  ftL- 

gco^iic  variis,  Aiis  albis .  Fa%u.  Suet.  6$%, 

(84)  Cimex  ovatus  griffelt*';  Abdominis  margin*  nigxo  ira- 
ealato.  Faun  Suec*  650.  Cimex  ex  hitao  virefcenti  infufqa- 

tas,  ad  Aid  margines  nlgris  maeuïls.  List.  Loqn*  35$. 

T.  |i.  f.  1$.  Cimcx  fylvairis,  Ccrpore  bmiori  fubfa.fc*s„ 

föipulis  msgls  exfiantib»&.  A  J*  Inf*  5^,  r#  t,  Jqxst* 
IjtfC  T.  17.  f.  9, 
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V.     zeggende  dat  de  Kleur  grootendeels  bruin  isag 

XXXIH  d0Ch  aan  de  ̂prietea '  als  00^  aan  dc  randen 

Hoofd-' van  hcc  Agterlyf,  die  voorby  de  Dekfchiiden 
stuk.    uitdeeken ,  zwart  en  geelagtig,  beurt  om  beurt. 

Ook  is  het  Borftftuk,  dat  op  zydc  (lompe  pun- 

ten heeft  ,  een  weinig  gebronfir. 

Men  vindt  deeze  Wants,  voegt  hy  'er  by, 
die  zeer  ftiakt ,  dikwils  op  de  Aalbeflfeboomen. 

Zy  eet  andere  Infektea ,  zelfs  Torretjes ,  die 

zy  uitzuigt,  daar  met  haar  Snuitje  in  boorende. 

De  Pooten  zyn  bruin,  en  op  den  Kop  heeft 

zy  twee  gladde  Oogjes. 

xxxv. 
Dumofus% 

der  Braa- 
fuen» 

xxxvu 

Jokkige. 

(35)  Wants  die  rondagt;g  is  en  graamv,  met 
den  rand  overal  Bloedkleurig. 

Men  vindt  deeze ,  die  van  geftake  en  groot- 

te  als  de  volgende  is ,  alom  in  de  Sweedfche 

Boflfchen.  Zy  heeft  den  rand  van  \  Bortëftuki 

hetAgterlyf  en  de  Dekfchiiden,  als  ookdezy- 

den>van  het  Schildje,  rood,  en  daar  loopt  eea 

roode  Streep ,  midden  over  heczelve ,  van  den 

Kop  agterwaards.  Het  Lyf  is  zwart  ca  alle  de 

Schenkelen  zyn  rood  geringd. 

(36)  Wants  die  ovaal  en  geel  is ,  hebbende 

het  Berfijiuk  eenigermaate  gedoomd,  en 

met  bruine  Stippen ,  die  uitgehold  zyn  9 als 

(3;)  Cimex  flibxoiufidas  grifeus,  marginc  undüpe  fangui* 

r,CO.  Syft.  Nat.  X. 

(36)  Cimex  ovatus  fkrus,  Thorace  faMpïnofb  pun£;s  ftif- 
Ci$  axcavatis  Vaduloia,  Sc&teüo  bafi  gibbo.  Sv/?«  N41.  X. 
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als  met  Folputten  getekend j  het  Schildje  V. 

voor  aan  gebocheld.  xXXiif* Hoofd. 

Deeze  Weftindifche  Wants,  door  den  Heer  stuk. 

Rolander  waargenomen , is  taamelyk groot , 

en  heeft  den  rand  van  't  Agterlyf  Zaagswyze 
gekarteld.  Het  Borftftuk  is  aan  de  hoeken 

naauwlyks  gedoomd,  geel;  digt  befprengd  met 

uitgeholde  graauwagtige  Stippen.  De  Dek* 

fchilden  zyn  geel. 

(37)  Wants  die  rondagtig  ü  en  groen ,  overal  xxxvn. 

met  geele  randen.  Justin**. 0  der  jeneyer- 

Zodanig  een  als  deeze ,  die  in  Sweeden  op 

de  Jeneverboomen  zeer  gemeen  is,  vondt  Dok- 

tor S  co  po  li  in  Karniolie  op  verfcheideFlant- 

ge  wallen;  doch  Geoffroy  heeft  dezelve , 

omftreeks  Parys ,  zo  wel  in  de  Tuinen  als  op  'c 
Land ,  en  veel  op  de  Beffeboomen ,  gevonden. 

Hy  noemt  dezelve  de  Groene  Wants  9  en  geeft 

'er  de  langte  van  omtrent  een  half  Duim  aan* 

Wy  hebben ,  hier  te  Lande ,  ook  zodanigen , 

die  zeer  (linken. 

(38)  Wants  die  ovaal  is  m  blacww,  enge»  xxxrnu 
Vlakt,  Caruk**. 

Behalve  de  voorgaande  vindt  men  'er  nog 

ia 

(37)  Cimex  fubrcrimdstus  rirldia,  margine  undique  fla?** 

Faun.  Stuc.         RA  J.  Inf.  53»  m  l. 

(38)  Cimex  ovams  coexHleas  immacRiatu»,  Sjft«  <3T« 
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V.     in  Sweeden  een ,  die  een  weinig  grooter  is  en 

xl\UU  §eheeI  Gras8roen  (*>    Voorts  is  'er  een  die Hoofd-  zware  is ,  mee  de  Voeten  rood  of  ros ,  doof 

stuk;.    ̂ en  Heer  Sol  ander  in  Schónen  ontdekt  (f). 

Decze  blaauwe,  daar  aan  volgende  in  de  Lyfl; 

der  Sweedfche  Dieren,  is  geheel  órigévlakc. 

Men  heeft ,  omflrceks  Parys ,  ook  dergelyk  een 

Wants  gevonden  ,  die  de  Groen  blaauwagtige(\) 

genoemd  wordt,  zynde  maar  half  zo  lang  als 

de  Groene. 

Sleepje* 

(39)  Wants  die  ovaal  is  met  bet  Borflftük 

effen ,  zynde  van  voor  en  zwart ,  van  ag» 

teren  bleekbruin,  met  uitgeholde  Stippen» 

De  Heer  Rolander  vondt  in  de  Wed- 

indien  deeze  Wants ,  die  de  grootte  byna  van 

een  Brems  of  Paarde.  Vlieg  heeft.  Derzei  ver 

Kop  en  Borft  zyn  zwart  :  het  Borflftük  be- 

fprengd  met  uitgeholde  Stippen,  van  vooren 

zware,  van  agteren'wkagtig  ;  welke  Kleuren 
önderfcheiden  worden  door  een  dwarfe  Streep 

van  uitgeholde  Stippen.  Het  Agterlyf  is  o. 

vaal,  driekantig,  geel,  gevlakt  op  zyde.  De 

Defcfchilden  zyu  bleek  rood. 

(40) 
/*)  Cimex  prafinus.  Faux,  Smc*  Ed.  Iï.  p.  243.  N.  9%U 
f/f)  Cimcx  Morio.  Ibid  p.  z$o,  N.  952. 

(JJ  La  Punaife  verte  bleuatre.  Hift*  des  Inf.  öcc.p.  472. 

(29)  Cimex  ovatus,  Thorace  laevi  antkeitrc,  pöftice  lm* 

do,  dillin&o  puaÖKs  oscttatfr,  Syjh  N*n  X 
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C40)  Wants  die  ovaal  is,  Koperig  blaauw,  V. 

bet  Borjlftuk  geftreept ,  de  tip  van  't 
AAAIlu 

Schildje  en  de  Dekfcbilden  met  een  witte  Hoofd. 

of  roode  Stip»  stuk. xl. 

Dit  Infekt  heeft  zyn  bynaam  daar  van,  dat  ZtM^ 

het  zig  in  de  Moeskruiden  of  die ,  waar  van kruidcn- 

de  Vrugt  en  Wortelen  tot  Keukengebruik  ge- 

bezigd worden,  gelyk  inde  Kool  en  Raapcn, 

onthoudt,  waar  van  het  grootfte  deel  inSwee- 

den,  in  't  jaar  1760,  door  't  zelve  vernield 

werdt  (*).  Door  dc  Paaring  heeft  men  ont- 

dekt ,  dat  het  Mannetje  de  gemelde  Stippen  of 

Vlakken  fomtyds  wit,  het  Wyfje  dezelven 

rood  heeft:  doch  dc  Heer  Geoffroy  merkc 

a-an,  dat  zulks  geen  onderfcheid  van  Sexe  zy: 

dewyl  hy  ook  van  deeze  Infekten  gepaard  ge- 

zien heeft,  met  Stippen  van  eene  zelfde  Kleur. 

De  langte  was  een  vierde  Duims. 

Behalve  de  blaauwagtige  Wantfen  van  Ra  y, 

wordt  tot  deeze  Soort  ook  een  kleine  blaauwe 

Wants,  uit  het  Werk  van  Sloane  betrok- 

ken ,  die  met  witte  Streepjes  bont  is  getekend, 

en  de  geftalte  heeft  van  een  Schildpad  (f). 

(40 
(40)  Cimcx  ovatus  coeruleo  seneus ,  Thorace  lineola,  Scutelli 

apice  Elytrisque  pun&o  albo  rubrove.  Faun,  Suec,  654.  Ci« 

mex  fylveftris  cxrulescens.  R  A  J.  Inf.  59,  N.  6, 

(*)  Dit  befluit  ik  uit  het  gezegde  van  Linnius,  Faun. 

Suec.  Ed-  II.  pag»  *5<>%  Habitat  in  Tetradynamns ,  quas  faci* 

lck  cmnes  deftru xit  1760* 

(T)  Cimex  minor  csruleus,  lineis  albis  varius,  Tcitiidiüis 

forma.  Jam,  Hljl,  II.  p*  £03.  Fig,  36,  37. 

I.  deel.  x.  Stuk.  2 
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V.  (41)  Wants  die  ovaal  is  en  zwart,  overal  wit 

^XXttl,  gerand,  en  met  een  witte  Stip  op  de  Dek- 

Uoofö.  Jcbiïden. 
STUK. 

xu.        Deeze  komt  op  veelerley  plaatfen  voor,  en 

T^eeoakke.  ̂ ee^f  de  Geflalte  van  de  voorgaande,  doch  is 

kleiner,  geheel  zwart  ,  met  een  zeer  klein  wit 

Stipje  op  ieder  Dekfchild  ,  en  den  rand  ,  zowel 

van  \  Borftituk  als  van  de  Dekfchilden,  wit. 

xltt.       (42) 'Wants  dit  ovaal  is  en  zwart,  met  de 

vcekTeu-  Dekfcbüd 

<  ken  wit. 

.  TwcekTeu-  Dekfchilden  wit  eh  zwart  bónt ,  de  Wie* 

Deeze,  zo  wel  als  die  der  Moeskruiden, 

tekent  de  Heer  Gronöviüs  aan  onder  de 

Infekten  van  . ons  Land  (*).  Doktor  Scopo- 

li  heeft  de  tweeftippige  en  tweekleurige 

Wantfen ,  beiden ,  in  Karoiolie  waargenomen. 

Omftreeks  Parys  vondt  men  ook  deeze  laatfte  , 

die  van Geoffr  o  Y  getyteld  wordt f  de  Zwarte 

Wants  met  vier  witte  Vlakken.  De  grootte  is 

nagenoeg  als  der  voorgaande  twee ,  naamelyk 

oDgevaar  cea  vierde  Duims ,  gelyk  ik  ook  de 

mynen,  door  afmeeting,  van  die  langte  be- vind 

(41)  Cimex  cvatus  niger,  marglne  undique  albo,  Elytris 

pun&o  albo,  Syft.  Nst.  X. 
(42)  Cimex  ovatus  niger,  Elytris  nlgro  alboque  variis,  AHs 

a-bis»  Faun*  Succ»  6s$.  Cimex  niger  albo  maculatus.  Pe  t, 
Gaz,  T*  14.  f#  7.  Cimex  nïger  nnculis  candidis.  LlST. 

Uqu.  396.  Cimex  iylvcfliis  parvus,  Corporc  totimdiore*  R  A  J4 

lnft  J4.  n,  y. 

(*)  Aïï.  Htlv%  tOL.V.  p.  132. 
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vind  te  zyn..  Ra  Y-had tze  dé  kleine,  met  hec  V. 

Lighaam  rondagliger  ,  getyteld.  XXXUI.* 

{43)  Wants  dkrondagiig  ovaal  is>  zwart  en  Vtuk. 

rcoi  io/tf ,  ̂   dfö  Aop  en  <k  Wieken  iitttl 

ZWart.  Lrlvke! 

Deese,  die  men  voornaamelyk  in  de  Zuide- 

lyke  dcelcn  van  S weeden  vindt,  worde  van 

L  iNNAüs  geteld  onder  de  breedfte  en  groot- 

fte  IVantfên.  Zy  heeft  den  Kop,  en  *c  Borft- 

Jeuk  van  agecren  •  rood ,  met  twee  Vorkswyze 

Vlakken  ,  die  aan  den  Kop  gehecht  zyn.  Het 

Schildje  is  zwart,  met  een  langwerpige  Vla!?* 

gaapeade  naar  het  Borftftuk  toe,  van  ageeren 

geknopt.  De  Dekfchilden  zyn  rood  met  twee 

zwarte  Stippen ,  waar  van  de  eene  geplaatft  is 

binnen  de  punt ,  de  andere  midden  in  de  bui- 

tenrand: terwyl  een  zwarte  Vlak,  die  langwer- 

pig is ,-  zig  nevens  den  binnenrand  uitbreidt , 

tuflebeo  de  twee  gemelde  Stippen.  De  Wie- 

ken en  Pooten  zyn  zwart ,  en  de  rand  van  hc£ 

Agterlyf,  aan  't  end,  is  rood  en  zwart  bont. 
Geoffroy  noemt  dceze  de  roode  Wants 

van  de  Kooi,  geevende  'er  de  langte  aan  van 
ruim  een  derde ,  en  de  breedte  van  een  vierde 

Dulms.  Men  vindtze ,  zegt  fay,  zeer  gemeen 

óp' -dé  Kool,  en  dergelyke  Planten  met  Kruis- 
wyze  Bloemen  ,  omltrecks  Parys.    Zy  legs 

haa- 
(43)  Clmex  rotundato-ovatus ,  nigro  iub?oc[«e  mms,  <*)*• 

'cltt  Allsque  nigrï?.  Faun,         66 r. 

Z  z 



3J6    Beschryving  van 

Hoofd* 
stuk. 

V.     haare  Eitjes,  in  groote  veelheid,  op  de  Bla- 

XXXIU *  den  van  deeze  Kruiden  >  die  'er  by  ryën  op  ge* fchikt  zyn,  zeer  digt  aan  elkander,  en,  by 

naauwkeurige  befchouwing,  zig  zeer  fraay  ver- 

toonen.  In  figuur  zweemen  zy  naar  een  Ton- 

netje ,  dat  boven  en  onder  met  bruine  Hoepels 

gekuipt  ware,  terwyl  het  midden  van  het  Eitje 

grys  is  of  graauw,  met  bruine  Stippen  die  zeer 

rond  zyn.  De  onderlte  Vlakte  of  Bodem  van 

het  Eitje ,  is  op  het  Blad  gelymd ,  en  de  bo- 

venfte  Vlakte  is  bruin ,  met  een  fmal  grys  Band- 

je, in  welks  middelpunt  zig  een  gryze  Stip 

vertoont.  Dit  bovenfte  gedeelte  wordt,  als  de 

jonge  Wants  uit  zal  komen ,  gelyk  een  Dek- 

zeltje  opgeligt  (*).  Doktor  Scopoli  hadt, 

op  zyne  Reis  naarTriefte,  in  den  jaare  1761» 

een  dergelyke  Wants  gevangen  (t). 

,  (44)  Wants  die  rood  is ,  met  bruine  Wieken. 

Deeze  ,  die  de  grootte  van  een  gewoone 

Weegluis  heeft ,  onthoudt  zig  in  Sweeden  op 

de  Brandenetelen  en  andere  Plantgewaflen. 

(45)  Wants  die  ovaal  i$9  vanvooren /maller , 

en  witagtig  Afchgraauwy  met  de  Sprie* 

ten  Vleefchkleurig* 

Ray 

(*)  Hift.  des  Inf.  env.  Paris.  TOM.I,  p,  4tfp* 

(f)  Ëntombl.  CarnioL  p. 
(44)  Cimex  ruber,  alis  fuscis*  Faun,  Suec,  6$z, 

(45)  Cimex  ovalis  antice  attenuatus,  cinereo  exalbidus,  An* 

tennis  incarnatis.  Faun,  Suec,  65 6,  Musea  Cimicifoimis*  R  A  J» 

/»ƒ•  S*«  N.  6.  TuisT*MvU  T.  IX.  f.  20. 

XLIV. 
Ruber, 
Roode, 

XLV. 
jtcuminaius* 
Gefpitfte. 
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Ray  heeft  van  dit  Infekt  melding  gemaakt  V. 

onder  den  naam  van  Wantsagtige  Vlieg,  die  XjXxlir 

by  Lister  afgebeeld  is,  loopende  van  voo-  Hoofd-* 

ren  fpits,  waarvan  zy  denBynaam  heeft.  Ge-  sïük 

offroy  betrekt  dezelve  totzyne  laatfte  Soort 

van  Wants,  die  den  Kop  fmal  heeft  (*),  zyn. 

de  in  't  geheel  ruim  een  vierde  Duims  lang, 

(46)  Wants  die  ovaal  is  en  zwart,  met  den  xlvt. 

Kop  en  Tooien  geel.  L^cephm 
Wir-Kop. 

(47)  Wants  die  ovaal  is  en  de  Dekfchilden  xlvii. 

bleek  bruin  beeft,  met  de  tippen  bruin.  Kterljoï 

De  naaftvoQrgaar.de  Soort  is  klein,  dochdee- 

ze  heeft  maar  de  grootte  van  een  Vloo.  Bei- 

den  zyn  zy  in  Sweeden  gevonden. 

ZEVENDE  ARTIKEL. 

,Die  de  Sprieten ,  aan  de  tippen ,  Borftel- 

agtig  hebben. 

(48)  Wants  die  de  Snuit  krom;  de  Sprieten  xlvut. 
T1     .  Perfonatus. ïlaair»  viieg- 

Wants, 

(*)  La  Punaife  a  tete  oblonge'e.  Hifl.  des  Inf.  env.  Paris. 
Tom.  I.  pag.  473- 

(46)  Cimex  ovatus  niger,  Capite  Pedibuscjue  flavis.  Syft. 
Wat.  X. 

(47)  Cimex  ovatus ,  Elytris  Hvidis  apice  fuscis.  Tam. 

Snee.  659. 

(48)  Cimex  Roftro  arcuato  ,  Antennis  apice  Capillaceis, 

Corpore  oblongo  fubvillofo  fusco    Faun.  Suec.  647.  Cimex 

Stercorarius  major  oblongus.  F  R  I  8  c  H  Inf.  x.  T.  20.  Mus-  1 
êbl  Cimiciformis.  RAJ.  Inf  s6.  N-  3. 

L  DEEL.  X.  STUK.  Z  3 
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V. 

XXX 111. 

Hoof  o- STUK. 

TL  I/XXIIi 

Haairagtig  aan  de  tippen  ;  bei  Lyf  Ittng- 

uoerpig ,  tenigermaaze  Uaairig ,  eh  bruin 
heft. 

Van  Frisciï  wordt  deeze  de  langwerpige 

grecte  Stront-  Wants  gctyteld  ,  om  dat  zy  op 

Drek  haar  Vocdzèl  zoekt ,  en  Ray  hadzè  ge- 

noemd de  derde  Waiiisagiige  Vlieg,  zeer  (tin- 

kende. Zy  bchcorc  onder  dc  groótfie  Soort 

van  Wanden,  volgens -den  eeiftgemelden,  die 

waargenomen-  heeft  ,  dat  de  Sprieten  in  deeze  , 

zo  wel  als  in  de  anderen  van  dit  Geflagt-,  by- 

na  op  de  helft  een  Gewricht  hebben ,  om  regts 

en  links  daar  mede  te  kunnen  voelen;  doch  zy 

beftaaa,  volgens  Geoffroy,  niet 'uit  drie, 
gelyk  hy  wil,  maar  uit  vier  Leedjes.  Ageer 

de  Oogen  vindt  men ,  op  den  Kop ,  twee  half- 

ronde Knopjes,  die,  wanneer  het  Licht  regr 

daarop  vak ,  als  gefleepen  Granaatfteenén  glin- 

fieren ,  en  fchynen  te  dienen  om  den  Kop  van 

dit  Infekt ,  voor  wry ven  en  ftooten ,  in  en- 

ge plaatfen  $  te  befehutten.  Voorts  blykt  de  Ge- 

llalte  uit  onze  Afbeelding,  en  inzonderheid  de 

grootte  der  Vleugelen  ,  die  de  gcheelc  Rug 

bedekken ,  en  niettemin  kruislings  over  elkan- 

der leggen,  gelyk  in  de  andere  Wanden,  .zyo- 

de^an  Kleur  zwartagug. 

Dit  lofekt,  dat  iu't  geheel  glanzig  zwart  h9 ' 
lieeft  agtcr  aan  den  Hals,  of  aan  het  Borftftuk, 

een  rand  of  lyilje ,  waar  mede  niet  alleen  hes 

Mannetje  ̂   maar  ook  het  Wyfje  een  doordrin- 

gend 
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gend  Geluid  kan  roaaken ,  wanneer  het  den  Kop  v. 

fnel  beweegt  en  daar  tegen  aan  wry ft.  Frisch  £%Sf^ 

ontdekte  zulks,  toen  hy  'er  een  gevangen  hadt,  }Joo?o- 

cn  met  een  Speld  opgezet :  want  dat  het  een  &*ÜK« 

Wyfje  ware  bleek  ui:  de  Eitjes,  die  van  het- 

zelve, san  de  Speld  zittende,  gelegd  werden , 

cn  niettemin  maakte  het,  dus,  een  fterk  Ge- 

luid.   Hy  heeft  ook  bcc  Masker  waargeno 

men,  dat  van  hem  de  Vezel*  Wants  genoemd 

•wordt,  om  dat  allcrley  kleine  deeltjes  van  Wol, 

Haair ,  Hout ,  of  Stof  van  Kalk  en  Steen ,  zig 

aan  deszelfs  Lighaam  hechten ,  en  het  Diertje 

dus  zeer  affchihvlyfc  maaken  :  doch ,  indien 

men  zulk  een  Wants  in  een  Doosje  befluit, 

raakt  zy ,  door  de  wry  ving,  het  meefie  vaa 

die  ruigte,  zegt  hy,  wel  dra  kwyt. 

Te  Scokholm  heeft  de  Heer  Clerk,  in  vezd- 

zekerHuis,  deeze Vezel- Wants,  die  wat  naar  Yi^Jt59 

een  Spinnekop  gelykt  ,  gevangen ,  cn  men 

vindeze  ook  in  deeze  Stad  Zy  heeft  zes 

Pooten ,  gelyk  gewoonlyk ,  dcch  akemaal  aan 

'eend  dik,  en  de  agtcrlten  zeer  lang,  Knods- 

agtig:  ook  is  de  Gang  van  dit 'Infekc  wagge- 
lende, en  ongeregeld,  dewyl  het  dao  deeze, 

dan  die  Pooten  gebruikt.  Het  aaft  op  Vliegen, 

Spin- 
(*)  De  Heer  GïOïïeoy  fpreekt  ,  in  navo'gïng  van 

XinnjEUS,  ook  van  dirlnfekt,  als  het  Masker  zy'nde  vsn 
de  Vlieg- Wants  (U  Punatfe  Mêueks ,)  zonder  dit  hy ,  of  aneïe» 

ren,  eenig  bewys  of Waarneeming  .bybrengen ,  winr "uit  zuÖes 
biyken  mogre.  Alfeenlyk  mexkt  hy  aan ,  dat  de  gieten  cit 
Snuit  hetzelve  kenbaar  maake». 

I.  Deel»  X.  Stuk.         Z  4 



36o     Beschryving  van 

V*     Spinnekoppen  ,  en  ook  op  Weegluizen :  des  de 

XXXnV  vermenigvuldi8inS  van  deeze  Soort  mooglyk 
Hoofd-  nuttig  zou  kunnen  zyn.    De  volmaakte  Wants 

stuk.    vliegt  zeer  wel  en  (leekt  vinnig ,  hebbende  o- 

ver  zig  een  aanmerkelyke  Stank, 

XLTX. 
Annulatus, 
Geringde. 

(49)  Wants  die  de  Snuit  krom;  de  Sprieten 

Haairagtig  aan  de  tippen;  betLyf  lang* 

werpig  en  van  onderen  Bloedkleurig  ge* 

vlakt  beeft. 

De  Heer  Geoffroy  noemt  dccze  de 

Vlieg-  Wants  met  reode  Pooten ,  en  zegt  dat  de- 

zelve van  de  voorgaande  allcenlyk  verfchüt 

door  de  Kleur  en  door  de  Sprieten  ,  welker 

uiterfte  Leedjes,  in  deeze  Soort,  zo  dun  en 

fyn  niet  zyn.  Ook  merkt  hy  aan,  dat  zy  de 

Snuit  nog  wat  langer  en  fterker  heeft  >  zynde 

tevens  zeldzaamer,  en  fraay  door  de  mengeling 

van  rood  en  zwart  op  het  Agterlyf  en  de  roode 

ringen  om  het  bovenfte  deel  der  Pooten, 

Zekere  Wants,  welke  Doktor  Sc  o  po  li  de 

Toornige  (*)  tytelt,  wordt  van  hem  met  de 

Geringde  vanLiNNasus  vergeleeken :  doch 

dezelve  verfchilde  daarvan  in  eenige  opzigten, 

onder  anderen  van  het  Agterlyf  niet  geban- 

deerd  maar  met  roode  Vlakken  aan  den  rand 

getekend  te  hebben,  enz.   Voorts  tekent  hy een 

(49)  Cimex  Roftro  arcuato,  Antennis  aplce  capillaribus  , 

Corpore  oblongo ,  fabtus  Sanguineo  maculato.  Sy/ï.  Nat.  X. 

(*j  Cimex  Iracundus,  Entonu  Carniol.  pt  130. 
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een  Tweeflagtige  Wants  (*)  aan,  die  hy  ,  dat  W 

zonderling  is ,  oordeelde  uit  de  Paaring  van  ̂ ^iT/" 

een  Vlieg- Wants  met  de  gene,  die  hy  de  Pan-  Hoovoi  " 

doer  (f)  noemt ,  gefprooten  te  zyn.    Deeze ,  STÜlC* 

waar  in  ook  rood  en  zwart  plaats  hadt,  was 

op  de  Heuvels  van  Karniolie  gevangen. 

(50)  Wants  met  de  Sprieten  aan  't  end  Haair*  t- 
agtig ,  het  Lyf  langwerpig ,  zwart.  zwairê. 

Zodanig  eene,  van  een  vyfde  Duims  lang, 

vondt  men  omrtreeks  Parys,  die  van  Geof- 

froy  genoemd  wordt:  Wants  met  dikke  Sprie- 

ten, aan  't  end  Draadswys  uitloopende.  De 
twee  eerde  Leedjes,  naamelyk,  zyn  zeer  dik, 

en  de  twee  laatften  dunner  dan  Hoofdhcair, 

geelagtig  van  Kleur,  gelykerwys  de  Pooten: 

terwyl  het  Infekt ,  voor  't  overige  ,  geheel 
zwart  is,  hebbende  daar  van  zynen  Bynaarru 

(51*)  Wants  die  de  Sprieten  aan  't  end  Haair-  LT- 

agtig  ,  het  Lyj  langwerpig  ,  zwart ,  Gotrhüche. 

beeft ,  en  de  tippen,  zo  van  bet  Schild- 

je, als  van  de  Dekfchilden,  hoog  rood, 

Dergelyke  Wantfen  meent  de  Heer  Geo  f-  * 

fuoy  ornftreeks  Parys,  en  Doktor  Scopolï 
in 

(*)  Cimeï  Hybndiis;  Ibtd.  p.  iti. 

("f)  Cime>:  ?and:irus.  p.  zz6. 
(50J  Cime::  Antéhnis  apice  capiilanbtis  ,  Corpofe  oWongo 

«jgro.  Faun.  Suc:  C77. 

(51)  Cimex  Antenriül  apice  capiHanbus,  Corpore  obfongo  ni-* 
gro,  Scuteiio  Eiytrorumqüe  apicibus  coccineis,  SyJï.Nat.  X. 

j.  dwi.  x.  stuü.  Z  5 
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V,  in  Karniolie,  waargenomen  te  hebben:  doch 

Afdeel,  a][e  deeze  zullen  mooglyk  flegts  Verfcheiden* 

Hoofd.'  heden  van  de  Vlieg- Wants  zyn. 

AGÏSTE  ARTIKEL. 

Die  langwerpig  zyn  van  Lyf. 

ut.  (5*}  Wants  die  langwerpig  is,  met  bet  Lyf 

uisaafche  tweetandig  rood,  de  Dekfcbilden  bruin
 , 

era  Ww*  geftreept. 

Deeze  Indiaanfche  was  in  het  Kabinet  van  d© 

Koningin  van  Sweeden. 

rm*  (53)  Wants  langwerpig  is,  rood  en  zwart 

*mst  bh-  bont,  met  de  JVisken  ongeviakt  bruin. 

Deeze ,  welke  op  *t  Bilzemkruid  ,  in  Sweeden  t 
aangemerkt  wordt  meeft  voor  te  komen  ,  is  ook 

daar  op,  omftreeks  Parys5  gevonden.  R  ay  had* 

*er  den  naam  aan  gegeven  van  kleiner  Bofcb- 

Wants  ,  met  het  Lyf  langwerpig  fraai,  van  bo- 

ven rood,  doch  getekend  zynde  met  zwarte 

Vlakken,  Ook  wordt  zy  genoemd  de  Menie- 

rOG- ft  2)  Cimex  oblongtis,  Abcfomiriö  mbro  bidentato,  E!y- 

trs  fujcis  palüdo  {rriztls.  AL  L.  U.  Syjl.  Nat.  X. 

(5^)  Cimex  oblongiis  rubro  nigroque  vaxiui,  Aiïs  fusch 

immnculatis.  Faun*  Sute.  664  f  665.  It.  Gd.  15 s»  Cimex  Hyos- 

cyamoides  ruber ,  macuïU  nJgris*  Pf.t,  Caz.  T.  02  f.  2* 

Cimex miniatüs, nigris maculis, Hyoscyami.  LrST.  L»qz.  isrj* 

,  T.-31.  f.  Cimex  fylvcftas  minor,  Corfarc  ob'osj* 
syigiifto.  Kaj.  /*ƒ.  Si» 



roode.   In  den  eerflen  opflag  fchynt  zy  weinig  Y, 

van  dö  Ongevleugelde  te  verfchiüen.  XXXW*" 

(54)  Wants      langwerpig  is ,  rwi  f72  ximrJ  ̂ y^D* 
i?onf,  met  de  Wieken  bruin  f  m  wit  ge-  L!T, 

«&2*f  Equefiris. 
rW  Riddedyke. 

Geoffro\%  die  de  voorgaande  geroemd 

hadt  de  roode  Wants,  met  een  Ridder-Kruis, 

geeft  aan  deeze  den  naam  van  de  zwart  geban- 

deerde  rood  viel  witte  Wakken  (*)♦  Delangte  \cn 

fchilde  weinig ,  a!s  zynde  de  voorgaande  vief 

en  deeze  vyf  Linien  lang :  ook  zegt  Livvu&u& 

dat  deeze  eens  zo  groot  is*,  *c  welk  nagenoeg 

daar  op  uit  komt  Cf)*  Deeze  Ridderlykekomc, 

volgens  onzen  Ridder,  veel  voor  op  de  Kerk- 

hoven in  Swecden  (|) :  het  welk  zyne  opmer- 

king verdient. 

(55)  Wants  die  langwerpig  is  ,  rood  en  zwart 

bont  ,  hebbende  de  Dekfcbilden  rood  mttoJ^-\ 

twee  zwar  te  flippen.  
gddfi' 

Van  deeze  ongevleugelde  Want»,  die  ïn 

Duit* 
(Cl*)  Ciraex  oblongs,  nibro  n'^roqut  varlus,  &lis  fvt&cis 

alho  maculatis.  Fsun.  Suet,  6g+.  h.  Gsl 

(*)  La  Punaifè  rouge  a  bandes  adres  &  taches  Manches. 
Sp.  Ui  P  443. 

(t)  Want  de  Teerlingen  van  vier  en  vyf  fraai*  tot  mal- 

kander ongevaa:  als  één  tot  twee. 

(40  ïn  coemiteiüs  frecjuens.  Fauu,  Smc%  Ed.  II.  psg.  -53. 

Sj>.  94*- 

f55).  Cimfx  oblongus  rubro  ni'groquc  rarlus,  Elytris  raljai 
pun&is  duobus  nigas»  Syfi%  Nat.  X% 

1.  DE*L.  X-  SïUfc 



364      BESCHRY  VING  VAR 

V*  Duitfchland  op  de  wilde  Kaasjes-Bladen  waar- 

\  fiY"  genomen  *s  door  den  Heer  Fobskaol,  merkt 

't  Bilzemkruid  gelykt ,  hebbende  het  Lyf  zwart, 

maar  het  Borftftuk  t'eenemaal  rood  gerand  , 

en  de  Borft ,  zo  wel  als  *t  end  van  't  Agter- 
lyf  ,  rood  gebandeerd  :  de  Dekfchilden  zyn 

Uloedrood  ,  aan  de  tippen  zwartagtig ,  hebben- 

de ieder  op  het  midden  een  groote  zwarte  Stip, 

en  een  zeer  kleine  by  de  aanhechting  van  het 

Dekfchild. 

Doktor  S  co  poli  heeft  zulke  ongevleugel- 

de Wantsjes  ook  in  Karniolie  waargenomen  , 

alwaar  zy  niet  zeldzaam  zyn,  en  hy  merkt  aan, 

dat  de  befchryving  van  onzen  Autheur  zeer 

goed  is.   Geoffroy  ,  die  deeze  Soort  de 

roode  Wants  der  Tuinen  noemt,  zegt,  dat  men 

dezelve,  omftreeks  Parys,  aldaar,  in  menigte, 

en  by  hoopjes  vindt  aan  den  voet  der  Boomen. 

Hoewel  de  meeften  ongevleugeld  waren ,  heeft 

hy  *er  doch  onder  gevonden  die  Wieken  had- 
den ,  en  dit  doet  my  denken  ,  of  het  niet  een 

Verfcheidenheid  zy  van  die  van  't  Bilzem- 
kruid ,  waar  mede  zy  in  grootte  en  geftake , 

als  ook  in  de  Kleur,  zo  veel  overeenkomft 

heeft. 

Deeze  Soort  onthoudt  zig ,  in  de  Maand  Ju- 

ny,  veel  in  't  Gras  van  ons  Nederland ,  vol- 

gens den  Heer  Gronovi  üs  (*)•  Ik  twyfel niet 

(*)  A3.  Helvettod.  VOL.  V.  f.  m. 
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niet  of  zyn  Ed.  heeft  daar  mede  die  kleine  V. 

roode  Wantjes  op  't  oog,  welke  aan  't  Duin  xxxni* 
dikwils  voorkomen ,  en  die  in  alle  opzigten  de  Hoofd* 

Kenmerken  hebben  ,  welke  van  Linn^eus  stük* 

opgegeven  zyn. 

C56)  Wants  die  langwerpig  is,  rood  en  zwart  LVr. 

bont,  hebbende  de  Dekfchilden  rood,  niet^^^ 

een  zwarte  Stip. 

Deeze  is  in  Egypte  waargenomen ,  en  van 

daar  in  't  Kabinet  van  haare  KoninglykSweed-» 
fche  Majefteit  gebragt. 

(57)  Wants  die  langwerpig  is  en  Bloedkleu-  lvit. 

rig,  hebbende  de  Sprieten*  Schenkels  ,  Snuit  ctkmifte, 

en  Wieken,  zwaxU 

By  Sloane  is  decze  Weftindifche  Wants 

afgebeeld  en  befchreeven ,  onder  den  naam  van 

Bof  eb- Wants,  langwerpig  zynde,  Afchgraauw 

H  en  zwart  bont ,  op  de  Rug  met  een  Sint  An- 

„  dries  Kruis  getekend".  Zie  daar  dan  de  re* 
den,  zo  wel  van  den  Latynlchen,  als  vanden 

Nederduitfchen  bynaam. 

($6)  Cimex  oblongus  mbro  nïgroque  Yarius,  Elytris  rubiis 

pun&o  nigro.  M,  L.  U.  Syfi.  Nat.  X. 

(sy)  Cimex  oblongus  Sanguineus,  Antennis,  Tibiïs,  Ro» 

flro  Alisque  nigris.  Syfl.  Nat»  x.  Cimex  fylveftris  oblongus 

c  cinereo  8c  nigro  variegatus ,  fupind  parte  Cruce  St.  Andrear 

notatus.  SLOAN.  Jam.  II.  T,  237»  £  i°» 

I.  Deel.  X.  Stuk. 
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A  F  O  FEL. 

XXXIII. 

Hoofd- 
stuk. 

i/.'hi. 

Xlimiche» 

£cz  weïdea. 

LX. 

der  Velden. 

(58)  Wants  langwerpig  is.  en  groen  >  met 

een  geelt  Hartvormige  Vlak  op  bet  Schild- 

je y  en  twee  Sfjptyft  Fiahkcn  op  de  Dek* 

Jchüden. 

Van  den  Heer  Kalm,  die  deeze  Wants 'in' 

de  Bollenen  van  Sweeden  gevonden  heeft*  er- 

langde zy  dien  bynaam. 

(59)  Wants  die  langwerpig  en  graauw  is9 

mei  een  Hartvormige  geele  F  lak  cp  bet 

Schildje ,  en  de  Dekfcbüden  aan  de  tippen 

met  een  bruine  Stip.  \ 

(60)  Wants  die  langwerpig  is  en  green  >  met 

een  Hartvormige  grotne  Vlak  op  het  Schild* 

je ,  en  een  Roeftklmrige  op  de  DekfcbiU 

den* 

Weinig  fchynen  deeze  twee  in  Kleur  of  Woon- 

plaats te  veifchillen ,  doch  de  laatfte  viel ,  in 

Sweeden,  een  weinig  kleiner.  Geoffroy 

faeefeze  beiden,  ook,  omftreeks  Parys  waarge- 

nomen ,  zynde  de  laatfte  maar  half  zo  lang  als 

de  eerile,  dat  is  een  agtfte  Duims.  De  eerfte 

worde  van  hem  de  grys-vaale ,  de  andere  de 

grot* 

(;%)  Cïmex  obloagus  vmdis,  Scutello  macuU  Cordatl  flavl. 

Elytris  raacuüs  duabus  nigris.  Faun.  Suec.  663. 

(5  9)  Cimex  oblong us  griièus,  Scuteiio  macull  Cordata  fla» 

vl,  Eiytns  spice  punéto  fusco.  F*»n*  Suec.  666, 

(60)  Cimex  oblongus'  viridis,  Scuteüo  macull  Cordatl  \\C- 
dL  Hytris  nmcali  feirugïneS.  Fax*.  $&s*667. 
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gnene  Hartdraager  (*),  van  wegen  de  gemelde  V< 

Vlak,  getyteld.  A'ïiTt 
Hoof»- 

Ctfi)  Wants  Jz>  langwerpig  is  en  zwart ,  foè-  «tüju 

fortóe     Dekfchilden  qoit  gevlakt.  Uml™i:fa 

Een  mengre  van  grooter  en  kleiner  Stipjes ,  de. 

op  de  Dekfchilden  van  deezej  Wants,  diebruia 

zyn,  verfpreid,  geeft  'er  den  Bynaam  aan. 

(62)  Wants  die  langwerpig  is  engraauwagtig  Cr^^s, 

met  roode  Stippen,  hebbende  de  Sprieten  nikhaeaü* 

gcknodjl. 

Boven  en  behalve  de  roode  Stippen ,  die  zeer 

firn  zyn,  heeft  deeze,  aan  de  geele  randen  van 

de  Rug,  wederzyds,  omtrent  tien  zwarte  Stip. 

pen. 

(63)  Wants  die  langwerpig  is  en  -zwart , 

dt  Dekfchilden  gejlreept ,  en  dc  Wiekenvan  Sftfqrè 

agteren  geel  gevlakt. 

Aan  de  Oevers  van  de  Zee,  van  Meires  en 

Rivieren ,  in  S  weeden  *  wordt  deeze  Wants 

ge*
 

(*)  La  Punaife  gris-fauve  portecoear  &  Ia  Punallè  vert€ 

portc-cariir.  Hifi.  des  Inf+tnv.  Paris,  Tom.  I.  p.4n,4?s. 

(61)  Cimex  oblongus  nïger,  Elytris  albo  macalatis. 

$73. 

(62)  Cimex  oblongus  fubgrifta5,rubro  punflatus,  Anteimltf 

davatls.  5>^f,  Nar.  X. 

(6  3 )  Cimex  olbotxgus  cigex ,  Elytds  ümtls  ,  Alis  poülcfli 

fi&Vó  maculatis.  Fa*-*,  Smc.  6?6,  It*  O*/,  xai.  Cixnes  bierisSs 
ferc  rotundatus,  mgricaas,  RA  J,  fajijf*  Ji%  2, 

1,  DfEL.  x,  Stuk. 
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V.      gevonden ,  die  daar  in  van  de  meefte  overigen 

XXXUi  ••  verfchilc '  dac  zy  §ely'c  eeD  Cicade,  hoewel 

tfooFD.  niec  zo  hoog  ,  ipringc.  De  Sprieten  zyn  Draad- 
stuk.  vormjg# 

JLXÏV. 
jirenarius. 

Zand- Wants. 

Pini. 

eter  Pynboo' men. 

Lxvr. 

E  olnndeiS' 
Wants; 

LXV1I. 

Slwartpoot, 

(64)  Wants  rfi<?  langwerpig  is  en  zwart,  heb* 

bende  de  Dekfcbilden  Afchgraauw  ,  van 

voor  en  zwart ,  d£  Wieken  van  agteren  wit* 

In  't  Zand  komt  deeze  voor,  die  ook  zeer 

fyu  getekend  is  met  zwarte  Stipjes. 

(65)  Wants  die  langwerpig  is  en  zwart,  heb. 

bende  de  Dekfcbilden  bruin ,  met  eene  Ruits* 

wyze  zwarte  Vlak  getekend. 

(66)  Wants  die  langwerpig  is  en  zwart,  heb* 

bende  de  Dekfcbilden  Vliezig  met  een  geele 

Vlak. 

By  Upfal  vondtde  Heer  Rolander  dee- 

ze,  die  van  middelmaatige  grootte  was;  zyn- 

de  dus  dezelve,  en  de  agt  voorgaande,  alte- 

maal ,  in  Sweeden  waargenomen. 

(67)  Wants  die  langwerpig  is>  hebbende  de 

Dek- 

(6+)  Clraex  oblongus  nïger,  Elytris  cinereis  antice  nigris, 

Alfs  poUice  albis.  Faun,  Suec.  67 g.  It.  OeU  izi. 

(6$)  Cimex  oblongus  ater,  Elytris  fuscis  macula  rhombed 

nigra.  Faun  Suec.  674- 

(66)  Cimex  oblongus  ater,  Elytris  rnembranaceis  maculi 
fktvi.  Syft.  Nat.  X. 

($7)  Cimex  oblongus  Elytrorum  bafi  Antennis  Pedibusquc 

mbr  is ,  Tibiis  anticis  nigris  hicfutifliinis.  Syft*  Nat,  X. 



de  Wantsen, 

Dekfcbilden  aan  9t  begin ,  benevens  de  Sprie  •  V. 

ten  en  Pooten,  rood\  de  vmftc  Schenkels  ̂ XHI 
zwart  en  zeer  ruig.  Hoofd. 

sttfcu 

Die  zelfde  Heer  nam  deeze  waar  in  de  Weft- 

indiën.  Zy  heeft  het  Lyf  groot  en  zwart,  hec 

Agterlyf  rood ,  de  Sprieten  aan  *t  begin  zwart  % 
de  voorfte  Schenkels  langer  en  dikker  dan  de 

anderen. 

NEGENDE  ARTIKEL. 

Die  de  Sprieten  Borftelagtig  en  zo  lang 

als  \  Lyf  hebben. 

(t58)  Wants  die  langwerpig  is  en  bleek  van  rxvm; 

Kleur,  aan  de  zyden  wit.  Gildis* 

Langwerpige  witte  Wants  was  deeze  ,  die 

zeer  fmal  is ,  in  de  Verhandelingen  van  Upfal 

getyteld.  Men  vindtze  in  de  Weiden  van 

Sweedeu. 

(69)  Wants  die  langwerpig  is  en  bleekbruin ,  lxix. 

met  de  Sprieten  zwart ,  en  een  witte  Streep,  Gefchaafle* 
op  bet  BorJIJluk,  overlangs. 

(70)  Wants  die  langwerpig  is  en  zwart,  met  txx. 
,  Striatus. 

(6%)  Cünex  oblongus  oxalbidus  ,  lateribus  albis.  Fam. 
Suec.  679, 

(69)  Cimex  oblongus  pallido-fuscus ,  Antennis  nigris,  li* 
Kei  Thoracis  longitudinali  alba,  Fann.  Susc.  isgu 

.(70)  Cimex  oblongus  niger,  Elytris  luteis  fuscg  ftriatiss 

gpiCC  Pedibusque  rubris,  Fann*  Sutc  6%q% 

h  dêei-  x.  stuk.  A  a 



Afdesi* 

XXXIU* 

Hoofd» 
STUK* 

LXXI. 
Errdticas, 
Dooiende, 

LXXII. 
Ffrus. 
Wilde. 

LXXÏIÏ. 

Popuït. 
der  Fopelic- 
ten* 

1XXIV/ 
Ulmi. 

£ei  Olmen. 

370    Beschrtving  van 

de  Dekfchilden  9  die  geel  met  bruimStree* 

pen  zyn,  aan  de  tippen >  en  de  Pootenf 

roed. 

(71)  Wants  die  langwerpig  is  en  zwartagtig% 

met  de  Dekfchilden  wit  9  de  Sprieten  bleek* 

bruin  en  bet  onderjle  Leedje  zwart. 

(72)  Wants  die  langwerpig  is  en  ongevlakt 

graauw ,  met  de  Sprieten  Borftelagtig. 

Deeze  vier  Soorten  onthouden  zig  altemaal 

in  Sweeden. 

(73)  Wants  die  langwerpig  is>  wit  en  bruin 

gewolkt ,  met  de  Sprieten  Borftelagtig. 

Deeze  onthoudt  zig  in  de  Boffchen ,  voor» 

naamelyk  aan  de  Stammen  van  die  Popelieren , 

welke  men  de  Ratelaar  noemt,  Zy  is  langer 

en  fmaller  dan  de  voorigen. 

(74)  Wants  die  langwerpig  is  in  van  boven 

Roeftkleurig  y  met  Bloedroode  Streepen  op 

de  Dekfchilden ,  en  de  Wieken  van  agte* 

ren  wit  en  bruin  bonU 

Ia 

(71)  Cimex  oblongus  nigdcans,  Elytris  albis,  Antennls 

lividis  infimo  articulo  nigro.  Faun.Suec,  612, 

(71)  Cimex  oblongus  gnfeus  immaculatus,  Antennis  Seta* 
ceis.  Faun.  Suec,  $6|. 

(fi)  Cimex  oblongus  albo  fuscoque  nebulofus,  Antennis 
Sctaceis.  Faun*  Succ*  669» 

f74)  Cimex  oblongus  fupra  Rubiginofas ,  Elytxis  ftriis  San* 

guineis ,  Alis  poftice  «lbo  fuscoque  variis,  Fam*  S*c*.  67»» 
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In  de  wilde  Olmeboomen,  die  op  't  Land  V. 

grocijen,  worde  deeze  Soort,  zo  wel  als  de  xxxni* 
Geftreepte  Wants ,  in  Sweeden  gevonden.   De  Hoofd* 

laatftgcmelde  was  door  Doktor  Scopoli^  in  STÜK* 

Karniulie ,  ook  op  het  Paapenhout  gevangen, 

Geoffroy  vondt'ereene,  die  geel  en  zwart 
geftreepc  was,  omftreeks  Parys,  zynde  een 

vierde  Duims  lang  ,  en  een  twaalfde  Duims 

breed  (*)♦ 

(75)  Wants  die  langwerpig  is  en  zwart,  heb-  zxxv. 

bende  de  Wieken  en  Dekfcbilden  wit  en  SËSj£^ 

bruin  bont ,  de  Pooten  ros.  Waats. 

Doktor  S  co  poli  heeft,  inKarniolie,  een 

Wants  gevangen,  die  hy  de  Vaalpooe  noemt, 

en  welke  hy  oordeelde  naby  te  komen  aan  dee. 

ze  Bofchwants  van  onzen  Autheur.  Daar  van 

heeft  hy  hec  Masker  waargenomen,  zeer  vlug 

langs  de  takjes  der  Boomen  loopende  en  zware 

van  Kleur,  altoos  ongevleugeld,  met  halve 

Dckfchilden  ;  hebbende  insgelyks  de  Pooten 

vaal  (!)• 

(:-<S)  Wants  die  langwerpig  is  en  zwart,  met  zxxvu 

etne  bruinroode  Vlak  op  de  bovenjle  Wie-  x^ee^k^ 

ken  en  de  Sprieten  Borftelagtig.  Wge* 
(77) 

(*)  Mft.  dei  Inf.  env.  Paris.  Tom,  I.  p.  454* 

f75)  Cimex  oblongus  niger ,  Aiis  Elytt.sque  aibo  fuscoque 

V9$ÜSs  f$$ë?  ru^Si  fofP*  67r' 

(•f)  Cimex  FuMpes.  Entom»  CarnioL  p,  154,  N#  3 8 S» 
(7  6)  Cimex  oblon^us  rtiger  ,    Aüs  fuperioribus  maculi 

tiftacea  ,  Antennis  Secareij,  S-jft*  Nat.  Xm 

l  derï  .  x  -sivk,         Aa  2 
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V. 

Afdeel. 
XXXilf. 

Hoofd- 
stuk. 

lxxvii. 
Mutabilis% 
Verander- 

LXXVIII. 
Calcaratus. 

Gefpooide. 

1XXIX, 
AbiettK 

dpi  Dcnne- boomcn. 

(77)  Wants  die  langwerpig  is  en  zwart,  tö*$ 

de  onderjle  Wieken  blaauw ,  de  Sprieten  en 

Pooten  geel. 

Deeze  vondt  men  te  Upfal  in  Sweeden ,  vaa 

grootte  als  een  gewoone  Weegluis.  Doktor 

S  co  po  li  heeft  in  Karniolie  een  dergelyke, 

die  hydeGcelpoot  noemt,  gevonden,  hebben- 

de de  Dekfchilden  Kaftan jebruin  (*). 

TIENDE  ARTIKEL. 

Die  Stekeltjes  hebben  aan  het  bovenfte  der 

Pooten. 

(78)  Wants  die  langwerpig  is  en  zwart ,  mei 

de  agterjle  Dyën  van  onderen  getand. 

Deeze ,  die  in  Sweeden  voorkomt ,  heeft  de 

Sprieten  een  weinig  korter  dan  het  Lyf »  't  welk 
van  boven  Bloedrood  is,  aan  de  enden,  gely- 

kerwys  van  onderen ,  zwart.  De  Dyën  zyn 

met  vier  of  vyf  Stekeltjes  als  gehaaird. 

(79)  Wants  die  langwerpigagtig  en  mal  ge* 

vlakt  is,  'met  de  Pooten jos,  de  voorjie, 
Dyën  dikker  en  getand. 

De 

(77)  Cimex  obIongiusculus",niger  ,  Alis  inferioribus  coc* 
ruleis,  Antennis  Pedibusque  flavis.  Syft.\Nat.  X. 

(*)  Cimex  flavipes.  EntomoU  Carniol.  N.  390. 

(7%)  Cimex  oblongus  niger  ,  Femoribus  pofticis  fubcus 
dentatis.  Syft.  Nat.  X. 

(79)  Cimex  oblongiusculusjmaculato-fulvus,  Pedibus  rufis, 
r*noiibus  kanticis  craflioiibus  dentatis.  Fkvih  Suec.  Cjz. 
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De  Woonplaats  geeft  den  bynaam  aan  dee-  V. 

%c  Wants ,  die  in  de  Verhandelingen  der  Aka-  xxxill* 
demie  vanUpfal  gezegd  wordt  de  Wieken  geel  Hoofd- 

cn  vaal  bont  te  hebben.  STUK# 

(80)  Wants  die  langwerpig  is  en  ros,  met  een  zxxx. 

witagtig  zwart  geftippeld  bandeerzel,  de^^^ 

cgterjle  Dyën  bezet  met  veele  Stekeltjes. 

DoorBnowN E  is deeze  WeftmdifcheWants, 

ïn  de  Natuurlyke  Hiftorie  van  Jamaika  ,befchree- 

ven.  Dezelve  is  van  grootte  als  een  der  groot, 

fte  Europifche  Wantfen.  Zy  heeft  het  Lyf 

droevig  rood,  de  Sprieten  bruin.  Een  witte 

Streep  loopt,  aan  de  punt  van  't  Schildje ,  over  de 
Dekfchilden ,  die  van  vooren  ieder  met  vier  ,van 

agteren  met  drie  zwarte  Stippen  getekend  zyn* 

ELFDE  ARTIKEL. 

Die  het  Lyf  liniaal,  of  lang  en  fraai 

hebben. 

(81)  Wants  die  bet  Lyf  lang  en  fmal  beeft,  zxxxu 

van  boven  zwart  en  plat  y  de  Voorpoo-  jj^SStaÈ, 
ten  zeer  Kort. 

(so)  Cimex  oblongus  rufus,  fascia  albidA  nïgro  pun&atj, 

ïemioribus  pofticis  multidcntatis.  Syft.  Nat.  X.  Bruchus  car- 

mefinus.  Bro  wn.  Jam.  435.  T.  43,  f.  16. 

(Zi)  Cimex  linearis  fupra  niger  deprcflus,  Pedibus  anticis 

breviflïmis.  Faun.  Succ.  684.  ƒ/.  Wejlgoth.  Cimex 

Aquaticus  figura:  longioris.  R  AJ.  Inf.  S7%  n.  1.  Infe&mn 

Tipula  di&um.  BiUH,  Ballon,  213.  f.  i.  LlST.  Mat.  t.$. 

ft  4.  Br  A  DL  Natur.  T,  26.  f.  2.  D. 

X.  Deel.  X.  Stuk,  Aa  3 



374.     Beschryvïng  van 

V.         Dit  Infekt  wordt  zeer  oneigen  Water- VIoo 

XXXIU    Se'ieecen         dewyl  het,  zo  min  als  cte  Rug- 

Hoofd-  zwemmers  of  Water- Wamfen,  in  grootte  of 

«tuk.    geftalte  eenige  overeenkomt  met  een  Vloo 

heeft ,  en  wy  andere  Water- Vlooijen  hebben  ff), 

die  al  overlang  dus  genoemd  zyn,   Het  fpnngt 

ook  geenszins  gelyk  een  Vlooien  loopt  alleen- 

lyk  op  't  Water  in  de  gedaante  van  een  Spin- 

nekop  ;  weshalve  het,  al  van  oudsi  Water* 

Spin  is  genoemd  ge  weeft.  Aldrovandus, 

immers,  getuigt  zulks  van  de  Tipula  ,  welke 

naam,  aan  de  Langpooten  of  Glazemaakers  ei- 

gen, van  veelen  gegeven  wordt  aan  dit  Infekt. 

Dus  zegt  SwammkrdaMj  dat  hy  drie  foor- 

ten  van  Water- Spinnen  bewaarde,  draagende, 

gelyk  de  Weegluizen,  den  Angel  mede  in  de 

Mond.    Door  dit  laatfte  zal  hy  zeggen  willen , 

dat  zy ,  in  plaats  van  Bek,  een  dergelyk  Snuit- 

je hebben  ais  de  Infekten  van  dit  Geflagt.  Vol- 

gens Chakleton  noemt  men  de  Tipula  in 

yt  Neerduitfch  Water j pinnen ,  en  in  *t  Engelfch 

Water -Spinners.   Ik  begryp  dan  niet,  waarom 

men  de  naam  van  dit  Infekt,  in  't  Werk  van 

Braoleyj  vertaald  heeft  Kramp  -  Spin  (|). 

Het 

(*)  AÏÏ.  Helv,  Vol.  V,  p.  133.  Zie  bladz.  3 00 hier  voor. 

(t)  Zie  't  IX.  Stuk  deezer  Nat.  Hiftirie ,  bladz.  123. 
(X)  Zonderling  is  de  Vertaaling  van  veelc  benanmingen  der 

Infekten,  in  dat  Werk;  gelyk,  dat  men  de  Water- Griffioen 

noemt  Water-  Kever  ,  en  een  Hydro  -  Cantkaras  of  Water- 

Tor,  de  ÏVater-Spaanfche  Vlitg\  als  ook  de  Rugzwemmer  of 

'Water- Waits  ,  het  welk  allerongerymdft  is,  de.  Bottvlieg ; 
hoewel  uit  de  beichryving  blykt  dat  het  Bootvlieg  moet  zyn, 

welke 
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Het  wordt ,  by  die  van  Smaland  in  Sweeden  ,  V. 

genoemd  Braxen~Myggy  zegt  Lin  nteus.  Wy  Vv™rU 
*• noemen  haar  dan  ook  de  Water  -  Mag ,  om  Hoofd- 

dat  zy  zeer  veel  naar  een  Mug  gely  kt*  STÜK* 

Aanmerkelyk  is  de  fnelheid ,  waar  mede  dit 

Infekt  over  't  Water  loopt,  en  die  den  Ouden 
reeds  tot  een  aarcige  aanmerking  gelegenheid 

fchynt  gegeven  te  hebben  (*).  Voorts  is  het 

zonderling ,  dat  men  de  Jongen  of  Nimfen  van 

hetzelve ,  die  nog  geen  Wieken  hebben  ,  fom* 

wylen  gepaard  vindt,  volgens  de  Waarneeming 

van  onzen  Autheur  (f).  Men  zietze  niet  dan 

op  de  Oppervlakte  van  ftille  Wateren ,  in  Vy- 

vers  en  Slooten. 

De  Geftalte  der  Water-Muggen  is ,  gelyk  onze  pI  Lxxx^ 
Afbeelding ,  (Fig.  14  )  vertoont ,  lang  en  fmal, 

met  het  Lyf  nagenoeg  van  gelyke  breedte ,  eQ 

met  vier  taamelyk  lange  Pooten  ;  terwyl  de 

twee  voorden,  indien  men  die  Pooten  mag 

noemen ,  zeer  kort  zyn ,  en  meer  naar  Nypers 

gelyken.  Zy  hebbende  Sprieten  zwart,  en  byna 

half  zo  lang  als  't  Lyf;  de  Oogen  groot,  en 

uitpuilende:  het  Borftftuk  lang  en  fraai,  dof 

zwart  van  Kleur ,  gelyk  ook  de  Dekfchilden, 
Met 

welkè  naam,  in  't  Engelfch  the  Boatfly%  zeer  grappig  daar 

aan  gegeven  was,  om  dat  d't  Infekt  naar  een  Boot  of  Roey 
Schuitje  gelykt,  enz.   Zie  bladz.  304.  hier  voor. 

(*)  Neque  Tipulae  levius  pondus  eft ,  quam  fides  Lenonia. 

f  L  A  U  T.  Perf*  A&.  II.  Scen.  2. 

(t )  Propolides ,  quas  Alis  carent  ,  facpe  copuU  conjunfl:® 

obfervantur.  Faun*  Suec*  Ed.  L  &  IU 

L  deel.  X.  Stuk*  Aa  4 
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V.      Mee  het  Vergrootglas  vertoont  zig,  daar  opf 

Hoofd-  Iofekt ,  van  vooreü  gezien  zynde ,  en  op  zeke- 

stuk.    re  WyZe  tegen  'c  Licht  gehouden  ,  wit ,  anders- 
zins zwart*  De  langte  is  meer  dan  een  half 

Duim  (*> 

Lxxxtx.     (82)  Wants  die  bet  Lyf  lang  en  fmal  heeft, 
Stagnorum.  .  ) 
Kleine  wa-  zwcirtagtig  op  zyde  plat,  ck  Voorposten 
ter'Mug-  zeer  kort. 

Volgens  Liknjeüs  zou  deeze  van  de  voor- 

gaande inzonderheid  fchynen  te  verfchilleu  door 

haare  kleinte  (f),  daar  anderen  *er  nagenoeg 

de  zelfde  of  zelfs  meer  langte  aan  geeven.  Al- 

len komen  zy  overeen,  dat  deeze  ongelyk 

fmaller  en  dunner  is  ;  weshalve  Geoffroy 

haar  de  Naald- Wants  noemt  (j).  PeTiver 

hadtze,  onder  den  naam  van  by  uhjlek  dunne 

Londenfche  Wants ,  afgebeeld  >  en  Doktor  S  c  o- poli 

(*)  Volgens  de  Af  beelding  van  L  1  ster  ten  minfte,  en 

die  van  anderen ,  gelyk  ook  ons  Voorwerp ;  hoewel  Geof- 

iflOY  'er  de  langte  maar  aan  geeft  van  een  derde  Dirims, 
cn  de  breedte  van  omtrent  een  Lyn. 

(t)  Praxedenti  fimillimus,  fed  multoties  minor  &  anguftior. 
Faun,  Suec.  % 

(l)  La  Punaifc  aiguille.  Hifi  des  In/,  env.  Paris.  Tom. 

1.  p.  463.  Deeze  Autheur  geeft  'er  de  langte  aan  van  $ 
Lynen,  en  aan  de  voorgaande,  die  hy  la  Punaife  Naycdt 

tytelt,  jnaar  de  langte  van  4  Lynen. 

(82J  Cimex  linearis  nigricans  compreiïus,  Ped;bus  anticis 
bteviflimis.  Faun.  Suec.  688.  Tipula  Londinenfis  anguftiffima 
Pet.  CëZé  T.     f.  11. 
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LXXXIIT. 

un* 

*öli  merkt  aan,  dat  zy  caauwlyks  een  halve  v. 

Lyn  breedte  heeft.  Zy  is,  bovendien  ,  op  het  ̂ xx^jj* 

Borftfhik  met  twee  rondagtige  Knopjes  of  Knob-  Hoofd  * 
beitjes  getekend.   Men  vindt  dit  Infekt,  dat  stuk* 

ook  op  'c  Water  doch  zo  fnel  niet  loopt ,  zeld* 

zaamer  dan  de  andere  Water- Mug* 

(83)  Wants  die  het  Lyf  lang  en  fmal  heeft ,  l 

bont  vm  Kleur,  met  de  Voordooien  kort 

en  dik ,  geboogen.  zwerver. 

Onder  de  Boom-Wantfen  komen  'er  ook 

voor,  die  tot  dit  Artikel  behooren,  gelykdee- 

ze  Soort,  welke  veel  naar  de  Water -Muggen 

gelykt.  Men  geeft  'er  de  langte  Van  twee 
Lynen,  dat  is  een  zesde  Duims,  de  breedte 

van  twee  derden  van  een  Lyn ,  aan.  Van  voo» 

ren  loopt  dit  Infekt  zeer  fmal,  en  heeft  op  dé 

Dekfchilden  een  aartige  tekening  van  witte 

Vlakken  op  een  bruinen  Grond.  Ue  Bek  beftaat 

in  een  omgeboogen  Snuitje,  en  de  Sprieten  zyn 

als  'c  ware  geknakt,  gelykerwys {in  de  Want- 

fen  in  't  algemeen,  Dewyl  het  alleen  op  de 
vier  Pooten  loopt ,  zo  is  de  gang  waggelende 

en  oneenpaarig ;  het  welk  men  ook  aan  de 

%  dunte 

(il)  Cimex  linearis,  variegatus ,  Pcdibus  anticis  bieviflï» 

mis,  cralïïs  ,  inflexis  $yfi  Nat.  X.  Cimex  lincaris,  Pedibus 

cjuatuor  longioribus,  Antennis  longiflimis,  albo  fufcoque  va* 
lius.  Faun.  Suec,  Cimex  Arborum  oblongus  Alarum 

fignatura  alba.  f  KrSCH,  Inf.  Yll.  p.  1 1.  T-  6* 

I.  Deel.  X.  Stuk.  Aa$ 
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V,     dunte  van  deeze  Pooten ,  die  bovendien  zeer 

XXX^  li"  *aD^  Z^n  *  Z0U  'CUQncn  l°zfchry ven.  De  Voo
r- 

Hoofd-  pooten  zyn  ,als  gemeld  is >  kort  en  dik, en  wor- 

stok.  ̂ en  altoos,  zo  het  fchynt,  geboogen  gehou- 

den. Mooglyk  zullen  die  flegts  tot  Nypers 

dienen,  om  de  prooy  te  bemagtigen.  Friscb 

heeft  waargenomen  3  dat  de  Jongen  van  dit 

Infekt  wit  en  ongevleugeld  zyn  ,  en  dat  dc 

Voortteeling  van  hetzelve,  dus,  overeenftemt 

met  die  der  anderen. 

rxxxiv.  (84)  Wants  die  bet  Lyf  lang  en  fmal  beeft , 

Msg-  wants.  wüagtig  zynde  van  Kleur  ,  met  alle  de 

Pooten  zeer  lang;  de  Dyën  Knodsagtig. 

Deeze  mag ,  inderdaad  ,  beter  den  naam  van 

de  Mugvormige  Boom -Wants  of  van  Mug» 

Wants  voeren ,  dan  de  voorgaande ,  welke  de 

Heer  Geoffroy  dus  getyteld  heeft 

F  R 1  s  c  h  geeft  'er  de  Afbeelding  van ,  volgens 
welke  dit  Infekt  vry  grooter  zou  zyn  dan  hec 

andere.  Deeze  Mug- Wants,  zegt  hy,  fiinkt, 

en  de  voorgaande  niet,  Hy  heeft  waargeno. 

men ,  dat  zy  viermaal  van  Huid  verwiflelen , 

en  na  de  laatfte  maal  eerfl:  de  Vleugelen 

krygen ,  die  in  boven-  en  onder-  Wieken  be- 

ft aan  ,  gelyk  plaats  heeft  in  alle  die  tot  dit 

Geflagt  behooren. Moog* 

(*)  La  Punaife  Culiciforme.  Ibld.  p.  4.6*. 

(84)  Cimex  linearis  cxalbidus,  Pedibus  omnibus  Iongiflï- 

mls,  Femoribus  clavatis.  Faun.  Suec.  6g6.  Cimex  Arboren* 

Culiciformis.  ÏRISCH.  /«ƒ  VIL  p.  ZS.  T,  20., 



de  Wantsen, 

579 
Mooglyk ,  zou  men  tot  deeze  foort  die  Wants  v% 

betrekken  kunnen,  welke  van  Doktor  Sco-  vvvm1** AA  AJ  i  lm 

poli  de  Biesagtige  gebynaamd  worde  (*),zyn-  Hoofd. 

de  niet  dikker  dan  een  Lyn,  en  meer  dan  een  STUK» 

half  Duim  lang.  Dezelve  badt  Sprieten  van 

vyf  Lynen  en  een  Snuitje  van  tweeLynen  lang, 

uit  drie  Leedjes  beftaande.  Het  Lyf  was  zwart , 

de  Oogen  bleeker ;  het  Borftftuk  bruin  ros  en 

glimmende.  De  Dekfchilden  waren  in  het  Le- 

deragtige  gedeelte  geel  en  met  fyne  Haairtjes 

als  befprengd;  in  het  Vliezige  met  veele  A- 

dertjes  doorreegen ,  die  evenwydig  liepen ;  zo 

dat  menze  getralied  noemen  kon.  De  agterfte 

Dyën  waren  van  onderen  getand.  Op  de  Wil- 

geboomen  vondt  hy ,  bovendien  >  nog  twee 

dergelyke  lange  en  fmalle  Wantsjes,  waarvan 

het  eene  geheel  en  al  Haairig,  het  andere  bruin 

of  Tegelrood  was  (f ). 

(85)  Wants  die  langwerpig  is  en  zwart  y  LXXXV# 

met  de  Poot  en  en  Sprieten  Borftclagtig.  Pjjj7& 
geel.  Wants. 

In  de  Hazelnooten  Boomen ,  van  Sweeden , 

onthoudt  zig  deeze  Wants,  gelyk  Doktor  S co, 

poli  zyne  Vaalpoot ,  hier  voor  gemeld  | ,  op  |Bladz  5?t 
dezelyen  in  Karniolie  gevonden  hadt.  Zy  loopt 

langs 

(*)  Cimex  Junecus.  EntomoL  Carmol.  p.  135. 

(|)  Cimex  Riparius  &  Teftaceus.  Ibid. 

(%s)  Cimex  oblongus  niger,  Pcdibus  Antennisqtie  Setace!s5 
Davis.  Faun  Suec.  675, 

I.  dekjl.  X.  Stuk, 
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V,     langs  de  Bladen.   Het  geheele  Lyf  en  alles  is 

XXXMU  ongevlakt  zwatt*  maar  in  fommige  blinken  de 
Hoofd-  Vleugeltjes  een  weinig  hlaauw  door,  en  de  Bui- 

stük.   ten[ecien  zyn  geel ,  als  gemeld  is. 

<^t'<  y.rï  *  ;i"ov:*'.'i       *i  n  J '  fff  hl  Öt1 ' 

XXXIV.  HOOFDSTUK. 

Befcbryving  van  H  Geflagt  der  Plantlüi- 

ien,  die  omfiandig  befcbouwd  worden  ten  ppzigt , 

van  baare  Eigenfcbappen  en  zonderlinge  manier 

van  Voomeeling  ,  volgens  de  Waarntemingen 

der  bedendaagfcbe  Natuurkundigen. 

«raam,  TITEt  Griekfche  woord  Apbis,  dat  oudtyds 

*■  voor  een  foort  van  Wants  of  Weegluis 

fchynt  gebruikt  te  zyn  ,  wordt  door  L  i  n- 

MQ É  toegepaft  op  een  Geflagt  van  Infekten  > 

die  in  Vrankryk  bekend  zyn  onder  den  naam 

van  Pucerons ,  dat  zo  veel  zegt  als  Vlooitjes  of 

kleine  Vlooijen :  daar  zy ,  wegens  de  Levens- 

manier £*5  9  wel  wat  naar  gelyken ,  hoewel  de 

Geftalte  haar  nader  t'huis  brengt  tot  de  Luizen. 

In't  Nederduitfch  geefc  men  'er  den  naam  van 

Blad-  Boom-  of  Plantluizen  aan,  en  dit 

laatfte  Woord  heb  ik,  om  dat  het  de  algemeen- 

fte  betekenis  influit ,  tot  de  benaaming  van  dit 

Geflagt  verkooren. 

De 

(*)  Puck ron  Ver  de  Pois.  Steekworm  ,  Ertworm. 

Zegt  Marin;  dat  zeer  verkeerd  is.  v 
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De  Kenmerken  beftaan  in  een  geboogen  V. 

Snuitje ;  Sprieten  die  langer  dan  het  Borftftuk  x^fv&" 

zyn;  vier  groote  opftaande  of  in't  geheel  geen  Hoofd* 
Wieken :  Footen  tot  loopen ,  niet  tot  fpringen  STÜK- 

gefchikt,  waar  in  zy  van  het  volgende  Geflagt Kenmerkca» 

vcrfchillen ;  en  dat  het  Agterlyf  aan  *c  end  , 
dikwils ,  doch  niet  altoos ,  twee  Hoorntjes  heeft. 

Geoffroy  voegt  'er  by ,  dat  de  Voeten  maar 
één  Leedje  hebben.    De  Plantluizen ,  zo  veel 

men  'er  toe  nog  toe  ontdekt  heeft,  zyn  altemaal 
zeer  klein. 

Ik  moet  hier  vooraf  van  de  Eigenfchappen  pgtaTdka^ 

deezer  Iofekten,  die,  hoewel  op  verlchillendepea' 
Gewaflen  huishoudende ,  in  veele  opzigten  o- 

vereenkomen ,  in  't  algemeen  fpreeken.  Daar 

zyn  weinige  zo  gemeen ,  zo  bekend ,  of  zo  ge- 

makkelyk  te  vangen  en  waar  te  neemen  ,  als 

deeze,  die  dikwils  de  Top-  enden  van  de  Boe» 

ren-Boonen,  eer  de  Vrugt  nog  zyne  volkomen- 

heid heeft ,  ja  in  't  bloeijen  en  opfchieten ,  ge- 
heel zwart  maaken ,  en  doen  verdorren ;  zo  dac 

menze  genoodzaakt  is  te  toppen ,  gelyk  men  *e 

noemt.   Op  dergelyke  wyze  onthouden  zy  zig 

in  menigte ,  troeps-  of  hoopswyze ,  aan  de  en- 

den der  jonge  Takjes  van  de  AalbefTe-  Vlier, 

en  andere  Boomen ,  zittende  nevens  en  op 

malkander  rondom  de  Steelen  der  Bladeren  >  of 

om  de  Takjes  zelf,  die  daar  door  zig  dikker 

en  blaauw  of  groeuagtig  bruin  vertoonen.  Men 

vindt  'er  dikwils  twee  Laagen  op,  waar  van 

de  pnderfte,  digtU  aan  de  Balt,  beftaat  uiteen kte> 
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V,  kleiner  foort,  die  byna  ftil  ziccen;  de  bovenfte 

XXXIV*  uit  eeDige  Srootere,  hier  en  daar  op  dezelven 

Hoofd-'  verfpreid  ,  door  welken  de  anderen  zyn  of 
stuk.  worden  voortgebragt.  Ter  langce  van  verfchei- 

de Duimen,  ja  van  een  Voet  of  meer,  zyn; dik- 

wils  de  jonge  Spruiten  van  de  Vlier,  of  de 

Toppen  der  Boerën-Boonen,  bekleed  met  een 

Verzameling  van  zodanige  Infekten, 

zy  zuigen  Indien  men  op.decze  Plant-  of  Boomluizen 

ScStwi!  a§c  8eeft  •  zonder  hec  Gewas  merkelyk  te  be- 

weegen,  of  te  lchudden,  is  het,  als  of  zy 

Biets  uitvoerden;  doch  middelerwyl  houden  zy 

zig  bézig,  met  het  gene  dient  tot  haar  beftaan. 

De  Natuur  heeft  haar,  zo  wel  als  deWantfen, 

voorzien  met  een  fyn  Snuitje ,  dat  in  eenigen 

langer  cn  zigtbaarder,  in  anderen  fyner  en 

korter  is;  doch  't  welke  zy  allen  hebben,  en 

waar  mede  zy,  in  de  Steelen  of  Bladen  boe- 

rende ,  het  Sap  daar  uit  zuigen  tot  haar  Voed- 

zei.  De  endjes  van  zodanige  Snuitjes,  die  dan 

afgebroken  moeten  zyn  ,  kan  men  fomcyds, 

met  een  Vergrootglas ,  in  de  Takjes  of  Steelt- 

jes vinden  zitten  ,  waar  op  zy  geaafl:  hebben. 

In  eenige  Soorten  kunnen  die  Werktuigen  uit 

en  in  gefchooven  worden  ,  even  als  fommige 

Verrekykers.  Onder  't  gaan  ,  legt  dit  Snuitje, 
dat  in  veelen  de  langte  ongevaar  van  een  derde 

of  van  de  helft  van  't  Lighaam  heeft ,  van  on- 

deren tegen  het  Borftftuk  en  den  Buik  aan. 

Veeie  Gewallen  fchynen  niets  te  lyden  door 

het  zuigen  van  deeze  Infekten.   De  Takjes 
van 
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van  den  Vlierboom ,  by  voorbeeld ,  behouden  V, 

zelfs  de  groene  Kleur,  niet  legenftaande  'er  w^j^ 

honderden  van  Planiluizen  op  en  om  gezeten  Hoofd** 
bebben.   Even  zo  is  't  met  de  Bladen  en  Stee-  stosc 
ten  van  veele  andere  Boomen  en  Kruiden :  des 

men  in  't  algemeen  niet  kan  zeggen ,  dat  zy  de 

peft  der Gewaflen  zyo ,  het  welk  Leeuwen 

hoek  entlARTsoEKEK  verzekeren.  Even- 

wel is  het  waar,  dat  'er  Planten  en  Boomea 

zyn ,  di€  niet  alleen  door  de  uitzuiging  van  hec 

Sap  veel  benadeeld  worden,  maar  welker  Bla- 

den zy,  op  een  deerlyke  wyze  ,  mishandelen* 

Die  der  Perfiken,  der  Pruim-  en  Kamperfoelie- 

Boomen ,  zyndikwils  t'eenemaal  gekruld,  en 
zonderliDg  omgedraaid  door  deeze  Infekten  , 

die  in  dezelven  3  of  in  geheele  Knobbels ,  van 

zodanige  Bladeren  geformeerd  ,  zig  neftelen ; 

ja ,  door  hun  fterk  zuigen  ,  de  Bladen  zelfs 

doen  geel  worden  en  verdorren. 

Van  deeze  uitwerkingen  ziet  men  de  Voor-  zy  doend* 
Ebden  ca 

beelden  aan  die  groote  Blaazen  of  Bobbels ,  Takjes  om« 

v.  elke  men  op  de  Olmehoomen  zo  dikwils  ont- 

moet, en  die,  zo  het  waarfchynlyk  is,  ver- 

oorzaakt worden ,  doordien  de  Bladen  zig  om- 

krommen  naar  den  kant ,  alwaar  zy  van  de  Plant- 

luizen  worden  uitgezoogen.  Zeer duidely klim- 

mers ,  blykt  zulks  aan  de  Peereboomen ,  en  de 

zonderlinge  omrolling  van  derzelver  Bladeren, 

door  het  fteeken  van  deeze  Infekten,  die  zelfi 

dc  Steeltjes  van  de  Bladen  of  Takjes  der  Lin- 

deboomen  dermaate  doen  omdraaijen  ,  dat zulks  * 

kiullcc- 
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V.      zulks,  door  de  famenvoeging  der  Bladeren, 

XXXrv  hun  Cen  ver^cillu^Plaats  Seefc*  Immers  het  is 
Hoofd-  klaar,  dat  de  Luizen  van  die  Gewas  niet  rondom 

tuk.  den  Steel,  gelyk  in  de  Vlieren  anderen,  zig 

neerzetten ,  maar  aan  de  eene  zyde  ,  en  wel 

aan  die,  naar  welke  de  Steel  zyne  ombuiging 

maakt.  Op  Planten ,  wier  Bladen  fmal  zyn , 

wordt  hier  door  dikwils  een  foort  van  Roos 

geformeerd,  gelyk  op  de  Wilgen;  op  ande* 

ren  een  foort  van  Bol  of  Appel,  gelyk  men 

dikwils  zodanigen  waarneemt  aan  de  toppen 

van  de  Takjes  der  Aalbeiïeboomen  ,  die  'er 
fomtyds  ook  geheel  door  omgekromd  zyn  :  of 

cen  foort  van  Zakswyze  Blaazen ,  wanneer  ieder 

Blad  op  zig  zelf  zig  fluit,  het  welk  meermaals 

plaats  heeft  in  de  zwarte  Popelier.  Van  't  een 
en  andere  geeft  Fig.  3  en  6 ,  op  Plaat  LXXKI I. 

een  denkbeeld. 

De  omkrommingen ,  die  de  Plantluizen  aan  de 

Bladen  van  verfcheide  andere  Boomen  of  Gewaf. 

fen  veroorzaaken ,  zyn  dikwils  op  andere  ma- 

nieren ,  en  veel  ongeregelder  van  form.  Som. 

wyten  vindt  men ,  op  een  zelfde  Boom ,  alle 

verfchillendheden ,  welken  ten  dien  opzigte  in 

de  gedagten  kunnen  komen.  De  Pruimboom 

leve/t  dikwils  deeze  Vertooning  uit ,  die  van 

een  zeer  eenvoudige  oorzaak  afhangiyk  is. 

Wanneer ,  naamelyk  de  Luizen,  daar  op,  tig 

hechten  aan  Bladeren ,  die  reeds  te  ftyf  gewor» 

den  zyn  tot  de  oprolling,  worden  dezelven 

^lleenlyk  een  weinig  omgekruld  ,  terwyl  de 

jonge 
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jonge  Bladertjes  en  de  toppen  van  de  Takjes,  V. 

door  haare  teêrhcid ,  zig  op  allerley  manieren  xxxl'v" 
laaten  buigen,  en,  omkrommende,  de  zonder-  Hoofd- 

jinglte  figuuren  aanneernen.    Veeltyds  vindc  STÜK* 

men  de  jonge  Bladen  van  dien  Boom,  alleen- 

lyk,  wederzyds,  toe  aan  het  middelribbetje 

toe ,  opgerold ,  om  deeze  Infekten  te  huisves- 

ten. De  Bladen ,  die  vlak  gebleeven  zyn,  ziet 

men  fomwylen  bedekt  met  een  menigte  Plant- 

luizen,  welke  allen  te  gelyk ,  nu  en  dan,  het 

pgterfte  om  hoog  heffen  ,  en  anders  geen  be- 

weeging maaken.  Ik  fpreek  nu  niet  van  Knob- 

beiagtige  Uitpuilingen  of  Schurftighcid  der  Bla- 

den in  de  Aalbcffen-  en  Peereboomen,  noch 

van  de  Gallen  of  ronde  Uitwaflen  op  de  Bla- 

den van  eenige  Planten,  die  meeftendeels  ver- 

oorzaakt worden  door  Infekten ,  welke  tot  een 

volgende  Geflagt  behooren. 

Indien  alle  de  Plantluizen  zig  dus  verfchoo-  voomeo* 

Jen,  zou  men  mogen  denken,  dat  de  zorgvul-hnfi' 
dige  Natuur  derzelver  Voortteeling ,  die  een 

Onderwerp  van  zo  veel  verwondering  is  ge- 

worden, had  willen  verbergen  voor  het  Oog 

der  Menfchen.  Dat  gedeelte,  in  tegendeel, 

't  welk  de  voortbrenging  der  Jongen  of  Baa- 

ring betreft,  is  in  haar,  veelal,  zo  zigtbaar, 

zo  kennclyk  en  gemeen,  dat  men  daar  uit  aan- 

leiding genomen  hadt,  vanze  te  houden  voor 

JHermaphrodieten  of  zodanige  Infekten  ,  welke 

de  Paaring  niet  behoefden  tot  de  Voortteeling ; 

dewyl  men  in  alle,  die  toe  volwaffenhcid  ge- 

X,  Deel,  X.  Stuk.  B  b  ko« 
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V.     komen  waren ,  het  Lyf  drukkende ,  byna  al- 

XXKW*  toos  leevencJe  J0Dgen  °f  Eijeren  daar  uit  zag 
Hoofd,  voortkomen ;  de  eerften  altyd  met  het  agterfte 

stuk.    yoon  Veffcheide  Weeken  laDg  hieldt  de  Moêr 

zig  dagelyks  bézig  met  het  Voortbrengen  van 

Jongen ,  en  men  befloot  dus  bovendien ,  dat 

gemelde  Eijeren  allengs  in  't  Lighaam  uitkwa* 
men ,  en  dan  de  Jongen  werden  uitgeworpen , 

zonder  eenige  Paaring. 

verfcheide     Dit  is  het  denkbeeld  geweefl:  van  L  e  e  u- denkbeelden 

daarom.     WENHOEK,   CESTONI,  VaLLISNIERI, 

en  andere  Natuurkundigen  of  Onderzoekers  van 

de  voorgaande  Eeuw.  De  Heer  delaHire, 

in  tegendeel ,  gaf  in  't  voor  ft  van  deeze  Eeuw 
een  Vertoog  uit ,  waar  in  hy  op  een  ftoutmoe- 

digen  trant,  de  Natuur  als  dwingen  willende 

naar  zyne  denkbeelden  ,  een  overeenkomft  flelde 

die  niet  te  vinden  is.  Dewyl  men  ,  onder  de 

Plantluizen ,  van  ouds  reeds  eenigen  hadt  waar- 

genomen ,  die  gevleugeld  waren ;  zo  verbeeld- 

de hy  zig,  dat  dezelven  tot  dien  trap  van  vol- 

maaktheid  moeften  komen ,  om  haar  Geflagt  te 

vermenigvuldigen,  dat  zy  alsdan  paarden  en 

Eijeren  leiden  ,  waar  uit  de  ongevleugelde 

voortkwamen ,  op  dergelyke  manier  als  met  de 

Springhaanen  en  Wantfen  plaats  heeft.  Maar 

deeze  Voortteeling  heeft  zig  zo  min  naar  zyne 

Denkbeelden  willen  fchikken ,  als  de  Hemel- 

loop naar  de  Vereffeningen ,  door  hem  daar  in 

gemaakt. 
Deeze  Heer  flelde,  dan  *  dat  de  Plantluizen 

Ei- 
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Eijerleggende  Dieren  waren ;  doch  anderen ,  ApJ*  u 
gelyk  Frisch,  die  duidelyk  hadden  gezien ,  XXXIV. 

dat  zy  leevende  Jongen  wierpen  ,  hielden  de  Hoofd- 

Gewiekte  Plaotluizen,  welke  men  by  Zomer 

vindt,  voor  de  Mannetjes  van  deeze  Infek- 

ten  (*).   Een  Gevoelen ,  inderdaad ,  waarfchyn. 

lyker  dan  dat  der  Ouden ,  die  haar  uit  de  Daauw 

deeden  fpruiten,  of  dat  van  Goed  aak  t»  die 

haaren  oorfprong  toefchreef  aan  zeker  vloei- 

baar Sap ,  het  welk  de  Mieren  zouden  afleg- 

gen op  de  Planten;  wnar  toe  hy,  zekerlyk* 

aanleiding  daar  uit  gekreegen  hadt,  dat  menze 

derzei  ver  Koeijen  noemt,   en  die  Honigdaauw 

wordt  door  deeze  Infekten  zelf,  van  agteren, 

uitgeworpen  (f). 

De  onzekerheid ,  waar  in  men  door  alle  die 

verfchillende  denkbeelden  gebragt  wordt,  hadc 

den  Heer  Reaumür  eene Proefneeming  doen 

voordellen ,  die  door  hem ,  vier  of  vyf  maa- 

ien ,  zonder  een  gewenfehten  uitflag ,  in  't  werk 

gefield  werdt.  Dit  was ,  naamelyk  een  Planu 

luis  te  neemen ,  zo  als  die  uit  het  Lyf  van  de 

Moêr  gekomen  was,  en  dezelve  zodanig  op  te 

voeden ,  dat  zy  geen  gemeenfehap  hebben  koa 

met  eenige  andere  Plantluis.  "Indien  het  Ia- 

„  fekt,  dus  in  eenzaamheid  opgebragt,  even* 

»  wel 

(•)  Aft*  Berolïn. ,  five  Hijl.  &  Mm.  iePAcud.  RoyaU  J* 
Berlin.  TOM.  II.  Mem.  X. 

(|)  Excernunt  rorem  melleum  hz  Formicarum  Va
ccfc. 

Linn.  Syfy  Nat.  X.  pag. 
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V.      „  wel  Plantluizen  baarde,  zo  zou  dit  zonder 

XJUC^v!  5>  PaarinS  moeten  ZYD>  O^S*  die  Heer),  tea 

Hoofd-  „  ware  men  onderftellen  wilde,  dat  het  in  9t 

STÜK'    „  Lighaam  van  de  Moêr  ware  gepaard  ge- 

„  weeft  (*)  ?f 

Proefnee-     Zie  hier  hoe  Reaumur*  ten  dien  einde , 

SuMu^was  te  wer^  gegaaD.   Een  jonge  Kool-PIanc, 

die  nog  maar  twee  of  drie  Blaadjes  hadt,  in 

Aarde  geplant  hebbende  binnen  een  groot  Sui* 

kerglas,  zette  hy  op  een  der  Bladen  een  groo- 

tePlantiuis  genomen  van  de  Kool,  en,  zo  dra 

dezelve  een  Jong  hadt  geworpen ,  nam  hyze 

daar  af,  uit  de  Flefch,  die  van  hem  met  fyn 

Gaas  toegedekt  werdt.   t'Elkenswas  'ereenig 

toeval,  het  welk  zulk  een  Jong  deedt  fterven', 
voor  dat  het  in  (laat  ware,  om  Jongen  voort  tc 

brengen  ;  niettegenftaande  de  Proefneeming, 

eenige  maaien,  doorhem  herhaald  werdt.  Die 

het  langfte,  in  deeze  eenzaamheid,  by  hem 

leefde,  wierdt  negen  Dagen  oud;  de  anderen 

ftierven  op  den  derden  of  vierden  dag.  Een 

die  den  17  July,  des  middags,  gebooren  was, 

leid'  haar  Huid  den  20,  te  zeven  Uuren  's  mor- 

gens ,  af ;  zo  dat  zy ,  in  minder  danidrie  Dagen 

tyds ,  tot  den  ftaat  gekomen  was  ,  van  de  Vervel- 

ling  te  moeten  ondergaan ;  doch  op  den  Grond 

vallende  ftierf  zy,  gelykerwys  deanderen. 

Proefnee     Op  't  voetrpoor  en  verzoek  van  gemelden Blinden  van 
Bonnet,  rieer 

(*)  Mem.  pour  VHift*  des  Inf.  TOM.  III,  Part.  2.  p.  66. 
O&avo, 
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jHeer  werden  door  den  fchrandercn  Bonnet,  V. 

teGeneve,  inden  jaare  1740,  dergelyke  Proef-  ̂ xxiv" 
neemingen  in  't  werk  gefield,  die  van  beter  Hoofd- 

luitflag  waren;  gclyk  uit  het  Eerigt  blykt,  dat  STÜK* 

Rkaumur  dien  aangaande  geeft  (*).  Een 

Plantluis  van  't  Paapenhout  f>  die  den  2oMey  t  Ev$nymu* 

van  dat  jaar,  te  vyf  Uuren  's  avonds ,  gewor- 
pen was,  werdt  door  hem  gezet  op  een  Takje 

van  dien  Boom ,  met  vyf  of  zes  Bladen ,  't  welk 

hy  genoegzaam  naauwkeurig  bekeeken  hadt, 

!om  verzekerd  te  zyn,  hoe  zig  daar  op  geen 

I  ander  levendig  Schepzeltje  bevondt.    Dit  Tas- 

tte, nu,  geftoken  hebbende  in  een  Flesje  met 

Water,  werdt  hetzelve  van  hem  geplaatft  in 

I  een  gewoone  Bloempot  met  Aarde  gevuld ,  en 

hy  dekte  het  toe  met  een  Glazen  Klok ,  die 

digt  op  de  Aarde  neer  ftondt ;  bewaarende ,  voor 

9t  overige,  deezenToeftel  op  een  plaats,  waar 

geen  Plantluizen  hen  of  omtrent  waren. 

Dit  lnfekt  werdt  met  alle  zorgvuldigheid  op- 

gepaft  door  den  Heer  Bonnet,  en  dus  leverde 

het  hem  vcele  aanmerkelyke  Waarneemingen 

uit.  Men  is  daar  door  verzekerd  geworden, 

hoe  dikwils  de  Plantluizen  van  Huid  verwifle- 

len :  deeze  ten  minfte  deedt  zulks  viermaal , 

cn  t'elkens  byna  om  de  drie  Dagen.  Den  31 

Mey,  naamelyk,  omtrent  te  zeven  Uuren  's 

avonds ,  vervelde  zy  voor  de  laatfte  maal ,  en 
wierdt 

(*)  Mem.  peur  VHif.  des  Inf^lOK.  VI.  Part.     p.  342. 
O&avo, 

x,  deel.  x.  Stuk,       B  b  3 
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V.     wierdt  dus  een  volmaakt  Infekt,  bekwaam  tot 

Xxïiv!  de  Voortteeling;  gelyk  bleek,  dewyl  hy  den 

Hoofd-  volgenden  avond  zag ,  dat  zy  twee  joDge  Plant. 

*TO*    luizen  geworpen  hadt.   Den  2  Juny  bragt  zy 

'er,  voorzynOogen,  tien  voort;  den  3  zeven s 
den  4  wederom  tien,  den  5  agt,  den  6  vyf: 

hebbende  dus,  in  zes  Dagen,  meer  dan  veer- 

tig  Kinderen  gebaard.   Hier  mede  hielde  zy  da- 

gelyks  aan,  tot  den  21,  en  dus  drie  Weeken 

lang;  zynde  het  getal  der  jonge  Plantluizen, 

door  deeze  eene,  in  die  tyd,  voortgebragt, 

op  vyf  naa  honderd  geweeft. 

Uit  deeze  Waarneemingen  bleek  dan,  dat! 

een  Plantluis  ,  zonder  Paaring  of  Bevrugüng  J 
kon  voortteelen:  doch  het  was,  tot  dien  tyd 

toe,  de  eenigfte  Waarneeming  van  dien  aart: 

weshalve  door  de  Akademie  der  Weetenfchap- 

pen  van  Parjs,  aan  welke  de  Heer  Re  au. 

mür  den  Brief  van  Bonnet,  op  den  13  Ju- 

ly  van  dat  Jaar ,  voorlas ,  noodig  geoordeeld 

werdt,  die  Proef  neeming  te  herhaalen;  gelyk 

dit  niet  alleen  door  Bonnet  zelf,  maar  ook 

door  den  Heer  Bazin  te  Straatsburg,  door 

Trembley  en  Lyonnet,  in  Holland, 

gedaan  werdt.  Deeze  namen  byzondere  Soor- 

ten van  Plantluizen,  en  gebruikten  verfcheider- 

ley  manieren  en  middelen,  om  zig  te  verzeke- 

ren,  dat  een  Plantluis,  die,  op  't  oogenblik 
der  Geboorte  afgezonderd  werdt  van  haare 

Moér ,  en  vervolgens  geleefd  hadt  zonder  Ge- 

meenfehap  met  eenige  andere  Plantluis ,  niet- 

te- 
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temin  vrugtbaar  wierd.  Om  kort  te  gaan,  alle  V. 

hunne  ̂ roefneemingen  zyn,  in  dit  opzigt,  van  xxxlv* 
den  zelfde  uitflag  geweeft  ,  en  hebben  de  ge-  Hoofd. 

melde  Wonderfpreuk  beveftigd.  STÜïC» 

Her  is  den  onderzoekeren  der  Natuur  niet  Manier  van 
,  .     ,       r  .  Bazin. 

ongewoon ,  dat  zy ,  in  de  nalpooring  van  het 

eene,  ook  iets  anders  vinden :  ten  minfte  werdt, 

by  deeze  gelegenheid,  ontdekt,  dat  fommige 

Plantlüizen  zeer  teder  zyn.    Schoon  zy  ,  in  't 

algemeen  gefproken,  byna  geduurig  ftil  zit. 

ten ;  heeft  men  'er  nogtans ,  die  van  loopen 
houden ,  en  de  Wandelingen ,  die  zy  doen , 

hoe  klein  ook ,  zyn  dikwils  doodelyk  voor  de 

genen,  welke  men  opgeflooten  heeft.  Deeze, 

naamelyk,  zwakker  zynde ,  zohetfchynt,  dan 

die  zig  in  de  open  Lugt  bevinden ,  vallen  fom- 

tyds  van  het  Blad  af,  en  deeze  Val  brengt  haar 

dikwils  in  gevaar;  vooral  indien  zy  vallen  op 

Lighaamen  die  nat  gemaakt  zyn  door  het  Wa- 

ter, dat  men  onvermydelyk  gebruiken  moet, 

om  de  Takjes  en  Bladeren ,  waar  op  zy  lee- 

ven ,  niet  te  doen  verflenzen.  In  't  Water  val- 
lende is  haar  dood  onvermydelyk.   Men  ziet 

daar  uit ,  welk  eene  zorgvuldigheid  'er  noodig 
is  tot  Waarneemingen  van  dien  aart,  en  dac 

men  met  reden  daar  toe  zodanige  Plantlüizen 

uitkieft,  die  in  korten  tyd  tot  volwaflenheid 

komen;  gelyk  die  van  de  Maankoppen  f>  wel-  j  p*pav# 

ke  maar  agt,  en  dikwils  maar  zeven  Dagen, 

daar  toe  noodig  hebben»   De  Heer  Bazin 

hadt  zodanigen  genomen ,  die  hy  op  een  Blad 

L  Deel.  X.  Stuk.  B  b  4  zet. 
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V.      zette ,  welks  Steel  gedaan  werdt  in  een  klein 

^XXIV    Suikerglaasje  met  Water,  en  dit  plaatfte  hy  in 

Hoofd'  een  groot  Suikerglas ,  het  welk  van  hem  mee 
stuk.    papier  werdt  toegebonden.  Hy  vreesde  niet ,  dac 

de  vogtige  Damp  nadeelig  zoude  zyn ;  alzo 

hy  deeze  Infekten,  in  de  Tuin,  verfcheide  Da- 

gen lang ,  een  zwaare  Mirt  hadt  zien  uitftaan , 

zonder  dat  zy  daar  van  aandoening  fchecnen  te 

hebben. 

Mmier  van    De  Heer  Trembley,  die  zyne  Proef  nee- 

Iley  "    mingeD  °P  ̂e  Plantluizen  van  de  Vlier  in  't  werk 
ftelde ,  gebruikte  een  andere  manier ,  die  niet 

minder  voorzigtig  was.    Na  het  Takje,  waar 

op  hy  de  nieuwlings  geboren  Plantluis  zette , 

zelfs  met  een  Vergrootglas  bekeeken  te  heb* 

ben ,  of  zig  daarop  ook  eenig ander Infekt  van 

deezen  aart  bevond;  ftak  hy  hetzelve  in  een 

Glazen  Buis,  vyf  Duimen  lang,  en  omtrent 

een  half  Duim  dik  ,  aan  beide  enden  open  ; 

waar  van  hy  het  eene  end  in  Water  dompelde, 

dat  ongevaar  een  Duim  hoog  boven  den  bodem 

van  een  Glas  ftondt,  en  dus  een  weinig  in  de 

Buis  drong  ,  en  wier  boven-end  hy  met  Katoen 

of  Watten  toeftopte.   Dus  werdt  het  inkomen 

aan  vreemde ,  en  het  wegloopen  aan  de  inge- 

flooten  Plantluis  belet ;  terwyl  tevens  het  Wa- 

ter vry  kon  uitwaafemen ,  en  alle  gemeenfehap 

met  de  buiten  Lugt  niet  benomen  was  aan  het 

Infekt.    Hy  nam  'er  dus  twee,  die  den  28 

September  geboren  waren ,  en ,  wegens  de 

ongunftigheid  van  het  Saifoen,  elk  op  zig  zei- 
vc, 
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ve  ,  niet  dan  na  verloop  van  omtrent  twee  v. 

Maanden  voortteeldcn.  Afdeel. 

De  Heer  Bonnet  heeft ,  vervolgens  ,  een  Hoofd' 
cieuwe  Manier  voorgefteld,  welke  /yn  Ed.  ge-  stuk. 

makkelyker  en  veiliger  is  voorgekomen,  tenN:euV7e J  Manier. 
einde  nog  andere  Liefhebbers  deeze  Proefnee- 

mingen  herhaalen  mogten,  „  Ik  neem,  (zegt 

3,  hy)5"  een  Suikerglas  dat  ik  half  vol 
„  Water  doe  ,  leggende  op  den  mond  een 

s,  fchyfje  Bordpapier  ,  dat  in  'c  midden  een 

3,  Gaatje  heeft,  van  wydte  omtrent  als  de 

3,  dikte  is  van  het  Takje,  of  Steeltje,  van  't 

3,  Gewas ,  daar  men  de  Plamluis  op  wil  doen 

3>  aazen.  Dan  bedek  ik  dit  Takje ,  wanneer 

3,  het  daar  in  gezet  is  ,  met  een  ander  Suiker- 

glas,  t'onderfte  boven  met  zyn  mond  zo  digc 

„  als  moogelyk  is  fluitende  op  het  Bordpapier^ 

„  en  3  op  dat  'cr  geen  gaaping  overblyve,  bezorg 

3,  ik  het,  in  't  ronde,  met  droog  Zand.  Dus 
33  heb  ik  niet  te  vreezen  dat  eeniglnfekt  in  dit 

„  kluis  zal  kunnen  indringen ,  om  de  eenzaam- 

3,  beid  var.  mync  Plactluis  te  ftooren:  maar 

3,  het  gene,  naar  myn  oordeel,  wel  het  groot- 

3,  ite  voordeel  is  van  deeze  Manier,  beftaat 

5,  daar (*)  De  Heer  Bonnet  gebruikt,  in  zyne  Obferv.  fnr 

les  PuceronSy  (Paris  1745  ,  Oólavo;  ,  waar  uit  ik  dit  zaakeiyk 

ontleend  heb,  het  Woord  Poudrier  ,  't  welk  e'gentlyk  een 
Poeijer-Doos  of  Bakje  zoude  betekenen  ,  doch  zyne  Afbeel- 

ding gelykt  meer  naar  een  Bierglas, en  tot  een  Steeltje  van  de 

Weegbree- Kalm,  het  welke  daar  in  door  hem  vertoond  wordt, 

gullen  gewoone  Bierglazen  genoegzaam  zyn.  Tot  grooter  Takjes 

kan  men  Suikerg'azen  of  zelfs  Inlekten  Glazen  neemen. 
I.  DEEL.  X.  STUK.  £b  5 
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V,     „  daar  in,  dat,  zo  een  Plantluis  by  toeval  of 

KXXIV*  "  met  voorc*aSt  van  ̂et  Takje  af  raakt,  dezel- 

Hoofd-  5,  ve  'er  weder  op  kan  komen  en  men  dus  geen 

STÜK*    »  gevaar  loopt  van  het  Diertje  kwyt  teraaken, 

„  en  dikwils,  als  in  een  oogenblik,  na  veel 

„  zorgen  moeite,  van  zyn  oogwit  verlteken  te 

zyn;  gelyk  dit  den  Heer  Reaumür,  op 

„  zyne  Manieren,  in  't  eerft  t'elkens  over- 
„  kwam.   Ook  is  de  Toeftel  dus  zeer  klein , 

„  en  de  moeite  van  weinig  belang.    Om  het 

„  Infekt  beter  te  onderfcheiden ,  kan  men  Bord- 

„  papier  neemen,  dat  in  Kleur  veel  van  de 

„  zyne  verfchilt," De  Heer  BoNNETzyne  Proefneemingen  op 

de  Plantluizen  van  verfcheide  Gewaffen ,  en  in- 

zonderheid op  die  van  de  Vlier ,  herhaalende  , 

werdt  niet  alleen  verfterkt  in  zyne  eerde  Ont* 

dekking ,  maar  hy  nam  zelfs  eenige  byzonder- 

heden  waar,  die,  hoewel  van  zo  veel  belang 

niet  zynde ,  nogtans  opmerking  verdienen ;  alzo 

zy  toonen,  dat  men  niet  te  voorbaarig  moet 

zyn  in  het  (lellen  van  algemeene  Regelen  ;  dac 

is  ,  met  één  woord ;  hoe  men  de  ftoutheid  niet 

moet  hebben  van  Wetten  voor  te  fchry  ven  aan 

de  onuitputbaare  Natuur.  Men  hadt  gefield, 

dat  zy  't  agterfte  voorgeworpen  werden;  doch 
hy  bevondt ,  dat  de  Jongen  fomtyds  ook ,  met 

den  Kop  vooreer  wereld  kwamen ;  gelyk  Fr  i  s  c  H, 

wat  onvoorzigtig ,  als  een  algemeene  Regel  hadt 

geopperd.  Voorts  bevondt  deeze  Heer  ,  dat 

zy  fomtyds  maar  driemaal  van  Huid  verwilTelen. 
Doch 



DE    PUNTIUIZEN.  395 

Doch  men  kwam,  eerlang,  tot  een  Waarnee-  V. 

ming ,  die  de  Geeften  nog  meer  in  verwarring  ̂ ^iv^ 

bragt;  hoewel  zy  de  Natuur  wederom  op  'c  Hoofd! 

fpoor  fcheen  te  brengen ,  daar  deze  in  de  Voort-  STÜlC* 

teeliDg  der  Plantluizen  als  van  was  afgedwaald. 

Na  het  neemen  van  zulke  befliflende  Proeven  zy  worden 

door  de  fchranderfle  Natuurkundigen  van  Euro.  phrodieten 

pa,  kon  men  naauwlyks  minder  doen, dan  vaft. gehoudcn* 

(lellen  ,  dat  de  Plantluizen  Hermapbrodieten  wa- 

ren ,  of  dat  zy  de  deelen  der  Voortteelmg  van 

beide  Scxcn  in  zig  beflooten;  terwyl  de  klein- 

heid van  deeze  Infekten  niet  toeliet  zig ,  door 

Ontleeding  of  opening  van  derzelver  Lighaa- 

men ,  dien  aangaande  te  verzekeren.  Men  werdc 

in  dit  Gevoelen  nog  meer  bekragtigd,  na  dat 

de  Heer  Bonnet,  op  de  voorgemelde  ma- 

nier ,  het  geluk  hadt  gehad ,  van  het  Jong  eener 

Plantluis ,  dus  in  afzondering  en  als  gekioofterdt 

door  dezelve  geworpen,  weder  op  te  voeden, 

en  die  Vrouwclyke,  of  liever  Maagdelyke  en 

Nonnen  -  Voortteeling ,  te  brengen  tot  de  vyfde 

Generatie;  zynde  de  Plantluis,  dus  ten  vyfden 

maale  ,  in  eenzaamheid,  cn  als  van  Maagd  toe 

Maagd ,  geworpen ,  by  toeval  geftorven*  Zyn 

'er  niet  (dus  fprak  men,)  vry  grooter  Dieren, 
Slakken,  Aardwormen,  die  de  Teeldeelen  van 

beide  Sexen  in  één  Lighaam  vereenigd  heb- 

ben ;  die  Hermaphrodieten ,  dat  is  Mannetje  en 

Wyfje  te  gelyk,  zyn? 

Ik  gaa  de  redeneeringen  voorby ,  die  de  Heer 

Reaümur  te  berde  brengt  over  de  mooglyk- 

I.  Dev;l.  X.  Stuk.  hcid 
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V.     hcid  of  onmooglykheid  der  inwendige  Bevrug- 

ting:  a'Z°  hCt  bekeDcl  is'  dat  ̂ e  slak^en  eQ 

Hoofd"  Wormen  evenwel  paaren,  niettegenttaande  ie- 
stuk.  der  de  Teeldeelen  heeft  van  beide  Sexen.  'c 

Is  zeker,  dat  zulks  geen tegenftrydigheid  fchecn 

in  te  fluiten ,  en  dat  die  Weg  veel  eenvoudiger 

zou  geweeft  zyn ,  en  oogfchynlyk  dienlliger  toe 

vermenigvuldiging  der  Dieren.  Evenwel  vondt 

men  verfcheide  Geleerden  3  die ,  ten  uiterfte 

vreemd  van  Onderftellingen  te  maaken,  hoe 

vaft  de  Grond  ook  fcheen  ;  een  ander  Denk- 

beeld opperden ,  't  welk  de  oploffing  van  dit 
Verfchynzel  nader  overeenbragt  met  de  beken- 

de Natuurwetten. 

KïetIW_  „  Zy  dagten,  ('t  zyn  de  Woorden  van  Reau- 

Dcakbeeid,  ̂   mor,)  dat  'er  miflehien  een  Paaring  plaats 
3,  had  onder  de  Plantluizen ,  en  veel  kragtiger 

3,  of  van  meer  vermogen  dan  die  der  andere 

3,  Dieren,  als  dienen  kunnende  voor  verfcheide 

Geflagten :  dat  deeze  Paaringen  noodig  wa- 

3,  ren ,  maar  dat  zy  niet  behoefden  herhaald  te 

j,  worden,  dan  na  eenige  Generatiën:  dat  de 

„  Werking,  die  de  Moer  bevrugt  hadt,  het 

3,  Kind  ook  had  bevrugt,  het  welke  zymoefl: 

„  voortbrengen,  en  dat  hetzelve  dus,  fchoon 

3,  na  zyn  Geboorte  geen  gemeenfehap  gehad 

„  hebbende  met  eenig  ander  van  zyn  Soort, 

„  niettemin ,  na  dat  het  de  Volwaflenheid  hadt 

^  bereikt,  in  ftaat  was  tot  het  voortbrengen 

,3  van  Plantluizen,  die  miflehien  na  ééae  en- 

„  kele ,  of  na  een  reeks  van  Generatiën,  [zon- 

»  der 
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9,  der  een  nieuwe  Bevrugting]  onbekwaam  zou-  V. 

„  den  zyn  tot  verdere  vermenigvuldiging  van  ̂ Xi  vT 

„  haar  Geflagt.    Om  kort  te  gaan ;  zy  (telden ,  Hoofd. 

dat  .de  Paaring  der  Plantluizen    mooglyk  STÜK* 

,,  van  kragt  zou  zyn  tot  Bevrugting  voor  een 

bepaald  getal  van  Generatiën ,  en  niet  ver- 

„  der  "  (*). 

Dit  Denkbeeld ,  dat  men  met  regt  een  Her-  De  pair|ns 

fenfchim  mogt  noemen,  veel  vreemder  dan^eLk^aN-t 

,cr>  met  reden,  duizenden  verworpen  zyn,  isN£T« 

cgter  thans  in  'c  algemeen  aangenomen  (|) ; 

nu  het  gelukkig  Geval, de  Patroon  der  Natuur- 

onderzoekeren ,  hun  heeft  doen  zien ,  dat  'er 

weezentlyk  Mannetjes  onder  de  Plantluizen  zyn : 

dat  'er ,  onder  dezelvenfeen  Paaring, en  buiten 
twyfel  ook  eene  Bevrugting  plaats  heeft.  De 

Eer  van  deeze  Ontdekking  was  voor  den  Heer 

Lyünnet  bewaard ,  die  onder  't  waarnee-men 

van  een  reeks  van  dergelyke  Generatiën  of 

Maagdelyke  Voortteelingen  der  Plantluizen  van 

den  Wilgeboom,  (van  een  klein  Soort,)  omdc 

agt  of  tien  Dagen  voorvallende,  eindelyk  feet 

geluk  hadt  van  in  de  genen ,  die  hy  by  elkan- 

der op  een  Takje  voedde,  de  Paaring,  en  by 

gevolg  Mannetjes,  of  van  verfchillende  Sexen 
te 

(*)  Mem.  fur  les  Inf,  Tom,  VI.  Tart.  2.  p.  373.  EcL  de 

I7+S  ,  in  O&avo. 

("[_)  A  copnla  Parentum  foccundas  nafci  Füias  ,  Neptes, 

Froneptes,  Abneptes,  ailc-verant  Entomologi,  L  1  N  N«  SyJU 
Kat,  x.  pag.  452. 

I.  Deel.  X.  Stuk» 
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V.     te  vinden  (•).  De  Heer  Bonnet  heeft ,  om- 

X)txiv  treDt  den  zel^den  )  het  zelfde  waargenomen 

Hoofd»  in  Plantluizen  van  de  grootfte  Soort  ,  op  de 

*TÜK  Eiken  huisveftende,  onder  welken  gevleugelde 

van  verfchillende  grootte ,  en  de  kleinften  daar 

van  zeer  klein  ten  opzigt  van  de  anderen  zyn« 

Deeze  zeer  kleine  Plantluizen  zag  hy  de  groo. 

tere  dekken  ,  die  ongevleugeld  waren.  Zulk 

een  Mannetje  befprong ,  op  eenen  voormiddag , 

meer  dan  tien  Wyfjes  ,  en  hy  werdt ,  door  het 

zien  van  de  uitwendige  Teeldeelen  ,  volkome* 

]yk  van  het  verfchil  der  Sexen  verzekerd  (f). 

Niet  lang  na  deeze  Ontdekking ,  in  *t  jaar 

1746  naamelyk  ,  fchreef  de  Geer,  Ka- 

merheer van  den  Koning  van  S weeden,  een 

Brief  aan  den  Heer  Reaümür,  waar  in  zyn 

Ed.  aan  denzelven  kennis  gaf  van  eenige  Waar- 

neemingen ,  door  hem  op  de  Plantluizen  van 

den  Pruimboom  in  't  werk  gefteld ,  in  welken 
hy  ook  een  weezentlyke  Paaring  ontdekt hadt, 

welke  van  hem  wordt  afgebeeld  en  omftandig 

befchreeven.  Omtrent  twee  Jaaren  daarna, 

wederom ,  een  Brief  fchryvende  aan  gemelden 

Heer ,  verhaalde  hy  hem ,  hoe  dat ,  in  de  Herfft, 

zo  wel  ongevleugelde  als  gevleugelde  Mannet» 

jes  door  hem  waren  gevonden ,  gelyk  'er  ook 

Wyfjes  Plantluizen  ,  zegt  hy ,  met  Wieken  en 

zonder  Wieken  zyn  (§). 

Op- (*)  L  E  s  s  ER  TheaUg.  dei  Inf.  pstr  LyONNRT,  Tom. 
I.  p.  50,  si. 

(t)  B.E4UMUR.  Mtm%  Tom.  VI,  1.  Tart.  pag.  3$^ 
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Opmerkelyk  is  de  Waarneeming  van  Bon-  V. 

net  ,  dat,  naamelyk,  de  Paaring  van  deeze  ̂ XHT* 
Infekten  niet  dan  in  de  Herfït  gefchiedt ,  terwyl  Hoofd^ 

zy  zig,  in  de  Zomer,  zonder  Paaring  vermenig-  STÜK* 

vuldigen :  doch  nog  verwondelyker  kwam  het,  jon* 

in  den  eerden  opflag,  voor,  dat  zy  in  d^Zo.f^^^^ 
mer  onder  de  Jongwerpende ,  en  in  de  Herfït 

onder  de  Eijerleggende  Dieren  behooren  zou- 

den  (f).    In  verfcheiderley  Soorten  hadt  de 

Geer  zulks  waargenomen ;  maar  R  eaümur 

meende  reden  te  hebben  om  te  twyfelen ,  of 

die  ronde  Lighaampjes ,  welke  zy  in  de  Herfït 

uitwerpen,  wel  weezentlyk  Eitjes,  en  niet 

veeleer  onvolgroeide  Jongen  zyn.   Haare  re- 

gelmaatige  gedaante ,  ondertuffchen  ;  de  zorg- 

vuldigheid, welke  de  Moer  gebruikt  om  ze 

met  eenige  Katoenagtige  Stoffe  toe  te  dekken, 

en  de  verandering  van  Kleur;  fchynt  deeze 

Lighaampjes,  welke  alle  de  andere  Waarnee- 

mers  haar  tegen  den  Winter  hebben  zien  voort- 

brengen ,  als  Eitjes  te  moeten  doen  befchou- 

wen.   Het  is  ook  eenigermaate  met  de  reden 

overeenkomflig ,  dat  de  Omwinding  van  de 

Vrugt,in  deeze  Diertjes ,  tegen  den  Winter  traa* 

ger  gefchiedt ;  en  hoe  zouden  zy  anders,  mag men 

(§)  De  Waarneemingen  van  gemelden  Kamerheer,  met  de 

Afbeeldingen  daar  toe  behoorende ,  kan  men  in  't  Nederduitfch 

vertaald  vinden  in  het  V.  DEEL  der  Uitgezsgte  Verkandelin* 

gén9  bladz.  2;;,  enz. 

(|)  Pariunt  .fêftate  vivos  Foetus,  Autumno  ponunt  Ov^ 

LlNN.  Syft.  Nat.  X.  pag:  +$z* 
I.  Dkeu  X.  Stuk, 
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V.     men  vraagen,  haar  Geflagt,  van  't  eenc  in  't 

XXXIv"  anderc  ̂ aizoen  i  voortplanten :  hoewel  Reaü- 

Hoopd.  Müa  meent,  dat  'er  altoos,  zelfs  geduurende 

stuk.    de  ftrengfte  Winter,  eenige  Plantluizen  leven* 
dig  overblyven. 

T^yfeiing    £)c  f^eer  Bo  n  net  wilde  liever  deeze  Lio:- over  de  ° 

Eitjes.  haampjes  aanzien  als  een  Soort  van  Zakjes ,  in 

ieder  van  welken  een  Vrugtje  was  vervar,  toe 

dat  het  zig  in  ftaat  bevond  om  voor  den  dag 

te  komen.  De  groote  menigte,  die  hy'er  van 

op  de  Takken  der  Boomen  vondt ,  en  haar  fchik- 

king  nevens  eikanderen  op  gelyke  manier  als 

de  Eitjes  van  fommige  Kapellen  ,  konden  ze 

hem  bezwaarlyk  doen  houden  voor  Misgeboor- 

ten of  Misdragten.  Hy  heeft  aangemerkt,  met 

welk  een  zorgvuldigheid  de  Moer  het  Jong  , 

dat  zy  wierp,  befchucte  voor  Wryving  tegen 

harde  Lighaamen,  houdende  hetzelve  een  poos 

in  de  Lugt,  en  ten  dien  einde  haar  Lighaam, 

langs  hoe  meer ,  van  agteren  opligtende  ,  naar 

dat  het  Jong  verder  uitkwam.  De  Eijerleggen- 

de,  in  tegendeel,  lieten  haar  Lighaam  zakken 

naar  het  Takje,  waar  aan  dat  Lighaampje  ge- 

hecht  moeft  zyn:  zodat  de  zorgvuldigheid  van 

de  Natuur,  om  deeze  oogfchynlyk  zo  geringe 

Irifekten  ten  nutte  van  haar  Kroofl  te  doen 

werken ,  in  deezen  ook  by  uitltek  blykbaar  is ! 

wa?.r  toe  de  Wy  hebben  gezien ,  dat  fommige  Plantluizen 

gevleugeld,  anderen  ongevleugeld  zyn,  en  de 

eerftgemelden  kunnen  zig  zeer  wel  van  hunne 

Wieken  bedienen  5  terwyl  de  anderen  als  Voor* 

beel* 
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beelden  zyn  van  v&dzigheid.    Dat  dit  geen  on-  V. 

derfcheid  van  Sexc  maakt,  gelyk  in  veelean-  Qxxiv* 
dere  Infekten,  is  uit  de  Waarneemingen  on-  Hoofq- 

betwiftelyk.    Dus  worden  ook,  door  de  ge*  hTlm' 
vleugelde,  zo  wel  zonder  als  met  Wieken 

voortgebragt ,  en  dit  gefchiedt  insgelyks  door 

de  ongevleugelde  Wyfjes  Plantluizen.    't  Is 

zeker  >  dat  de  genen  die  Wieken  hebben  ia 

Staat  zyn  een  nieuwe  Planting  aan  te  leggen 

op  plaatfen ,  daar  de  anderen  niet  zouden  kun- 

nen komen ,  en  waarfchynlyk  worden  veele 

Zwermen  dus  geplant:  maar,  of  dit  de  eenige 

reden  daar  van  zy ,  kunnen  wy  nog  niet  verze- 

keren.  Mooglyk  zou  men  op  fommige  Plan- 

ten ,  de  Boeren  Boonen  by  voorbeeld ,  dit  belt 

kunnen  waarneemen ,  in  't  begin ,  wanneer  zy 
daar  op  zig  begonnen  neer  te  zetten  :  want  in 

die  Jaarlykfe  Plant  kunnen  zy  althans  niet  over? 

winteren. 

Over  de  ongemeene  vermenigvuldiging  van  sterke  ve?. 

deeze  Infekten  ,  zal  men  zig  geenszins  verwon-  gingtgvul^r 
deren,  wanneer  men  in  aanmerking  neemt  het 

getal  van  byde  honderd  Jongen,  die  door  ééne 

Plantluis  van  het  Paapenhout  werden  voortge- 

bragt. Indien  men  verder  agt  geeft,  hoe,  na 

den  of  agt  Dagen  of  minder  tyd  verloops ,  ge. 

melde  Jongen  tot  de  Voortteeiing  bekwaam  zyn; 

zo  ziet  men  ligt ,  dat  in  een  Maand  ten  minfte 

drie,  en  in  twee  Maanden  zes  of  zeven,  ja 

fomtyds  tien  Generatiën  kunnen  plaats  hebben; 

J.  DG*!,  x.  stuk.  Cc  waar 
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V#      waar  door  een  getal  van  honderd  millioenen  > 

XXXIV  mi^*oeneD vaD  ml"i°eneD  >  Plantluizen  kon  voort- 

Hoofd.'  gebragc  worden,  die  altemaal,  twee  Maanden 
stuk.    te  vooren  ,   uit  ééne  enkele  waren  geteeld. 

Indien  nu  zulk  een  Soort  van  Plantluizen  eens 

den  geheelen  Zomer  voortging  met  Jongen  tc 

werpen ;  zo  ziet  men  ligtelyk ,  hoe  onverbeel- 

delyk  groot  de  menigte  zou  zyn  van  deeze  In- 

fekten  ,  ingevalle  zy  niet  aan  verfcheiderley 

Oorzaaken  van  vernieling  onderhevig  waren, 

vernieling     Uit  aanmerkinge  van  zulks  zal  het  niet  on- 

\^nte^se,nge  aangenaam  zyn  te  weeten ,  dat  ftrenge  Winters 
haar  zeer  nadeelig  zyn.   Terwyl  men  binnens- 

huis gehouden  wordt  door  langduurige  en  har- 

de Vorft ,  mag  men  zig  vertrooften ,  dat  deeze 

Koude  oorzaak  zal  zyn ,  dat  men  in  de  Zomer 

de  Bladeren  van  de  Perfiken-  en  Abrikoozen- 

Boomen  niet  omgekruld  zal  zien  door  de  Plant- 

luizen ;  dat  men  het  vermaak  zal  hebben ,  van 

de  Bladen  en  vooral  de  Bloemen  der  Kamper- 

foelie, zindelyk  en  in  volle  fchoonheid  te  be- 

fchouwen*  zonder  dat  dezelven  bevlekt  of  be- 

dekt zyn  van  deeze  kleine  Beertjes.    Na  de 

ftrenge  Winter  van 't  jaar  1740,  zegt  Reau- 
muu,  fcheen  deeze  Soort  van  Plantluizen  byna 

geheel  vernield  te  zyn :  naauwlyks  zag  ik  'er 

ééne ,  en  dat  maar  zeer  Iaat ,  op  de  Kamper- 

foelie in  myn  Tuin;  die  ik  in  de  voorgaande  Jaa- 

ren  fchier  niet  mogt  aanzien  ;  zo  onbevallig 

werdt  dezelve  gemaakt  door  deeze  Infekten. 

Die 
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Die  van  veele  andere  Soorten ,  gelylc  van  de  V. 

Perfiken ,  Abrikoozen  cn  Pruimboomen ,  waren  XXXI V*" 
toen  ook  vry  zeldzaam,  HoopxU 

Men  ziet  de  Plantluizen,  in  de  Zomer ,  door  STUK* 

nat  Weder  ook  merkelyk  verminderen;  doch re^nfekteiu" 
haare  grootfte  Vyanden  zyn ,  in  dat  Saizoen , 

verfcheidcrley  andere  Infekten  ,  die 'er  cgter 
altoos  niet  dan  te  veel  overlaaten.   Wy  fpree* 

ken  nu  van  die  Wormen ,  in  derzelver  Lyf  ge. 

booren  ,  door  welken  de  Plantluizen  ,  even  als 

de  Rupfen ,  nog  leevende  inwendig  verteerd 

worden  ;  terwyl  de  Worm  of  Made ,  binnen 

dezelven  veranderende,  'er  niet  uit  voortkomt 

dan  in  de  gedaante  van  een  Wefpje.  Onder  de 

Plantluizen ,  die  de  Huid  Vliezig  hebben ,  ge- 

lyk  die  der  Aalbeflen-  en  Peereboomen,  of  an- 

deren, ziet  men  fomtyds  een  enkele,  die  zig 

als  gevernift ,  veel  dikker  en  grooter  dan  de 

anderen  vertoont,  fchynende  te  leeven,  doch 

dood  en  dus  uitgegeten  zynde.  Ook  vindt  men 

ledige  Huidjes ,  die  wit  zyn  en  nog  beter  de 

gedaante  hebben  van  een  Plantluis ,  ruftende 

op  een  klein  Spinzeltje ,  waar  in  de  gedagte 

Worm  zyne  verandering  ondergaan  heeft.  Men 

doet  fomtyds,  de  Plantluis  drukkende,  om  'er 

Jongen  uit  te  krygen,  daar  een  dergelyke  Ma- 

de uit  voortkomen ,  die  meer  dan  de  helft  van 

den  geheelen  Inhoud  van  haar  Lyf  beflagen 

hadt. 

Een  ander  Verfchynzel  openbaart  zig  onder 

decze  Infekten,  het  welke  regt  tegenftrydïg 

I.  Deel.  X.  Stuk.  Cc  2  is. 
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V.      is.    Men  vindt  'er  onder  die  gerimpeld  en  als 

XXXIV "  in8ekromPen  zyn  9  en  welken  Doktor  Geof- 
Hoofd frov  gifte  dat  de  Mannetjes  waren;  om  dac 

stuk.  foy^  dezelven  verpletterende  door  ftyve  druk- 

king, daar  in  geen  Eitjes  noch  Jongen  vondt, 

gelyk  in  de  anderen.  De  Heer  Reaumur, 

ondertuflchen  ,  die  dergelyken  onder  de  Plant- 

luizen  van  de  Olmen  en  Popelieren  waarnam, 

meent  dat  het  Wyfjes  zyn ,  die  een  groot  ge- 

tal Jongen  hebben  voortgebragt.  De  Vliezen, 

zegt  hy ,  die  verlangd  en  uitgerekt  waren ,  toen 

de  Buik  van  het  Infekt  opgepropt  was  met  Jon- 

gen ,  hebben  zig  door  de  ontlading  derzelven 

famengetrokken.  Men  begrypt  ligt ,  wat  hem 

aanleiding  kan  gegeven  hebben  tot  die  overeen- 

komftige  bedenking.  Maar,  zouden  zy  niet, 

gelyk  veele  andere  Infekten ,  fomtyds  ook  el- 

kander uitzuigen? 

Wcrmeo  Gemelde  Heer  heeft  een  geheel  Vertoog  ge- 

*  *lks'  maakt ,  dat  den  tytel  voert  van  Hijlorie  der  Wor- 

men du  Plantluizen  eeten  (*).  Onder  dezelven 

zyn ,  zo  hy  aanmerkt ,  die  zonder  Pooten  zeer 

aanmerkelyk  wegens  de  figuur  van  haar  Kop  en 

haare  gulzigheid.  De  Bek  heeft,  aan  'c  end, 

een  foort  van  Drietand  of  Pyl  met  drie  pun- 

ten ,  waar  mede  hy  zig  meefler  van  zyn  Prooy 

maakt.  Twintig  of  dertig  Plantluizen  kunnen 

hem  naauwJyks  tot  een  Ontbyt  verftrekken. 

Bo- (*)  Hiftoire  des  Vers  mar^eur s  de  Pucerons.  Mem.  xU 
ÏOM.  lil.  z  Patt. 
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Bovendien  zyn  'er  met  Pooten,  welken  Re-  V. 

Aümur  noemt  Leeuwen  der  Plantlüizen,  in  xxXIV.* 

vergelyking  en  als  in  overeenkomft  met  den  Hoofd- 

Mieren  -  Leeuw  ,  of  liever  met  den  Leeuw- 

Worm  ;  als  hebbende  twee  dergelyke  Hoornen 

of  Nypers ,  waar  mede  zy  de  Piantluizen  vat- 

ten ,  doorbooren  en  uitzuigen.  Men  weet ,  hoe 

de  eerftgemelde  Wormen  in  Vliegjes ,  de  laat* 

ften  in  een  foort  van  Juffertjes  veranderen,  die 

zeer  klein  doch  fraay  zyn ,  en  Eytjes  leggen , 

welke,  op  een  lang  Steeltje  ftaande,  zig  als 

Bloemknopjes  vertoonen ,  die  fchynen  open  te 

gaan,  wanneer  het  Jong  uitkomt. 

Op  zyn  tyd  en  plaats  zal  ik  nader  fpreeken 

van  de  Huishouding  deezer  Wormen,  gelyk  ik 

reeds  gefproken  heb  i  van  die  Maskers  der  Lie-  t  ix. 1  hl.  3<4. 
venheers  Haantjes  ,  door  welken ,  zo  wel  als 

door  de  Torretjes  zelf,  een  menigte  van  Piant- 

luizen wordt  vernield.  Dekleinfte  Wormpjes 

of  Maden,  die  de  Piantluizen  uitzuigen ,  zyn  de 

genen,  welker  Lyf  zig  als  met  een  foort  van 

Schabrak  gedekt  vertoont,  het  welke,  by  na- 

der befchouwing  ,die  Infekten  geheel  onbevallig 

maakt.   Weinig  verfchillende ,  naamelyk,  van 

die  Maskers  der  Lelie- Torretjes  ,  welke  haar 

Lyf  met  haar  eigen  Vuiligheid  bedekken ,  maakt 

dit  Wormpje  zig  als  een  Overkleed  van  de  Huid- 

jes der  Piantluizen  3  die  op  zyne  Rug  op  elkan- 

der ftapelende.   Zie  daar  een  Herkules,  die 

zig 

{*)  Lions  des  Pucerone, 

I.  DEEL.  X.  SïVK.  CC  3 
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V.      zig  bekleedt  met  de  Vagt  niet  van  een ,  maar 

^F£^L,van  een  menigte  overwonnen  Dieren,  Men 
Hoofd-  moet  deeze  laatftgemelde  Wormpjes ,  die  der. 

stuk.    gelyke  Juffertjes  of  Viervleugelige  Vliegjes 

voortbrengen,  niet  verwarren  met  de  zoge- 

naamde Waterhonden  of  witte  Egeltjes  (*) ,  die 

in  een  rondagtig  Torretje  veranderen ,  dat  de 

Dekfchilden  Olyf  kleurig  met  eenige  bruinere 

Vlakken  heeft,  behoorende  waarfchynlyk  tot 

de  Goudhaantjes.   Deeze  vertoonen  zig  byzon- 

der  ruig  en  Wollig ,  om  dat  haar  geheele  Lyf 

als  met  pluisjes  van  Katoen  bedekt  is ,  by  uit- 

ftek  wit,  die  door  de  Huid  heen  waafemen,en 

gefatfoeneerd  worden  in  kleine  Spingaatjes  , 

daar  toe  gefchikt  (f ). 

De  Mieren.    Onder  deVyanden  der  Plantluizen  moet  men 

vooral  de  Mieren  niet  vergeeten ,  voor  welken 

deeze  Iniekten  als  een  Voorraadfchuur  uitmaa- 

ken  ,  welke  haar  op  veelerley,  Boomen  en 

GewalTen  lokt,  daar  zy  anders  niet  komen  zou- 

den. Het  is ,  of  de  Natuur  voor  hun  de  Plant- 

luizen gezaaid  heeft  of  geplant,  die  anders  het 

Geboomte  weinig  fchade  doen  (§}.    De  Heer 

Re- 

($)  larbets  ou  Heriflbns  blancs. 

(f)  ZieREAUM.  Mem%  T  O  M.  III.  Part  2.  p.  lós.  O- 

£tavo.  Pl.  XXXI.  Fig%  20,21,  28,29.  Ook  Bonmet  fur. 

les  Pucer9ns»  Introd.  p.  21. 

(Q)  Les  Füurmis  gatent  les  Arbres  et  en^exdrent  les  Pucerons. 

Vindt  men  in  't  Werk  genaamd  la  nouvelle  Maifon  Ruftïque. 
Tom.,  II.  p.  250:  terwyl  men  aldaar  pag.  2+8  van  de  Pu- 

cerens  gezegd  hadt  ;  Les  Fourmis  en  font  ennemies  et  les  detrui* 

Jent. 
f 
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Reaumur  heeft  onder  Gras -Zooden,  in  'c  v, 

midden  van  een  goed  getal  zéér  kleine  roode  xxxlll" 

Mieren,  verfcheide  graauwe  Plantluizen,  van  Hoofd-* 
middelmaatige  grootte  ,  die  niet  gevleugeld  STÜK* 

waren ,  in  de  eerfte  Dagen  van  Maart  gevonden. 

Om  dit  Ongediert  weg  te  helpen,  worde 

voorgefleld,  dat  men  Rakette  planten  zal  op 

verfcheide  plaatfen  van  den  Tuin ,  of  de  Lui- 

zen zelf  begieten  met  fterken  Azyn ,  waar  on- 

der Sap  van  Bilzemkruid  gemengd  is,  of  de 

Takken  beftryken  met  Kalkwater  (f).  Dat 

laatfte  middel  kan  zekerlyk  geen  plaats  heb* 

ben ,  ten  ware  men  het  Loof  der  Boomen ,  de 

Bloemen  en  Vrugten,  t'eenemaal  bederven  wil. 

de,  en,  in  plaats  van  den  Azyn,  zal  men  be 

ter  Tabaks  water  neemen  ,  of  beftrooijen  de 

Boomen,  's  morgens,  als  'er  nog  de  Daauw 

op  legt ,  of  na  een  Regen ,  met  (tof  van  Ta- 

bak. Mooglyk  zou  het  befpuiten  met  fchoon 

Water,  indien  het  dikwils  herhaald  werde  ,  al- 

leen daar  toe  genoegzaam  zyn. 

Deeze  Infekten  zyn  zo  klein  niet ,  of  men  Geftaite. 

is  nog  wel  in  ftaat,  met  het  bloote  Oog,  de^L^x2XI7# 

Ge-*>5- 
/ent.  Dit  laatfte  is  in  zeker  opzigt  waar ;  doch  het  eerfte  kan 

niet  beftaan*  De  Mieren  brengen  de  Plantluizen  niet  voort , 

cn  het  nadeel ,  dat  zy  aan  het  Geboomte  toebrengen ,  dooi 

daar  op  te  loopen  ,  is  gering.  Doktor  Scopoli,  in  te^ 

gendcel,  zegt,  dat  zy  de  Plantluizen  beminnen;  doch  omee 

uit  te  zuigen,  gelyk  de  eeneMenfch  dennnder,  hedendaags, 

zo  dikwils  doet,  Has  amant  Formica ,  toque  fine  vijitant , 

quo  Homo  Hominem  ,  hoe  &vo  yfdpiflime.  Utf.  p.  136. 

(t)  CHOMEL.  Huiihwdclyk  Woordenboek,  op  Ongediert* 
lt  Deel.  X.  Stuk.  C  c  4 
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V.      Geftalte  te  onderfcheiden ,  welke  in  deongé* 

ÊxXl v"  v*cu£e^e  eenigermaate  Lüisagtig  zig  vertoont  * 

jHoopd  #  hoewel  de  gevleugelde  meer  naar  een  Mug  ge- 
stük.   ]ykeo.   Men  kan  daar  van  oordeelen  uit  onze 

Afbeeldingen  Fig.  i  en  2 ,  die  door  vergroo 

ting  met  het  Mikroskoop  getekénd  zyn.  De 

natuurlyke  grootte  van  fommige  Flantluizeo 

blykt  nader  uit  Fig.  3,  alwaar  dezelven  aaii 

het   omgekrulde  Takje  van  een  Lindeboom 

vertoond  worden.  Eenige  verfchillendheden ,  ift 

de  Geftake van deezelnfekten plaats  hebbende, 

openbaaren  zig  in  Fig.  4,  en  5,  met  de  eer- 

ften  vergeleeken;  wordende  daar  die  van  de 

Linden ,  benevens  die  van  den  Eikeboom  met 

de  lange  Snuit,  wat  groocer  dan  natuurlyk, 

voorgefteld. 

Men  kan  in  't  algemeen  zeggen ,  dat  zy  den 

Kop  klein  hebben  ten  opzigt  van  het  Lighaam , 

het  welk  rondagtig  of  Ey  rorid,  in  fommigen  by- 

na  half  Klootrond  is ,  in  anderen  langwerpig ,  eo  ̂ 

van  agteren  eenigermaate  puntig.  De  Eek  be- 

ftaat ,  als  gemeld  is,  in  een  Snuitje,  van  meer 

of  minder  langte.  Op  het  Agterlyf,  aan  het 

end ,  hebben  veelen  twee  Hoorntjes  of  Pyp- 

jes,  die  opwaards  (taan,  en  waar  uit  zig  ze- 

kere Honigagtige  Stoffe  ontlaft,  waar  de  Mie- 

ren ,  zo  men  wil ,  op  verflingerd  zyn.  In  ee» 

nigen ,  wien  deeze  Hoorntjes  ontbreeken ,  heeft 

de  Heer  Reaümüs  twee  kleine  ronde  rand- 

*kehrds  jes  *  waargenomen,  die  hy  oordeelt  van  den 

VinuUircs  zqk^qü  dienfl;  te  kunnen  zyn.   De  Pooten  zyn 

dun  3 
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dun,  de  Sprieten  in  fommigen  zeer  lang,  ja  v. 

langer  dan  het  Lyf  in  cenige  Soorten ,  die  de-  ̂ XaÏ V* 
zeiven  agterwaards  op  de  Rug  neer  leggende  Hoofd- 

hebben.  
STUK* 

De  Kleur  is  hét  gene  de  Plantluizen  wel  al*  vcrfchilSfea* 

lermeeft  onderfchtidt*  Men  vindt  'er  een  groot dcKleut4 

getal ,  die  groen  zyn  ;  hoewel  met  veelerley 

Veranderingen,  van  bruin, helder,  en  geelagtig 

of  bleek  groen :  ook  zyn  'er  zwarte  ,  witte  $ 

Brons-  en  Kaneelkleurige.  Zy  fchynen  we! 

van  Kleur  te  veranderen :  alzo  men  in  Auguf- 

tus,  op  de  Roozeboomeo ,  'er  vind:  die  bleek 

rood  zyn  of  Roozekleur ;  terwyl  zy ,  in  de  voor- 

gaande Maanden,  groen  waren  op  dat  Gewasè 

Op  meer  andere  Boomen  vindt  menze  in  de 

lierfit  röodagtig;  daar  zy,  te  vooren ,  groen 

ge  wee  ft  waren.  Waaifchynlyk  zal  de  over- 

vloed van  groen  Sap ,  in  de  Zomer  en  't  Voor- 

jaar, haar  die  Kleur  geeven.  Bovendien  zyn 

fommige  Plantluizen  dof,  anderen  glanzig:  ge- 

lyk  dit  ondericheid  duidelyk  blykt,  in  die  vaa 

de  Vlier  en  Abfikooze-  boomen.  Ook  zyn  die 

der  Boeren  Boonen  Fiuweelagtig  zwart  of  bruin* 

Men  vindt  'er,  die  zig  als  heerlyk  gevernift 
venoonen,  of  niet  een  glans  van  gebruineerd 

Koper ;  gelyk  die  van  't  Reinevarcn ,  van  de 
Haazen-Latcuw  of  Melkdiftel;  benevens  een 

groote  Soort,  die  fbmtydsop  de  Eiken  gevon- 

den wordt,  en  verfchtide  anderen.  Daaren- 

tegen ziet  menze,  fomtyds ,  op  de  Aalbcflen 

óf  elders,  Parlemoer- Kleur,  en  als  Hooruagtig 

I.  Deel.  X,  Stuk.  Cc  S  van 
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Beschuving  van 

V.      van  Huid :  het  welke  doorgaans ,  gelyk  gezegd 

XXXIV.  is>  een  zwaare  Ongefteldheid  te  kennen  geeft* 

Hoofd-  De  meeften  zyn  van  ééne ,  doch  men  vindt  'er 

TÜK#     ook  van  meer  Kleuren ;  gelyk  die  van  de  Alft  9 
op  welken  het  wit  en  bruin  wel  gemengeld  zyn. 

De  Veldzuuring  levert  Luizen  uit ,  wier  voor- 

fte  en  agterfte  deel  zwart  is ,  het  midden  groen : 

die  van  de  Berken  en  eenige  van  de  Wilgen 

zyn  zeer  fraay  met  groen  en  zwart  geplekt. 

e  ̂   De  Heer  Reaumur,  door  wien alle  deeze 
Soorten.  7 

Byzonderheden  waargenomen  zyn ,  durfde  eg. 

ter  niet  verzekeren  of  alle  de  genen ,  die  tot 

byzondere  Planten  behooren  ,  van  byzondere 

Soort  zyn.  Hy  hadt  gezien  5  dat  de  Plantluizen 

zig  van  de  Alfl  verfpreidden  op  nabuurige 

Kruiden ,  van  een  laffe  fmaak.  Ik  meen  ook 

dikwils  gezien  te  hebben ,  dat  die  der  Boeren- 

Boonen,  by  voorbeeld,  de  nevensdaande Boo- 

men,  veel  harder  van  zelfftandigheid,  hebben 

aangelloken  en  befmet.  LinnjEüs  niettemin 

heeft  deeze  Infekten  onderfcheiden  naar  de  Ge* 

waden ,  waar  op  zy  zig  gemeenlyk  onthouden ; 

om  dat  het  Soortelyk  verfchil  zo  moeielyk  te 

befchryven  en  te  bepaalen  was  (*> 

t.        (O  Plantluis  der  roode  Aalbezie-Boomen. 
Aphis  Ribis.  t 

Tlantluisder  i-«  b  E  U- 

AalbeÜen.  Species  difficiie  diftinguiintur  ,  diffkilius  definiuntur. 

Syft.  Nat.  X. 
(i)  Aphis  Ribis  mbri.  Faun.  Suec,  704..  Leeuw.  Atc. 

Epift.  90.  P-  545%  T.  54.8.  BLANCK.  Inf.  164.»  T.  14.  f. 

B.  E.  FlUSCH  Inf  XI.  p.  91  T.  14,  REAUM,  Inf.  III. 
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Leeuwenhoek,  Blankaart  en  v. 

Frisch  ,  hebben  deeze  Bladluizen  der  Aal-  ̂ j^v, 
beffen  waargenomen  cn  afgebeeld.  Die  van  Hoofd- 

Reaumur,  ondert  uflchen ,  welke  Linn^us  stuk. 

aangehaald  heeft,  onthouden  zig  niet  op  de 

Aalbeffen,  maar  op  die  Boomen,  welken  wy 

Schotfe  Linden  noemen,  en  die  te  Parys  gemeen- 

lyk  den  naam  voeren  van  Sycomore.  Hec  fchynt 

dat  de  gelykenis  van  de  figuur  der  afgebeelde 

Bladeren  onzen  Autheur  bedroogen  heeft  (*). 

Op  Plaat  XXIV  van  Reaumür,  in  (Fig.  4), 

is  het  Blad  van  een  Aalbeffe-boom  afgebeeld, 

en  de  Koobbelagtigheden  ,  daar  op  ,  aan  de 

andere  zydc  hol ,  weet  men  dat  zeer  dikwils 

voorkomen,  zynde  van  binnen  met  Plantluizen 

geftoffeerd.  Deeze  Knobbeltjes  hebben  de 

natuurlyke  Kleur  van  het  Blad  niet.  Zy  zyn 

bleeker  groen  of  geelagtig,  en  dikwils  rood, 

ja  hoogrood,  Men  befpeurt  ook  dat  het  Blad 

aldaar  dikker  is,  dan  elders,  doordien,  we- 

gens het  fteeken  en  zuigen  van  die  Infekten , 

een  grooter  toevloed  van  Sappen  der  waards 

is  geweeft ;  zo  de  Heer  Reaümür  aanmerkt, 

Zy  hebben  de  grootte  van  een  Luis,  en  zyn 

in  de  jongheid  geelagtig,  in  de  volwaflenheid 

bruinagtig  groen ,  volgens  onzen  Autheur. 

De 

(*)  In  't  Syft.  Nat  Ed.  X,  is  deeze  fout  begaan, en  in  \ 
Ctmpend.  van  Leiden  nagevolgd  In  de  Faun.  Suec.  Ed,  II. 

is  een  nieuwe  gemaakt  met  te  zetten  :  Tab.  XXII.  Fig,  4, 
dat  een  Blantluis  is  van  de  Melk  of  Gan/.e  difleL 

Ic  Deel.  X.  Stuk. 
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B  E  S  C  H  R  Y  V  I  N  G  VAN 

V.        De  Plantluizen  der  Schotfche  Linden,  iü 

XXxfv,tegeDdeeI>  lchikken  ziS  °P  de  Oppervlakte 

Hoofd   der  Bladen,  nevens  elkander,  en  houden  zig 

stuk»    zo  ftjj^  fat  menze  njec  becer  vergelyken  kan , 

^erschotfe  dan  by  een  troep  Schaapen  of  Lammeren» 

Undeu.  ̂ ie  ̂ y  elkander  neder  leggen  op  het  heetfte 

van  den  Dag»  Zy  hebben  zelfs  de  Koppen, 

even  als  het  Wolvee ,  naaf  om  laag  geboo- 

gen  ;  doch  met  dit  verfchil  ,  dat  ,  daar  de 

Lammeren  zulks  doen  om  te  ruften;  deeze 

Infekten  haar  Kop  dus  naar  het  Blad  buigen» 

om  'er  te  dieper,  met  haar  Snuitje,  tekunneo 

inbooren.  't  Aanmerkelykfte  is,  dat  zy  in  't 
ronde,  als  by  ryën,  om  elkander  heen  gelegd 

zyn,  maakende  zekere  Plekken  op  het  Blad» 

waar  by  zig  fomtyds  een  grootere  Plantluis» 

die  de  Moer  is,  bevindt» 

n.        (2)  Plantluis  van  de  Olme-  of  Tpe  Boomcn. 

acn.e01"  Op  de  Bladen  dier  Boomen  ontmoet  men 
wel  de  aanmerkelykfte  Knobbelagtigheden  van 

deezen  Aart,  die  gemeenlyk  van  grootte  als 

de  zogenaamde  Groote  Noocen ,  doch  fomtyds 

als  Hazelnooten,  en  in  eenige  Jaaren,  weder- 

om ,  van  grootte  als  een  Vuift  zyn.  Van  mid- 

delmaatigc  grootte  zynde,  vertoont  zig  weinig 

overblyfzel  van  het  Blad ,  dat  byna  geheel  ge- 

bruikt  is  om  deezen  Knobbel  te  formeeren ,  en men 

fi)  Aphis  UJmi  cïtmpeftris.  Fauk.  Suec,  705.  /f.  Scan,  !•$ 

KKAUM.  Inf.  III,  T.  25.  f.  4-7« 
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men  moet  zig  verwonderen ,  dat  het  genoegzaam  y9 

daar  toe  zy  geweeft.   Men  vindtze  van  binnen  Afdeed 
XXXIV 

hol  en  door  een  menigte  van  Plantluizen  be-  h()0FI>! 

woond ,  waar  van  de  kleinere  groenagtig  zyn  stuc, 

van  Kleur,  de  grootere  het  Lyf  uit  den  roffea 

hebben ,  met  een  witte  Wolligheid  befprengd» 

De  Heer  Doktor  Geoffroy  hadt  deeze 

Blaazen  met  en  benevens  de  verfcheiderley 

Stoffen  ,  die  'er  behalve  de  Infekten  in  vervat 

zyn  ,  zeer  wel  befchreeven  (*).  Het  voornaa* 

ine  oogmerk  van  dien  Heer  was ,  dceze  Blaas» 

agtige  Knobbels  te  vergelyken  met  anderen , 

die  men  uit  China  overgebragt  hadt,  en  die 

aldaar  in  gebruik  zyn  tot  de  Verwery.  Zoda- 

Bigen ,  genaamd  Basgendges  of  Baizonges ,  wor- 

den ook  in  Perfie  en  de  Levant,  onder  de 

Cocchenilje,  tot  het  Verwen  van  Karmozyn 

rood  gebezigd  (f> 

De  Heer  Reaümur,  willende  waarneemen  -.> 

op  wat  manier  deezc  Blaazen  geformeerd  wor- 

den, vondt  'er  geene  voor  het  begin  van  Juny, 
en  zy  waren  toen  nog  zeer  klein.  In  de  kléin- 

Hen  bevondt  zig  maar  ééne  Plantluis ,  en  wel 

zodanig  eene,  die  gereed  was  om  Jongen  te 

werpen :  in  grootere  vondt  hy  eene  Moer  mee 

één  of  meer  Jongen,  naar  dat  de  Blaazen  of 

Knobbels  grooter  waren:  zo  dat  zy  fomtyds 

tot 

(*)  Ment.  de  VAcad  Royale  des  Serene,  de  Parts ,  de  172+. 

(t)  BONNET,  Obferv*  fur  les  Pucerons»  I.  Part.  p.  iz% 

Vergeleeken  met  Pommït  des  Drofues, 

i,  Df.su  x.  Stuk. 
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V.      tot  dertig  Jongen  toe  inhielden.    De  kleine 

XXX n/k*  glaasjes  waren  van  alle  kanten  digt ,  niet  open  9 

Hoofd-  g^Y^  ̂ e  ̂ er  Aalbefle-Bladen,    Dit  is  eene  by- 

stuk,    zonderheid,  miflchien  afhangende  van  den  aart 

van  't  Sap  of  van  de  zeifftandigheid  der  Bla- 

den :  dewyl  het  onbetwiftelyk  fchynt  te  zyn , 

dat  de  eene  zo  wel  als  de  andere  ,  door  eene 

uitzwelling  van  het  Blad  op  de  plaats ,  die  van 

de  Plantluis  geftoken  is,  worden  voorcgebragt» 

•nt.        (3)  Plantluis  van  de  Pinkjlernakelen. 
Taftin ac 

van  de  Pi  nk- 
flcrnakeicn.i  In  Sweeden  heeft  men,  op  de  Bladen  van 

deezc  Plant,  een  Soort  van  Plantluizen  ge- 

vonden ,  die  het  Lyf  groen  heeft ,  den  Kop , 

da  Sprieten,  de  bult  van  't  Borftftuk  en  de 
enden  der  Pooten  zwart;  de  Wieken  wit;  en 

aanhaDgzeltjes ,  die  beweeglyk  zyn,  aan  de  zy- 

den  van  den  Buik. 

iv#        (4)  Plantluis  van  de  zwarte  Vlier. 
Sambuci* 

bo^men1.1^"  **et  18  zeer  gemeen  >  de  Jonge  Scheuten  van 
onze  gewoone  Vlierboomen  ,  en  zelfs  de  Steelt- 

jes der  Bladen  bekleed  te  zien  met  een  geheel 

overtrekzel  van  Plantluizen,  die  donker  blaauw 

of  zwartagtig  zyn  van  Kleur.  Deeze  hebben 

een  geheel  andere  Leevensmanier  dan  die  der 

01- 

O)  Aphis  Paftinaoc  fotlvx.  Faun,  Suec.  706. 

(4)  Aphis  Sambuci  ̂ nigrae.  Faun,  S/e  .  707.  Cimcx  exiguus 

ccefius.  LIST.  Loq.  39I.  FfiiSCH.  In/.  XI.  p.  14.  T.  18. 

Kt  W Al.  Inf.  III,  T.  li.  5-15. 
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Olmen:  zy  onthouden zig ,  naamelyk,  in  de  o-  V. 

pen  Lugt,  en  zyn  daarom  ook  meer  Toevallen  xxxiv" 
onderhevig.    Dikwils  vindt  men  op  de  kleine-  Hoofd- 

re ,  die  tegen  de  Bafl:  aan  zitten  ;  eenige  groo-  STÜK* 

teren;  doch  allen  houden  zy  zig  byna  geheel 

ftil ,  terwyl  zy  met  haare  Snuitjes  het  Sap  uit 

de  Steelen  of  Takjes  zuigen. 

Frisch  heeft  wel  te  regt  opgemerkt,  dat 

men  deeze  Soort  van  Plantluizen  ook  op  de 

Kerfeboomen ,  de  Zuuring  en  andere  Kruiden  * 

zelfs  op  de  AKI  ontmoet;  hoewel  de  Kleur  een 

weinig  verfchillende  is#  Zy  moeten  zig  dan 

caar  allerley  Soort  van  Sappen  fchikken  kun- 

nen: laf,  zuur  cn  bitter,  alles  moet  van  haar 

Smaak  zyn*  Ik  twyfel  uit  de  Levensmanier  , 

Geftalte  en  Kleur ,  niet ,  of  het  zyn  ook  der* 

gelyke,  met  welke  zo  dikwils  de  toppen  van 

de  Stengen  der  Boeren-Boonen  dermaate  bezet 

raaken  ,  dat  men  die  d^swcgen  genoodzaakt  is 

te  toppen. 

(5)  Plantluis  van  de  Patich»  Planten,  v. Runüciz. 

Op  die  Soort  van  wilde  Water-Patich ,  wel-tivc^  dePa" 
ke  de  fcherpe  f  genoemd  wordt ,  van  wegen  de 

puntigheid  der  Bladen  ,  onthoudt  zig  een  Plant- 

luis,  welke  het  Lyf  Koperig  zwart,  de  Sprie- 

ten zwart ,  of  wit  met  zwarte  tippen  heeft ; 

de  Pooten  witagtig  met  zwarte  Knietjes ;  aan 

*t  Staart-end  fpitfe  Hoorntjes. 

co 

($)  Aphis  Rumlcis  LapsthL  F**n9  $m.  jo$, 

I*  DEKL  X.  STUK, 

acutum 
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V.        (6)  Plantluis  der  Wilde  Krifius-Oogen. 

XXXIV.      De  Plantluizen,  op  dit  Kruid,  dat  aan  de 

Hoofd-  jcanten  $er  vVcgen  en  Wateren,  in  Zandige stuk.  .  ° 

vr       Landft reeken  van  Holland ,  vry  gemeen  is  (*) , 

Lycfod's.  voorkomende  ,  hebben  een  glimmend  zwane 

Oogen.      Kleur  ,  als  of  zy  gepolyfl;  waren. 

Padi.       (?)  Plantluis  van  de  Vogelkerfen. 
van  dc  Vo- 

gelkerfen.     Volgens  den  Soortciyken  bynaam  van  onzen 

Autheur,  behoort  dit  Infekt  tot  de  zogenaamde 

Wilde  of  Vogelkerfen ,  die  by  trosjes  groei  - 

jen  s  en  niet  eetbaar  zyn  of  gegeten  worden 

van  den  Menfch  (f).  Deeze  Boom,  naamelyk, 

wordt  voor  den  Padus  van  Theophrastüs 

aangezien.    Die,  evenwel,  waar  van  Rkau- 

mür  de   aangehaalde  Afbeeldingen  geefc  , 

kwamen  op  de  Pruimboomen  voor,  welke  ei- 

gentlyk  deezen  naam  voeren.    Ook  heeft  de 

Heer  de  Geer,  in S weeden,  zyne Waarnee* 

mingen  omtrent  de  Paaring  der  Plant- of  Boom* 

luizen*,  waar  van  voorheen  gemeld  is  (§), 

voor- 

(6)  Aphis  Lychnidis  dioiccc.  SyJ?.  Nat»  X.  Aphis  Cucuba* 
li.  Faun.  Suec.  719, 

(*)  Lychnis  fylveftns  ,  leu  Aquatica  ,  purpurea  flrnplex. 
C.  B.  Pin. 

(7)  Aphis  Pritnï  Padi.  Syft.  Nat.  X.  Heaü  M.  /«/.III» 

T.  ij.  f.  9,  10. 

("f)  Cerafus  racemofa  fylveftris,  fru&u  non  eduli.  C,  B. 
Pin. 

(})  Zie  bladz,  398',  hier  voQr,  en  Uitgez.  Verhand.  V. 
Deel.  black.  255,  enz. 
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voornaamelyk  in  'c  werk  gefield  op  die  der  V. 

Pr  u  i  meboo  men .  ^  xxi  V * 
Van  alic  vcrfcheidenhcden  ,  welke  in  de  Hoofd- 

verandering  van  de  figuur  der  Bladen  door  ge-  STÜK; 
melde  Mekten  plaats  hebben  ,   levert  deeze    van  de 

Boom  ,  zegt  Reaumur,  voorbeelden  uit , Jj^" 
die  van  zeer  eenvoudige  oorzaaken  afhanglyk 

zyn.    Wanneer  zy  zig  neerzetten  op  een  Blad, 

dat  reeds  tot  zyne  grootte  en  vaflheid  is  ge- 

komen, zo  blyft  deszelfs  figuur  onveranderd: 

maar  als  de  Bladen,  waar  op  zy  zig  neerflaan, 

nog  jong  en  teder  zyn;  gelyk  in  't  Voorjaar, 

wanneer  de  Boom  eerft  Bladeren  krygt;  als. 

dan  ziet  men  aan  denzelven  byna  niets  dan 

zulke  Bladeren ,  v/elke  aan  twee  kanten ,  bin« 

nenwaards,  naar  de  middelrib  zyn  opgerold, 

en  waar  binnen  zig  eenige  Plantluizen  gehuis- 

veft  bevinden.    Op  die  Bladen,  in  tegendeel, 

wélke  vlak  gebleeven  zyn,  bevinden  zyzig, 

hier  en  daar ,  ook  in  menigte ,  en  deeze  ziec 

men ,  van  tyd  tot  tyd ,  allen  te  gelyk  of  agter 

elkander,  het  agterfte  om  hoog  heffen,  ruften- 

de dan  alleenlyk  op  de  twee  voorfte  Pooten; 

waar  in  alle  haar  beweeging  fchynt  te  beftaan* 

Waarfcbynlyk  zal  dezelve  dienen ,  om  te  fter- 

ker  te  kunnen  zuigen,  doordien  zydus,  mes 

de  Snuit ,  dieper  in  het  Blad  doordringen. 

(8)  Plantluis  van  de  Rooze-boomen.  v??r. IN*  van  de  Rgq. 

(t)  Aphis  Kofe.  Syïï.  Nat.  X.  REAÜM,  Inf.  III.  T,  21.  «-boomwu 
f.  i-4. 
U  ©EEL.  X,  stuk*  Dd 



4ï8    Beschuyving  van 

V.        "Linkje  vs  fchryfc  aan  deeze  de  Woonplaats 

JüOttv"  toe  iö  dc  W*lde  of  Hoodsroozen ,  en  wel  aan 

Hoofd-  derzelver  Takken ,  geevende  'er  zwarte  Hoor- 

stuk.  nen  ̂   ea  Sprieten  aan ,  byna  zo  lang  als  't  Lyf , 

dat  groen  is  of  roodagtig,  met  de  Knietjes  der 

Pooten  zwartgroen.  Reaömur  merkt  aan  » 

dat  men ,  in  de  Maand  Auguftus ,  op  de  Roo- 

zoboomeo  ,  Plantluizen  vindt  die  bleekrood, 

ja  fommigen  Rooskleur  zyn ;  doch  in  de  vroe- 

gere Maanden  niet  dan  groene  (*). 

ix.        (g)  Plantluis  van  de  ■  Linde*boomen. 

van  deLin-       _  _ 
den.  Door  Frisciï  zyn  deeze  Infekten,  onder 

j^**^Lden  naam  van  Boom-bladluizen  op  de  Linden, 
waargenomen»  en  dus  befchreeven.  De  Man- 

netjes ,  zegt  hy  ,  zyn  geelgroen  ,  doch  hebben 

een  dubbelde  ry  van  zwarte  vlakjes  op  de  Rug, 

èn  zwarte  Sprieten  ,  ieder  uit  vier  Leedjes  be- 

ftaande.  De  Schenkels  aan  de  Agterpooten 

zyn  voor  een  derde  deel  zwart;  de  Oogen 

fchoon  hoog  rood.  De  Jongen  zyn  witagtig, 

en  op  de  Rug  getekend  met  twee  ryën  van 

zwarte  Stippen,  als  ook  ééne  op  ieder  zyde; 

op  het  Halsfchild  vier  Stippen ,  in  't  vierkant 
geplaatfi ,  en  op  hec  Voorhoofd  twee  ftreep- 

jes. De  Geftalte,  welke  hy  aan  deeze  Plantlui- zen 

(*)  Vergelyk  bladz,   409,  hier  voor. 
(9)  Aphis  Tilisc  Europan.  Syft.  Nat,  X.  Pediculus  arboreus 

TiMa.  F 11 1  s c  h,  Inf.  XI.  p.  13.  T.  17,  Reau m.  ïnf.  JU, 

T.  2J.  f,  I-g. 
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2en  geeft ,  is  vry  langwerpig  >  daar  de  Af beel-  V# 

ding  van  Reaümur  haar  gelyk  in  Fig.  4>  xx°XiV* 
rond  en  dik  vertoont,  zynde  het  Infekt  wat  Hoofd- 

vergroot ,  het  welke  blykbaar  is  door  vergely-  stuk* 

king  met  Fig,  3,  waar  in  de  zonderlinge  uit- 

werking  van  deeze  Plantluizen  op  de  Scheutjes 

der  Lindeboomen  wordt  voorgefteld.  Zulk  een 

Takje,  naamelyk  ,  aan  de  eene  zyde  uicgezoo. 

gen  zynde  door  deeze  Infektcn,  krimpt  aldaar 

in,  en  wordt  krom;  middelerwyl  voortgaande 

met  groeijen ,  gaat  ook  de  omkromming  haaren 

gang,  tot  dat  het  Takje,  eindelyk,  de  geftalte 

van  een  Kurk etrekker  aanneemt,  onder  de  uit- 

fcbietende  Bladeren  ,  die  hetzelve  bedekken. 

De  Plantluizen  zyn  aldaar  meeftendeels  aan  de 

holle  zyde  gehuisveft,  en  worden  door  deeze 

bosjes  van  Bladeren  befchut  voor  Regen  en 

Zonnefchyn.    Iets  dergelyks  kan  men  aan  de 

toppen  der  Aalbeffeboomen  waarneemen  ,  en 

leeren  hoe  de  Natuur  door  de  eenvoudigfte  en 

zwakfte  middelen ,  dikwils  ,  verbaazende  uit- 

werkingen voortbrengt*    Men  vindt  fomtyds 

Linden  Takken,  van  een  Duim  dik,  op  derge. 

lyke  wyze,  en  waarfchynelyk  door  de  zelfde 

oorzaak ,  Slangswyze  omgedraaid* 

(10)  Plantluis  van  de  Kool.  %  x. 

Van  deeze  Plantluizen,  die zig  aan  de  agter.vaud
eK°o1, 

zyde 

(10)  Aphis  Braflicar  oleracear.  Syft.  Nat.   X.  Pcdiculus 

Btafficz.  Frisch.  /«ƒ.  XI.  p.  10.  T.  3.  f,  ij, 
h  Dü£L.  X*  STÜK.  D  d  2 
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Beschryvinc  van 

V.     zyde  der  Kools- bladeren  onthouden,  en  de 

XXXIV1  Bladen  dcen  ëeel  worden,  fpreekt  Frisch 

Hoofd.'  omftandig,  zeggende,  dat  mendezelven,  on. 
stuk    jer  het  Land  volk,  aanziet  voor  een  Meeldaauw: 

want  het  Lyf  is,  op  den  groenen  Grond,  als 

met  Meel  beftrooid.   Men  vindt  ze  niet  op 

Kool  die  genoegzaam  vogt  heeft,  en  in  volle 

Wasdom  ftaat  ,  maar  dan  ,  wanneer  dezelve 

kragteloos  wordt  door  de  Zomerhitte.   Als  het 

zagt  Weder  is,  blyven  zy  'er  op  tot  in  den 
Herfft. 

Op  de  Plompen,  het  Fonteinkruid  en  andere 

dryvende  Waterplanten  ,  heeft  de  Heer  de 

Geer,  in  de  Maand  Auguftus,  ook  Luisjes 

waargenomen. 

der  Water- 
planten. 

XI. 
Cracca. 
van  de 
"Wikken, 

xir. 
La&uc£, 
yan  de 
Meikdiftd. 

(n)  Plantluis  van  de  wilde  Wikken» 

Een  Onkruid,  dat  op  de  Bouwlanden,  on« 

der  't  Koorn  groeijende ,  gevonden  wordt ,  le- 
vert decze  foort  van  Plantluizen  uit,  die  het 

Lyf  Eyrondagtig  ,  gerand ,  Loodkleurig  zwart 

en  als  met  Meel  befprengd  hebben. 

(12)  Plantluis  van  de  Melkdijlel. 

De  Heer  Reaumur  hadt  op  de  Melkdif- 

tel,  een  zeer  bekend  Wild  Gewas,  dat  overal, 

waar  men  het  kwetft,  een  Melkagtig  Sap  uit- 

geeft, 

(11)  Aphis  Vlcix  Craccx.  Syft*  Nat.  X. 

(12)  Aphis  Lacfcuc*.  Syjl,  Na^  X,  KE  AUM»  lnf% 
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geeft ,  een  byzondere  foorc  van  Luizen  waar-  v. 

genomen,  die  een  klein  Vliezig  ftaartje,  ̂ at  xxxfv' 
opwaards  omgeboogen  was,  cn  langer  dan  in  Hoofo- 

de  meefte  andere  Soorten  9  droegen.    Onder  stuk. 

deeze  waren  eenigen  dof  zwart ,  anderen  glanzig 

van  Kleur,  L 1  n  n  je  u  s  haalt  R  e  a  u  m  u  a  aan , 

doch  fchryfc  deeze  Plantluizen ,  miflchien  by 

mistafling ,  aan  de  Salade  toe  (*). 

(13)  Plantluis  der  Dijlelen. 

Die  foort  van  Plant ,  onder  de  Diftelen  be-  dérDiftcien, 

hoorende,  welke  men  in  Noord-Holland,  ge- 

ineenlyk,  Stekels  noemt  (f);  voedt  een  foort 

van  Plantluizen,  welke  bruin  is  van  Kleur, 

met  zes  ryën  van  verheven  Hippen  op  de  Rug. 

(14)  Plantluis  der  Doornen. 
XIV. 

Deeze  onthoudt  zig  aan  de  Steelen  der  Door-  döiDoorncn 

nen ,  zynde  geheel  Koperglanzig  zwaru 

(15)  Plantluis  van  't  Reinevaren. 

°P  XV. 

'J^UYléLCCt' 

(*)  Ik  zeg,  miflchien  by  mistafling,  en  waarfchynlyk  welvan'rRei- 

zo :  aangezien  hy  'er  zelfs  byvoegt    habitat  in  La&uca  Ole -  lievaren. 

Tdcea.    Na  is  'er,  onder  de  Soorten  van  Laiïucx,  by  hem, 
geen  eene  met  dien  bynaam  bekend ,  en  wel  een  Soncbus  Ole- 

raceus ,  dat  is,  onze  gewoone  Melkdifte!.    In  Faun.  Suec. 

Ed.  II.  heeft  zyn  Ed  deeze  Soort  geheel  overgefbgen. 

(13)  Aphis  Serratulce  arvenlïs.  Faun.  Suec.  713.  lu  Wgath^ 

307. 

("1")  Carduus  Vinearum  repens,  Sonchi  folio.  C,  B.  Pin> 

(14)  Aphis  Cardui.  Faun.  Sutc.  714. 

(15)  Aphis  Taaaceti  vulgaris.  Syft.  Nat.  X, 

DEEL.  X,  StUX*  Dd  3 
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V.         Op  de  Bladen  van  't  Reinevaren  onthoudt 

XXXIV.  zig  eeu  anclere  Soorc  van  Plantluizen ,  dan  die 

Hoofd,  aan  de  Steelen  van  dit  Kruid  gevonden  wordt, 

stuk.    ZyDcje  verfcheide  Planten  gemeen.    De  ecrft- 
gemelde  is  ros  van  Kleur,  met  de  Sprieten  en 

Poot  en  bleeker,  de  Hoorntjes  ,  van  agteren* 

bruin. 

Ab/Zln        (l6)  Plantluis  mn  de  Alft- van  dcAlft. 

De  Alft  of  Alfem  ,  wegens  haare  uitfïeeken- 

de  bitterheid  zeer  bekend ,  voedt  Plantluizen 

die  zwart  zyn  met  de  Rug  Afchgraauw ,  en  op 

*t  midden  van  dezelve  een  groote  bruine  Vlak. 

Men  vindt  deeze  op  verfcheide  Soorten  van 

dat  Kruid. 

xvn.       Ci  7)  Plantluis  van  de  Wilde  Jacéa. 

vandejacea.  ^  Steelen  van  de  wilde  Jacé3,  die  ge- 
meenlyk  de  Zwarte  genoemd  wordt,  vindt  men 

deeze  Plantluizen ,  die  zwart  zyn ,  met  het  ag- 

terfte  van  het  Lyf  uit  den  bruinen  roodagtig , 

en  de  Wieken  wit. 

xvnt.      (18)  Plantluis  van  de  Bcrkcboomm. JBetuU, 

van  ss-  £)eeze  soort  vjncjc  men ,  doch  niet  zeer  veel, 
op  de  Berke.boomen  in  Sweeden.  Zy  is  zeer 

klein ,  en  heeft  het  Lyf  bleekgroen ,  met  vier 

zwart- 

fltf)  Aphis  Artemifoe  Abfïnthii»  Faun*  Suec.  715. 

(17)  Aphis  Centauren  Jacex.  Faun,  Suet.  7I£.j 

Aphis  Betuhe  albs.  Faun.  Suec,  717, 
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zwartagtige  Stippen  aan  den  rand  van  ieder  In*  V. 

fnyding,  wederzyds.  XKXIV^ 

(19)  Plantluis  van  de  Eiken.  stuk, 

xtx. Deeze  komt  voor  ,  onder  den  naam  van  Roboris. 

Plantluis  der  Eiken  ,  die  zwart  is ,  mee  afge-  ̂ el 

fleeten  zwarte  Hoorntjes  op  het  midden  van 

'c  Agterlyf.  Zy  is  taamdyk  groot,  en  ont- 

houdt zig  op  de  takken  der  Eikeboomen,  Het 

fchynt  die  Soort  zyn ,  waar  van  dc  Heer  Bon- 

net zegt,  dat  dezelve,  in  zeker  cpzigt,  de 

Olyphant  der  Planduizen  genoemd  zou  kunnen 

worden.  Hy  hadt  'er  gezien,  met  het  Lyf  zo 

groot  als  dat  van  een  gewoone  Vlieg  y  en  mis- 

fchien  nog  grooter.  Zy  leeven ,  zegt  hy,  op 

de  Eiken,  en  zitten  gemeenlyk  aan  Takken, 

die  begonnen  hebben  bruin  te  worden,  hoe- 

wel ik  ze  ook  op  zeer  jonge  Takjes  gevonden  heb. 

In  deHerfft  zyn  zy  allergemeen  ft,  voornaame- 

lyk  omtrent  de  Maanden  Oktober  en  Novem- 

ber. Haar  Kleur  is, kort  vcor  de  volwaflenhe«d 

donker-bruin  ,  met  de  Pcoten  ,  Sprieten  en 

Snuit ,  roodagtig  of  Kaftanje  -  bruin.  In  plaats 

van  Hoorntjes  hebben  zy  niet  dan  twee  rondo 

Knobbeltjes.  De  langce  van  haar  Snuitje  is 

omtrent  twee  derden  van  die  van  'c  Lyf.  Men 

vindt  'er  gewiekte  en  ongewiekte  onder  ̂   gelyl: 

in  alle  de  Soorten  van  deeze  Inlëkten  (*).  G  È* 

o  g- 
(*)  Obferv.  fur  les  Puccrtns.  Part.  I.  p,  119. 

(19)  Aphis  Quercus  Roboris  nigra,  corniciilis  obfoletls 
lïiedii  Abdominis.  Syft*  Nat.  X. 

I.  Deel,  x,  stuk.  D  d  4 
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V.     o ff R o y  zegt,  dat  hy  onder  zyne  Plantluizcti 

XXXI  v"  van  deD  Eikeboom,  die  van  Kleur  zwart-bruin 
Hoofd,  waren ,  geen  gevleugelde  gevonden  hadt 

stuk.       Gemelde  Heer  deeze  Plantluizen,  die  een 

zonderlinge  fterke  Reuk  hadden ,  met  een  Ver- 

grootglas befchouwende  ,  bevondt,  dat  die  af- 

gefleeten  Hoorntjes  of  Cirkelswyze  randjes  niet 

open  waren,  en  dus  onbekwaam  om  het  Vogt 

uit  te  werpen  ,  dat  naar  Honig  zweemt,  Zy 

doen  zulks,  zegt  hy,  door  het  Fondament, 

even  als  de  Plantluis  van  het  Paapenhout,  daar 

tziebladz,  ik  de  Hiftorie  van  befchreeven  heb  f  :  te  wce* 

ten  met  het  agterfte  om  hoog  te  ligten ,  en  haar 

agterfte  Pooten  te  beweegen.    Hy  bevondt 

ook,  in  deeze  groote  Plantluizen,  dat  de  Leg 

onder  het  Aarsgat,  en  daar  van  verfchillende 

was. 

„  Het  is  niet  zo  gemakkelyk  (vervolgt  hy,) 

„  als  men  zig  wel  mogt  verbeelden,  om  van 

„  deeze  Infekten ,  fchoon  op  Takken ,  die  by- 

„  na  kaal  zyn ,  by  een  verzameld ,  en  ter  be- 

„  kwaame  hoogte  voor  't  Gezigt,  de  zodani- 

gen  af  te  zonderen ,  die  men  wil  waarnee- 

men.  Ten  dien  einde  is  men  genoodzaakt 

„  een  Leger  te  verdryven  van  groote  Mieren , 

s,  die  dezelven  aan  alle  kanten  omringen,  en 

naar  't  Aangezigt  druppels  zenden  van  een 

„  bytend  Water,  't  welk  daar  op  de  zelfde 

indrukking  maakt,  als  zeer  kleine  Naaldjes 

„  doen 
(*)  /#/?.  des  lnf%  env.  Paris.  TOM.  I.  p.  45>5. 



DE  PLANTLUIZEN. 405 

3,  doen  zouden.    Wanneer  men  zig  cenigen  V. 

3,  tyd  verledigt  3  om  de  Takken  des  Likebooms,  vSv?» AaaIv, 

33  dus  met  onze  groote  Plantluizcn  en  Mieren  Hoofd- 

3,  bedekt ,  te  bekyken ,  zal  men  een  zeer  ver-  STüK» 

„  maakelyk  Schouwfpel  zien.    Men  zal  eeni- 

5>  gen  van  deeze  Plantluizcn,  als  't  ware  ,  de 
„  Mieren  zien  willen  beletten  haar  agterflc 

3,  te  naderen :  men  zal  ze  haar  Lyf  beurtlings , 

3>  en  zeer  vlug,  dan  over  deneenen,  dan  over 

3,  den  anderen  kant,  zien  fmyten,  terwyl  zy 

3,  alleenlyk  op  de  Voorpooten  ruften ;  vervol- 

33  gens  haar  agtertle  zeer  hoog  opligtende  ,  en 

3»  met  alle  haar  kragten  tegen  de  Mieren  aan. 

3,  (tooiende.   Op  dergelyke  manier  zal  menze 

3,  met  pleizier  zien  balanceeren  ,  om  haarSnuit- 

3,  je  uit  de  Schors  te  wrikken." 

(20)  Plantluis  der  Eiken,  met  een  zeer  lange  XXi 

Snuit.  m£T?\ nier  de  lan- 

ge Snuit. De  Heer  Bonnet  hadt,  onder  de  Plant- Pi, r.xxxn. 

luizen  van  den  Eikeboom,  nooit  gevonden  met  Fi&'  s* 

een  zo  lang  Snuitje,  als  die,  welke  de  Heer 

ReaüMü r  by  fterke  vergrooting  afbeeldt , 

om  de  zonderlinge  gefteldheid  van  de  Snuit  dee- 

zer  Infekten  te  verklaaren.  Dezelve  is,  infom- 

migen  van  deeze  Soort ,  die  onder  de  Baft  der 

Eiken ,  en  ook  van  andere  Boomen  ,  in  Vrankryk 

leeven^zo  overmaatig  lang,  dat  het  end,  wan- 
1  neer 

(20)  Aphis  Qtzercus ,  Proboscide  longi&ma.  REAUM.*  Inf> 

lil.  T.  28.  f. 

L  DLEL.  X.  STUK.  D  d  5 
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V,     neer  zy  onder  den  Buik  agterwaards  omgeboo- 

Afde*l>  gen  iegtj  wei  eens  of  twee  maal  zo  lang,  als 

Hoofd'  'c  Lyf  is,  agter  uitdeekt ,  en  als  't  ware  een 

stuk.    Scaart  maakt ,  die  aan  't  Infekt  een  zonderlinge 

Vertooning  geeft.  Het  is,  in  onze  Afbeelding, 

Fig.  j ,  dus  by  vergrooting  vertoond ,  en  gelyk 

bet  zig  bevindt  in  'c  zuigen. 
De  gelegenheid,  by  welke  dit  Infekt  door 

den  Heer  Reaumür  ontdekt  werdt,  is  toe- 

vallig geweed.  Hy  zag  een  menigte  van  Mie- 

ren, agter  elkander,  by  de  Stammen  oploopen 

van  zeer  gaave  en  gezonde  Eiken,  in  wier  Bad 

eenigc  Klooven  waren,  by  welken  de  Mieren 

zig  ophielden  >  en  daar  in  kroopen.  Derhalve 

de  Bad  opligtende,  die  hier  endaar  een  weinig 

van  bet  Hout  was  afgefcheiden ,  vondt  hydaar 

Plantluizen  onder  van  een  mondreuze  grootte; 

naamelyk  als  kleine  Vliegen ;  die  haar  Wieken 

ook  anders  hielden  dan  de  gewoone  Infektea 

van  dit  Geflagt,  vlaken  niet  overend  ftaande. 

In  getal  evenwel  fchooten  deeze  veel  te  kort 

by  de  ongevleugelde ,  die  kleiner  waren ,  doch 

veel  grooter  dan  de  gewoone  Plantluizen  9  ea 

niet  zwart,  gelyk  de  gevleugelde,  maar  Koffy- 

kleurig  bruin. 

De  snuit.  Zeer  aanmerkelyk  waren  deeze  laatden  we- 

gens haar  Snuit:  de  langde,  mooglyk,  die  ee- 

nig  Infekt  heeft ,  naar  reden  van  zyn  grootte. 

Op  zekere  tyden ,  ten  minde ,  drekt  dezelve 

zig  driemaal  zo  lang,  als  't  Lighaam ,  uit.  Zy 

heeft  haar  oirfprong  niet  aan  't  end  van  den  Kop, 
maar 
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maar  nader  by  de  inplanting  der  voorfte  Pooten ,  v. 

en  wordt  van  het  Infckt,  langs  den  Buik,  ae-  Afixeeu XXXIV 

eerwaards  geleid  ,  fteekende  aldaar  zeer  veel  Hoofd- 

uit ,  terwyl  het  end  opwaards  is  omgekromd*  STÜK* 

Men  kan  hier  uit  een  denkbeeld  maaken  van 

het  gebruik ,  daar  dezelve  toe  dient.  Het  In- 

fekt,  naamelyk,  zig  tuffchen  het  Hout  en  de 

Schors  van  den  Boom  bevindende  ,  kan  dus 

daar  gebruik  van  maaken ,  om  Sap  uit  de  Schors  , 

die  boven  haar  is,  te  zuigen:  terwyl  de  inkor- 

ting van  dit  Werktuig,  tot  de  langtc  van  het 

Lyf  of  iets  meer ,  hetzelve  wederom  in  ftaat 

flelt ,  om  van  die  Snuit  nederwaards  gebruik 

te  maaken.  Onverbeeldelyk  konftig  is  ,  ten 

dien  einde*  het  famenftel  van  dat  Snuitje,  ge- 

lyk  men  dit  uit  de  Afbeeldingen  ,  welke  de 

Heer  Reaumür  daar  van  geeft,  kan  ca» 

gaan. 
Tot  eenig  begrip  dient,  dat  de  deelen  van 

dit  Snuitje,  volgens  zynberigt ,  in  en  uit  mal- 

kander  kunnen  fchuiven,  byna  gelyk  die  van 

een  Verreky kers-Buis:  zynde  dus  ook  het  eene 

gedeelte  dikker  dan  het  andere,  en  het  endje, 

waardoor  de  zuiging  eigentlyk  gefchiedt,  ui- 

termaate  dun  cn  fyn ;  zo  dat  men ,  met  het  al- 

lerlterkfte  Vergrootglas,  geen  opening  daar  in 

kan  ontdekken ,  die  'er  evenwel  in  moet  zyn , 

om  dat  'er ,  door  drukking ,  dikwils  een  drup- 

peltje Vogt  uit  te  voorfchyn  komt*  Voorts  is 

de  geheele  Snuit  doorichynende,  behalve  twee 

bruine  Vezelen,  die  men  daar  binnen  gewaar 

I.  Deel.  X.  Stuk.  wordt , 



428    Beschryving   ?  a  n 

V.     wordt ,  en  dienen  kunnen  ,  't  zy  als  Zuigers  ,  *t 

XXX f^"  z^  als  ̂ Piered  tot  inkortinS  en  verlanging 

Hoofd*  van  dit  Werktuig. 
stuk.  "Indien  de  Snuit,  die  wy  komen  te  onder- 

„  zoeken  ,  ('t  zyn  zyne  Woorden 3)  aan  ons 

„  Infekt  ontbrak ,  zo  zou  men  'er  een  andere 
„  aan  geeven.  Het  end  van  zyn  Kop  loopt  in 

„  een  dikke  Vezel  uit,  welke  door  de  plaat- 

„  zing  zeer  gelykt  naar  de  gewoone  Snuiten  , 

„  en  in  langte  daar  mede  overeenkomftiger 

fchynt  te  zyn.  Dit  Deel  legt  op  het  agteiv 

„  end  van  de  Snuit  ,  in  een  Geutje ,  dat ,  als 

„  't  ware,  uitgehold  is,  om  hec  in  te  neemen, 

„  en  men  kan  het  niet  dan  door  opligting  in 

„  zulk  poftuur  houden ,  gelyk  het  zig  in  Fig. 

55  5.  vertoont.  Miffchien  zou  men  kunnen  ver- 

„  moeden,  dat  hetzelve  dient  om  't  Vogt,  het- 
„  welke  door  de  groote  Snuit  ingezoogen  is, 

„  op  te  flurpen,  en  ter  beftemdcr  plaats  te 

brengen.  Hoe  ?t  zy,  men  moet  bekennen 
,,  dat  het  Werktuiglyk  Geftel,  hetwelke  dient 

tot  voeding  van  dit  Infekt ,  veele  byzonder- 

heden  heeft ,  en  een  zeer  kondig  maakzel 

3,  onderdek,  inDeelen,  die  ons ,  door  de  klein- 

3,  heid,  het  Oog  ontglippen 

*'  De  beweegreden ,  die  de  Mieren  hebben  om 

3,  de  andere  Plantluizen  op  te  zoeken  ,  is  ook 

de  gene  ,  die  haar  deeze  naloopen  doet. 

„  Zy  werpen,  door  haar Agterfte ,  eenWacer 

„  uit,  dat  waarfchynlyk  buikerig  is;  ten  min - 

„  fte  is  het  zeker  %  dat  de  Mieren  fmaak  daar 

ü  Ét 
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„  in  hebben.   Ik  heb  een  Mier  een  druppel  V. 

daar  van  zien  inzuigen,  welke  de  Plantluis  x^XWm 

uitwierp  ,  en  die  nog  aan  haar  Agterfte  zat:  Hoofd. 

„  de  Mier  liec  niets  daar  van  over. 
 stuk. 

(21)  Plantluis  van  de  Pynboomen.  xxï. Pint, 

der  Pvuboo* men. 
Deeze ,  onthoudende  zig  op  de  wilde  Pynboo- 

men in  Sweeden,  heeft  de  Aanhangzeltjes ,  die 

in  fommigen ,  gelyk  in  de  laatfte  Soort,  ge- 

heel ontbreeken ,  zeer  kort. 

(212)  Plantluis  der  Wilgen.  xxn. Salicis, 

Op  deeze  Soort  (lelde  de  Heer  Lyonnet  Wl1" 

zyne  voorgemelde  Waarneemingen  f  in't  werk,-f  Biacfe.327. 
waar  door  hy,  gevallig  ,  tot  de  Ontdekking 

kwam  van  de  Paaring  der  Plantluizen,  Dezel- 

ve onthoudt  zig  op  verfcheide  foorten  van  Wil- 

gen. Zy  heeft  het  Lyf  aan  den  grooten  kanc 

cn  zwart ,  met  vier  witte  Stippen  op  de  Rug 

en  aan  de  zyden  met  een  menigte  van  witte 

Streepjes  getekend.  De  Sprieten  zyn  half  zo 

lang  als  't  Lyf,  en  de  Hoorntjes,  op  'tAgter. 
fte,  fchoon  Goudgeel. 

(23)  Plantluis  van  den  Ratelaar.  xxm. 
Po  pull. 

Op  de  Bladen  van  die  foort  van  Popelieren, 

de  Ratelaar  genaamd  ,  onthoudt  zig  deeze , 

wek» (21)  Aphis  Pini  Sylveftris.  Faun.  Suec.  7x8. 

(zz  Aphis  Salicis.  RfcAUitt.  Inf.  III.  T.  22,  f,  2. 

(2.3)  Aphis  Pppuli  trerauf*.   Syjit  Nat.  %9 
L  Deel.  x.  stuk* 
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V.      welke  het  LyfEyrond,  bleekbruin,  zeer groor, 

XXX? V  en  aan  ̂en  ranc*  rnct  wlCte  ̂ c1PPeD  ̂ eefc  *  zon" 

Hoofd,  der  Hoorntjes  op  't  Agterlyf.    Behalve  deeze, 

STÜK'  die  zig  op  de  Bladen  van  den  Ratelaar  onthoudt, 

heeft  men ,  in  Sweeden  ,  nog  een  andere ,  aan  de 

Takken  en  Stam  van  dien  Boom  waargenomen, 

welke  het  Lyf  bruinagtig,  gerand ,  en  de  Sprie- 

ten geelagcig  heeft,  doch  door  den  Ouderdom 

van  Kleur  verandert  (*). 

xxiv.       (24)  Plantluis  der  zwarte  Popelieren. 
Burfaria, 

popeiTeren.  De  Latynfche  bynaam ,  die  aan  deeze  Soort 

pi.  Lxxxii.  gegeven  wordt,  is  afkomftig  van  de  Beursag* 

.  6'  tige  Knobbels  ,  waar  in  dezelve  op  de  zwarte 
Popelierboomen  huisveftende  wordt  gevonden. 

Verfcheide  Autheuren  hebben  haar  gekend  en , 

doch  zeer  onvolkomen ,  befchreeven.  Wy  heb- 

ben de  Afbeelding,  Fig.  6,  van  den  Heer  Re- 

aumur  ontleend,  die  deeze  Infektcn  ,  gelyk 

de  anderen,  zeer  naauwkeurig  nagegaan  heeft, 

en  daar  van  aldus  fpreekt. 

99  Op  deeze  Boomen  ontdaan  verfcheiderley 

„  Soort  van  Gallen :  men  heeft  'er  die  door- 

„  gaans  afkomen  van  de  Steeltjes  der  Bladen , 

of  ook  van  de  jonge  Takjes:  fommige  zya 

„  rond, 

(*)  Aphis  Populi  tremulx  ramormn.  Faun.  Suec.  Ed.  II. 

p.  26ï. 
(24. )  Aphis  Populi  nigrx.  Faun.  Suec.  13  SS»  I*.  Scan. 

SWA  MM.  Bibl.  45.  f.  22-25.   HOFIM.  Alt.  Hort.  $U 

R  R  AU  M.  Inf.  ItU  T.  27.  Ê  g.  h.   S  E  B.  Muf.  7»  T.  37-  £  8. 

Amb.  Hm.  T.  s>*.  Merun,  Eursp.  I.  p.  ij.  T.  +2, 
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5,  rond,  anderen  langwerpig  en  een  weinig  o- 

ver  de  eene  zyde  krom:  ja  men  heeft  'er die  XXXI?» 

„  zig  als  Hoornen  vercoonen.   Die  ik  laat  in  Hoofd- 

de  Herfft  opende,  waren  altyd  welvoorzien  *T
UKa 

„  vanPlantluizen;  doch  vroeger  in 't  Jaar  vond 

„  ik  'er  weinigen  in.   In  een  Saizoen,  wan- 

„  neer  deeze  Blaazen  meeftendeels  van  inwoo- 

ners  ontbloot  waren ,  vond  ik  'er  van  een 

„  andere  figuur,  op  de  Steeltjes  der  Bladen, 

s,  zynde,  in  het  midden  van  September,  zeer 

„  vol  van  zulk  Ongediert.  Het  byzondere,  dat 

5,  ik  'er  in  waarnam,  was,  dat  zy  een  Slangs» 
wyze  omdraaijing  hadden ,  met  een  Naad  in 

n  't  midden,  welke  zig  fomwylen  opent,  oro 
uitgang  te  verleenen  aan  de  Infekten.  Ook 

gingen  deeze  Blaasjes,  by  de  minde  druk- 

king,  open  ,  even  als  of  zy  ieder  waren  ge* 

vormd  van  twee  Plaatjes,  Geutswyze  geboo. 

„  gen,  en  bovendien  Schrcefswyze  gedraaid f 

„  met  de  randen  op  elkander  gevoegd.  Som- 

mige  Steeltjes  der  Bladen,  aan  welken  zig 

deeze  Blaasjes  niet  bevonden  ,  waren  niette- 

i5  min  omgedraaid". 

"De  andere  Gallen,  welke dcPlantluïzen op 

„  de  Popelieren  veroorzaaken,  zyn  op  het  Blad 

„  zelf,  en  altyd  digt  aan  de  Middelrib,  die 

„  in  de  geheele  langte  van  het  Gezwel  fchynt 

„  te  ontbreeken,  en  op  de  plaats,  daar  zy  be- 

„  hoorde  te  zyn  ,  wordt  men ,  onder  aan  het 

„  Blad ,  een  kleine  Spleet,  een  foort  van  Groef, 

je  gewaar.  Indien  men  het  Blad ,  ter  weder- 

L  Deel.  x,  Stuk.  99  zy« 
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V.     „  zyden  van  de  Rib,  een  weinig  uitrekt,  gaat 

XXXfVL'  "  (5ic  sP,eetie5  dat  zig  als  een  Streep  vertoon- 

Hoofd'  »  de,  open,  en  ontdekt  de  holligheid,  waar 
stuk.    m  jn  zjg  eenige  Plantluizen  gehuisveft  bevin- 

den    Houdt  men  dan  op,  met  het  Blad  dus 

in  de  breedte  uit  te  rekken  ,  zo  gaat  de  ope- 

„  ning  voeder  toe  ,  en  de  Infekcen  zyn  even 

zo  beflootcn  als  voorheen.   Twee  Zoomen, 

„  veel  dikker  dan  het  overige  van  het  Blad  , 

5,  die  tegen  elkander  fluiten ,  zyn  oorzaak  vaa 

dit  verfchynzel  ?'. 

"Nog  een  andere  Soort  van  Luizen  onthoudt 

zig  op  deeze  Boomen ,  die  Blaazen  maaken 

„  van  het  Blad  zelf,  veel  gröoter  dan  de  voor- 

„  gemelden  ,  en  welke  men  eigenlyk  Beurs- 

agtig  kan  noemen.  Het  Blad  wordt ,  met 

„  de  randen  tegen  elkander,  famenge vouwen 

en  dus  vaft  gelymd;  zo  dat  de  Oppervlakte, 

„  die  bevoorens  de  onderfte  was,  de  binnenfte 

wordt,  en  de  Wanden  uitmaakt  vaneenHol- 

„  te,  dikwils  byna  drie  vierden  Duims  wyd. 

Deeze  ,  dus  gevouwen  ,  Bladen  hebben  het 

„  groen  ncch  ook  de  gladheid  niet  van  de  an„ 

deren :  zy  zyn  bezet  met  een  groote  menig- 

„  te  van  Knobbeltjes,  op  't  groot  fte  als  Spel- 

dekoppen  en  roodagtig  van  Kleur,  welke  de 

oorzaak  zyn  van  het  famenvouwen  der  Bla- 

9,  den.  De  Infekten,  naamelyk,  taften  in  't 

,,  eerft  de  jonge  Bladen  aan.    Ik  heb 'er  kleine 

gezien,  die  nog  niet  geheel  toegevouwen  wa- 

j,  ren ,  hebbende  byna  haare  natuurlyke  groen- 

„  beid 
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^,  heid>  cd  daar  in  vond  ik  niet  meer  dan  twee  V. 

„  of  drie  zeer  kleine  Plantluisjes ,  op  de  onder-  ̂ XXw' 
zyde  van  het  Blad  nevens  de  middelde  Rib,  Hoofd. 

maar  op  verfchillende  afftanden  van  de  en-  stUK- 

„  den.    Mee  het  bloote  Oog,  en  nog  beter 

met  een  Vergrootglas,  wierd  ik  toen,  aan 

„  de  andere  zyde  van  het  Blad,  kleine  Puk- 

„  keltjes  gewaar,  die  geelagtig  of  bleeker groen 

3,  waren  dan  het  overige.    Deeze  kleine  Knob* 

„  belagtigheden  waren  het ,  die  groeijen  móes- 

„  ten  en  dus  het  Blad  dwingeg  om  zig  aldaar 

3J  meer  uit  te  rekken  dan  elders,  noodzaaken- 

„  de  dadr  door  de  beide  randen ,  om  elkander 

„  te  naderen.    De  gemelde  kleine  Uitwasjes, 

M  of,  'tgeen  het  zelfde  is,  de  Steeken  diedezel. 

„  ven  veroorzaaken ,  moeten  dan  wel  regehnaa- 

,,  tig  verfpreid  zyn,  aan  ieder  zyde  evenveel, 

op  dat  de  randen  zo  juifl  mogen  farnen 

5,  komen  en  zig  vereenigen,  als  zy  gemeen! yk 

„  doen.    Hec  gebeurt,  evenwel,  dat  een  der 

„  helften  voorby  de  andere  uitfteekt,  en  dat, 

„  op  fommige  plaatfen  ,  de  randen  van  hec 

Blad  niet  fluiten.    Doch  het  gene,  daar  het 

„  hier  allermeeft  op  aan  komt,  is,  dat  de  zon- 

„  derlinge  famenvouwing  van  het  Blad  niet 

ontdaan  is,  dan  doordien  op  hetzelve  een 

„  oneindig  getal  van  die  kleine  Knobbelagtig- 

„  heden  of  Galletjes  geformeerd  zyn. 

,  Het  een  en  andere  blykc  in  Fig.  6 ,  van  onze 

Afbeelding,  waar  van  het  bovenfte  gedeelte 

de  famengevoüwen  Bladen  ,  het  middelde  eea 

h  dkel.     stuk.        Ee  Zak 
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V.      Zak  of  Blaas  *  daar  van  geformeerd  ,  met  eet* 

XXXIV*  meDlgce  van  Knobbelagtigheden ,  en  het  onder- 

Hoofd-*  fte  twee  zogenaamde  Gallen,  na  dat  het  ge- 
gTUK.    heel  van  geftalte  veranderd  is,  vertoont.  De 

Plantluizcn,  die  daar  in  huisveften,  gelyken* 

volgens  Reaumür.  zeer  *  naar  de  genen  die 

de  waare  Gallen  van  den  Popelierboom  bewoo- 

nen :  te  weeten ,  zy  zyn  bedekt  met  een  Ka» 

toenagcig  Dons ,  dat  zeer  lang  is  en  waar  on- 

der het  Lyf  een  groene  Kleur  heeft,  die  zig, 

als  men  het  Dons  daar  heeft  afgedaan,  vertoont. 

Urtk&. 
der  Rrande- 
netelen» 

AtriplicïsA 
van  de  Wilde 
Melde. 

(25)  Plantluis  van  de  Brandewtekn. 

Op  de  Brandenetelen  ,  in  Duitfchland,  is 

door  den  Heer  Forskaol  een  Plan duis  ge- 

vonden, zynde  van  de  groocften  in  ditGeflagt, 

geheel  wit  en  als  met  Borftels  bedekt  >  van  on- 

deren met  een  witte  Wolligheid,  van  agteren 

zeer  ftomp.  LiNn^us  twyfelde,  pf  deeze 

toe  dit  dan  tot  het  volgende  Geflagt  fhuis  te 

brengen  ware.  Zyn  Ed.  heeft  niettemin  daar 

coe  ook  betrokken,  de  witte  Bladluis  op  het 

Moederkruid,  welke  Frisch  zo  omftandig 

befchryff. 

In  de  tweede  Druk  van  de  befchryving  der 

Sweedfche  Dieren,  wordt  thans  niet  alleen  van 

de  Plantluis  der  Schotfe  Linden  gewag  gemaakt  * 

maar  ook  daar  by  gevoegd  een  Plantluis  van  de 
wilde 

(2  s)  Aphis  Vitkx;  alba  lW3  > -poftwC  ft WïïX?*  £  ÏUSCJf* 
fy*  VIII,  p.  3^T,  Vt> 
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wilde  Melde  ,  die  aan  dc  Zee-Stranden  groeit ,  V* 

WeHver\Bladen  ,  door  dezelven ,  overlangs ,  tot  j^xiV 

Cylindertjes  worden  famengerold,  waar  in  zig  Hoofd- 

groene  Plantluisjes  onthouden.  Zodanige  opge-  STÜK* 
rolde  Bladen  heb  ik  meermaalen  aan  dat  Kruid, 

het  welk  by  ons  op  zoute  Gronden  zeer  gemeen 

is,  met  verwondering  gezien. 

Omftreeks  Parys  heeft  de  Heer  Geof- 

froï  veertien  Soorten  van  Plantluizen  waar- 

genomen >  die  hy  dus  onderfcheidt. 

1.  Plantluis  van  de  01  me- of  Ypeboomen. 

2.  van  de  Eflchen ,  zwart  en  groen 
boüt. 

g,  s — >  van  den  Vlierboom  *  geheel 

blaauwagtig  zwart. 

^  van  de  Ëiken  ,  zwartagtig  bruin* 

j.   van  de  Schotfe  Linden,  groen 
met  zwarte  Vlakken. 

6.  —  —  van  de  Linden,  met  de  Wie- 

ken  ,  Sprieten   en  Pooten* 

zwart  geftippeldè 

7*  -»""       van  de  Berken ,  met  de  randen 

der  Ringen  van  't  Agterlyf , 
zwart  geltippeld. 

8.       ■■  ■  van  het  Reinevaren,  bruin,  met 

hetAgterlyf  zwartblaauw,  van 

vooren  groen, 

p.  — ~ — -  van  de  Zuuring,  zwart,  rnet 

een  dwarfe  groene  Band. 

10.   —  van  de  Pruimboomen. 

11.  —  * —  van  de  zwarte  Popelier,  Wollig. 
I  Deel,  X.  Stuk,  Ee  2 
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V.         12.  van  de  Beuken,  Wollig, 

vvDvmL;     *3-  *  van  de  Melkdiftel  ,   met  eeu 

Hoofd-  Staartje. 

tuk.  ..  ,     vaü  de  Boomfchors,  met  een 

lange  Snuit. 

De  meeften  van  deeze  Soorten  komen  over- 

een met  die  van  Sweeden ,  en  zyn  dus  reeds 

befehreeven.  Doktor  S  c  o  p  o  l  i  heeft  in  Kar. 

niolie  'er  vyftien  ,  waar  onder  eenige  op  de 

zelfde,  anderen  op  andere  Boomen  en  Plant- 

gewaflcn,  aangetekend. 

XXXV.  HOOFDSTUK» 

Befchryving  van  H  Geflagt  der  Bladzüi- 

gertjes,  waar  tan  fommige  Soorten  Bas- 

taard-Plantluizen  en  ook  w'el  Blad-Vlooijen  of 

Blad- Motten  ,  genoemd  worden. 

Naam,  Tk  geef  den  naam  van  Bladzuigert. 

•*  jes  aan  de  Jnfekten,  welke  de  Heer  Lin- 

KiEus  onder  den  Geflagtnaam  Cbermes  begree- 

pen  heeft:  omze  van  de  voorgaanden  te  onder* 

fcheiden.  Veelen  ,  naamelyk,  van  deeze,  zit- 

ten altoos  in  een  zuigende  Geftalte  aao  de  Bla- 

den, en  zo  dikwils  niet  aan  de  Steelen  of  Tak- 

jes ,  als  de  Plantluizen.  De  naam  van  Ziertjes > 

dfcn  'er  fommigen  aan  geeven ,  is  geheel  oübe- 

paald.  Men  zouze  ook  Bladv/ooijen  of  Plant* 

vlooijen  kunnen  noemen,  dewyl  zy  fpringen, 

ea  daar  ia  vaa  de  Plaatluizea  verfchillea:  doch 

dm 
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den  naam  van  Plantvloo  heb  ik ,  met  meer  v* 

overeenkomft,  toegepaft  op  een  ongevleugeld  xxxv! 

Infekt  f.    Geoffroy,  evenwel,  gebruikt  Hoofd* 

het  woord  Pfylla,  het  welk  daar  van  afkom- 

(lig  is.    Voorts  moet  m  nog  berigten,  dat  hecSTUK. 

Diertie  van  de  Scharlaken.Beziën  f>  waar  
debl*d^121' J  T  Grana 

eerftgemelde  Naam  zyne  afleiding  van  heeft,  etermes 

niet  tot  dit ,  maar  tot  het  volgende  Geflagt 

behoort. 

De  Bladzuigertjes ,  dan ,  hebben  haar  Snuit-  Kenmerkei 

je  aan  het  Borftftuk,  niet  aan  den  Kop.  De 

Sprieten  zyn  langer  dan  hetzelve ,  gelykerwys 

in  de  Plantluizen,  en  de  Wieken,  vier  in  ge- 

tal, maar  deeze  ftaan  niet  overend;  zy  leg- 

gen fchuins  afloopende  of  Dakswyze.  Het 

Borftftuk  is ,  in  deeze  Diertjes ,  bultig  en  zy 

hebben ,  als  gezegd  is ,  Springpooten.  Boven- 

dien wordt  men  met  het  Mikroskoop  gewaar, 

dat  agter  op  den  Kop  drie  kleine  gladde  Oog» 

jes  zyn,  hoedanigen  'er  de  Cigalen  en  eenige 
Wantfen  hebben. 

Het  Masker  van  deeze  Infekten  (J^ïg*  10)  Het  Masker, 

heeft  zes  Pooten  en  gelykt  naar  het  Gevleu- 

gelde; doch  is  langwerpig  en  vry  traag  in  't 

loopen.   De  Pop  verfchilt  'er  van,  door  twee pl.lxxxii, 

platte  Knoppen,  die  van  het  Borftftuk  af ko- 
Ii^,9'IU 

men ,  en  de  Wieken  influiten ,  welke  men  ver- 

volgens aan  't  volmaakte  Infekt  waarneemt. 
Op  de  Planten  komen  dikwils  zulke  Poppen 

voor,  aan  welken  de  twee  ftompjes  van  het 

Borftftuk  een  breede  en  zeldzaame figuur,  en 

1.  Deel.  X.  Stuk»  E  e  3  een 
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V.      een  zonderling  aanzien  geeven.   Wanneer  dee** 

XXXVL#  ze  PoPJes  aan  de  Veranderifig  toe  zyn,  blyveq 
Hoofd-  zy  onbeweeglyk  onder  eenige  Bladen ,  daarzy 

stuk.  £jg  aan  hechten;  alsdan  fplyt  haar  Huid  op  den 

Kop  en  hec  Borftftuk,  en  het  volmaakte  Iniekt 

komt  'er  Gevleugeld  uit  te  voorfchyn ,  laatende 

op  het  Blad  de  afgeworpen  Huid ;  hoedanigea 

'er  dikwils  veelen  aan  de  onderkant  der  Vyge- 
Bladeren  te  vinden  zyn. 

Eïgenfchap-  De  algemeene  Eigenfchap  van  de  Bladzui- 

pen.  gertjes  is  dan  ,  dat  zy  Vliegen  en  Springen 

kunnen ;  doch  dit  laatfie  doen  zy  ,  ten  minde 

wanneer  menze  vangen  wil ,  liever  dan  het  eer- 

fte.  Voorts  komen  zy,  met  de  Plantluizen, 

wel  degelyk  daar  in  overeen  ,  dat  zy  het  Sap 

uit  de  Bladen  of  tedere  topjes  zuigen ;  gelyls 

fommigen  een  Suikeragtige  wkte  ftof  ,  naar 

Manna  gelykende,  van  agteren  uitwerpen,  die 

men  zelfs  kan  verzamelen.  De  mecften  zyn 

Wollig  of  met  Dons  bekleed,  en  dit  doet  'er 

ibmtyds  den  naam  aan  geeven  van  Blad- Motten; 

gelyk  dit  in  de  Afbeeldingen  QFig.  9enn,) 

biykbaar  is. 

souncm  Het  gene,  verder,  de  byzondere  Eigen- 

fchappen  van  deeze  Infekten  betreft ,  zal  bly- 

ken  uit  de  befchryving  der  Soorten,  welken 

Linnjeus  'er  veertien  heeft,  die  hy,  even 

als  in  't  voorgaande  Geflagt,  alleenlyk  door 

de  Gewaffen ,  waar  op  zy  voortkomen ,  onder- 

Ibheïdt.  Men  vindt  'er  eenigen  onder,  wel* 
fcen  de  Heer  Reacmpr  onder  den  naam  van 

Famr 
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Faux  •  Pucerons ,  dat  is  valfche  ,  onechte  of  v. 

BaftaardPlantluizen ,  befchreeven  en  afgebeeld  A^^hm 
AAAV. 

heeft.  Hoofd- 
STÜR. 

(i)  Bladzuigcrtje  mnHaairagtig  wild  Gras.  i. Chermes 

Op  zekere  Soort  van  Gras,  met  zeer  fmalle van*  het "* 

en  als  Haairagtige  Bladeren ,  het  welk  in  Bos-  Gns* 

fchen  en  Wilderniffen  of  op  Steenagtige  plaat* 

fen  groeit,  door  de  buigzaamheid  van  zyne 

Steelen  kenbaar  zynde  (*) ,  onthoudt  zig  een 

Bladzuigcrtje,  dat  de  grootte  heeft  en  geftalte 

van  een  kleine  Cicade.  De  Sprieten  van  het- 

zelve  zyn  witagtig  met  zwarte  tippen,  en  het 

Agterlyf  heeft  de  randen  der  Ringen  wit,gelyk 

ook  de  Pooten,  die  tot  Springen  niet  bekwaam 

zyn ;  zo  dat  dit  een  uitzondering  in  den  alge- 

meenen  Regel  maakt*  De  Kop  is  zeer  flomp , 

enf,  zo  wel  als  't  Borftftuk,  graauw,met  witte 

Streepjes:  de  Wieken  zyn  Waterig,  bruin  ge- 

aderd. 

Het  fchynt  my  toe,  dat,  in  veele  opzigten,der  steencn, 

met  deeze  Soort  overeenkomftig  is  dat  Beertje, 

het  welk  Geoffroy  noemt  de  Pfylla  der 

Stecnen  (t)*  Dit  hadt  de  langte  van  omtrent 

een  tiende  Duims,  en  was  helder  bruin,  met 

ecnige  zwarte  flippen  op  de  Wieken  ,  die 

door- (i)  Chermes  Airs  flexuofe,  Syfi.  Nat.  X.  Gen.  200.  Chermes 
Graminis  Faun.  Suec.  693. 

(*)  Gramen  neniorofum  paniculis  albis,  Capillaceo  folio, 
C.  B.  Pin%    Aira  fiexuofa.  LINN« 

()  )  La  Pfylle  des  Pienes.  Hifi»  des  Inf%  &c,  p. 
I.  Deel  X.  Stuk.  4 
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TT. 
XJimi 

der  Olmen, 

443     Beschryvino  van 

V.      doorfchynende  zyn ,  bruin  geaderd  en  gevlakt. 

XXXVL'Men  vindc  hecze,ve>  zeSc  hy  »  in  de  Herfft 

Hoofd"-  overvloedig  op  de  oude  Muuren  der  Huizen  \ 
alwaar  het  zyn  Voedzel  fchyot  te  raapen  van 

een  Soort  van  Mos  ,  die  de  Steencn  groen 

maakt ,  welke  dikwils  byna  geheel  bedekt  zyn 

met  zodanige  Infekten,  gevleugeld,  en  onge^ 

vleugeld  of  in  de  ftaat  van  Masker. 

(2)  El^dzuigertje  van  de  Ohne*  of  Tpeboo* 
men» 

Binnen  de  omgevouwen  of  omgekrulde  B!a* 

den  van  deeze  Boomen  vindt  men,  benevens 

en  onder  de  Plantluizen ,  eenigen  van  dit  Ge* 

flagt,  wier  Masker  rondagtig  en  Afchgraauw 

is  met  verheven  zwarte  Stippen ,  bedekt  mes 

een  groote  menigte  van  witte  Wolligheid. 

(3)  Biadzuigertje  va%  het  rufigt  Muur. 

Op  de  lymige  Soort  van  een  Plant,  die 

wegens  de  ruigheid  der  Bladen  dus  genoemd 

wordt  (*),  en  gemeen  is  in  Europa,  vertoont 

zig  fomtyds  een  Knobbel  van  famengeboogen 

Bladeren,  waar  in  zulke  Ziertjes  huisveftcn. 

ITT. 
'Ctrsfiiu van  het 
ruige 
Ai  uur. 

IV. 

Pyri, 
der  Peere- 
boorncn. 

(4)  Biadzuigertje  der  Peereboomen. 

(z)  Chermes  Ulmi  campeftris.  Faun%  Suec.  694» 

(?)  Chermes  Ceraftir  vlCcofu  Faun.  Suecm  69S» 

(*)  Myofotis  live  Aliinc  hirfuta  altera  vifcofa.  O.  B.  Pin 

(4)  Chermes  Pyri  communis.  Syji.  Nat.  X. 
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Linn^üs  hadt  van  de  Plantluis  der  Peere-  V. 

boomen  geen  gewag  gemaakt ,  niettegenftaande  vFvvwL* 

Reaumür  daar  van  fpreekt,  zeggende*  ze*  Hoofd- 

kere  Pucerons  ,  die  Koffykleurig  bruin  zyn ,  STÜK» 

„  zetten  zig  onder  aan  de  Bladen  der  Peere- 

boomen,  en  doen  die  zeer  dikwils  in  de 

„  langte  oprollen  (*) :  "  waar  van  hy  zelfs  do 

Afbeelding  geeft.  Vervolgens  befchryft  hy  de 

Knobbelagtigheden ,  die  op  de  Bladen  der  Ap- 

pelboomen  en  Aalbeffeboomen  ontdaan  ,  en 

dezelven  niet  alleen  dikker  maaken ,  maar  ook 

van  Kleur  doen  veranderen. 

De  Heer  Doktor  Ba  ster,  te  Zierikzee, 

heeft  my  eenige  Peerebooms  -  Bladen  gezon- 

den ,  die  aan  de  agterzyde  met  zekere  Schurft* 

agtige  Knobbeltjes  bezet  zyn ,  terwyl  de  bo- 

venzyde  geplekt  is  met  Oranjekleurige  Vlak- 

ken. Deeze  ongefteldheid  ,  fchryft  zyn  Ed. , 

heeft  deezen  Herfft  veele  Boomen ,  in  zyn  Tuin, 

doen  Bladerloos  worden  voor  den  tyd  en  mis- 

draagen.  Miflchien  zal  zulks  door  het  fteeken 

van  dergelyke  Infekten  veroorzaakt  zyn. 

Die  van  den  Peere  boom  hebben  ,  volgens 

onzen  Autheur,  het  Lyf  graauw;  het  Agterlyf 

kort  met  witagtige  dwars-ftreepen ;  de  Wieken  9 

aan  den  Rug-rand,  met  een  donkere  Stip. 

(O  Bladzuigertje  van  den  Palmboom.  v. 
v  van  de  palm, 

(*)  Mem.  Tom.  III.  2.  P.  p,  23.  O&avo. 
(s)  Chermes  Buxi.  $ifl.  Nat.  X.  Reaum.  In/.  III.  T, 

%9.  f.  i.-I*. 

I.  Deel.  X.  stük*  Ee  5 
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V.        De  Heer  Reaumür  geeft  een  omftandigc 

XXXV**'  befchryviDS  van  zekere  Baftaard-Plantluizen  , 
Hoofd-  die  zig ,  in  Vrankryk ,  op  de  Palm  onthouden  , 

stuk»    en  van  welker  arbeid,  om  zig  te  verbergen, 

lxxxil  onze  Afbeelding  een  denkbeeld  geeft.  Men 

79  8.  vindt  %  naamelyk,  zegt  hy,  aan  \  end  van  ee- 

nige  jonge  Scheutjes  van  de  Palm,  in  plaats 

van  platte  Blaadjes  een  foort  van  Bolletje,  het 

welk  uit  Blaadjes,  die  tot  holle  Kalotjes  ge- 

vormd zyn  ,  beftaat.   Twee  der  grootfte  Bla* 

den  maken  het  buitenfte  van  het  Bolletje ,  dat 

van  binnen  ten  deele  met  kleiner  Blaadjes  is 

gevuld,  die  ook  fcheppende  (taan,  en  in  't 
middelpunt  een  kleine  holte  overlaaten ,  welke 

tot  huisvefting  voor  deeze  Iufekten  dient. 

Deeze  Bolletjes  open  doende  tegen  het  be- 

gin van  Mey ,  vindt  men  in  allen  Baftaard-Plant- 

luizen die  platagtig  zyn  ,  in  fommigen  meer , 

in  anderen  minder  talryk.  Bovendien  openbaa- 

ren  zig  een  menigte  van  witagtige  Greintjes» 

fommigen  rond ,  anderen  langwerpig  ,  en  dus 

van  geen  bepaalde  figuur  of  grootte  en  week 

van  zelfftandigheid.  Dergelyke  Stoffe  zit  ook 

van  agteren  aan  deeze  Infekten ,  maakende  aan 

eenigen  een  Staart,  welke  naar  een  Wormpje 

gelykt.  Het  fchynt  een  foort  van  Manna  of 

Suikeragtïg  Sap  te  zyn,  dat  deeze  Beeftjes  uit 

de  Bladen  zuigen,'t  welk  in  hun Lyf  verdikten 

dan  uitgeworpen  wordt.  Men  zou  daar  van 

een  taamelyke  veelheid  kunnen  vergaderen; 

dewyl  zy  zig  kneeden  laat  ,  en  veelc  Diertjes 

kon- 
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konden  wel  de  grootte  van  een  Erwt ,  ieder  op  v. 

zig  zelf,  uitleveren.  XXXV ? 
Dit  Bladzuigertje  onthoudt  zig ,  volgens  G  E-  Hoofd- 

offroy,  in  Vrankryk  ook  op  andere  Boo«  STÜK» 

men ,  die  altoos  groen  zyn.  Het  Masker,  daar 

wy  van  gefproken  hebben,  is  altoos  met  een 

dikke  Wolligheid  bedekt,  en  jongzynde  rood» 

agtig,  wordende  vervolgens  Ambergeel,  met 

de  Kop ,  Sprieten ,  Pooten ,  en  twee  ryën  Stip- 

pen op  het  Lighaam ,  zwart.  De  Pop  of  Nimf 

is  groen ,  met  roodagtige  Vleugelfcheeden* 

Dan  komt  'er  een  vliegend  Beertje  uit  voort, 

dat  ook  groen  is ,  met  de  Oogen  bruin  en  roo- 

de  Vlakken  op  het  Borftftuk,  welks  Wieken , 

een  derde  langer  dan  hetLyf,  een  fcherpDak 

maaken ,  zynde  van  Kleur  helder  roodagtig  of 

ros.  Zy  l^aten  het  voorfte  van  't  Agterlyf  on- 

gedekt, ontmoetende  elkander  niet,  dan  om- 

trent het  midden.  De  Wyfjes  voeren  aan  de 

Staart  een  dikke  en  taamelyk  lange  Spits  ;terwyl 

het  agterend  van  het  Mannetje  als  met  een 

Tang,  om  die  te  vatten  en  vaft  te  houden,  is 

voorzien.   Het  fpringt  zeer  vlug. 

(6)  Bladzuigertje  van  de  Brandenetelen.  vr. 

Urtka 

Op  de  gemeene  groote  Brandenetelen ,  in dcSetdSk*' 
Sweeden ,  onthoudt  zig  een  Bladzuigertje  dat 

Monftreus  is,  de  gedaante  hebbende  van  een Luis, 

(6)  Chcrmcs  Urtïcx  d'olcx.  Faun.  Suec.  jou  REAU-V. 
Itif.  III.  T.   29.  f«  ZOt  22,  2  3. 

I,  DEIJU  X.  STUK. 
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V.      Luis,  doch  plat  zynde,  met  het  Lyf  rondom 

XX^v!"  gehaaird'  Het  bruine  vliegend  Schepzekje , 
Hoofd  •  daar  uit  voortkomende ,  heeft  de  Zy den  en  Poo- 

stsjk.  teQ  witagtig,  de  Staart  opwaards  omgeboo- 

gen ,  de  Sprieten  zwart  en  van  onderen  wit , 

de  Oogen  geelagtig.  Of  de  Geftalte  eeniger- 

maate  zweeme  naar  de  Afbeeldingen ,  die  uit 

Reaumür  aangehaald  zyn ,  is  my  onbekend, 

vu.        (7)  Bladzuigertje  van  den  Berkeboom. 
BetuU. 

leLornf0"'  Dit  Infekt,  dat  vol  is  met  een  groenagtig 
Sap,  tot  Schilderen  bekwaam,  heeft  het  Lyf 

roodagtig ,  met  een  breede  zwarte  dwarsftreep 

op  ieder  Ring :  de  Borft  als  ook  den  Kop  bleek ; 

de  Sprieten  Borftelagtig ,  de  Staart  fpits  en  de 

Wieken  helder  als  van  Glas, 

vin,       (8)  Bladzuigertje  van  den  Elzeboom. 
Alni. 

IebotlEl"  Omftandig  worden  deeze  Blad.Motten,  die 

n.  lxxxii.  in  't  Voorjaar  de  Takken  der  Elzeboomen  met 

Ft£'  9'  haare  Wolligheid  als  geheel  omkleeden,  van 
onzen  Autheur  befchreeven.  Het  Masker  heeft 

de  grootte  van  een  Luis ,  het  Lyf  platagtig , 

groen  gevlakt,  van  agteren  ftomp  en  opgeligt, 

aan  't  end  zwart :  de  Sprieten  zyn  wit :  op  't 

Lyf  vertoonen  zig  de  Stompjes  der  Dekfchil- 

dea 

(7)  Chcrmes  Betuke  alb*.  Faun.  Suec*  697. 

(%)  Chermes  Betulx  Alni.  Faun.Sutc.  6?s.  KALM.  It.lh 

p.  2.75.  Vermis  fu&orius  Alni.  FR  I  SC  H  Inf%  VXI1.  T.  13. 

R.  E  A  U  M.  I*f>  UI.  T,  26.  f.  I,  2,  3. 
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den.    De  Staart  beftaat  uit  zeer  lange  witag-  V. 

tige  Vezelen,  die  de  gemelde  Wolligheid  maa-  ̂ ^y' 
ken  ,  en  de  Oogen  zyn  rood.   Ook  wordt  men  Hoofd- 

dikwils,  in  de  gezegde  Wolligheid,  een  drup-  STÜK# 

peltje  Vogt,  dac  uit  de  Staart  geloopen  is,  ge- 

waar.  In  Fig,  9  zyn  deeze  Infekten,  in  na- 

tuurlyke  grootte,  aan  een  Elzen-Takje  en  des- 

zelfs  Blad  zittende,  afgebeeld. 

Het  vliegend  Infekt ,  daar  dit  Masker  in  ver- 

andert ,  is  wit  en  fpits  van  Lyf ,  met  de  Oogen 

op  zyde,  uitpuilende:  de  Staart  gevorkt ,  waar 

boven  een  dun  uitfteekzel ;  de  Sprieten  bont. 

De  Bek  is ,  onder  aan  het  Lyf,  tutfchen  't  eeif- 

fte  en  tweede  paarPooten  geplaatft.  Hetheefc 

vier  Wieken  die  wit  zyn,  met  bruine  Aderen. 

Het  fpringt. 

Met  dit  Bladzuigertje  heeft  dat  der  Beuke-  Fagi. 

boomen  veel  overeenkomft,  het  welke  door  de£Beukftn* 

den  Heer  Rsaumur  als  de  langde  Wollig- 

heid hebbende ,  afgebeeld  en  befchree ven  wordt. 

De  eerftemaal ,  dat  hy  hetzelve  waarnam,  meen- 

de hy  Dons  te  zien  van  Zwaanen  of  Ganzen, 

hetwelk  zig  by  toeval  aan  de  Bladen  van  die 

Boomen  gehecht  had:  maar,  hetzelve  nader 

befchouwende ,  bevondt  hy  het  famengefteld 

te  zyn  uit  zeer  fyne  Draadjes,  voortkomende 

van  het  Lyf  (zegt  hy)  van  een  Plantluis ,  die 

daar  door  geheel  voor  het  Gezigt  verborgen  is. 

Men  vindt  zelfs,  dikwils,  deeze  Draaden  aan 

de  afgelegde  Huid  zitten ,  en  onder  't  loopen 

vallen  'er  veele  af.   Ook  zyn  zy ,  aan  alle  Plaut- 
I.  D£el«  X,  Stuk. 
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V.     luizen  van  de  Beuken ,  geen  Duim  en  daar  bo- 

Afdeel.  yeQ  \augy  geiyk  aan  fommigen.   De  genen  * 

Hoofd.'  die  van  Huid  verwiffelen  ,  hebben  het  niet 
stuk.    meer:  zy  zyn  en  vertoonen  zig  groen;  maar 

in  't  vervolg  worden  zy  bedekt  met  een  ligt 

wit  Stof  of  Poeijer.   Op  de  Bladen  der  EU 

zen  vertoonen  zig  ook  Plantluizen,  die  het 

Dons  byna  zo  lang  hebben,  en  men  vindt 'er 

fomtyds  aan  de  Steeltjes  der  Bladen  van  eenige 

Soorten  van  Veld.Ranonkelsjdie  zeer  Wollig  zyn. 

Gemelde  Heer  vraagt  naar  den  oorfprong 

van  die  Katoenagtige  StofFe,  en  hoe  de  In- 

fekcen  zig  daar  mede  bedekken :  doch  hy  be- 

kent ,  door  de  naauwkeurigfle  Waarneemingea 

niets  daar  van  te  hebben  kunnen  gewaar  wor- 

den. Het  fcheen  ,  dat  gemelde  Draaden  moes- 

ten gefponnen  zyn ,  en  hy  heeftze  nooit  zieü 

fpinnen,  noch  eenig  Werktuig  hebben  daar 

toe  noodig.  Miflchien,  zegt  hy,  verfchafc  de 

Stoffe,  die  vervat  is  tuffchen  de  Huid  weke 

afgelegd  moet  worden  en  de  nieuwe  Huid  , 

door  Uitwaafleming  deeze  Draaden,  die  uit 

verfcheide  Korreltjes,  tegen  elkander  aan  ge- 

voegd, fchynen  te  beftaan,  en  dus  byna  ge- 

vormd  zouden  worden  op  dergelyke  manier, 

als  men  de  Zoutige  Vezelen  ziet  uitfehieten  van 

de  Kalk  van  nieuwe  Muuren,  of  van  deZwa* 

vel-  en  Vitrioolagtige  Mineraalen. 

ix.        (9)  Bladzuigertje  van  de  Eiken. 
Quercus.  J)j£ 

(9)  Chermes  Quercus  RoboriS|  Sy/l9  Nat*  X* 
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Dit  Infekt,  dat  zig  onthoudt  op  de  Bladen  V* 

der  Eikeboomen,  heeft  het  Lyf  witagtig  geel ;  XXXV* 
de  Dekfchilden  met  vier  bruine  Vlakken  aan  Hoofd. 

den  buitenrand,  en  ééne  aan  den  binnenrand,  STÜK# 

(io)  Bladzuigenje  der  Denneboomen.  x 
Abietls. 

Aan  de  toppen  der  Takjes  van  de  Denne-?erDemu> -  boomen. 

boomen  groeijen  forntyds  wanfchapen  Eyronde 

Lighaampjes ,  van  grootte  en  figuur  als  Braamen 

of  Aardbefiën,  doch  groen  van  Kleur  ,  welke 

de  Laplanders ,  onder  het  gaan  door  de  Bos- 

fchen  ,  opeeten.  In  deeze  Knobbeltjes  zit  een 

foort  van  Meel ,  doch  het  zyn  de  Mannelyke 

Bloemen  niet  ,  maar  voortbrengzels  van  Infek* 

ten ,  die  men  de  Ziertjes  van  den  Denneboom 

kan  noemen.  Men  vindt  'er  kleine  Diertjes 
in,  welke  van  agteren  Wollig  zyn,  gelyk  die 

der  Elzen  en  Beuken.  Aan  het  onderfte  van 

de  Befle  wordt  een  grooter  veelheid  van  Wol 

waargenomen  ,  uit  hoofde  dat  zig  de  Moeders 

aldaar  bevinden.  In  de  Herfft  gaan  zy  altemaal 

gevleugeld  daar  uit. 

Het  volmaakte  Infekt,  dat  omtrent  de  langte 

van  een  zevende  Duims  heeft ,  is  geelagtig 

van  Lyf ,  met  de  Oogen  bruin,  en  daar  tus» 

fchen  een  zeer  klein  zwart  Stipje.  De  Sprie» 

ten  zyn  Borftelagtig ,  de  Wieken  Loodkleurig  3 

wan- 

(io)  Chermes  Pini  Abietis.  Faun»  Sues.  700»  J7.  Lappm 

218.  p.  3+7.  E.  Picea  pumija  ClüS,  Fan.  20.  21,  Infe&um 

tübecciili  muricati.  Frisch*  Inf»  XII.  p,  10,  T.  2,  Fig. 
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V.  wanneer  menze  op  zekere  manier  tegen  deü 

Afdeel*  j}ag  befchouwt.    Het  fpringc  niet. 

Hoofd-  .  WïU 
stuk.      (u)  Bladzuigertje  van  de  Wilgen. 

XI. 
Saikis.  Dit  vindt  men  op  verfcheiderley  Soort  van 

gen.    "     Wilgen.    Hec  is  wit,  met  het  Lyf  van  boven 
eenigzins  gevlakt ,  en  een  zwarte  dwarsftreep 

op  de  Borft. 

ilL        (12)  Bladzuigertje  van  de  EJJcbenboomem 
Fraxini. 

derEflchen.  in  de  hoogftarnmige  Effchen  ontmoet  men' 

een  Bladzuigertje,  dat  do,  Wieken  en  hetBorïï- 

ftuk  zwart  gevlakt  heeft. 

XlIT*       (13)  Bladzuigertje  van  de  Schotje  Linden. 
Aceris. 

feeiLfnden[  Deeze  Boom ,  die  ook  wel  Booghout  genoemd 
wordt ,  voedt ,  behalve  de  Plantluizen  ,  voor- 

tBladz.  412.  gemeld  f,  ook  een  Plant- vloö ,  op  de  Takken 

en  Steekjes  huisveftende,  die  een  derkleinften 

is  van  dit  Geflagc ,  zynde  van  boven  geheel 

groenagtig  geel ,  van  onderen  bleek  groen. 

XIV*       04)  Bladzuigertje  van  de  Jfygeböomen* Ficus. 

geboomj7"     Deeze  Soort,  in  tegendeel,  is  eene  der' 
grootften ,  als  de  langte  hebbende  van  cea 

zesde 

fli)  Chermes  Salicis,  Syjï.  Nat.  x. 

(12)  Chermes  Fraxini  excelfioris.  Faun»  Suec.  ̂ o*. 

(13)  Chermes  Aceris  platanoidis.  Faun.  Suec.  696* 

(14)  Chermes  Ficus  Cariea:,  Syft*  Nat.  X.  REAUM.  Inf. 
**-  20.  f.  22-24. 
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zesde  Duims.   Men  zietze  in  Fig.  12,  natuur-  V» 

lyk  en  door  fterke  Vergrooting  afgebeeld ;  om  xxx  vT 

de  fchikking  der  Vleugelen  of  Wieken,  en  het  Hoofd. 

geheele  poftuur  van  het  Infekt,  te  beter  te  kun-  STÜK- Pl.  LXXXlIa, 

nen  befchouwen.  De  Heer  Reaumur  teltj^  l2# 

hetzelve  onder  zyne  Ëaftaard-Plantluizen,  en 

vondt  het,  toen  hy  'er  van  verwittigd  was, 

byna  onder  aan  alle  de  Bladen  van  zyne  Vyge- 

boomen  te  Charenton ;  doch  niet  zo  menigvul- 

dig, als  men  de  Plantluizen  gewoon  is  te  vin- 

den ,  op  de  plaatfen  ,  daar  die  geveftigd  zynè 

Men  hadt  moeite  om  'er  twintig  of  dertig  waar 

te  neemen  op  één  Blad ,  en  dikwils  maar  vier 

of  vyf ,  en  van  verfchillende  grootte. 

Het  Masker  heeft,  wanneer  men  \  zeive , 

als  niet  grooter  dan  een  Speldekop  zynde ,  met 

een  Mikroskoop  befchouwt,  een  zeer  zonder- 

linge figuur ,  wegens  de  breedte  der  Scheeden  , 

waar  in  de  Wieken  opgeflooten  zyn.  Het  is 

ook  van  agteren  breed,  en  in  't  geheel  plat, 
groen  van  Kleur ,  met  zes  Pooten ;  zo  dat  het 

naar  de  Schildpadjes  gelykt.  De  Kop ,  naame- 

lyk ,  vertoont  zig  weinig  en  loopt  van  vcoren 

uit  in  een  fyn  puntje ,  waar  van  de  Snuit  af- 

komt ,  die  zig  verder  uitftrekt  dan  het  eerfte 

paar  Pooten  en  een  fyn  Draadje  uitgeeft,  waar 

van  het  Infekt  zig  bedient ,  om  in  de  Bladen 

te  prikken  en  daar  het  Sap  uit  te  zuigen. 

Verfcheide  maaien  verwiflelt  dit  Masker  van 

tlüid*  Wanneer  het  een  Pop  of  Nimf  gewor- 

den is,  en  voorde  laatfte  maal  wil  veranderen 9 

h  Deel.  X.  Stuk.  F  f  hecht 
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V,      hecht  die  zig  aan  een  Blad  en  blyfc  daar  on* 

XXX Y*  bewoogen,  totdat,  na  verloop  vaneenigeDa- 
Hoofd,  gen ,  het  Vliegje  uit  deeze  Pop  voortkomt ,  als 

stuk.    ujt  een  Scheede.  In  de  Maanden  Mey  en  Juny 

gefchiedt  deeze  laatfte  Geftaltewifleling. 

Het  Infekt  is,  in  de  ftaat  van  volmaaktheid, 

van  boven  bruin,  van  onderen  groenagtig:  het 

heeft  de  Sprieten  bruin ,  dik ,  Haairig ,  omtrent 

een  derde  langer  dan  het  Borftftuk.  De  Poo- 

ten  zyn  geelagtig.  De  Wieken  zyn  groot, 

eens  zo  lang  dan  het  Agterlyf ,  en  leggen  vlak, 

doch  een  weinig  afloopende;  zo  dat  zy  te  fa- 

men  een  redelyk  fcherpe ,  Dakswyze ,  rug  maa- 

ken.  Zy  zyn,  inzonderheid  naar  't  end  toe, 
getekend  met  bruine  Adertjes.  De  Snuit  heeft 

haaren  oorfprong  aan  het  onderfte  gedeelte 

van  het  Borftfluk,  tulTchen  het  eerfte  en  twee- 

de paarPooten.  Deeze  Infekten  fpringen  3  en 

worden  daarom  van  Reaümür  tot  de  Sprin- 

gende Vliegjes  betrokken. 

Geoffroy,  die,  in  navolging  van  gemef- 

den  Heer,  de  Vlooijen  van  den  Vygeboom  al- 

dus befchryft ,  heeft  bovendien  ook  die  van  de 

Palm ,  van  de  Elzen ,  Effchen,  Denne-  en  Pyn- 

boomen ,  enz :  dus  in  't  geheel  negen  Soorten 
of  Verfcheidenheden  van  dit  Geflagt ,  omftreeks 

Parys,  gevonden. 

XXXVI.  HOOFD- 
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Befchryving  van  't  Geflagt  der  Schildlui- 
zen, dus  wegens  de  Gejlalte  genaamd ,  waar 

onder  de  Scharlaken  -  Befïën  »  het  Poolfch 

Grein ,  en  de  Conchenil je ,  als  wezentlyke  In* 

fekten  geweefi  zynde  ,  begreepen  worden. 

T\at  ik  den  naam  van  Schildluizen  Naam. 

geef  aan  deeze  Infekten,  is  om  dat  de 

Wyfjes,  in  veele  Soorten,  als  met  een  Schild 

gedekt  zyn.    Jong  zynde ,  loopen  dezelven 

langs  de  Boomen  of  Planten,  maar,  ten  ein- 

de van  eenigen  tyd ,  zetten  zy  zig  op  deeze 

of  gene  plaats  vaft  >  en ,  de  ringen  van  hun 

Lyf  verdwynende ,  vertoonen  zy  zig  als  Dek- 

zeis  of  Schilden  ,  en  neemen,  door  uitzwel- 

ling y  de  figuur  aan  van  Uitwaflen  of  Gal- 

letjes ;  weshalve  zy  ook  van  veelen  GalUInfek* 

ten  genoemd  worden.  Die  bekleedzels  zyn  een 

foort  van  Doppen ,  welke  tot  huisvefting  die. 

nen  van  de  Eijertjes  of  Jongen  deezer  Diert- 

jes, en  dewyl  zy  zig  in  fommigen  als  BefiÖn 

vertoonen 5  heeft  Linnjeus  haar  begreepen 

onder  den  Geflagtnaam  Coccus,  die  anders,  in 

\  byzonder ,  aan  fommige  Soorten ,  welke  tot 

Verwftof  in  gebruik  zyn ,  gegeven  wordt.  De 

Scharlaken-Befiën ,  by  voorbeeld,  hetPoolfche 

Grein,  de  Conchenil  je  zelve,  die  egter  deeze 

I.  Deel.  X,  stuk.  F  f  2  ver- 

XXXVI.  HOOFDSTUK. 

Afdeel. 

xxxvr. 

Hoofd- 

stuk» 



45a     Beschryving  v  a 

V,     verandering  niet  ondergaat,  leveren  daar  vati 

XXXVI*  Voorbeelden  uit  (*)• 

Hoofd*     De  Wyfjes  van  deeze  Infekten  ,  veel  gemak- 
stük,    kelyker  te  vinden  dan  de  Mannetjes,  en  op 

df/wyQes!11  eenige  Plantgewaflen  dikwils   zeer  gemeen; 
zweemen,  in  de  jongheid,  naar  kleine  Piffe* 

bedden.  Zy  hebben  twee  Sprieten ,  zes  Poo- 

ten  ,  en  hun  Lyf,  dat  witagtig  en  als  gepoei- 

jerdis,  beftaat  uit  vyf  Ringen.  Aan  het  Bord- 

ftuk ,  van  onderen  ,  tuflchen  het  eerde  paar 

Pooten,  is  de  Bek,  die  uit  een  kort  Vliezig 

buisje  beftaat ,  het  welke  een  dunnen  fynen 

Draad  uitgeeft,  die  dikwils  langer  is  dan  de 

helft  van  'c  Lyf.  't  Is  buiten  twyfel ,  dat  het 

Infekt  daar  van  gebruik  maakt,  om  'er  mede 
te  booren  in  de  Baft  of  Bladen ,  en  daar  uit 

zyn  Voedzel  in  te  zuigen.  Aan  het  end  van  't 
Agterlyf  zyn  witte  Draadjes  of  Haairtjes,  vier 

of  zes  in  getal,  die  men  egter dikwils  niet  ligt 

gewaar  wordt ,  dan  door  het  Lyf  een  weinig  te 

drukken ,  om  dezelven  te  doen  uitkomen.  Na 

eenigen  tyd  geloopen  te  hebben  ,  zetten  de 

Wyfjes  zig  vaft,  als  gezegd  is:  zy  doen  die 

niet ,  om  dat  zy  niet  meer  loopen  kunnen ;  ge- 

lyk  men  befpeuren  kan  ,  als  menze  zagtjes 

los  maakc  en  opligt :  maar  die  bekwaamheid 

verliezen  zy  eindelyk.    Indien  men,  tegen  *c 

end 

(*)  't  Woord  Coccus  of  Kokkos  betekent  een  Noot ,  Nootje 
of  Dopje,  naar  een  Noot  gelykende.  Hierom  wordt  het  Schare 

laken^Grein  (Gram  Kermes)  genoemd  ̂ Cncus  Bciphka* 
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end  van  de  Winter,  de  genen  los  maakt,  die  v. 

men  in  de  Herffl  zig  heeft  zien  vaft  zetten ;  ̂xjcvi** 

zo  wordt  men  'er  geen  bewceging  of  keven  Hoofo^ 

in  gewaar.  .  stuk* 

WanDeer  de  Wyfjes  zig  dus  vaftgezet  heb- 

ben ,  haaien  zy  haar  Voedzel  wa3rfchynlyk  te 

overvloediger  uit  de  Plant  of  Tak,  waar  op 

zy  zitten*   Middelerwyl  verwiiïelen  zy  van 

Huid ,  die  zy  by  brokken  kwy t  raaken  ,  zon- 

der dat,  oogfchynlyk,  door  hun  eenige  be- 

weeging gemaakt  worde»  Ook  groeijen  zy  fterk, 

wordende,  van  zeer  klein,  gelyk  zy  te  vooren 

waren ,  in  weinig  tyds  van  grootte  als  een  Pe- 

perkorrel en  grooter;  ja,  in  fommige  Soorten, 

wel  als  een  Erwt.  De  Huid  ,  naamelyk ,  fpant 

zig  uk,  wordt  glad  en  bruin,  van  wit,  gelyk 

zy  te  vooren  was :  zo  dat  zy  naar  Knobbeltjes 

in  de  Boombaft  gelyken.    Ook  hebben  eenige 

Natuurkundigen  haar  voor  eigentlyke  Knobbelt- 

jes of  Uitwaflen  genomen ;  niet  denkende  dat 

een  onbeweeglyk  Lighaam,  het  welk  zig  als 

van  Gevoel  ontbloot  vertoont ,  een  Infekt  kon 

zyn.  In  figuur  zyn  deeze  Knobbeltjes  verfchil- 

lende  naar  het  verfchil  der  Soorten ;  fommigen 

ronder,  anderen  langwerpiger,  en  eenigermaa- 

te  naar  omgekeerde  Schuitjes  of  Schildjes 

gelykende,  die  met  de  holle  zyde  tegen  de 

Schors,  of  tegen  het  Blad,  aangevoegd  zyn. 

Het  werk  der  Voortteeling ,  dat  de  Natuur  voome* 

zo  hoofdzaakelyk  bedoelt  in  alle  haar  bedry- 

ven,  is  het  Oogmerk,  zo  't  fchync,  van  die 

ï,  Deel.  x,  stuk »        F  f  3  Ver-' 

\ 
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V.      Verandering.   De  Wyfjes  gaan,  eenigen  tyd 

XXXVI1"*  m  ̂at  Z^  d°eZe  ̂ e^a"te  h^en  aangenomen , 

Hoofd-'  aan  't  Eijerleggen.  Zy  hebben  de  Leg ,  aan 
stuk*  jiet  agcerfte  gedeelte  van  haar  Lighaam ,  zoda- 

nig geplaatft,  dat  de  Eitjes  niet  dan  langs  den 

Buik  voortgefchooven  worden.  Voor  de  Eijer- 

legging  was  het  Lyf  digt  tegen  de  Schors  aan- 

gevoegd  ;  maar  de  Eitjes  ,  daar  tufïchen  in  ka- 

mende, ligten  de  onderfte  Huid  op,  die,  als 

het  Lyf  t'eenemad  ontledigd  is ,  zig  digt  tegen 

de  bovenfte  Huid  plakkende ,  van  het  geheele 

Infekt  niet  dan  een  Dop  of  beklecdzel  maakt , 

waar  in  de  Eitjes  vervat  zyn. 

In  de  Zomer  zyn  de  Boomen  dikwils  bela- 

den met  zulke  Doppen ,  welken  opneemende 

men  daar  onder  een  groote  menigte  Eitjes  ont- 

moet; anderen ,  waar  de  Jongen  reeds  uitge. 

kroopen  zyn  ,  vindt  men  hol  en  ledig.  Deeze 

Doppen ,  't  zy  droog ,  't  zy  frifch ,  gely ken  geen- 

zins naar  Infekten :  men  wordt  'er ,  tcrwyl  zy 

nog  leeven ,  zelfs  geen  Sprieten  of  Pooten  aan 

gewaar:  maar,  door  een  zagte  drukking,  kan 

men  de  Haairtjes  aan't  end  van  't  Agterlyf  zeer 

wel  doen  voor  den  dag  komen.  Wanneer  de 

Jongen  uitgekomen  zyn ,  bly ven  zy  nog  eeni- 

gen tyd  onder  deeze  Dop ,  maar  gaan  'er  ver- 

volgens uit  door  een  Spleetje,  dat  aan  't  agter- 

end  is.  Ditlis  doorgaans  in  't  begin  van  den  Zo* 

mer :  tegen  't  end  daar  van  zetten  zy  zig  vafl: , 

bly  ven  geduurende  de  Winter  onbewoogen, 

leggenEitjes  cn  fierven  in  't  Voorjaar :  zo  dat 
het 
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het  Leven  van  de  Schildluizen  omtrent  een  V. 

Jaar  duurt.  XA™- 
De  Mannetjes  van  deeze  zonderlinge  Infekten,  Hoofd- 

gelyken  in  't  eerft  naar  de  Wyfjes ,  en  zetten  STUK# 

zig,  zo  wel  als  die,  aan  de  Plantgewaflen  vafl, n£-Jf m* 
maar  zy  worden  niet  grooter,  en  veranderen 

aldus  in  een  Fop,  die  onder  het  frekleedzel 

van  hunne  Huid ,  welke  ook  een  foort  van  Dop 

maakt,  huisveft,  en  vervolgens  een  gevleugeld 

Infekt  uitlevert ,  dat  zeer  klein  is,  en  maar  twee 

Wieken  heeft ;  doch  die  vry  groot  zyn ,  naar 

het  Lyf  te  rekenen.  Veelal  zyn  dezelven  wit 

van  Kleur,  met  de  randjes  hoog  rood.  Aan  de 

Staart  ziet  men  twee  witte  Draadjes  of  Haairt- 

jes,  die  dikwils  eens  zo  lang  als  het  Lyf  zyn, 

en  waar  tuflchen  een  kromme  Stekel  is,  van 

minder  langte.  Zy  hebben  geen  Snuitje ,  gelyk 

zy  in  de  gcftalte  van  Masker  hadden  ,  maar 

twee  halfronde  Tepeltjes  ,  die  daar  mooglyk 

de  plaats  van  vervullen.  Miflchien  haaien  zy 

daardoor  hunVoedzel  in;  miflchien  ook  heb- 

ben  zy  Bek  noch  Snuit  noodig ,  komende  daar 

in  met  veele  andere  Infekten  overeen ,  die, 

in  de  (laat  van  volmaaktheid  zynde,  weinig  of 

geen  Voedzel  gebruiken,  en  niet  langer  leeven, 

dan  tot  de  Voortteeling  wordt  vereifcht.  Ten 

minfte  is  het  blykbaar,  dat  de  Vleugelen  aan 

deeze  Mannetjes  tot  het  opzoeken  van  de  Wyf- 

jes, om  dezelven  te  bevrugten,  gegeven  zyn. 

Men  kan  duidelyk  zien,  hoe  zy  van  de  krom- 

li  deel.  x.  stuk,  Ff  4  me 
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V. 

Afdeel. 
xxxvi, 
Hoofd* 
stuk. 

Soorten. 

me  Stekel,  die  aan  het  Agterlyf  is,  daar  toe 

gebruik  maakcn. 

Het  voorgemelde  heeft  in  de  meefte  Soorten 

van  deeze  GalMnfekten  plaats ;  doch  men  vindt 

'er  onder  die  eenigermaate  verfchilien;  in  zo 

verre,  naamelyk,  dat  het  Wyfje  zig  wel  vaft. 

zet,  maar^  de  Geftalte  van  een  Infekt  behoudt. 

Zo  is  het  met  de  Concheniljc ,  en  eenige  wei- 

nige anderen  gelegen,  die  daarom,  door  den 

Heer  Geoffroy,  tot  een  byzonder  Geflagt 

gebragt  zyn,  dat  hy  Coccus  noemt,  hebbende 

den  naam  van  Cbermes  toegepaft  aan  de  eerfl> 

gemelden.  Deeze  beiden  maaken,  by  Lin- 

NjEüs,  zeventien  Soorten  uit,  waaronder,  als 

gezegd  is ,  die  voornaame  Verwftoffen ,  de  Schar- 

laken-Befie  van  Provence  ,  het  Poolfche  Grein  en 

het  Weftindifche  Concheniljc  Infekt,  begree- 

pen  zyn. 

ti         (f)  Schildluis  der  Oranje-hoornen. 
Coccus  Hef- 

rrïd™\       Meefc  komt  dit  Infekt ,  dat  in  de  Winter- Schild' uis  9 

der  winter-  plaatfen  of  Orangeriën  zeer  gemeen  is,  op  de 
huizen.  j,     .  * 

Citroen-  of  Limoenboomen  voor ,  welker  Stee- 

len  en  Takken  het  als  met  Schurft  bevlekt. 

Men  ziet  het  ook  op  den  Boom  die  Sapindus 

genoemd  wordt,  en  op  anderen,  menigvuldig, 

volgens  den  Heer  L  i  n  n  m  ü  s  ,  die  het  noemc een 

( i )  Coccus  Hybemaculorum.  Syft,  Nat.  X,  Coccus  Hefpe- 

ridum.  Faun.  Sm.  722.  Aft.  Parif.  1691.  p.  14.  T,  i-f, 

Frisch,  /«ƒ.  XII.  p.  12.  Keaum,  mf.  IV.  T. 
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een  O vaale,  platte,  Schuitvormige  Korft,  naar  v? 

een  Drinkfchaakje  gelykende  (*) ,  van  agte- 

yen  uitgerand  ,  welke  de  Pooten ,  naar  wel-  Hoofd* 

gevallen  ,  uitfieekt  en  weder  inhaalt.  In  d£  STÜK* 

Verhandelingen  van  Upfaï  worde  het,  in  'c 

byzonder ,  de  Scbildvoerende  Luis  genaamd, 

Fkisch  vondt  deeze  Infek^en,  in  July,  nog 

byna  plat  ,  zynde  weinig  verdikt  geworden  j 

*c  welk  hy  daar  aan  toefchryfe,  dat  deeze  Boo* 

men,  dikwils,  zo  laat  uit  de  Orarjeriën  komen, 

Hy  merkte  op,  dat  de  Kleur  niet,  gelyk  die 

der  Schildluizen  van  andere  Boorqen ,  bruin  * 

maar  Citroenverwig  geel  5  of  uit  den  groenen 

was.  Geoffroy  zegt ,  in  tegendeel ,  dat zy 

bruin  zyn ,  en  bedekt  met  een  Soorc  van  Ver- 

nis, het  welk  dezelven  doet  glinfteren*  Aan  't 

agterend  geeven  zy  ,  zegt  hy,  als  menze  een 

weinig  drukt,  vier  Draaden  uit  die  wit  zyn. 

Het  Mannetje  hadt  zyn  Ed.  nooic  gezien  en 

merkt  aan ,  dat  de  Oranje ,  Citroen ,  Limoen- 

en andere  Boomen  van  dat  Geflagt ,  gelykelyk 

of  even  fterk  (*)  worden  aangetafl  door  deeze 

Jnfekten ,  wier  groote  menigte  deeze  Gewaf- 

fen  fomtyds  kwynen  doet  (j). 

De 

(*)  Patcllx  inftar.  Faun.  Suec.  Patella  dimmutivum  a  Pate- 

ra. Plinius  heeft  reeds  een  dergelyk  gebrek  der  Olyf- 

booinen  diar  mede  vergeleeken.  Olea  Clavum  pailtur ,  Jive 

Fungum  placet  dici  vel  Patellam.    Hift.  Nat.  £ibr.  XVI.  Cap% 

("I")  Sont  egalement  attaque's ,  &c. 
(_|_)  Le  Kermes  des  Orangers.    Hift.  des  Inf,  &c.  p.  j©$. 
U  Deel.  x.  Stuk,  Ff  5 
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V.        De  Afbeeldingen  van  Reaümür,  die  op 

XXXvï'  deeZC  ̂ °°rt  V3n  Schildluizen  aa°gehaald  wor- 

Hoofd.'  den  >  ZYD  van  Gall-  Infekten  der  Perfiken ,  op 
stuk.    welke  Boomen  men  'er  tweèderley  vindt,  naa* 

der  Perfiken.  mejyj,  ̂ Q  iaDgwerp]g  ZyDj  en  fvan  een  Schuits- Pl  LXYXIII. 

i.  '  wyze  figuur ;  of  rond ,  en  naar  Peperkorrels  gely- 
kende :  gelyk  men  de  eene,  zo  wel  als  de  an- 

deren, in  Fig.  i  (van  onze  Pr..  LXXXIII.)  in 

natuurlyke  grootte  ,  op  een  Perfïken-Takjeziet 

afgebeeld,  waar  van  de  Bladen  met  een  me- 

nigte van  Jonge  Schildluisjes  beladen  zyn.  De 

langwerpige,  zegt  hy,  zyn  glad  en  Feuille- 

mort,  fomtyds  trekkende  naar  Koffykleur  of 

Kaftan je-bruin  ,  maar  gemeenlyk  roodagtiger: 

de  ronde  zyn  fomwylen  roodagtig,  fomwylen 

zeer  bruin  rood,  fomwylen  zwart  en  glanzig. 

Men  vindt  'er  de  Stam ,  Takken  en  Scheuten 
van  een  Perfikboom ,  dikwils  zo  vol  van ,  dat 

zy  overal  aan  elkander  raaken :  fomtyds  volgen 

zy  agter  een,  als  een  Ketting  Kraaien;  ook 

ziet  men  ze  wel  eens  hier  en  daar  verfpreid ,  en 

van  elkander  afgezonderd. 

Van  de  Huishouding,  Levensmanier  cn 

Voorcteeling  deezer  Infekten,  kan  men,  uit 

het  gene  hier  voor  gezegd  is,  zig  een  denk» 

beeld  opmaaken.  Sommige  Autheuren  hebben 

gerekend,  dat  'er  meer  dan  tweeduizend  £ï- 

jertjes  onder  vervat  zyn ;  anderen  verdubbelen 

dit  getal.  De  Heer  Ces  toni,  zulke  Le- 

gioenen van  Jongen  ziende  grimmelen  in  een 

hoopje  wit  Poeijer*  verbeeldde  zig  dat  deeze 

In- 
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Infekten  het  Lyf  van  de  Moer  hadden  opge-  v. 

geten  ,  cn  ging  dus  de  Natuur  een  allerbar-  xxxvi* 

baarfte  wreedheid  aanvvry ven :  maar  hy  is  daar  Hoofd.' 
in  bedroogen  geweeft,  gelyk  uit  het  gemelde  stuk. 

blykt. 

De  Mieren,  die  den  Heer  Reaumür  ge- 

diend hadden  om  de  Plant  luizen  CPucerons)  te 

vinden,  hadden  hem  ook  de  Gall  -Infekten 

doen  ontdekken,  die  op  de  Bladen  van  den 

Perfikboom  als  Zandkorreltjes  verfpreid  waren  s 

en  zig  aldaar,  by  plekken,  zonder  beweeging 

onthielden.  Zy  waren  meefiendeels  zo  klein , 

dat  men  een  Vergrootglas  noodig  haut  omze 

waar  te  neemen ,  en  van  verfchillende  Kleuren ; 

doch  begonnen  zig  wel  haaft  ce  beweegen,  loo- 

pende  langs  de  Bladen.  Cestoni  helde  in 

yt  eerft  over,  om  te  denken,  dat  zy  van  de 
Lugt  leefden :  doch  wel  haaft  werdt  hy  van 

het  tegendeel  overtuigd.  Hy  zag ,  naamelyk , 

dat  eenigen  van  deeze  Luisjes ,  die  de  Oranje, 

boomen  verlaten  en  zig  op  Planten  Tuinkers 

geveftigd  hadden ,  meer  dan  anderen  gegroeid 

waren:  waar  uit  hy  befloot,  dat  de  Pooren 

van  de  Plant  aan  deeze  Infekten  Voedzel  ver- 

fchaffen:  doch  het  Werktuig,  daar  zy  hetzel- 

ve mede  inzuigen ,  het  Snuitje  naamelyk ,  was 

hem  onbekend. 

Oplettende  Hoveniers  zuiveren ,  zo  veel  hun 

doenlyk  is,  de  Vrugtboomen,  inzonderheid  de 

Oranje  en  Perfiken,  van  dit  Ongediert.  De 

Ondervinding,  naamelyk,  heeft  hun  geleerd, 

l.  DEEL.  X*  STUK,  dat 
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V,      dat  de  Ge  waffen ,  die  'er  veel  mede  bezet  zyn ,  aan 
Afdeel.  >c  kwvnen  raaken  en  derven.  Dat  zulks  door 
XXXVI  *  

*■ 

Hoofd*  ̂ e  ve^heid  van  Sap,  welke  deeze  Infektenuit 
stuk.  de  Boomen  zuigen  ,  veroorzaakt  worde ,  is , 

volgens,  Reaümur,  waarfchynlyk  en  wel, 

doordien  zy  een  grooter  fpilling  van  't  Voedend 

Vogt  in  de  Boomen  veroorzaaken ,  dan  zy  tot 

hun  onderhoud  behoeven.  Zulks  was  hem  ge- 

bleeken  uit  Waarneemingen,  in  de  laatfte  helft 

van  de  Mey-maand.  Op  zekeren  morgen  ver- 

wonderde het  hem ,  den  Grond ,  onder  de  Tak- 

ken van  Perfikboomqn  aan  een  Hejning,  die 

zeer  bezet  waren  met  deeze  Luizeh,  geheel 

Vogtig  te  vinden  ,  even  of  de  Aardo  begoocen 

ware.  Hy  bcfloot,  dat  zulks  moeft  veroorzaakt 

zyn  door  de  uitftorting  van  het  S^p  der  Boo- 

men :  dewyl  niet  alleen  de  Grond  einder  andere 

Perfikboomen,  en  onder  de  zuivere  Takken, 

droog,  maar  ook  de  gedagte  Takken,  zelf, 

nat  waren ,  zodanig  3  dat  zy  de  Latten  bevog- 

tigd  hadden.  Dat  meer  is,  met  zyn  Vinger 

ftrykende  over  den  Boom,bevondt  hy  dit  Vogt 

en  zelfs  de  vogtige  Aarde ,  die  van  hem  insge- 

lyks  geproefd  wordt ,  Suikerzoet. 

Om  de  Luizen  der  Oranjeboomen  te  verdry- 

ven,  en  te  maaken,  dat  zy  hunne  Kleur  we- 

derkrygen,  moet  men  die  of  te  deeg  wryven 

met  een  Boendertje,  in  fterken  Azyn  gedoopt 

of  den  top  des  Booms ,  van  tyd  tot  tyd ,  be- 

fproeijen  met  Water  dat  geftaan  heeft  op  Hy» 

fop,  Wynruit,  Salie ,  Lavendel,  Thym  en 

Ro§« 
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Rosmaryn,in  een  Vat  onder  elkander  gemengd^*).  V. 

Mooglyk  was  het  Aftrekzei  van  Tabaks- Stee-  xxxvï. 
len  daar  toe  ruim  zo  bekwaam.  Hoofd* 

De  Schuitswyze  Gall  Infekten  Van  de  Perfl.  STUK* 

ken,  Abrikoozen,  Vygeboomen  ,  en  die  van 

den  Wyngaard,  gelyken  dermaate  naar  die  der 

Oranjeboomen  ,  en  naar  eikanderen  ,  dat  de 

Heer  Reaumür  twyfelde,  of  het  niet  één 

zelfde  Soort  was  van  Infekten :  het  welk ,  zo 

hy  aanmerkt,  door  zeer  gemakkelyke  Proef- 

neemingdn  zou  te  onderzoeken  zyn,  Wy  gee- 

ven  'er  hier  de  Afbeelding  van  (Pl,  LXXXIII. 

Fig.  2);  zynde  a  het  Diertje  zo  als  het  paster 

Wereld  gekomen  is ;  b  hetzelve  in  Volwaflen- 

heid  ,  en  wanneer  het  zig  heeft  vaflgezet ,  van 

boven  gezien ;  c  het  Mannetje  van  natuurlyke 

grootte;  d  hetzelve  vergroot  en  van  onderen 

befchouwd  zynde. 

(a)  Schildluis  van  de  Uitheemfcbe  Gcwaflen.  n. Aönidum. 

Op  de  altyd  groene  Boomen,  die  uit  Ooftin- Kaflln?e>" 
die  zyn  övergebragt,  gelyk  de  Japanfche  Roos 

en  anderen,  komt  een  Infekt  voor,  dat  kleiner 

is  dan  het  voorgaande,  maar  naar  hetzelve  zeer 

gelykt.  Het  Wyfje  ,  naamelyk  ,  wordt  een 

rond-  en  platagtige  Dop ,  die  donker  Paarfch 

is ,  met  een  rond ,  rood  Knopje ,  dat  in  dezel- 

ven,  als  zy  oud  worden,  open  gaat;  op  't 

midden,  maakende  den  top  uit.  Het  Mannet- 

je* (*)  La  nouvelle  Maifon  ruflique.  Tom.  II.  p,  312, 
(2)  Coccus  Indarum  arbomm.  Syft*  Nat,  X 
1,  Dkxll.  x,  Mö*« 
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Hoofd- 
stuk. 

V.     je,  dat  ongevleugeld,  geelagtig  en  langwerpig 

XXXVl'  is'  heeft  3an  het  AScerlyf  eeoigs  regteHaairt- 

jes,  die  'er  als  een  Staart  aan  geeven.  De 
Sprieten ,  die  de  langte  byna  van  het  Borftftuk 

hebben,  zyn  Draadvormig. 

Zodanig  is  de  befchry  ving  ,  welke  Linnjeus 

thans  geeft  van  de  Luis  der  Uüheemfcbe  Gewaf. 

fen  (*) ,  welke  zyn  Ed.  te  vooren  ,zo  'tfchynt, 

gebragt  hadt  in  het  Geflagt  der  eigentlykc  Lui- 

zen (f)  9  als  hebbende  het  Mannetje  ,  daar 

van,  niet  gezien.   Hy  noemde  die,  de  ruige 

Boomlids  der  Winterhuizen  (§) ;  waar  van  hy 

verhaalde ,  dat  hy ,  uit  Engeland  in  de  Neder- 

landen te  rug  komende,  en  eenige  zeldzaame 

Boomgewaflea  medebrengende,  op  een  derzel- 

ven  eenigen  van  deeze  Luizen,  met  voordagt* 

overvoerde,  en,  na  dat  zy  in  de  Broey-kafTen 

op  de  Plaats  van  den  Heer  Cdiffort  gebragt , 

waren,  zorgvuldig  bewaarde:  maar  dat  dit  On- 

gedierc,  buiten  zyn  weeten  ,  binnen  weinig 

Weeken  alle  de  Boomgewaflen ,  die  daar  in 

waren  3  befmet  hadt,  zo  dat  men  het  in  'c  ver- 

volg niet  weg  kon  krygen;  zynde  naderhand 

ook  in  die  van  den  Leidfen  Akademie-Tuin  en 

anderen,  welke  Gewaflen  uit  den  Tuin  van 

Clïffort  kreegen ,  overgegaan, 

ïuigewitte.    De  befchryving  is  zo  volkomen  niet,  om  te 

kunnen  vaftftellen,  dat  deeze  Luis  de  zelfde 
ware 

(*)  Coccus  Aönidum.  SyJ},  Nat,  X,  p.  4?*. 

(t)  PedicukiS  Adonidiim.  Faun*  Suec.  Ed.  I.  p,  34i« 

(5)  Pediculus  Hyoernmiloriun  arboreus  viilofus,  Aft*  Upf* 
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ware  als  die  der  Indifche  Boomen ,  zo  even  ge-  V. 

meld:  maar  de  Heer  Geoffroy  merkt  aan  ̂ xvlT 

dat  de  laacfte ,  die  hy  de  Conchenilje  der  Win-  Hoofd* 

terhuizen  noemc  (*),  uit  de  heete  Landen  met  STÜK% 

de  Uitheemfche  PlantgewaiTen  teParys  overge. 

bragt  zynde,  aldaar  in  de  Broey-KafTen  gena* 

turalizeerd  is,  daar  zy  fomtyds  alle  Geboom- 

ten  bedekt,  zonder  dat  menze  vernielen  kan, 

welk  een  moeite  men  daar  toe  ook  aanwende. 

"Het  Mannetje,  zegt  hy,  is  klein,  met  lange 

„  Sprieten ,  hebbende  de  Pooten  en  het  Lyf 

„  byna  Roozekleur,  bedekt  mee  een  weinig 

wit  poeijer :  maar  de  twee  Wieken ,  en  de 

vier  Draaden  van  de  Staart ,  zyn  Sneeuw* 

„  wit.  Twee  van  deeze  vier  Draaden  zyn  lan- 

„  ger,  twee  korter  dan  de  anderen;  doch  het 

„  verfchil  is  niet  groot.  Het  Wyfje,  langwer- 

„  pig  van  Lyf,  en  geheel  bedekt  met  een  wit 

„  poeijer,  heeft  de  Sprieten  een  weinig  korter, 

„  en  beftaat  uit  veertien  Ringen ,  die  op  zyde 

„  aanhangzels  hebben ,  waar  van  de  twee  laat- 

„  ften  de  Staart  als  gevorkt  maaken.  Daar 

tuflehen  zyn  de  vier  Draaden  van  hetzelve,, 

„  korter  dan  in  het  Mannetje,  en  naauwlyks 

„  zigtbaar ,  ten  zy  men  't  Agterlyf  een  weinig 
3,  drukke.   Dit  loopt  op  de  Planten,  tot  dac 

het,  gereed  zynde  om  zyne  Eitjes  of  Neeten 

„  te  leggen ,  zig  vaftzet  en  een  Neft  maakt, 

„  het 
(*)  La  Cochenille  des  Serres,  ïïft*  üs^Inf*  env.  P/tris, 

Tom.  I.  p.  511. 

I.  Deel,  x.  Stuk, 
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Hoofd 

stuk 

V.     #  het  welke  naar  een  klein  Vlokje  wit  Katoeo 

XXXV  l"  99  ëe^^c  9  waar  *n  het  ziS  bewindn  tot  de  Ei- 
„  jerlegging*   Kort  daar  na  ziec  men  de  Jon- 

$,  gen  voortkomen  uit  dit  Neftje,  waar  in  de 

„  Moer  haar  leven  heeft  afgelegd,   Zy  zyn* 

„  alsdan  ,   altemaal  ongevleugeld,  maar  het 

si  Mannetje  krygt  zyne  Wieken  wel  dra.  De 

Winterhuizen  van  's  Konings  Tuin  zyn  vol 
van  deeze  Infekten  ,  die  zeer  veel  voorko- 

„  men  op  de  Franfche  Eilanden  en  te  Sene- 

gal W 

ITT. 

van  de  Ei- 
ken. 

53 

3> 

93 Deeze  Autheur  heefc  dan  gelegenheid  gehad, 

om  dit  Infekt  zeer  wel  te  kennen ,  dat  hy  t'huis 
brengt  tot  het  Gefhgt  der  Conchenilje,  waar 

mede  het  overeenkomt  in  de  eigenfehap  van 

niet  te  veranderen  van  Geftalte ,  en  daar  in  al- 

leen verfchilt  van  de  Kermes  of  Gall-Infekten* 

Cs)  Schildluis  'van  de  Eikeboomen. 

De  Schildluizen ,  die  rond  móeten  worden , 

zyn  in  't  eerft  ̂ zodanig  gelyk  aan  die ,  welke 

een  langwerpige  Schuitswyze  gedaante  zullen 

aanneemen,  dat  menze  niet  van  elkander  kan 

onderfcheiden.  Dit  ontdekt  men  niet  alleen 

op  de  Pei  fiken ,  die  tweederley  zodanige  Schild, 

luizen  voeden ,  maar  en  wel  inzonderheid  op 

de  Eiken ,  daar  men  vier  verfchillende  Soorten 

op  vindt  van  zulk  Ongediert.   Men  heefc  'er die 

O)  Coccus  Quercus  Roborisi  REAUM,  /«ƒ.  IV.  "T. 
f.  1-4.  &  alia,  ft  8,  9,  io. 
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die  rond  en  bruin  zyn ,  weinig  van  die  der  01.  V. 

meboomen  verfchillendc :  die  rond  zyn  en  wit-  ̂ XVU 

agtig  geel  met  zware  gemengeld  van  Kleur;  Hoofd* 

die  byna  de  figuur  hebben  van  een  Nier;  en  STUK* 

die  langwerpig  zyn,  bekleed  mee  een  witte 

Wolligheid,  hoedanigen  men  ook  aan  de  Tak- 

jes van  den  Wyngaard  vindt  ,  waar  van  de 

Eijertjes,  die  zy  bevatten,  als  een  Kettingje 

van  Kraaien  aan  elkander  zyn  gehecht  (*). 

Tot  deeze  Soort  fchynt  t'huis  gebragt  te  kun.  zwarte 
nen  worden  die  zwarte  Schildluis ,  welke  men, 

behalve  de  laatftgemelde  ruigeWitte ,  en  de  Roo- 

de  der  Oranjeboomen ,  alhier  in  de  warme  Win- 

terhuizen vindt  en  Schubluis  noemt.  Dezelve  naa- 

melyk  is  niet  plat,  maar  zeer  verheven,  en  ook 

ten  naaften  by  van  omtrek  rond,  in  volwaflen- 

heid  breeder  of  langer  dan  een  agtfte  Duims. 

De  zwarte  Dop  opKgtende  komt  een  menigte 

van  rood  Stof  te  voorlchyn ,  dat  de  Eitjes  zyn* 

die  door  *t  Mikroskoop  zig  egaal  Eyrond  ver- 
toonen,  omtrent  zo  lang  als  de  breedte  is  van 

*t  Zaad  van  St.  Jans  Kruid  f.    Wel  haaft  fchy*  f  Hy/fr 

nen  de  Luisjes ,  daar  uit  voortkomende ,  die  ook 

roodagtig  zyn ,  zig  vaft  te  zetten ,  en  worden  dan 

een  geelagtig Schubbetje;  zynde,  zo  welalsde 

groote,  op  de  Rug  meteen  dubbeld  Kruis  *  al- 

dus | ,  getekend :  zo  dat  de  Geftalte ,  in  't  klein, 

zeer ,  naar  die  van  een  Land-Schildpad  gelykt : 

ter- 

(*)  B.UUM.  Mem.  fur  les  Inf.   TOM.  IV.  Part.  Ig 
PL.  VI.  Fig.  5,  6. 

I.  Deel,  X.  Stuk,  G  g 
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V,     terwyl  de  Witte  meer  de  gedaante  heeft  van 

3ÜCXVIL#  eeD  piffebed  en  eeüiSermaate  overeenkomt  met 

Hoofd'  die  van  het  Diertje  der  volgende  Soort,  daar 
stuk.    ̂   de  AfbeeldiDg  van  gegeven  heb. 

iv.        (4)  Schildluis  der  Groen  Eiken. 
llicis. 

of?chada  O ̂der  a^e  Soorten  van  dit  Geflagt,  is  geene 

ken  Befie.  Van  oudsher  zo  vermaard  en  tevens  minder  be- 

*lJF&™11' kend  geweeft >  dan  die  der  Groen-Eiken  (*), 
welke  de  zogenaamde  Scharlaken-Befiën ,  ge- 

meenlyk  Grana  Kermes  of  enkel  Cbermes  en  Ker* 

mes  genaamd,  uitlevert,   't  Gemelde  Gewas, 

dat  wegens  zyne  Vrugt  den  naam  voert  van 

Eik,  en  dien  van  Groen-Eik,  om  dat  het  zy- 

ne Bladen ,  naar  die  van  Huift  gelykende,  des 

Winters  behoudt ,  en  dus ,  het  geheele  Jaar 

door,  groen  blyft;  is  in  de  Woeftenyën  van 

Provence  en  Languedok  zeer  gemeen ;  hoewel 

jnen  het  ook  in  Spanje ,  Portugal  en  op  de  Ei- 

landen in  deMiddellandfcheZee,  inzonderheid 

op  Candia,  ontmoet.    Het  is  doorgaans  maar 

een  Boompje  van  weinige  Voeten  hoog ,  waar 

op  het  Landvolk,  in  het  bekwaam  Saizoen, 

de  Inzameling  doet  van  de  gemelde  Stof,  die 

van  ouds  Coccus  Bapbica,  dat  is  Ver w- Be- 

'     üq,  of  enkel  Coccum  getyteld  werdt  (f). 

On- 
(4)  Coccus  Quercus  cocciferc.  Garid,  Aixenf.  Z50.  T. 

&  2.  GEOFÏR.  Mat,  II.  p.  782.  ReAüM.  Inf% 
IV.  T.  5. 

(*)  Chêne  vert.  llex  nculeata  Cocci-Glandifera.  C.  Ba  Ple» 

(t)  Beljuonius  noemt  het  CimsBaphic*  e^Pn* 
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Onder  de  Romeinen  betekende  Coccinum  een  v# 

rood  Scharlaken  Kleed  en  Coccinatus  werdt  ie  ̂ %yf* 

mand  genoemd ,  die  zuik  een  Kleed  aan  't  Lyf  Hoofd- 

hadc  (*).   Het  Woord  Kokkos  >  dat  men  in  't  STÜK- 

Latyn  heeft  overgenomen,  is  zuiverGriekfch,s^^c^ 

cn  wordt  byHESYCHius  ook  voor  derge-1^ 

lyke  Scharlaken- Befie  gebruikt;  weshalve  men 

naauwlyks  twyfelen  kan  of  het  Kleed ,  dat  on. 

zen  Heiland  tot  befpotting  aangedaan  werdt  > 

is  gekleurd  geweeft  met  deeze  Verwftoffe :  niet* 

tegenftaande  de  Nederlandfche  Overzetting  het* 

zelve  een  Purpere  Mantel  noemt  (f).   De  VuU 

gata ,  naamelyk  9  het  Griekfch  volgende  >  heeft 

Cblamyde  Coccined ,  en  \  woord  Coccineus  is ,  ge- 

lyk  men  weet,  van  ouds  tot  heden  ,  in  gebruik 

voor  een  Scharlaken  of  hoogroode Kleur.  P li- 

nt us  zegt  dat  de  Keizerlyke  Gewaaden  ge- 

verwd  werden  met  het  Grein  van  Galatie,  A- 

frika  en  Portugal ,  dat  hy  van  de  Stoffe ,  die 

de  Purperflak  der  Tyrieren  uitleverde ,  onder* 

fcheidt  (§).   Hy  noemt  hetzelve,  duidelyk, 

Coccum  Ilicis ,  en  dat  hydit  zelve  Boompje  daar 

mede  meent,  is  blykbaar  uit  de  omfchryving, 
die 

Nius  geeft  'er ,  op  eéne  plaats ,  in  Nomlnativo  den  naam 
aan  van  Coccum  :  mooglyk  om  de  gelykluidenheid  met  Gra» 

num  te  bekomen:  of  ook  zou  het  een  Drukfeil  kunnen  zyn, 

(*)  Coccinatus  Euclides.  MART.  Puerulus  coccinatus.1 
SUIT.  DOMIT. 

(t)  matth.  xxvit.  vers  28.  xhapvfct  xokkiW» 

($)  Coccoque  tinftum  Tyrio  tingere,  ut  fieiet  HysgüuuQf 

Wijl.  Nat.  Librt  IX,  Cap,  41. 

I.  Deel  X.  Stuk.         Cg  2 
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V.     die  hy  daar  van  geeft  (♦).   Bovendien  is  het 

XXXvT  woord  >Karmyn  en  Karmozyn  ,  baarblykelyk  van 

Hoofd-  Kermes,  het  welk  in  'c  Arabifch  een  Wormpjè 
stuk»    betekent,  afkomftig. 

scSken-     Bellonius  of  Belon,  die  na  omtrent 

Befic.       twee  Eeuwen  geleden  leefde,  verhaalt,  in  zy. 

Jenden*11  ne  Byzonder heden  (f)  omftandig ,  hoe  de  Inza- 

kkend.    mejjDg  van  <je  Verwbefie  gefchiedde  op  *t  Ei- 

land Candie,  oudtys  Creta  genaamd ,  in  de  Mid- 

dellandfche  Zee.  Men  vondt  dezelve,  zegt  hy, 

op  een  klein  Boompje ,  een  foort  van  Groen- 

Eik ,  die  Eikels  draagt ,  en  (teekende  Bladen 

heeft ,  als  die  van  de  Huift ;  de  Herders  Jon- 

gens en  Meisjes  gebruikten  ,  om  dezelve  in  te 

zamelen ,  een  klein  Vorkje  of  Gaffeltje ,  waar- 

fchynlyk  een  Mikje  van  een  Boomtak ,  dat  zy 

in  de  flinker  Hand  hielden ,  om  de  Takken  o- 

ver  zyde  te  buigen  *  terwyl  zy  de  kleine  Tak» 

jes  met  de  regterhand  affneeden,  om 'er  verder 
de  Btliën  ,  die  de  Tros  of  Scapus ,  daar  P  l  r. 

mus  van  fpreekt,  uitmaaken,  af  te  plukken. 

Hy  noemt  dezelven  kleine  Blaasjes  of  Uitwerp- 

felen  van  den  Boom ,  die  hy  te  vooren  Schar, 

laken  Grein  geheten  hadt ,  waar  van  het  Inko- 

men zeer  groeft  was  op  dat  Eiland  (§,). 

Geen 

(*)  Omnes  tarnen  has  ejns  dotes  Ilex  fola  provocat  Coccow 

Granum  hoe,-—,  ceu  fcapus  fruticis  p*rv&  Aquifglidè 
Illcis.  Libr.  XVI  Cap,  8. 

(X)  ObfervatUm  des  Singularités.  Libr.  I.  Cap.  ip. 

({)  Le  Revenu  de  la  Graine  d'Ecarlate,  nommee  CêceaB 
gatftisa  2  eft  naoult  grand      QiW :  &c 
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Geen  eigentlyk  Licht  was  'er,  wegens  den  V, •  Afdeelt 

wrfprong  van  de  Kermes ,  voor  hec  begin  van  Xxxvi/ 

de  tegenwoordige  Eeuw.   Het  blykt  wel,  dat  Hoofd. 

de  Hiftorie ,  daar  van ,  aan  eenen  Biflchop  van  STUK' 

Senez  (*)  reeds  vroeger  is  bekend  geweeft ;  schaXkca. 

doch  men  hadt  dien  aangaande  zo  weinig  ze- Befie* 
,     .      _  -  r .  ,  Haar  Oor- 

lcerheid ,  dat  de  Graaf  Marsigli  deeze  Be- fprong  di«s» 

liën  ,  die  onmooglyk  de  Vrugt  van  den  Boom ter' 
konden  zyn ,  nog  hieldt  voor  Uicwaffen ,  welke 

op  dergelyke  manier  als  de  Galnooten  der  Ei- 

ken voortgebragt  werden.  In  zyne  Verhande- 

ling, die  hy  inden  jaare  1711  opdroeg  aan  den 

Heer  Vallisnier  1,  wordt  door  hem  be- 

weerd, dat  een  Infekt  zyne  Eitjes  legt  in  een 

Spleetje ,  door  hetzelve  gemaakt  in  de  Kermes- 

boomen,  en  dat  deeze  Eitjes,  inde  Herfft  ge- 

legd zynde,  den  geheelen  Winter  overblyven, 

om  in  't  Voorjaar  te  groei  jen  ,  als  wanneer  de 

Gall,  daar  zy  in  vervat  waren,  ook  groeide, 

door  het  Sap  van  den  Boom ,  en  dus  het  Schar- 

laken-Grein wierdt ;  welks  vorming  door  hem 

by  die  van  de  Blaazen  der  Olme-  of  Ypeboo- 

men,  welke  de  Plantluizen  veroorzaaken  als 

gezegd  is  f>  vergeleeken  worde.  f  BIafe 

Kort  daarna,  evenwel,  in  't  jaar  1714  naa-  4I* 

melyk ,  fchreef  de  Heer  C  e  s  t  o  n  i  reeds  een 

Brief,  van  Livorno,  aan  den  Heer  Vallis- 

wieri;  waarin  hy  vooreerft  beweert,  dat  de 

Gall- 

et)  P  IE  R  RE   DE  Q^ÜI^UERAN   DE  BEAUJEE» 
Zie  Reaum.  Mem.  IV.  I,  p.  7o, 

1.  Defx.  X.  Stuk*  Gg3 
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V.     Gall-Infekten  van  een  kleine  Eik ,  by  Livorno 

XXXVl'  groeiiende'  toc  dezelfde  Klaffe  behooren  
als 

Hoofd/  die  der  Oranjeboomen  en  Vygeboomen:  ten 

stuk.    anderen  i  dat  de  eerftgemelden*  fchoon  zy  geen 

ttokw-  ro0(te  Kleur  uitgeeven ,  niet  meer  van  de  Ker- 

Sefie.       mes  verfchillen ,  dan  Soorten  van  een  zelfde 

Geflagt  ondereen.  Vallisniejeu  hadt  waar- 

fchynlyk  wel  de  kragt  der  redenen  van  Ces- 

toni  gezien;  doch  hy  liet  de  zaak  onbeflift, 

mifïchien  uit  agting  voor  den  Graaf,  die  zyn  Ge- 

voelen ,  dat  de  Kermes  een  foort  van  Galnoo- 

ten  ware,  daar  door  bekragtigen  wilde,  dat 

men  5er,  met  Koperrood,  ook  Inkt  van  maa- 

kenkan:  hetwelk  egter  niets  bewyft,  want  de 

HeerLEMERY  heeft  getoond,  dat  zelfs  die 

Eigenfchap  plaats  heeft  in  Menfchen-Drek. 

Omtrent  den  zelfden  tyd  werden  ook  ande- 

re Geleerden  opgewekt,  om  den  oorfprong  van 

die  zonderlinge  Stoffe  te  onderzoeken.  Ga- 

r  i  d  e  l  ,  Geneesheer  te  Aix  in  Provence ,  daar 

toe  aangefpoord  zynde  door  den  Heer  Tour. 

nefort,  nam  tot  zyn  behulp  eenen  Doktor 

Emeric,  diedagelyks,  ofomdetwee,  drie 

Dagen,  verfche  Takjes  van  den  Kermesboom, 

metBefïën  begroeid  ,  deedt  aanbrengen.  Hier 

uit  zyn  de  naauwkeurige  Waarneemingen  ge- 

fprooten,  welken  Garidël  in  't  jaar  1715 

aan  't  licht  gegeven  heeft  (*)  in  zyne  Hiftorie der 

(*)  Ik  maak  hier  geen  gebruik  van  het  Vertoog  ?an  den 

Heer  T o ¥ R  nefokt  zelf,  die*  aangaande ,  geplaattë 

il 
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der  Planten  omftreeks  Aix  voorkomende,  en  v. 

waar  van  dit  dc  korte  Inhoud  is ,  volgens  den  xxxvjU 

Heer  Reaümur,  Hoofd* 

De  Kermes ,  tot  haare  grootte  gekomen  zyn-  STÜK* 

de  ,   vertoont  zig  als  een  Klootrond  Dopje  s^^£ 

QFig.  3 ,  a)  dat  aan  het  Boompje  gehecht  is , Befie- 

of ,  om  naauwkeuriger  te  fpreeken ,  als  een  Befie,  mfngè^dicm 

taamelyk  fterk  van  Schil,  glanzig  en  van  Kleur aan8aandc« 

als  blaauwe  Pruimen,  zelfs  tot  den  Waafem 

toe,  dewelke  door  een  wit  fyn  Stof,  dat  'er 

op  legt,  veroorzaakt  wordt.   Hier  uit  blykc 

dan,  dac  de  Kleur  der  verfche  Befiën  geheel 

anders  is  ,  dan  der  genen ,  die  men  in  de  Win- 

kelen vindt ,  welke  door  het  droogen ,  en  door 

de  befproeijing  met  Azyn ,  bruinrood  geworden 

zyn. 

De  Ingezetenen  van  Provence  merken  drie- 

derley  ftaaten  aan ,  of  tydperken ,  in  de  aan- 

groeijing  van  deeze  Verwftoffe.  De  eerfte  ftaat 

is  in  't  begin  van  Maart ,  wanneer  zy  de  Ker« 

mes  lou  Vermeou  noemen  ;*t  zy  om  dat  dezelve 

dan  nog  loopt  of  zig  begint  vafi  te  zetten  ;  9t 

zy  om  dat  de  Blaadjes  'er  van  grimmelcn. 

Het  Infekt,  naamelyk,is  dan  zo  klein  als  Zand- 

korreltjes, en  vertoont  zig,  met  een  Vergroot- 

glas befchouwd  zynde,  zeer  fchoon  rood,  heb- 

bende op  zyn  Agterlyf ,  en  in  den  omtrek  van 

het- 

ïn  de  Hifi.  &•  Mem.  de  PAcad.  Rtyale  des  Sc.  de  1'An  1705; 
©m  dat  de  Heer  GARidejl  Zyne  Waarneemingen,  waar 

uit  hetzelve  was  opgemaakt,  aaderhand  ge.wtaa.kt  cn  retbe* 

md  heeft. 
U  X.  Stuk, 
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V.     hetzelve,  een  Soort  van  Katoen  ,  hetwelke  toe 

XXXvl^  zyne  befchuctinge  verftrekt.    Alsdan  is  het  nog 
Hoofd   langwerpig  van  figuur ,  gelyk  de  Schuitswyze 

stuk.    Gall  Infekten ,  en  op  de  onbedekte  plaatfen 

sdSkciH  van  ZYD  Lyf  heeft  het  een  menigte  Goudgeele 

sefie.       Stippen.    In  de  Maand  April  ,  wanneer  de 
Kermes  rond  en  van  dikte  omtrent  als  een  Aal* 

bezie  geworden  is,  zeggen  zy  lou  Vermeou  ef- 

pelis ;  willende  daar  mede  betekenen,  dat  hec 

Infekt  begint  uit  te  komen.  De  grootte,  even. 

wel,  verfchilt  merkelyk  naar  het  Saizoen  en  de 

Landsgefteldheid.   Men   vindc  de  Schil  dan 

taamelyk  vaft,  en  van  buiten  met  de  gemelde 

Meelagtigheid  bedekt ;  doch  van  binnen ,  oog- 

ichynlyk,  niets  bevattende  dan  een  roodagtig 

Vogt,  hetwelke  naar  bleek  Bloed  gelykt.  Hec 

derde  tydperk  komt  in  het  midden  of  tegen  'c 
end  van  Mey,  wanneer  men  in  deeze  Dop, 

of,  gelyk  de  Heer  Emeric  zeer  wel  zegt 

onder  den  Buik  van  het  Infekt,  by  de  twee- 

duizend kleine  ronde  Korreltjes  vindt ,  welke 

men  ,  in  de  Landtaal ,  noemt  lou  Fr  ai]]  et.  Dee- 

ze Eitjes,  die  zig,  op  het  oog,  maar  half  zo 

groot  als  Papaver-Zaad  vertoonen ,  leveren  ieder 

een  Diertje  uit. 

De  Eijerlegging,  naamelyk,  gefchiedt  hier 

op  de  zelfde  manier,  als  ik  te  vooren,  ten  op* 

zigt  van  de  Schildluizen  in  't  algemeen,  aange- 
merkt heb  te  gefchieden.  Het  Infekt,  ofwel 

de  Wyfjes  daar  van,  tot  volwaflenheid  geko- 

men, en  door  de  Mannetjes,  die  gevleugeld 
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zyn,  bevrugc,  ontlafi  zig  op  de  plaats,  daar  V. 

het  zig  vaftgezet  heeft,  van  zyne  Eijerec;  die  ̂ XXVI, 

het,  middelerwyl,  onder  zyn  eigen  Lyf  be-  Hoofd- 

fchut,  het  welke  een  Dop  geworden  is,  om  STÜK* 

tot  uitbroeding  te  dienen  van  de  Jongen.  ̂ Saken- 

Twee  Soorten ,  merkt  hy  aan ,  dat  'er  van  Befie' 

Kermes  •Bcfiën  zyn:  de  eene  blaauw ,  als  ge»  Vande 

meld  is ,  die  roode  Ey tjes  legt ;  de  andere  wit-  Kermes' 

agtig,  en  deeze  legt  witte  Eytjes.  De  Jongen, 

uit  beiderley  Eytjes  komende ,  zyn  ook  wel  in 

Kleur  verfchillende,  doch  eveneens  van  Ge- 

ftalte,  langwerpig  naamelyk,  en  naar  Piffebed- 

den  gelykende  zie  Fig  3,  ft    Die  uit  de  roode 

Eytjes  voortkomen  zyn  rood,  met  Gouden  Stip- 

jes ;  die  uit  de  witte  Eytjes  vuilwit  en  platter 

dan  de  anderen ,  met  Zilveren  Stipjes  getekend. 

Van  decze  laatften ,  die  het  Landvolk  ,  zeer 

oneigen ,  de  Moeder  van  de  Kermes  noemt , 

zyn  'er  veel  minder  dan  van  de  anderen.  Som- 

migen hebben  het  getal  daarvan,  voor  ieder 

Boompje ,  op  maar  vyf  bepaald. 

De  Heer  Em  ERIC  befchryft  Ons  twee  Soor-  DeMamietjae 

ten  van  Nimfen  of  Popjes,  die  men  in  eenige  g^gevU*" 

Kermes-Befiën  vindt,  en  welke  in  twee  kleine  " 

Vliegjes,  van  verfchillende  Kkur ,  veranderen; 

doch  die  beiden  dit  gemeen  hebben  *  dat  zy 

fpringen  als  de  Springhaan- Vloo.  Dit  zullen, 

buiten  twyfel,  de  Mannetjes  zyn :  niet  dat  de. 

zei  ven  met  elkander  paareo  zouden,  gelyk  hy 

zig  verbeeldt :  maar  dienen  tot  Bevrugting  van 

de  Wyfjes  op  eene  dergelyke  manier  als  in  de 

I.  Deel,  X.  Stuk»  Gg  J  Schild* 
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V.  Schildluizen,  hier  voor,  is  opgemerkt.  Ze- 

Apdeeu  kej-iyic  is  die  veel  waarfchynlyker ,  dan  dat  de 

^oofd*  Jongen  ,  onder  de  gedaante  van  roode  Wormp, 
stuk*  jes,  in  de  Winter  langs  den  Grond  loopen; 

.vhaXkel-  hebbende  hy  mooglyk  een  Soort  van  kleine 

Wie.       roode  Myten,  van  ongemeene  kleinheid,  die 

men  's  Winters  op  de  Boomen  en  Planten 

vindt,  daar  voor  aangezien. 

Manier  van     Naar  dat  de  Winter  min  of  meer  zagt  is , 

inzameling.         men  eeQ  XykelykQY  of  fchaarfer  Inzameling 
van  de  Kermes-Befiën.  Men  hoopt  op  een  goe- 

den Oogft,  wanneer  het  Voorjaar  zonder  Ryp 

of  Miftig  Weer  pafleert.Ook  brengt  de  gefteld- 

heid  van  het  Land  niet  weinig  in  deezen  toe: 

die  digt  aan  Zee  groeit  wordt  gezegd  grooter 

en  levendiger  van  Kleur  te  zyn,  dan  die  'er 

ver  af  gevonden  wordt.  Oude  Boomen  leve- 

ren ,  volgens  de  Waarneemingen  van  den  Heer 

Emeric,  meer  uit  dan  jonge.  Men  gebruikt 

tot  de  Inzameling,  in  Provence,  geen  andere 

Werktuigen  dan  de  Nagels  der  Vingeren:  zo 

dat  lange  Nagels  aldaar  dienftig  zyn.  Het 

Vrouwvolk  neemt,  als  't  in  de  tydis,  deezen 

arbeid  waar,  beginnende  's  morgens  terwyl  de 

Daauw  nog  over  't  Land  legt ;  dewyl  de  Bla. 

den  alsdan  zagter  en  niet  zo  fcherp  Stekelig 

zyn.  Behalve  de  bekwaamheid  omze  te  pluk- 

ken ,  moet  men  ook  weeten ,  waar  de  meeften 

zyn.  Sommige  Vrouwsperfoonen  kunnen  'er 

tot  twee  Ponden  's  daags  van  in  zamelen. 

Bewaarde     j)e  prys   tot  wcifcen  men  de  Kermes  ver* 
verfchiilen*  J 

«ie,  köopt  > 
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icoopt,  is  zeer  verfchillende,  en  wordt  alhoo-  V. 

ger,  van  dat  de  Inzameling  begonnen  is,  tot  xxxvr* 
dat  dezelve  eindigt.   Het  Pond,  dat  in  den  Hoofd- 

aanvang  niet  boven  de  agt  of  negen  Franfche  STÜK- 

Stuivers  f  geldt ,  loopt  op  het  laatft  tot  zeftig  ;S"keL 

om  dat  alsdan  de  Kermes  zeer  ligt  wordt ;  ditBefie" 

wil  zeggen,  dat  'er  minder  Eitjes  en  Jongen*  S°h 
onder  de  overblyffels  van  de  Moeders ,  die  de* 

zei  ven  voortgebragt  hebben ,  en  de  Dop  alleen 

uitmaaken ,  gemengd  zyn.   De  Heer  E  m  e  r  ic  t  Fr*ncs 

getuigt ,  dat  hy  dezelve  heeft  zien  betaalen  tot 

zes  Franfche  Guldens  f  het  Pond. 

Zy  die  deeze  Befïën ,  dat  dan  eigentlyk  In-  Bereiding, 

fekten  zyn ,  koopen  tot  het  Verwen  van  Zydè  en 

Wolle,  hebben  de  zorgvuldigheid  van  de  Eit- 

jes ,  die  zig  daar  van  affcheiden ,  met  Azyn  te 

befproeijen.   Zy  (lellen  dezel ven ,  vervolgens, 

aan  de  Zon  >  of  2an  een  dergelyke  Hitte  bloot , 

om  alle  de  Jonge  Diertjes ,  die  uitgekomen  zyn 

of  in  ftaat  om  uit  te  komen ,  te  doen  fterven : 

zonder  het  welke  zy ,  in  't  vervolg ,  een  groote 
vermindering  van  Gewigt  zouden  hebben  te  on- 

dergaan, op  deeze  Koopmanfchap,    De  Azyn, 

nu,  verandert  de  Kleur  van  de  Kermes  en 

maakt  dezelve  van  blaauw  roodagtig ;  het 

welk  de  oorzaak  is ,  dat  weinigen  kennis  gehad 

hebben  aan  de  natuurlyke  Kleur  van  deeze  Be- 

llen. 

Het  is  niet  zeldzaam,  dat  men,  in  één  Jaar, 

twee  Inzamelingen  van  de  Kermes  heeft:  zyn- 

de  de  tweede  zeer  bekwaam  om  de  overeen- 

I»  Deel.  X.  STUK»  jcomft 
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V,     komft  te  beveftigen ,  die  wy  tuffchen  dezelve 

XXXVl'-  eD  de  ̂a11  *  Iü^ekten  van  den  Perfikboom  gen 

Hoofd-'  fteld  hebben ,  zegt  Rb  au  mor.   Die  van  de 
stuk.    tweede  Inzameling  zitten ,  volgens  Em  er  i  c, 

STaXken.  bykans  alle  aan  de  Bladen:  zy  zyn  zo  groot, 

3efie.  zo  Kleurig  niet ;  derhalve  tot  Verwftoffe 

minder  bekwaam,  dan  die  van  de  eerfte,  Men 

begrypc  ligt ,  dat  een  gunftig  Saizoen  de  Infek* 

ten,  die  den  Winter  zouden  gepafleerd  zyn 

zonder  aangroeijing  ,  tot  volkomenheid  kan 

brengen :  even  als  men  dit  met  fommige  Boom- 

en  Plantgewaffen ,  die  dan  voor  de  tweede 

maal  bloeijen  en  Vrugt  draagen,  ziet  gebeu- 

ren. 

Gebruik.  De  Duiven  beminnen  deeze  Befïen,  hoewel 

het  een  kwaad  Voedzel  voor  haar  is ;  want  zy 

krygen  'er  de  Loop  van  en  de  Jongen ,  waar  zy 

het  aan  geeven ,  worden  zo  zwak ,  dat  zy  naauw- 

lyks  op  de  Beenen  kunnen  ftaan  en  de  meeften 

fterven ;  gelyk  bekend  is  aan  alle  die  Duive- 

hokken  daaromflreeks  hebben*  Moet  men  zig, 

hier  over,  niet  grootelyks  verwonderen,  wan- 

neer men  in  aanmerking  neemt,  hoe  zeer  de 

Kermes  in  gebruik  is  in  de  Geneeskunde ,  en 

v/elk  een  rang  haar  toegefchreeven  worde  on- 

der de  Hartfterkcnde  Middelen?  De  Syroop, 

die  'er  van  te  Montpellier  en  elders  gemaakt 

wordt,  immers,  is  de  grondflag  van  die  ver- 

maarde Conf&Etio  Akhermes ,  welke  men  zeldea 

agterlaat  in  Hartflerkende  Mixtuuren.  Tegen 

Hartkloppingen  niet  alleen  ,  en  Flaauwten , 

maar 
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maar  ook  tot  het  verdryven  van  Zwaarmoe-  V, 

digheid  en  het  voorkomen  van  een  Miskraam  ^XXVI* 
uit  verflapping,  wordt  dit  Geneesmiddel  zeer  Hoofd/ 

dienttig  geoordeeld.    Ook  kan  men  gebruik  STÜK* 

maaken  van  de  enkele  Syroop ,  en  de  Befiën  £h™iieL 

zelf,  gedroogd  zyndc,  komen  in  het  Verkoe- Bcfie- 

lende  Paarlen-Poeijer.  Uitwendig  wordt,  door 

Galenus,  het  Poeijer  van  de  Kermes,  als 

een  weinig  famentrekkende  en  niet  fcherp  zyn- 

de,  tot  opftrooijing  in  Wonden,  en  vooral  in 

de  Kwetzuuren  der  Peezen ,  aangeraden. 

Het  gebruik  dat  men ,  om  rood  Scharlaken  Dergelyke 

te  Verwen,  bovendien,  van  dit  Grein  gemaakt  Befi*n* 

heeft ,  of  nog  maakt  (*) ,  heeft  doen  denken  om 

dergelyke  Knobbeltjes ,  welke  aan  andere  Boo- 

men  groeijen  ,ook  tot  dat  einde ,  of  tot  een  Ge* 

neesmiddel  >  te  gebruiken.  Op  de  laage  Eik  vindt 

men ,  volgens  Reaumür,  roodagtige  Gall-In- 

fekten,  die  wel  totVerwftoffe  niet  bekwaam,  maar 

geagt  worden  even  zo  goed  te  zyn  tot  de  Con- 

fetti* Akhermes  als  die  donkerer  zyn  van  Kleur. 

De  hooge  Eiken  leveren  dergelyke  Gall-  Infek- 

ten  uit ;  doch  die  wat  moeielyk  in  te  zamelen 

zouden  zyn.  Men  weet  ook  dat  de  Inwooners 

van  Aleppo  zekere  Blaasjes ,  van  grootte  als 

Ha- 
(*)  Of  'er  nog  heden  we!  zo  veel  gebruik  van  de  Kermes» 

Beliën  tot  het  Verwen  van  Karmozyn-rood,  gemaakt  worde  9 

als  weleer ,  zou  men  mogen  twyfelen ;  aangezien  men  weet 

dat  de  Conchenilje  veel  fchooner  Scharlaken-rood  uitlevert  en 

de  Turken  die  zelfs  ,  benevens  Gom  Lak  ,  Draakenbloed 

en  andere  Indifche  Verwftoffen ,  tot  het  Kleuren.  ya.a  hm  l& 

der,  bezigen. 
l.  Deel,  x.  Stuk» 
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V.     Hazelnooten,  aan  den  Stam  der  Eilceboomen 

XXXEVJL.'  groeiiende»  met  evenveel  Wynfteen  ,  tot  de 
Hoofd-  helft  onder  de  Conchenilje  gemengd,  plagtente 

stuk.    gebruiken  tet  het  Verwen  van  Karmynrood  (*). 
Kermes  van    In  de  Verhandelingen  der  Koninglyke  Socie- 

Engeland,    ̂   ̂   Londen5  op  >t  Jaar  %  jeeft  men 
de  Waarneemingen  van  Lis  ter,  omtrent 

zekere  bruinroode  Dopjes,  welken  hy  op  de 

Laurier -Kers,  Wyngaard,  Pruim-  en  Kerfe- 

boomen  gevonden  hadt ,  en  die  hy  meende  dat 

dergelyke  Kleur  als  de  Scharlaken  •  Befiën  van 

Provence  en  Languedok,  konden  uitleveren; 

weshalve  hy  ze  de  Kermes  van  Engeland  noemt. 

Deeze  Dopjes  hadden  de  grootte  van  een 

graauwe  Erwt,  en  waren  zeer  glad  ,  zitten- 

de doorgaans  onder  aan  de  Takken ,  en  verfchei- 

de  by  elkander :  opgefneeden  zynde  vondt  men 

'er  eenige  Wormpjes  in ,  die  in  een  foort  van 
Wespen  veranderden  :  waar  uit  dan  blykt  * 

dat  dezelven  niet  behoorden  tot  dit  Geflagt. 

(5)  Schildluis  van  den  Berkeboom. 

v. 
BetuU.      Iq  de  mikken  der  Takken  van  de  Berkeboo- 

van  de  Ber-  .  , 
ken.        men  in  Sweeden ,  wordt  dit  Infekt,  op  zig  zelf 

alleen,  gevonden. 

cJpinu      (O  Schildluis  der  Ahornbomen. 
der  Ahorn.  Op 

(*)  P  O  m  E  T.  Diïï.  des  Brogues. 
($)  Coccus  Betulae  albtf.  Faun.  Suec.  723. 

(6)  Coccus  Carpini  Betute.  Jt,  Scan*  47, 



d  e  Schildluizen.  479 

Op  deeze  foort  van  Boomen  ,  gelyk  ook  op  V. 

de  Haagedoorn ,  de  Eiken  en  Wyngaarden ,  hadt  ̂ ^f" 
de  Heer  Reaümur  eene  foort  van  Schildluis  Hoofd* 

gevonden,  die  roodagtig  bruin  was,  hebbende  &im 

van  onderen  en  op  zyde  een  hoop  van  witte 

Wolligheid. 

(7)  Schildluis  wn  de  Olmc-  of  Ypcboomen*  vn. 

Tot  deeze  Soort  betrekt  de  Heer  Linn
  jEUSder0lmclu 

tweederley  Schildluisjes  van  deezen  Boom  ,  die 

in  Geftalte  zeer  verfchillen,  en  door  Reaü- 

mur grootelyks  onderfcheiden  worden.  De 

eene  brengt  die  Autheur  by  als  een  Voorbeeld 

van  een  foort  van  Gall-Infekten,  t'eenemaal  van 

de  anderen  afgezonderd.   Hy  hadt,  naamelyk, 

gefproken  van  de  langwerpigej  of  Schuitswy- 

ze  der  Perfiken  en  andere  Boomen :  als  ook 

van  de  ronde  of  rondagtige  der  Eiken ,  enz. 

Deeze ,  ondertuflchen ,  heeft  byna  de  figuur  van 

een  Moffelfchulp,  als  breed  zynde  aan  't  eene 

en  zeer  fpics  of  fmal  aan  't  andere  end.  Hy 

hadtze  lang  niet  gekend ,  en  voor  een  Hokje 

gehouden ,  het  welke  een  klein  Infekt  maakte 

tot  zyne  Verandering;  tot  dat  hyze,  eindelyk, 

vol  Eitjes  voedt,  van  welker  kleinheid  men 

oordeelen  kan,  daar  de  Dopjes  zelf,  die  uit  het 

vergroote  Lighaam  van  de  Moer  beltaan ,  een 

fcherpziende  Oog  vereifchen  om  ontdekt  te 

wor- 
(7)  Coccus  ülmi  campeftris.  Syft.  N*U  X.  Reaum. 

Jnf.  IV.  T.  5.  fi  5-7. 

X.  Deel»  X.  Stuk, 



480     Beschryving  van 

V.      worden;  als  in  Kleur  zeer  naar  Boomfchora 

ffi 
 ̂keDde-

 
Hoofd  De  andere  Soort,  niet  minder  klein,  wordt 

sïuk.  door  gemelden  Heer  tot  de  Pro-Gall-Infekten  (*) 

t'huis  gebragt ,  en  door  Geoffroy,  derhalve, 
toe  de  Conchenilje  betrokken.  Men  vindtze 

meeft  in  de  mikjes  der  Takken  5  doch  fomtyds 

ook  tegen  de  Takjes  zelf  aan.  In  de  Maan. 

den  Juny  en  July,  wanneer  zy  tot  de  volle 

grootte  zyn  gekomen ,  wordt  men ,  met  het 

bloote  Oog,  niet  meer  dan  een  klein  Eyrond 

Klompje  gewaar,  (legt  bruinrood  van  Kleur, 

en  omringd  met  een  wit  Katoenagtig  Koordje 

of  Kabeltje.  Dat  roode  Klompje  is  het  Lig* 

haam  zelf  van  het  Diertje  ,  't  welk  men  aan  de 

Ringen,  die  nog  zigtbaar  zyn,  met  een  Ver- 

grootglas ontdekt,  want  het  geheele  Lyf  is 

maar  een  Linie  lang,  Hec  legt  in  de  gemelde 

Wolligheid  als  in  een  Nefïje,  daar  het  zorg 

draagt  voor  de  Voortteeling.  De  Heer  R  eau- 

m  ur  beweert ,  dat  het  geen  Eitjes  legge,  ge^ 

lyk  de  Gall-  Infekten,  maar  leevende  Jongen 

werpe ;  doch  de  Heer  Geoffroy  verzekert , 

dat  hy  zo  wel  Eitjes  onder  dcszelfs  Lighaam  ge* 

vonden  heeft ,  als  onder  dat  van  alle  ande* 
ren  (t> 

C8>  Schild. 

(*)  Dit  Woord  betekent  zo  veel  als  Baflauri»  Gall-  Tnfek« 

ten :  want  zy  hebben  veel  Kenmerken  daar  van ,  doch  eenige 

Eigenfchappen ,  die  hun  byzonder  eigen  zyn:  gelyk  hy  ditf 
aelf  verklaart 

(t)  H*A  des  In/l  tnv*  Paris.  Tom.  Z.  pag.  siu 
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(8)  Schildluis  der  Hazelnootenboomen.  V; 
Afdeel, 

Dccze  Soort  behoort  tot  de  genen,  die  in  't  ̂ x^vr* 
eerfl:  wel  Schüitswyzé  langwerpig  zyn,  doch  STUk/ 

in  't  vervolg  als  de  Kermes  rond  moeten  wor-  vin. 

den.    Zy  zyn  alsdan  zeer  mooy  van  Kleur  t  d^ 

byna  Citroengeel ,  met  roodagtige  Vlakken  ge-  laareUt 

tekend,  en  hebben  als  een  Bekje  ,  daar  de 

Spleet  is,  door  welke  zy,  waarfchynlyk ,  be- 

vrugt  moeten  worden.   De  Eijertjes,  daar  zy" 
vol  van  zyn,  doen  hun  naar  een  Doosje  met 

Zand  gelyken.  De  Jongen  zyn  roodagtig,  met 

Sprietjes  en  twee  puntjes  aan  het  Agterlyf  zigu 

baar ,  wanneer  menze  met  een  Vergrootglas 

befchouwt. 

Co)  Schildluis  der  Lindeboomen.  ix; 

Op  de  Linden  onthoudt  zig  eeii  dergelyke 
der  Lmderb 

Schildluis  9  in  Geftalte  weinig  van  die  der  Ha- 

zelaaren  verfchillende; 

Cio)  Schildluis  van  de  Jleekende  Paim>  wier  Dx>. 

Schulp  met  agt  Schildjes  omringd  is.     van  de  ftee- 
kende  Pald* 

Column  a  fpreekt  van  een  Soort  van  Scho- 

teltje of  Klipkleevertje ,  dat  hy  een  Kwaal  noemt 

van  de  Myrtheboomen  ;  hebbende  de  gedaante 

van  een  Landfchildpad ,  uit  hoekige  Tafeltjes 

{8)  Coccus  Coryli.  REAUM.  Inf.  IV.  T.  J.  £  4.  Io. 

(9)  Coccus  Tüte.  ReaUm.  inf.  IV.  f,  3.  f.  1-3. 

(10)  Coccus  Rufci,  tefta  o&o  clypeolis  cinéH.  Syft.  Nat* 

X.  Lepis  nova  f.  Myrthi  morbus.  Column,  Purf%  16.4^ 

27.  Lepas  tefïèllata.  Klein.  Oftr. 

»  L  Deel.  x.  stuk*  H  h 



4?2      BESCHRY  VING  VA» 

V.     famengefteld  ,  van  eene  Afchgraauwe  Kleur, 

XXXVI*  die  Daar  1  PurPer  helt,  en  van  onderen,  daar 
Hoofd-  het  aan  den  Stam  zit,  hol.   De  Heer  Klein 

stuk.    noemt  hetzelve  Patdia ,  (niet  Lepas ,)  teffella* 
ta.    Het  is,  van  den  Sweedfchen  Heer K je H- 

der,  in  Apulie,  waargenomen  op  de  gemel- 

de Plant.   De  gedaante  was  als  een  geknotte 

Schulp  of  Schaal,  van  boven  met  een  Gaatje, 

agtzydig,  als  omringd  zynde  mee  agt  Schild- 

jes gelyk  een  Schildpad,  welke  allen,  uitgeno- 

men de  twee  zydeliogfe  ,  in  't  midden  een 

Knopje  hebbené 

xi.        (u)  Schildluis  van  cis  Wilgen. Salicis. 

van  de  wil-  je        ̂   bakken  van  een  Soort  van 

Wilgeboomen ,  in  Sweeden ,  die  zo  wel  Man- 

netjes als  Wyfjes  zyn,  komt  deeze  Soort  van 

Schildluizen  9  dikwils  ,  in  zulk  een  menigte 

voor ,  dat  zy  de  Bafl:  t'eenemaal  bedekken. 
Verbaasd  moet  men  derhalve  ftaan  over  deon. 

begrypelyke  veelheid  van  deeze  Diertjes ,  wier 

Lyf,roodagtig  in  de  Jongheid ,  en  door  de  klein- 

te naauwlyks  zigtbaar  met  het  bloote  Oog, 

in  de  Volwaflenen  platagtig  en  Afchgraauw  va» 

Kleur  is. 

xii.        (12)  Schildluis  van  den  JVyngaard* Vitis. 

vaadenWyn-  tt  t 
gaard.  *iec 

(11)  Coccus  Salicis  herniaphroditicae.  Sy&>  Nat.  X. 

(12)  Coccus  Vitis  Viniferac.  Reaum.  /»ƒ  IV.  T.  *.  f.  5*7t 

48.  Bown*  II.  P.  z.  p.  279.  T|  zH* 
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Het  fchynt  dat  deeze  Soort  veel  overeenkomft  V. 

heeft  met  de  Zesde , die  door  den  Heer  Reau-  ̂ xx  vT" 
mür  op   vcrfcheiderlcy  Boomen  gevonden  Hoofd! 

werdt.    Geoffroy  tekent  een  Luisjeaan,  s*üfc# 

dat  hy  de  langwerpige  van  den  TVyngaard  noemt* 

Het  komt,  zege  hy,  altoos  op  de  Stam  en 

Takken,  nooit  op  de  Bladen  voor;  zynde  lang* 

werpig,  ovaal,  van  een  bruine  Kaneelkleur, 

met  een  weinig  witte  Wolligheid  van  onderen 

en  op  de  zyden.    Aan  dé  Staart  heeft  het  zes 

witte  Draaden ,  niet  vier ,  gelyk  die  der  Per- 

lïkboomen.   Zy  komen,  dikwils,  van  zelf  uit; 

doch  nog  meer,  als  men  het  Diertje  een  wei* 

nig  drukt.    Vroegtydig  hecht  zig  deeze  Ker- 

mes aan  den  Wyngaaid ,  wordt  groot  en  ver- 

gaat of  fterft ,  befluitende  dan,  onder  haar  Lig- 

haam,  een  groote  veelheid  van  Eytjés.  Dë 

Jongen  ,  die  'er  uit  voortkomen ,  zyn  in  't  eerfl 
helderbruin  en  zeer  bleelc.    ik  heb  nooit  het 

Mannetje  gevonden  (*> 

De  Heer  D.  Güsman  Galeatiüs,  een 

menigte  Mieren  langs  de  Stam  van  een  Wyn- 

gaard,  in  Italië,  heen  en  weder  öf  op  en  öeer 

ziende  loopen  ,  bevondt  eindelyk  dat  zy  dit 

deeden  óm  het  Sap  te  zuigen ,  't  welk  üit  ze« 
kere  Knobbeltjes  kwam ,  die  ten  deele  uit  een 

Hoornagtig  Dopje  beftonden  ,  ten  deele  van 

onderen  met  eenige  Wolligheid  bedekt  waren  * 

uit  welke ,  ten  einde  van  veertig  Dagen  ,  klei* 

në 
(*)  Hifi.  des  Inf.  env.  Paris.  Tom.  I,  507, 

Ie  Deel*  x*  stuk.  Hh  2 



4F4    Beschryving  van 

V.      rie  roode  Diertjes  voortkwamen ,  dat  zekerlyk 

XXXV?"  Schildluisies  zy°  Sewee^   Hy  hadt  de  Man- 
Hoofd-  netjes  van  dit  Infekt,  dat  groen-  en  Goudkleu- 

stük.    rjge  Vliegjes  waren ,  ontdekt. 

xin.        (13)  Schildluis  der  Wortelen  mn  Duizend- 
Polinicus» 
Pooifch  graan. 
Grein» 

Aan  de  Wortelen  van  een  overwinterende 

foort  van  Knawel  of  Duizendgraan ,  of  ook  van 

eenige  andere  Kruiden ,  groeit ,  in  fommige 

dcelen  van  Europa,  zeker  Korreltje,  dat  men, 

dewyl  het  veel  in  Poolen  gevonden  wordt  (*) , 

den  naam  geeft  van  Pooifch  Grein.  Frisch 

heeft  daar  van ,  om  dat  het  tot  Verwftof  gebruikt 

wordt ,  gewag  gemaakt  onder  den  naam  van 

Hoogduitfche  Conchenilje ,  geevende  de  Afbeel- 

ding van  het  Kruidje  en  hoe  het  aan  de  Wortelen 

groeit,  a!s  ook  van  het  Infekt,  zo  gevleugeld 

als  ongevleugeld ,  waar  door  die  Grein  voortge- 

bragt  wordt.  Hy  fchryft  den  corfprong,  daar  van, 

aan  zeker  Wespje  toe  ,het  welk  in  den  Grond  zou 

kruipen  en  de  Wortels  üeeken,  leggende  daar 

in  een  Eytje:  waar  uit  blykt,  dat  hem  de  ei* 

gent- 

(1 3)  Coccus  radicis  Scleranthi  perennis.  Syft.  Nat.X.  Coc- 

cus Radicum  piirpureus„.  Faun,  Suec.  720,  Folygonum  Cocci- 

ferum,  Camkr.  ^;V.  691.  Bauh.  Pin.  2&1.  Bauh.  Hifi-  III. 

p,  3  78.  BlUYN,  E.  N.  C.  1731.  REAUM.  Inf.  IV.  p.  U 

RUPl\  Ju.  8  6.  FRISCH,  Inf.  V.  p.  6.  T.  2,  Atl.  Upf9 

I742.  p.  54-  T.  1. 

(*)  Het  groeit,  by  Roftock  ,  aan  de  Wortelen  van  het 
Duizendgraan  (Sclerantbus  perennis  L  I  N  N  JE  I  ,  Herniari/s 

of  Knawel,)  overvloedig,  BüRCHABDi  Efifln  a^  Lir^ 

*7+7*         Upf.  1742. 
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gcntlyke  Huishouding  van  deeze  Infekten  on-  v# 

bekend  is  geweeft.  XXXV?' 
De  Heer  Reaümur,  die  dergelyk  Schar-  HoofdI 

laken  -  Grein  aan  de  Wortelen  der  Planten ,  in  STUK* 

Vrankryk,  niet  hadt gevonden  (*),  maakt  van 

de  Waarneemingen  van  den  Dantziker  Heer 

BiiEiNius  gebruik  ,  om  de  Hiitorie  daar  van 

te  verklaaren.  Die  Heer  ,  zegt  hy  ,  noemt 

hetzelve  Kermes  der  Wortelen,  om  het  van  de 

Kermes,  die  aan  de  Boomen  groeit,  te  onder- 

feheiden :  alzo  het  zeer  naar  de  gemelde  Schar. 

laken-Befiën  van  Provence,  gelykt.  Sommigen, 

evenwel,  zyn  niet  grooter  dan  Papaver  -  Zaad, 

anderen  van  grootte  als  Peperkorrels :  men  vindt 

'er  aan  fommige  Planten  maar  twee,  aan  ande- 

ren wel  veertig,  en  fomtyds  digt  by  den  oor- 

fprong  van  de  Steel  of  Stengetjes.  Hy  nam 

waar,  dat  hier  uit  Wormpjes  voortkwamen, 

met  zes  Pooten  ,  die  Eytjes  leiden  ,  onder 

zekere  Wolligheid,  waar  in  het  Lyf  veranderde , 

verborgen ,  en  als  met  een  Dak  bedekt ;  welke 

kleine  Infekten ,  zo  gevleugeld  als  ongevleugeld , 

voortbragten :  doch  de  eigentlyke  Vervorming 

van  deeze  Infekten  in  de  gedagte  Greintjes  , 

was  nog  niet  opgehelderd :  zo  dat  daar  van , 

4oor  den  Heer  Reaümur,  flegts  by  giffing 

ge* 

(*)  Geoffroy  voudt  het  ook  omftreeks  Parys  niet,- 

doch  hem  waren  eenigen  gebragt,  die  men  'er  ontmoet  en 
verzameld  ha^t :  des  dit  Grein  ook  van  hem ,  onder  den 

naam  van  Purpert  Kermes  der  W«rtelen  ,  tot  de  IndigenQ 

betrokken  wordt,  ƒ£/?.  des  In/»  bi.  504, 
1.  Deel*  x,  Stuk,  Hh  3 



4&S    Bbscmryving  van 

V.     gefproken  werdt*    Het  zal  dan  niet  onnut  , 

XXXVI*  DOcl1  onvermaa'^y'c  zYn  >  ̂at  ̂   hier  de  nieuwe 

Hoofd-'  Waarneemingen  mededeel,  welke  aangaande 
stuk.    ̂ it  Schepzel  door  den  Heer  Doktor  Wolfe 

Qrlin.h  uit  Warfchau,  de  Hoofdftad  van  Poolen,  ge- 
zonden zyn  aan  den  Heer  Henry  Baker 

te  Londen,  in  een  Brief,  den  4  April  1763 

gedagtekend ,  waar  van  het  Affchrift  door  laatft- 

gemelden  Heer  aan  my  gezonden  was ,  voor 

dat  dezelve  aan  't  licht  gegeven  werdt  onder 

de  Verhandelingen  van  de  Koninglyke  Socië- 

teit vanjLonden  ,  daar  men  dien  Brief  thans , 

itTt  Latyn ,  Wereldkundig  in  gemaakt  vindt  (*). 

Kndden  "De  Cocci  Polonici  zyn  Eijeren  of  liever  Pop- waar aan  het  _  _  , 
groeit.  »  pen  van  eenlniekt ,  dat  nog  met  genoegzaam 

3>  bekend  is,  welke  aan  de  Wortels  van  ver* 

3,  fcheide Planten  vaft  zitten,  en,  tegen  't  end 

99  van  July,  van  de  uitgeplukte  Wortelen  met 

m  een  Mes  worden  afgefchraapt  en  verzameld, 

9,  Die  Planten  zyn  zeer  verfcheiderley ;  ook 

3,  vindt  men  die  Greinen  niet  jaarlyks  aan  eene 

>9  zelfde  Soort,  maar  dit  Jaar  aan  het  eene., 

a,  het  volgende  aan  een  ander  Kruid.  In  't  alge- 

„  meen  gelooft  men ,  dat  zy  niet  gevonden  wor- 

i9  den  dan  aan  de  Overwinterende  Scleranthus* 

met  geflooten  Vrugtkelken ,  van  Linn^us; 

„  het  welk  de  kleine  Duizendgraan  is  van  Bau- 

„  hinus,  met  Blad  en  Bloem  witagtig  ennaak- 

te 

(*)  Pbikfoph.  Tranfaffiofss  for  the  Year  Vol-  LIV 
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„  te  langwerpige  Zaadjes  (*).    Deeze  Plant  V. 

bemint  dc  Zandige  plaatfen,  maar  is  al  te  xxxv/* 
j,  zeldzaam,  dan  dat  daar  af  een  aanmerkelyke  Hoofd- 

„  veelheid  van  die  Grein  zou  kunnen  ingeza-  STÜK% 

*  meld  worden.    Veel  rykelyker  is  de  Oogft  JSSf 

„  van  't  zelve  in  de  vette  Weiden  van  Podolie 

„  endeUkraine,  alwaar  men  het  aan  alleSoor- 

„  ten  van  Aardbeden- Kruid  en  Zilverblad  ;  ja 

„  dikwils  ook  aan  de  Wortelen  van  Rogge  en 

,,  andere  Planten  vindt:  waar  van  ik  evenwel  met 

zekerheid  niet  kan  fpreeken.  In  groote  veel- 

„  heid  heb  ik  het  zien  verzamelen  van  het 

„  witte  Vyfvingerkruid  met  Draadagtige  kruU 

„  pende  Steelen  (f)*  van  Linnjeüs;  als 

„  ook  aan  het  Aardbefiën  Kruid,  met  witte 

„  Bloemen,  enz. (I).  Insgelyks  aan  hetVyf- 

„  vingerkruid ,  daar  men  in  de  Geneeskunde 

gebruik  van  maakt  (§),  en  aan  eene  Soort, 

„  die  het  groote  witte  is  derAutheuren  (f}; 

„  van  alle  de  welken  ik  monfters  zende. 

„  Na  dat  'er  een  menigte  van  deeze  Greint*  GcMte  va] 

„  jes  ingezameld  is,  doet  menze  in  een  Pot5het  lnfeku 

99  en 
(*)  Polygonum  minus ,  Folio  6c  Flore  albicante ,  Semini» 

bus  nudis  obbngis. 

(■f)  potentilla  alba,  Foliis  digitatis  quinatis,  apice  conni- 
yenti  ferratis,  Caulibus  fïliformibus  proewnbentibus  ,  Recep. 

taculis  hirfutis. 

(4)  Fragaria  flore  albo,  Foliis  lanceolatis  medio  maximoj 

fubtus  villofis ,  fupra  viridibus  cum  teaui  niargine  Argenteo  $ 
Caulibus  debilibus  hirfutis. 

( j)  Pentaphyllum  Officinale. 

(f)  Potentilla  Caulescens,  LiNif. 

i>  DfiÈt.  x.  Stuk,         H  h  4, 
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488    BeschrVving  van 

v»     „  en  laatze  roofteren  voor  'tVuur,  tot  dat  men 

XXXVI*  »  ̂e  Wormpjes  oordeelt  dood  te  zyn.  In 
Hoofd-  „  Auguftus  verlaat  het  Infekt  zynEy ,  en  loopt 

STÜK#    „  traag  langs  het  Kruid.    Hetzelve  heeft  de 

>,  grootte  van  Hennipzaad,  zynde geheel  week 

van  zelfftandigheid,  plat  van  onderen ,  van 

boven  Eyrond  of  Ovaal  ,  met  dwarfe  Rim- 

„  pels ,  die  halfrond  zyn  ,  ongevaar  tien  ia 

„  getal  ,  van  den  Kop  tot  aan  den  Aars. 

2,  Deeze  Rimpels  loopen ,  aan  het  onderfte 

„  van  den  Buik ,  als  tot  een  rand  of  plooy  te 

5,  famen  ,  langs  den  onderden  omtrek  van  het 

Lyf.    De  Kop  is  klein :  het  Borftftuk  van 

boven  naauwlyks  zigtbaar :  de  Kleur  van  het 

„  geheele  Dier  donker  paarfch  bruin.  Het 

,,  gantfche  Lyf  is  aan  alle  kanten  bezet  met 

eene  witte  Wolligheid  van  dunne  Zilver- 

kleurige  Haairtjes  ,  die  lang  zyn  naar  de 

9,  grootte  van  het  Infekt ,  zo  dat  het  zig  ah 

99  gepoeijerd  of  mee  wk  Meel  bcdrooid  ver- 

„  toont.   De  zes  Pooten,  die  het  heeft,  zyn 

„  zeer  klein  en  kort,  glanzig  zwart  van  Kleurs 

roet  twee  fcherpe  Nageltjes  gewapend.  Het 

heeft  twee  Draadagtige ,  zeer  korte ,  by  uit- 

„  ftek  zwarte  Sprieten :  de  Snuit  is  agterwaards 

omgeboogen  en  zeer  kort.   Is  het  Lyf  aan 

9t  end  ook  Borftelhaairig,  gelyk  Linn^eüs 

,5  zegt?  De  Haairtjes,  ten  minde  ,  fchynen  al- 

j,  daar  wat  dikker  en  langer  te  zyn  ,  maar  aan 

„  de  overigen  gelyk.    Of  zy  Wieken  krygea 

heb  ik ,  tot  nog  toe,  zo  min  als  de  Sexe 

«  kim- 
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kunnen  ontdekken:  maar,  zo  God  wil,  zal  V. 

ik  nader  gelegenheid  hebben ,  om  zulks  te  x^XYL 
onderzoeken.    De  Geftaltewiffelingen  zyn  Hoofd/ 

hier  moeïelyk  waar  te  neemen ;  dewyl  dit  STUK» 

tedere  Infekt ,  door  allerley  leed ,  ligtelyk  van 

't  Leven  beroofd  wordt  en  ten  dien  tyde  zig 

tuffchen  de  Spieeten  der  Wortelen  verbergt 

De  Heer  Lederjmullsr,  van  Neuremberg5 

gen  met  het  Mikroskoop. 

9]  Men  geeft  'er  mede  een  bleek  Karmozyne  Gebruik  tot 

Kleur  aan  Wol ,  Katoen  of  Linnen:  hetVerwiWe' 

welk  op  de  volgende  manier  geverwd  wordt. 

Het  Grein  wordt  in  een  Koperen  Ketel  ge- 

99 

99 

3> 

99 
99 

3)  kookt  met  datZuure  Vogt,  het  welke  men 

„  Kwas  noemt,  dienende  in  Podolie,  Rusland 

en  de  Ukraine ,  den  Armen  tot  een  gewoo- 

nen  Drank,  die  bereid  worde  van  Rogge- 

het,  door  Gifting,  £uur  en  helder  worde. 

Zo  veel  men  dagelyks  daar  van  drinkt;  zo 

veel  Water  wordt  'er  op  nieuws  bygedaan  3 
met  een  Hand  vol  Meel.  Deeze  Drank  kan 

fchielyker  gereed  gemaakt  worden ,  wanneer 

men  Bakkers  Zuurdeeg  in  een  groote  veel* 

heid  Water  ontdoet,  en  dit  mengzel  neder- 

zet op  een  warme  plaats.  In  dat  Vogt,  nu, 

wordt  het  Grein  lang  gekookt :  dan  komt  'er 

„  veel  Schuim  en  Vettigheid  op ,  wit  zynde 

i,  dejjl,  x.  stuk.  H  h  5  ^  als 

Meel.  Men  giet  daar  veel  heet  Water  op  , 

en  laat  het  in  een  warme  plaats  ftaan  tot  dat 

99 

3> 

99 

99 
II 

99 

I 
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V.     99  als  Kaars-Smeer,  die  men  zorgvuldig  (leeds 

xxxvu  99  affchuimt  9   tot  dat   ziS  daar   van  niet* 

Hoofd*.      meer  openbaare.   Alsdan  zal  het  Afkookzei 
stuk.    M  fchoon  Bloedkleurig  rood  zyn.   Voorts  koo* 

gvJ^?       ̂ en  ZY  zu*vere  v/itte  Wol,  in  een  andere 

„  Ketel,  met  dergelyke  Kwas  en  een  maatige 

„  veelheid  Aluin ;  welke  Wol  zy,  na  dat  die  daar 

mede  wel  doordrongen  is ,  laatcn  droogen , 

„  en  droog  zynde  in  het  Bloedkleurige  Vogt 

„  fteeken  ,  en  eenige  Minuuten  daar  in  opkoo* 

„  ken.   Dus  blyft,  als  in  een  oogenblik,  al  de 

s,  Kleur  aan  de  Wol  hangen,  en  het  Vogt  blyfc 

„  helder  als  Water  over.   De  dus  geverwde 

„  Wolle  waffchen  zy  af  met  koud  Water ,  en 

3,  laaten  die  droogen. 

*  Deeze  ruuwe  Behandeling  leert ,  hoe  veel 

^  die  Kleur  verbeterd  zou  kunnqn  worden ,  in- 

99  dien  het  in  een  Tinnen  Vat  9  met  Armoniak- 

4,  Zout  en  een  Solutie  van  Tin,  werde  gereed 

5,  gemaakt.  De  Inzamelaars  hebben  my  ver* 

„  haald ,  dat ,  indien  de  Diertjes  levendig  ver- 

gaderd  en  gedood  worden ,  men  daar  veel 

s,  fraaijer  Kleur  van  krygt:  het  welk  ik  ligt 

3,  zou  gelooven ,  inzonderheid  wanneer  die  met 

„  de  zelfde  zogyuldigheid  vergaderd  werden  , 

25  alsgefchiedt  met  de  Conchenilje  van  Mexico, 

5,  (aan  welke,  dat  meer  is,  onslnfekt  zeer  ge. 

, ,  lyk  fchynt  te  zyn,)  en  zy ,  in  plaats  van  Roos- 

39  tering  door  Vuur,  met  Azyn  gedood  wer. 

,5  den.  Ik  heb  te  Chokim  veel  onderzont  naar  het 

9,  gene ,  waar  msde  de  Turken  aan  de  Wol  een 

„  Pur- i 
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„  Purperkleur  geeven :  maar  die  Verwery  wordt  v. 

„  niet  geoefend  dan  in  Klein  Me.    Het  alge-  ̂ xxVÏ* 
meene  zeggen  is,  niettemin,  dat  die  Verw  Uoofd^ 

bekomen  wordt  van  Befiën  5  welke  aan  de  STUK- , 

„  Wortels  vaneen  Armen^fche  Plant  groeijen,  ctÊÏ* 
die  mtn  Romam  noemt.  M.flchien  is  deeze 

3,  Plant  even  de  zelfde  als  het  witte  Vyfvin- 

„  gerkruid,  en  mooglyk  hangt  ook  de  fchoon- 

3,  heid  van  de  Kleur  niet  af  dan  van  de  Konfi: 

des  Verwers. 

w  De  veelheid  van  dit  Poolfch  Grein ,  welke 

„  jaarlyks,  uitPodolie,  buitenslands  wordt  uit* 

3,  gevoerd ,  beloopt  ten  minfte  eenige  duizend 

„  Ponden,  en  bovendien  gebruikt  men  veel 

„  daar  van  binnenslands.  Het  grootfte  deel 

„  gaat  naar  TuFkye,  cn  veel  komt  daar  van 

„  ook  te  Breflau  in  Silefie.  Een  Pond  koft  van 

„  agt  tot  tien  Poolfche  Guldens,  dat  omtrent 

„  een  Ryksdaalder  is,  wat  min  of  meer;  en 

99  met  een  Pond  kunnen  ongevaar  twintig  Pon- 

3,  den  Wol  gekleurd  worden. 

In  een  Brief  van  den  23,  November  1763,  Nader  waar- 

door dien  zelfden  Doktor  Wolfe,  van  War.  J^f11 

fchau  ,  aan  den  Heer  Baker  gezonden ,  geeft  gaandc* 

dezelve  hem  Berigt  van  zyne  Waarneemingen 

op  dat  zelfde  Infekt ;  inzonderheid  de  Verande- 

ring of  Voortteeling  betreffende,  diezeer  merk- 

waardig zyn ,  en  de  Hiftorie  van  hetzelve  zeer 

ophelderen.   Zie  hier  wat  zyn  Ed.  dieoaaDgaan* 

de  fchryft  (*).  9,  Ik 

(*)  Fhilofoph.  Tranf%  utfupra.  pag,  9*% 
I.  Deel.  x.  stuk, 
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V. 
Afdeel. 

xxxvr. 

Hoofd- 
stuk. 

PoclM 
C  rein* 

35 

33 

"  Ik  heb,  dcczen Zomer,  my  verluftigd  met 

99  dePoolfche  Conchenilje,  die  onbekend  is  ea 

verwaarloosd  wordt  in  Poolen,    De  verfenei- 

derley  Soorten  van  Potemilla  zyn  hier  zeer 

zeldzaam,  en  het  was  alleen  op  het  kleine 

99  Duizendgraan(f)  of  de  Overwinterende  Scle- 

^  ranthus  van  Lin  jn.<eus,  dat  ik  de  Conche- 

nilje  vond.   Ik  vergaderde  omtrent  driehon- 

derd van  de  Greinen  ,  en  deed  die  met  de 

Planten  en  eenig  Zand  in  groote  Potten, 

Zy  zyn  van  verfchillende  grootte.    De  In- 

fekten  kruipen  uit  hunne  Huisjes ,  dat  de 

gemelde  Greinen  zyn  ,  van  het  begin  van  Ju- 

ny  tot  aan  het  midden  van  Auguftus :  om- 

trent  vyftig  kwamen  'er  uit  onder  mynOog, 

Zy  zyn  allen  naauwkeurig  van  de  zelfde  ge* 

„  daante :  maar  fommigen  zyn  driemaal  klei- 

5)  ner  dan  de  anderen  ,  naar  de  grootte  van 

yy  hunne  Greintjes,  die  uit  een  dunne,  ronde, 

99  witte  Huid  beftaan.    Altemaal  zyn  zy  min 

99  of  meer  Haairig ,  fommigen  van  een  donke- 

9>  rer  Kleur ,  anderen  wat  hooger  rood ;  eeni- 

5,  gen  fchynen  wat  langer ,  eenigen  wat  bree- 

,9  der  te  zyn:  maar  deeze  verfchillendhedea 

,9  hangen  oogfehynlyk  af  van  hunne  vrywilli- 

99  ge  uitrekking  ,  en  van  hunnen  Ouderdom : 

3  3  aangezien  zy,  van  dag  tot  dag,  donkerer  en 

99  Haairiger  worden.    Geen  Bek  vertoont  zig 

9Ï  daar  aan,  maar  een  diepe  plooy  of  groef  aan 

„  het (t)  Polygonum  0^ju§  »  &c»  Zie  Bladz.  4S7.  hier  voor. 

3* 
5) 

53 
33 

33 
33 

33 
33 
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het  bovenfte  gedeelte  van  de  Bord.    Twee  V, A 

3,  by  uitftek  kleine  donkere  Stippen  fchynen  xx^VL 

a,  de  Oogen  te  zyn.    De  twee  Hoornen  zyn  Hoofd. 

„  dik ,  als  een  Schroef  gedraaid,  ter  langte  STÜK# 

„  van  de  Borft,  in  een  ftompe  punt  uitloopen-  GrJL* 
de.  De  twee  voorfte  Pooten  zyn  tweemaal 

9y  zo  groot  als  de  vier  agterfle ,  en  zy  hebben 

„  allen  fcherpe  ,  zwarte ,  kromme  Klaauwen. 

3,  De  gedaante  van  de  Rimpels  en  Groeven 

3,  blykc  uit  de  Afbeeldingen. 

"Het  is  onmooglyk,  de  Kentekenen  derSexe  De  Verander 

3,  te  vinden  ,  en  ,  fchoon  zy  fomwylen  hun  ag- nns% 
„  terfte  te  famen  voegen ,  doen  zy  die  zo  los  , 

33  dat  men  het  niet  voor  een  Paaring  houden 

3,  kan.   Zy  fchynen  in  't  geheel  niets  te  eeten, 
„  en  kruipen  rondom  de  Plant  een  Week  of 

3.  twee;  gaande  dikwils  onder  den  Grond  en 

daar  weder  uitkomende.    Alsdan  maaken  zy 

33  een  diep  Cylindrifch  gaatje,  in  het  Zand, 

„  tot  aan  den  harden  bodem  van  de  Pot;  waar 

33  van  zy  het  end  bedekken  met  een  fyne  witte 

59  Zyde ,  die  op  hun  Lighaam  groeit.   Daar  in 

„  leggen  zy  hunne  Eitjes  en  derven.  Anderen, 

,3  die  in  hun  Werk  geftoord  zyn  ,  worden  log 

3,  en  wit  3  als  of  zy  over  't  geheele  Lyf  ge* 
3,  poeijerd  waren  mee  een  wit  Meel,  hetwelk 

,3  door  een  Vergrootglas  blykt  te  zyn  zeer  fy- 

33  ne,  witte,  Zydagtige  Haairtjes,  die  overal 

33  uit  het  Lighaam  groeijen.    Op  het  laatfl  leg- 

„  gen  zy  zig  op  de  Rug  neer:  de  gemelde 

„  Haairtjes  groeijen  zeer  fterk  aan,  tot  dg 

I.  Deel.      stuk*  lang« 

) 
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V.     99  laagte  van  anderhalf  Duim,  en  het  Iofekt 

Afdeel,  ̂   vlecht,  met  zyoe  Klaauwen ,  de  Haairtjes 

Hoofd-'  »  rondom  het  geheele  Lyf ,  zo  dat  zy  zig  ver* 
stuk.    i9  toonen  als  een  klein  hoopje  Katoen:  maar 

Fêoi/ch   ̂   je  Haairtjes  zyn  zo  teder  en  fyn ,  dat  het 

„  minfte  Windje  in  Haat  is  om  die  te  fcheuren 

3,  en  te  vernielen.   In  dat  hoopje  Katoen  leg- 

„  gen  zy  haare  Eitjes ,  en  fterven  dan ,  bly- 

„  vende  dus  tot  aan  het  midden  van  July.  Na* 

3>  derhand  ,  fchoon  Gaatjes  maakende  in  den 

Grond,  of  hoopjes  Wolligheid,  fterven  zy 

zonder  Eytjes  te  leggen.  De  Eycjes  ,  wier  ge* 

99  tal  van  vyftig  tot  honderd  is ,  zyn  Karmozyn- 

3,  rood  ,  doorfchynende ,  naauwlyks  zigtbaar 

3i  met  het  blooteOog,  langwerpig  en  metron- 

de  enden.   In  een  Week  tyds  kruipen  'er  de 

5,  jonge  Infekten  uit,  die  aan  de  Ouden  gelyk 

9,  maar  glad  ,   doorfchynende  en  Karmozyn- 

rood  zyn.    Ik  bood  hun  dagelyks  verfche 

5,  Wortelen  van  het  Duizendgraan  aan,  maar 

„  ik  kan  niet  zeggen ,  dat  zy  'er  eenigen  van 

*>  gegeten  hebben.   In  een  Week  of  twee  ver* 

3,  dwynen  zy ,  gaande  onder  den  Grond  % 

Het  Man-    V  In  het  begin  van  Auguftus  vond  ik  een  zeer 

klein  wie  Vliegje,  wat  gelykende  naar  het 

99  gene  onderfleld  wordt  het  Mannetjes  Infekt 

a,  te  zyn.    Het  hadt  een  derdedeel  der  grootte 

3,  van  het  gene  in 't  Werk  van  Leoermül* 
?)  ler  is  afgebeeld    Het  heeft  een  Lighaam 

3,  als  een  Mug,  Sneeüw-wit,  van  onderen  ge- 

*>  poeijerd,  maar  op  de  Rug  glanzig  graauw, 

9  met 

Sletje 
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met  zes  dunne  Sneeuw-witte  Pootjes  zonder  V, 

„  Klaauwen ,  een  grooten  dikken  Kop ,  twee  xxxviT 

„  zeer  kleine  uitpuilende  Oogen ,  twee  Haair-  Hoofd- 

agtige  Hoorntjes,  twee  Wieken,  dietaame.  STÜK 

,5  lyk  groot  zyn  in  vergelyking  van  het  Lyf , 

van  onderen  Sneeuw-wit  en  glanzig  graauw 

„  van  boven.  Het  Lyf  loopt  naar  agtereu 

„  fmaller,  en  heeft  een  Staart  van  drie  witte 

Haairtjes,  die  uitermaate  fyn ,  en  drie  of  vier* 

„  maal  zo  lang  als  het  geheele  Vliegje  zyn.  Alzo 

5,  dit ,  evenwel ,  maar  het  eenigfte  was  onder 

$y  driehonderd,  en  zo  weinig  gelykende  naar 

„  de  overigen ,  ben  ik  zeer  in  twyfel ,  of  het 

wel  van  dit  Geflagt  zy". 
Gemelde  Heer  hoopte ,  in  de  volgende  Zomer,  Af  becidm- 

sog  nader  Waarneemingen  dien  aangaande  te  p^xxxm 
doen ;  welke  my  nog  niet  ter  hand  gekomen  *. 

zynde,  zo  befluit  ik  de  Hiftorie  van'tPoolfch 
Grein  meteenigen  van zyne Afbeeldingen*  Fig. 

4 ,  a ,  vertoont  het  Infekt ,  en  h  zo  als  het  in  zyne 

Wolligheid  zit,  met  de  Eitjes;  alles  in  natuur- 

lyke  grootte:  c  het  Grein  zelf,  als  een  hol 

Dopje  vergroot  :  d  is  het  Iüfekt ,  by  fterke 

Vergrooting  ,  van  boven  en  van  onderen  te 

zien. 

Men  heeft  aan  het  Boomgewas ,  dat  de  Bee. 

rendruif  f  getyteld  wordt,  in  Sweeden,  thans  f  Uv&Urfs 

ook  Greintjes  ontdekt,  die  eigentlyk , aan  de 

Steeltjes  van  hetzelve ,  welke  op  vogtige  plaat, 

fen  in  de  Grond  legggen ,  groeijen ;  beftaande 

I.  DWUL.  x.  stuk  ins* 



406     B  e  s-c^ri  RTVING  VAN 

V.      insgelyks  uit  een  wit  Blaasje,  waar  in  het  Diere- 

xxxvi.  ie  zic>  dat  Bioedrood  SaP  êeefc  (*> Hoofd» 
stuk. (14)  Schildluis  van  het  Muizen  Oor. 

Pi$Ju\  Aan  de  Wortelen  van  het  Plantje,  't  welk 

g™QorMul"  Muizen-Oor  genoemd  wordt,  wegens  de  figuur 
en  Haairigheid  zyner  Bladen ;  een  Soort  van  Ha* 

vikskruid,  ook  op  Zandige  hooge  plaatfen  in  't 
Duin  en  elders  by  ons  groeijende;  onthoudt 

zig  deeze  Schildluis.  Het  Dopje  van  dezelve 

zit  fomtyds  ook  wel,  doch  zeldzaam  ,  aan  de 

Steeltjes  van  dat  Kruid ,  en  wordt  van  het  Ge- 

meen, byRoflock  sandeOoftzee,  omtrent  Sine 

JansDag  opgezogc,  inzonderheid  op  den  GaU 

geberg,  als  de  befte  zynde.  Men  noemtze  des- 

wegen Sint  Jans  Bloed  ,  en  heeft  veele  Byge- 

loovige  denkbeelden ,  aangaande  het  verwen 

der  Kleederen  met  deszelfs  roode  Sap  en  van 

de  Befiën  by  zig  te  draagen.  Deeze  Dopjes  ̂  

zegt  de  Heer  Bitrchard,  zyn  hooier  van 

Kleur,  doch  kleiner  dan  die  van  't  Poolfche 
Grein. 

xv.         (15)  Schildluis  van  het  Kanary-Zaad. Pbalaridls» 

iiaV-zaad,"  Deeze  onthcudt  zig ,  volgens  L 1  n  n  je  ü  s  4 
aan  de  Wortelen  van  die  Plant,  welke  het  Ka- 

nary  Zaad  uitlevert ,  en  in  de  Nederlanden  ook veel 

(*)  Coccus  Vvx Urfi.  Faun.  Succ.  Ed- II.  p.  266.  NT 

(14)  Coccus  radicis  Hieracii  Pilofeüa;   Syft  Nat  X.  Sim, 

PAUL.  Quadr.  113.  A&.  Upf.  Ï742,  p    <4  T  2. 

lï$)  Coecus  radiciim  Phalaridis.  Faun,  Suec.  721, 
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veel  gezaaid  wordt.    Zy  komt  overvlocdigft  V. 

voor  in  een  vette  Grond  en  welallermeeft,  daar  xxXVïï 

de  roode  Mieren  iterk  bézig  zyn  met  graaven.  Hoofd- 

Het  Dier  heeft  de  grootte  van  een  Hennip*  STÜE* 

zaadje ,  is  witagtig ,  met  de  Pooten  alleen  een 

weinig  rood;  de  Snuit  omgeboogen:  het  Ag- 

terJyf  aan  9t  end  ftomp  en  naauwlyks  Haairig. 
Zyn  Ed.  hadt  het  vliegende  Infekt  daar  van  niet 

gezien,  en  cwyfelde  derhalve  tot  welk  Geflagt 

het  te  betrekken  ware. 

De  Heer  Geoffroy  brengt  tot  de  Con-  tanhetGra* 

chenilje  t'huis  een  Infekt ,  dat  hy  de  Schildluis  ̂ X*X1II« 
van  bet  Gras  noemt,  methetLyf  Roozekleur(*)9 

en  daar  hy  ook  niet  van  kende  dan  hetWyfje, 

veel  gelykende  naar  die  der  Uitheemfche  Ge- 

waflen  f-  Deeze  was  insgelyks  witagtig ,  een 

weinig  Vleefchklcur ,  met  een  Meelagtig  Poei- 

jer  bedekt ,  hebbende  twee  korte  Sprieten  en 

zes  Pooten.  Men  vindt  dezelve  ,  zegt  hy, 

op  die  foort  van  Gramen,  welke  Linn/eus 

Phalaris  noemt,  langs  welks  Pypagtige  Steelt- 

jes  dit  Luis  je  Neftjes  maakt  van  eene  Katoen- 

agtige  witte  ftoffe ,  in  welke  het  zyne  Eijert- 

jes  legt.  De  Draadjes  van  zyn  Staart  vertoo* 

Den  zig  naauwlyks.  De  Afbeelding,  met  het 

Luisje  zo  op  het  Gras  als  cp  zig  zelf ,  van 

hem  ontleend  ,  gaat  hier  Devens. 

L innjeüs  noemt  geene  Soort  van  Gras 

Pha* (*)  Coccus  Graminis  Corpore  rofco.  In  *r  Fianjfch,  la  C#« 
cktmlle  du  Ckiendent.  pag, 

I»  DEEL.  X.  STUK.  Il 
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V,     Phalaris ,  maar  Phalaris  maakt  by  hem  een  Ge- 

xxxvi* flagt* waar  in* voor  ee^^l,  het  Kanary-Zaad* 

Poofd**  dat  van  ouds  dien  naam  voert;  en  vervolgens 
stuk.  eenige  foorten  van  Gras,  die  daar  mede  in  de 

deelen  der  Vrugtmaaking  overeenkomen,  be- 

greepen  zyn*  Die  Soort,  aan  welks  Wortelen 

dit  Grein  zig  bevindt ,  is ,  volgens  hem ,  het  Ka- 

nary-Zaad  (*)♦  Of  het,  inVrankryk,  aaneen 

foort  van  Gras ,  tot  de  Phalaris  behoorende , 

gevonden  zy,  weet  ik  niet;  noch  ook  of  het 

een  zelfde  Diertje  zy,  als  dat  Luisje,  waar 

van  de  Hoogleeraar  P.  Camp  er  fchryft,  dat 

het  zig  onthoudt  aan  Gras,  welkers  Zaad,  even 

als  de  Plompen  ,  op  den  Halm  Jlaat  (f).  De 

Latynfche  benaaming ,  welke  zyn  Ed.  'er  by 
voegt ,  doet  my  begrypen ,  dat  dit  een  Soort  van 

Gras  is ,  welks  Aairen  naar  die  van  de  Lifch-dod- 

t  Typt,*  den  f  gelyken  ,  doch  fmal  zyn  (4.).  Die  Soon 

ten  van  Gras  heeten  VoJJe- Staartjes  in  't  Neer- 

duitfeh  en  men  vindtze  zeer  dikwils  op  drooge 

Weiden  ,  meeft  in  Zandgronden  ,  gelyk  de 

Heer  Commelin  zeer  wel  aangetekend 

heeft.  Ook  betrekt  Linn^eüs  dezelven  tot 

het  Geflagt  van  Alopeourus>  onderfcheidende 

haar  van  die  Soorten  ,  welken  naar  het  Kanary* 

Zaad  gelyken. De 

(*)  Habitat  ad  radices  Phalaridis  Canaricnfls.  Faun,  Suec. 
Ed.  II. 

(f )  Zie  het  TV.  Stuk  over  de  Nieuwe  wyze  van  Landhtt- 

•wen,  aan  het  End. 

(1)  Gramen  Typhoides  Spica  anguftiore.  C.  Pin< 
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De  Heer  Camper  heeft  in  de  Geftalte  van  v. 

dit  Gras,  naar  den  Grond,  eenig  verfchil  gevon-  ̂ ^VlT 

den, door  hetzelve  te  zaaijenin  den  Akademie*  Hoofd- 

Tuin  te  Groningen;  als  zynde  de  Aairen  dus  STUK* 

veel  grooter  geweeft ,  dan  die  in  Vriesland  ia 

\  wilde  groeijen :  dat  niet  te  verwonderen  is. 

Hetlnfekt,  't  welk  zyn  Ed.  zeer  omftandig 

befchtyft,  (om  aan  te  toonen*  dat  'er  de  Bot* 

jes  of  Y^everwormen  van  het  Wolvee  niet  uit 

voortkomen ;  gelyk  de  Boeren  in  de  Beverwyk 

zig  verbeeld  hadden;)  viervleugélig  zynde, 

fchynt  bovendien,  door  de  manier  vandeBla* 

den  famen  te  trekken  ,  en  door  zyn  fpringen , 

veeleer  te  behooren  tor  het  voorgaande  Geflagt. 

Die  evenwel  f  welke  daar  van  de  Eerfte  Soort 

uitmaakt,  onthieldt  zig  op  een  andere  Soort 

van  Gras. 

Doktor  P a LL as  heeft  my  verzekerd ,  dat 

de  Göüdglanzige  Greintjes  ,    welke  fommige 

Liefhebbers  het  Zaad  van  Hoorentjes  en  Schul- 

pen noemen,  en  onder  het  Speculatie» Goed 

plaatzen ,  de  Cocci  Pbaïaridis  zyn.  Ik  geef  der- 

halve van  eenige  derzei  ven,  om  en  by  de  Wor- 

telen van  het  Gras-Plantje  in  Fig.  5 ,  de  Af- 

beelding. 

(16)  Schildluis  van  de  Haagedoorn.  „  xvr* v     y  0  Oxyacau* 

Dat  Gewas,  hec  welke  hier  te  Lande  dik-  van  de  Haai 
gedoouu 

l  wils 
(16)  Coccus  Cratsgi  Oxyacanthse.  Reaüm,  .  Inf.  IV.  T.  tf. 

f.  n-12. 

I.  DEEL.  X.  STUK,  I  1  - 



$öö       BftSCHftïVINfr  VAN 

V,     wils  tot  omheininge  van  Tuinen  en  Moeshö- 

XXXVI*  VCD  gebruikt  wordt>  onder  den  Daam  van  Haa(- 
Hoofd-  gedoorn ,  voedt ,  volgens  R  e  a  ü  m  u  r  een  Soort 

stuk*    van  Schildluizen  5  die ,  zo  wel  als  de  Schild- 

luizen  van  den  Wyngaard ,  in  eene  Wolligheid 

als  gehuisveft  zyn ,  doch  de  gedaante  niet  van 

een  omgekeerd  Schotteltje  of  Schuitje  hebben, 

maar  rond  verhevener  zyn  ,  hoewel  niet  zo 

rond  als  de  Kermes  derEjkeboomen.  Eigent- 

lyk  leggen  deeze  Infekten  maar  als  op  een  Bed 

van  Wolle ;  gelyk  zyne  fterk  vergroote  Afbeel- 

ding aantoont :  zo  dat  niet  de  Wolligheid  hun , 

maar  dat  zy  dezelve  ten  deele  bedekken ,  ge- 

lykerwys  een  Vogel,  die  op  zynNefl:  te  broe- 

den zit.   Die  is  een  aanmerkelyke  byzonder- 

heid  van  deeze  Schildluizen  ,  welke  men ,  zo 

't  fchynt ,  in  Sweeden  niet  gevonden  heeft. 

Concheniljé, 

XVII  Schildluis  van  de  Indzaanfcbe  yyg'Plant. 

opuntu:^  Tot  dit  Geflagt  behoort  eene  der  vermaard* 

fteDrogeryën,  welken  de  Nieuwe  Wereld  ons 

hedendaags  uitlevert:  te  weeten  het  Conche- 

nilje  Infekt.  Sommigen  meenen,  met  Mena- 

ge, dat  deeze  Verwftof  haaren  naam,  die  zeer 

verfcheidelyk  gefpeld  wordt ,  van  het  woord  Coc- 

cusyen  by  verkleining  Coccinula,  zou  hebben.Dok- tor 

(17)  Coccus  Ca&ilCoccinelliferi.  Syjf.  Nat.  X.  Coccinclls? 

alis1  deftituta,  Corpore  rugofo.  BROWN.  Jam.  +15.  SLOAN. 
Jam.  II.  p.  153.  Pref.  T.  9.  PET.  Ga%.  111/  ï\  1.  i,  §9 

HEPN,  Mex*  78.  REAUM.  Inf.  IV.  T.  7.  f.  ïl-lp. 



de  Schildluizen,  jot 

tor  W.  van  Ranouw  oordeelde  dit  te  waar-  yé 

fchynlyker ,  om  dat  de  Conchenilje ,  zo  wel  als  Afdeel» 

de  Kermes  van  Provence  ,  eene  der  alleruit*  Hoofd* 

muntendften  is  onder  de  Verwfioffen  (*).  Doch  stuk. 

ik  vraag  ,  of  de  verkleining  dan  wel  plaats  C(>nch^}u 

moeft  hebben,  en  of  de  Spanjaarden,  door 

wien  reeds  in  denjaare  1526  deezeStoffe  van 

Hifpanjola,  onder  den  naam  van[Cochenigliao£ 

Cocbinilla}  in  Europa  werdt  overgebragc,  wel 

gedagt  hebben  om  het  woord  Coccus  ?  Men 

heeft  denkelyk  toen  ai  geweten ,  dat  het  In- 

fekten  waren,  en  geen  Befiën,  gelyk  de  Ker- 

mes: zo  dat  menden  naam*  met  meer  reden, 

afleiden  kan  van  het  Spaanfch  woord  Cochina , 

hetwelk  een;Piffebed  of  Muurvarken  betekent ;  te 

meer ,  aangezien  de  Spaanfchen  zelf  een  Hour- 

luisje ,  of  dergelyk  klein  Infekt ,  Cochinilla 

noemen.    Zeer  verkeerd  fchryven,  derhalve, 

fommigen  Couchenille ,  en  beter ,  gelyk  de  Fran* 

fchen,  Cochenille,  of,  volgens  onze  Uitfpraak 

en  gewoonte,  Conchenilje.   Te  meer  mag  dit 

laatite  plaats  hebben ,  om  dat  deeze  Verwf^oi 

als  tot  vervulling  firekt  van  de  Purperverw 

der  Ouden,  die  uit  een  Zee- Slak  f  gehaald t  W| 

werdt.  Tyria 

Reaumur  fchryft,  dat  Mexico  het  eenig- 

fteLand  is,  alwaar  de  Conchenilje  worde  inge* 

zameld.  Men  vindtze,  naamelyk,  wel  op  de 

W^ftindifche  Eilanden,  als  ook  in  verfcheidc 

dee- (*)  Ndtuur-  en  Kcnjl-Ké'mei ,  Jan.  5c  Febr.  I722,  p.U5* 
I.  Defx.  X.  Stuk»  Ü  3 

Plaats*' 
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V.     deelen  van  Zuid- Amerika ,  inzonderheid  in  Peru ; 

XXX vY"  maar*       a^aar  va^*  wor^c  n^et  zo  zeer  tot 

Hoofd"  den  Uitvoer  naar  Europa,  als  wel  tot  het  ver* 
stuk.    weD  van  Stoffen  binnenslands  gebruikt;  zynde, 

Conchemije.  naamejyjc  ̂   mee[{.  die  men  Wilde  t  noemt  ,  als 
j"  Sylvejire 

van  zelf  voortkomende*  In  Nieuw  Spanje,  al- 

leen, is  't,  dat  aanmerkelyke  Teelingen  van 

deeze  Verwftof  plaats  hebben  (*) :  het  welk 

op  die  manier  gefchiedt ,  als  wy  ftraks  zullen 

befchouwen* 

Gefchiiien  Men  heeft,  zeid'  ik  daar  even,  waarfchyn- 

\Vewioiït.  lyk!  al  van  ouds  geweten ,  dat  het  Infekten 

waren.  Dit  ftuk,  ondertuflehen ,  gaf  op  't  end 

van  de  voorgaande  en  in  't  begin  van  deeze 

Eeuw  ,  aanleiding  tot  hevige  Gefchiiien ,  die 

niet,  dan  na  verloop  van  veele  Jaaren,  t'eene- 
maal  bcflift)  werden.  De  Heer  Plumier  badt, 

inden  jaare  1692,  aan  Pomet  verzekerd, 

dat  de  Conchenilje  een  Infekc  was,  het  welk 

niet  alleen  in  Mexico  op  de  Opuntia  groeide , 

maar  dat  ook  op  de  Weftindifche  Eilanden  voor- 

kwam, aan  de  Acacia's  en  aan  zekere  Boomen, 
die  men  aldaar  Kerfeboomen  noemt :  doch  Po- 

met  bleef,  op  't  gezag  van  een  onkundig 
Korrespondeat,  dien  hy  op  St.  Domingo  hadt, 

ftaande  houden ,  dat  deeze  Verwftof  het  Zaad 

was  van  een  Plant,  groeijende  in  kleine  Peult- 

jes van  gedaante  als  een  Hart;,  enz.  Andere 

Ge. (*)  Tk  volg  hier  in  het  Berigt ,  dat  de  Heer  d'üLLOA, 
iie  voor  ecuige  jaaren  in  Peiu  geweeft  is ,  daar  van  geeft- 
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Geleerden, Hartsoeker  enDa  la  Hire  V. 

naamelyk,  die  Verwftof  ,  zelf ,  naau  wkeurig  be-  xx^VL 

ichouwende,  ontdekten  wel  haaft,  dat  Pater  Hoofd- 

P  l  ü  m  1  e  r  gelyk  had ;  het  welk  door  de  Proe.  STÜK# 

ven  van  Doktor  Ge  offroy,  inden  Jaarei7i4, 

beveftigd  werdt.   Het  allerkragtigfte  bewys, 

evenwel,  van  die  zaak,  kwam  in  't  jaar  1729 
eerft  te  voorfchyn  ;  wanneer  zeker  Heer  d  e 

Ruoscher,  hier  te Amfterdam ,  een  Werk- 

je aan  't  licht  gaf  over  de  Conchenilje ,  en  daar 
in  buiten  alle  tegenfpraak  (telde,  dat  dezelve 

een  Infekt  is.   Mooglyk  was  dit  de  eerftemaal, 

(zegt  Reaümur,)  dat  Gefchillen  in  de  Na- 

tuurlyke  Hiftorie,  op  een  Geregtelyke  wyze, 

behandeld  en  beflift  zyn  geworden.  Men 

vindt,  in  dat  Werk,  formeele  Verklaaringen, 

onder  Eede  afgelegd  voor  den  Regter ,  en  door 

een  Notaris  befchreeven  in  de  Stad  Antiquera  , 

leggende  in  de  Valey  van  Guaxaca ,  dat  een 

Provincie  van  Mexico  van  groote  uitgeftrekt- 

heidis,  waar  in  men  zeer  veel  van  deeze  Verw- 

ftof inzamelt.   Gemelde  Verklaaringen  zyn  ge» 

daan  door  Ingezetenen  des  Lands ,  die  de  Con- 

chenilje aldaar  zien  teelen  of  zelf  geteeld  had. 

den ,  en  deeze  komen  alle  daar  in  overeen  * 

dat  hec  een  Infekt  is ,  en  wel  een  Infekt  dac 

leevende  Jongen  voortbrengt,  geenEytjesof 

Neeten  legt ;  hoewel  in  eenige  Byzonderheden 

van  deszelfs  Levensmanier  een  weinig  verfchil- 

lende.  Zy  hebben  ten  grondflag  geftrekt  van 

ï.  deel.  x.  stuk.  I  i  4  het 



V. 

Afdeel. 
XXXVI. 

Hoofd- 
stuk. 

Cenchenilje. 

Wilde  en 
tamme. 

£04      B  E  S  C  H  R  Y  V  I  N  G    VA  N 

het  gene  men  aangaande  deszelfs  Hiltorie  by 

Reaumur  vindt. 

Behalve  de  Wilde  Conchenilje,  die,  als  ge* 

zegd  is,  meeft  valt  in  Peru,  of  ook  elders* 

en  dik  wils  dea  naam  voert  van  Kampêchifche* 

naar  de  Baay  van  dien  naam ,  is  'er  eene  ,  dié 
men  by  uitmuntendheid  fyne  of  MeJUque  noemt ; 

het  zy  naar  een  Provincie  van  de  Honduras , 

het  zy  om  dat  men  deeze ,  als  tam ,  voortteelt. 

Of  het  weezentlyk  verfchillende  Infekten  zyn , 

die  de  verfchillende  Soorten  uitleveren ,  is  niet 

zeker:  want  het  verfchil  van  grootte  en  ge* 

voedheid  zou  miflchien  wel  alleen  van  meer  of 

mindere  Sappigheid  der  Planten ,  waar  op  men 

ze  verzamelt ,  of  Van  de  Behandeling ,  afhang- 

lyk  kunnen  zyn.    De  Vyg- Plant,  die  deeze 

Infekten  uitlevert,  is  een  Soort  van  Opuntia> 

welke  van  de  gene,  die  men  in  Europa  heeft, 

verfchilt,  door  dien  de  Bladen  niet  plat  maar 

Eyrondagtig  en  minder  ftekelig  zyn,  maakende 

een  Gewas  van  ongevaar  drie  Ellen  hoog,  dat 

de  Indiaanen  Nopalli ,  Nopalléra  of  Nopal  Ni« 

cbetztt  noemen  ,  volgens  Hernandez.  De 

Franfchen  noemen  de  gemeene  Soort,  die  in 

Spanje  en  aan  de  Middellandfche  Zee  menigvul- 

dig groeit,  wegens  de  platheid  en  figuur  der 

Bladen  ook  wel  Raquette,  dat  is  Raketplant, 

of  CardaJJe ,  dat  afkomftig  is  van  Vollers  Kaar- 

den ;  dewyl  de  Bladen  vol  Stekels  zyn.  Deeze 

laatftgemelde  voert  dikwils  ,  zeer  oneigen,  den 

naam  van  Conchenilje* Plant.  Het  fchynt  even- 

wel 
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wel  dat  de  Vrugt  weinig  verfchille :  alzo  die  v. 

der  Wcftindifche  Opuntia  ook  een  eetbaare  ££xvï* 
Vyg  is ,  met  Bloedrood  Sap  :  het  welk  een  Hoofd- 

denkbeeld  geeft  van  den  oorfprong  dierfchoone  stuk. 

Verwkleur.  
C**t*nUje< 

De  Indiaanen  planten  rondom  hunne  Woonic-  vroortteeiin& 

gen  de  Nopal  of  Vygplant ,  tot  de  Teeling  van 

deeze  Infekten  >  waar  van  zy  verfcheide  Inza- 

melingen hebben  in  een  Jaar.   De  laatfie  ge- 

fchiedt  tegen  de  aannadering  van  hec  Regen- 

Saizoen.   Op  dat  deeze  Infekten  ,  die  zeer 

teder  zyn ,  door  hetzelve  niet  vernield  mogen 

worden  ,  fnyden  zy  eenige  Bladen  af,  waar 

op  'er  veelen  zitten ,  die  nog  tot  de  volle  aangroei- 

jing  niet  gekomen  zyn ;  brengen  die  in  Huis , 

en  befchuttenze  dus  voor  de  Ongemakken  van 

Wind  en  Onweer.    De  Bladen  zyn  ,  door 

hunne  Sappigheid,  van  die  eigenfehap,  dat  zy 

lang  frifch  blyven,  fctioon  zy  geen  Voedzei 

meer  van  de  Plant  ontvangen ,  en  hun  Sap  ver- 

ftrekt  tot  voeding  der  Infekten  ,  die  dus ,  tegen 

dat  het  Regen-Saizoen  over  is  3  bekwaam  zyn 

om  Jongen  te  werpen.    Hier  uit  kan  men  be- 

grypen  ,  waarom  deeze  Conchenilje  de  Huife- 

lyke  of  tamme  getyteld  wordt. 

De  Indiaanen,  immers,  maaken,  't  zy  van 

Mos ,  dat  aan  de  Boomen  groeit ;  't  zy  van  fyn 

Hooy  of  Stroo ;  't  zy  van  de  Haairigheld  ,  die 

'er  zit  om  de  Kokosnooten  ;  of  ook  van  Boom- 

wol l  kleine  Neftjes ,  doende  in  ieder  twaalf  of 

veertien  van  deeze  Infekten;  en  deeze  worden 

if  deel.  x,  stuk-         li  5  gebragc 
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V*     gebragt  in  Plantagiën  van  zulk  Gewas  ,  daar 

XXXVI-*  toe  bevorens  8ereed  gemaakt ,  en  tuffchen  de 

Hoofd  "  Bladen  geplaatft ,  aan  welker  Doornen  men  die 
stuk,    Neftjes  zeer  gemakkelyk  kan  vaft  maaken.  De 

CwfaUje.  yeelheid  fchikt  men)  naar  dat  men  denkt,  dat 

'er  de  Plant  kan  voeden :  het  welk  de  Onder- 

vinding genoegzaam  aanwyft,  en  uit  de  meer 

of  minder  veelheid  ,  die  men  op  ééne  Plant 

brengt ,  kan  ook  gemakkelyk  verfchil  in  de 

groei jing  en  grootte  van  deeze  Infekten  ont- 

daan.   In  Peru ,  daar  geen  zo  fterk  of  in  't 

geheel  geen  Regen-Saizoen  plaats  heeft,  laat 

men  de  Ouden,  die  aan  't  werpen  toe  zyn, 
zulks  doen  in  kleine  Korfjes ,  en  brengt  de 

Jongen  daar  mede  op  de  Opuntia;  wordende 

de  veelheid  van  een  Henne  Ey  Dop  vol  voor 

eene  Plant  genoeg  geoordeeld.  In  Mexico  duurt 

het  omtrent  drie  of  vier  Dagen  5  eer  de  Ouden , 

in  gemelde  Neftjcs ,  voorttcelen ,  die  alsdan 

van  een  ongelooflyke  menigte ,  byna  onzigtbaare 

jongen,  grimmelen :  want  ieder  werpt  'er  dui- 
zenden van ,  die ,  om  de  woorden  van  eenigen 

der  Verklaaringen,  boven  gemeld,  te  volgen, 

niet  grooter  zyn,  dan  Speldepuntjes  ,  of  als 

Kaasmyten,  Jonge  Vlooijen,  enz. 

9,  De  Concheniljes  ,  nieuwlings  geboorcn , 

„  (zegt  Reaümur,)  verlaaten  wel  dra  het 

„  Nefb;  zy  gaan  op  de  Bladen  van  de  Nopal , 

5,  verfpreiden  zig  daar,  en  loopen  'er  waar- 

„  fchynlyk  langs ,  gelykerwys  onze  jonge  Gall- 

f,  Infekten  of  de  Baftaard-Gall-Infekten  doen ; 

n  bly- 
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3,  blyvende,  even  als  die,  niet  lang  zonder  V. 

„  zig  vaft  te  zetten.   Zy  knaagen  dat  Gewas  ̂ xxyi" 

„  geenszins  ,  vergenoegende  zig  met  in  de  Hoofd-* 
„  Bladen  te  fteeken  en  het  Sap  te  haaien  uit  STÜK» 

„  de  plaats,  waar  zy  zig  neergezet  hebben ;  ^onckniije. 

„  om  aldaar  te  blyven,  tot  dat  zy  al  hunne 

„  aangroeijing  hebben  bekomen  ,  en  zelf  in 

ftaat  zyn  om  ieder  een  groot  getal  Jongen 

„  voort  te  brengen.  De  Concheniljes  hechten 

„  zig,  voornaamelyk  ,  aan  plaatfen  van  de 

„  Plant  die  de  groenften  zyn ,  als  de  Sappig- 

„  ften  zynde,  en  tevens  daar  zy  meeft  befchut 

„  zyn  voor  den  Wind.   In  de  koudfte  Land- 

ftreeken ,  der  genen  waar  men  deeze  Verw- 

ftof  teelt,  worden  de  Neftjes  en  de  Bladen, 

op  welken  de  jonge  ïnfekten  moeten  krui- 

„  pen,  met  Matten  bedekt,  het  welke  dezel- 

ven  befchut  voor  de  Koude ,  en  voor  den 

3,  Regen,  die  'er  veel  van  zou  kunnen  doen 

3,  vergaan".  In  de  Bergagtige  deelen  van  Peru 

zelf  lyden  zy  ,  volgens  d'U  lloa  ,  veel  af. 
breuk  van  den  Noorde  Wind,  die  de  Eytjes 

van  de  Bladen  fchudt  (*)♦  Voor  Ryp  en  Sneeuw 

trag- 

(*)  De  Eytjes  zegt  d'U  lloa,  in  het  Berigt  dat  hy  in 
zyne  Reize  naar  Peru  van  de  Conchenilje  geeft  :  terwyl 

ReaumüB,  op  de  gedagte  Verklaaringen,  beweerd  hadt, 

dat  deeze  Ïnfekten  geen  Eytjes  leggen  maar  leevende  Jongen 

werpen  ;  hebbende  zulks  tot  een  onderfcheidend  Kenmerk 

van  de  Baftaard  Gall-Infekten ,  om  dezelven  van  de  eigentlyke 

Gall-Infekten  ,  te  onderfcheiden ,  gefteld :  gelykerwys  in  die 

van  de  Olme-  of  Ypeboomen ,  waar  van  hier  voor  gelproken 

is.  Wy  zullen  zien ,  of  het  Engeifche  Vertoog ,  daar  ik  hi« 

I,  DEEL  2.  STUK»  g* 



5o8     Beschrijving  van 

XXXVI. 

Hoofd» 
stuk. 

Cowbtnilje. 

Gefhïte, 

Het  Man- 
netje of  Vlie 

gend  Infekt 
«ntdekt. 

tragten  de  Indiaanen  hun ,  d  oor  Vuur  en  Rook  t 

te  beveiligen.  Ook  zyn  de  kleine  Vogeltjes 

zeer  gretig  naar  deeze  Infekten,  die  boven, 

dien  door  ander  Ongediert  vernield  worden: 

zo  dat  het  Landvolk  de  handen  vol  wcrks  daar 

aan  heeft. 

Omtrent  de  eigentlyke  Geftalte  van  deeze 

Infekten  is  men  tot  nu  onlangs  in  merkelyke 

onzekerheid  geweeft.  Sommigen  hebbenze  by 

de  Tekken  of  Hondsluizen  vergeleeken;  doch, 

hoewel  de  figuur  niet  veel  daar  van  verfchilt  , 

komt  de  grootte  meer  met  die  van  de  ge- 

woone  Weegluizen  overeen,  by  welken  Pater 

Plümier  hun  vergelykt.  In  't  jaar  1756 

werdt  zodanig  een  Infekt,  door  den  Heer  Ro- 

l ander,  levendig  overgezonden  in  den  A- 

kademie-Tuin  te  Upfa!,  waar  op  Linn^eus 

de  Geftalte  aldus  befchryft.  „  Het  Lyf  is  plat, 

„  Wollig,  met  dwarfe  Rimpels,  en  de  zyd« 

randen  van  de  Rug  wederzyds  dubbeld  ; 

waar  van  de  bovenfte  kortft:  de  Buik  Pur- 

„  perkleurig:  de  Bek  een  ElswyzeStip,  uit 

het  midden  van  de  Borft :  de  Sprieten  Els* 

„  vormig ,  een  derde  korter  dan  het  Lyf :  de 

„  Pooten  kort  en  zwart.'5 
Onder  dit  alles  was  een  diep  ftilzwygen  by 

de  Autheuren,  aangaande  het  Mannetje  van 

de  Conchenilje.  Dit  deedt  den  Engelfchen 

Heer  Ellis  ,  weinig  Jaaren  geleeden ,  beflui- 

ten, 

gebruik  van  gaa-maakcn,  deezc  duifterheid  ook  eenigermaa* 
te  komt  op  te  helderen. 
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teo ,  om  een  Vertoog  in  te  leveren  aan  de  Ko-  V. 

ninglyke  Sociëteit  van  Londen  ,  waar  in  zyn  xxxvi" 

Ed.  Berigt  en  naauwkeurige  fterk  vergroote  Hoofd.* 

Afbeeldingen  geeft  ,  zo  van  de  Mannetjes  als  STÜK* 

Wyfjes  Conchenilje-Infekten-  Ik  zal,  het  genec^w,7/tff 

ons  Onderwerp  betreft, daar  uit  mededeelen  (*). 

„  Hoorende,  zegt  die  Heer,  dat  dit  Infekt 

3,  ïn  groote  overvloed  voortteelt  op  de  gemee- 

ne  Vyg-plant  (f) ,  die  een  inboorling  is  en 

5,  zeer  menigvuldig  groeit  in  Georgië  en  Zuid. 

5,  Karolina,  zo  wel  als  op  de  Mexicaanfche 

„  Vyg.plant  (§),  die  reeds  veele  Jaaren  gelee- 

„  clen  ingevoerd  is  op  Jamaika ;  zo  verzogt  ik 

„  meteen  Brief  Doktor  Alex  and  er  Gar- 

„  den,  van  Charles -Town  in  Zuid-Karolina, 

„  my  eenige  Leden  toe  te  zenden  van  de  ge- 

meene  Vyg-plant,  met  de  Infekten  daar  op; 

het  welk  hy  deedtl  in  't  laatfte  van  het  jaar 
5,  1757»     Deeze  Monfters  waren  vol  van  de 

5>  Neften  van  dit  Infekt,  waar  op  het  zig  ver- 

yy  toonde  in  zyne  verfcheiderley  ftaaten,  van 

den  allerkleinften  af,  wanneer  het  her-  en 

„  derwaards  loopt,  tot  den  ftaat  wanneer  het 

„  vaft  zit,  bewonden  in  een  fyne  Web, welke 

„  het  om  zig  heen  fpint, 

33  Om 

(*)  Zie  PbiL  Tranfaiï.  VOL.  Lil.  P.  i#  ïot  1751.  pag. 

(f )  Ca&us  Opuntia.  Linn,  Spec.  Plant.  Opuntia  vu!go 

Herbariorum. 

(§)  Ca&us  Coccinüiifer,  U%  Opuntia  maxima  folio  oblon» 
oo  rotundo  Sloan* 

*  2*  Deel,  X.  Stuk, 
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Beschryving  van 

V.        „  Om  nu  de  Mannetjes  te  vinden  ,  onderzogt 

Afdeel.  fa  ane  de  Webben  op  deeze  Monfters,  be. 
XXXVI 

Hoofd-  »  nevens  een  groote  Party ,  welke  de  Doktor 

stuk-    „  my  gezonden  hadt ,  die  van  de  Planten  in 

c*nchtniije.     Karolina  afgeplukt  waren,  en  ontdekte,  op 

„  *t  laatfi: ,  drie  of  vier  kleine  Vliegjes  met 

„  witte  Wieken.   Ik  liet  dezelven  in  flappe 

Wyngeeft  weeken ,  en ,  ze  met  het  Mikros- 

„  koop  onderzoekende,  befpeurdeik,  dathaa» 

3,  re  Lighaamen  van  een  helder  roode  I£leur 

m  waren ,  't  welk  my  overtuigde ,  dat  zy  geen 

,  andere  dan  de  Mannetjes  Conchenilje  Infek- 

ten  konden  zyn.   Om  verder  in  myn  Ge- 

voelen  te  worden  beveftigd,  maakte  ik  my. 

„  ne  Ontdekking  aan  Doktor  Garden  be- 

„  kend;  waar  ik  een  naauwkeurige  tekening 

door  't  Mikroskoop  by voegde,  verzoekende 

hem ,  dat  hy  my  een  Berigt  van  derzelver 

„  Levensmanier,  met  eenige  Mannetjes  Infek- 

„  ten,  die  hy  zelf  verzameld  hadt,  geliefde 

5,  toe  te  zenden  :  het  welk  hy  de  goedheid 

3,  hadt  van  voorleeden  Voorjaar  te  doen ,  met 

„  eenige  Waarneemingen  daar  omtrent  ,  als 

*»  volgt.'* In  Auguftus  van  't  jaar  1759  ving  ik  een 
Mannetjes  Conchenilje  Vliegje,  en  onderzogt 

hetzelve  in  uw  Water  -  Mikroskoop.  Zelden 

ontmoet  men  een  Mannetje:  ik  verbeeld  my, 

dat  'er  wel  honderdvyftig  of  tweehonderd  Wyf- 

jes  tegen  één  Mannetje  zyn.  Het  is  een  zeer 

vlug  en  wel  gemaakt  Schepzeltje,  maar  rank 
in 
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ïd  vergelyking  van  de  Wyfjes,  die  veel  groo-  V, 

ter  en  wanftalliger  zyn ,  oogfchynlyk  traag  ,  ̂XV*! 
vadzig  en  onwerkzaam.   Zy  vertoonen  zig,  Hoofd/ 

in  't  algemeen,  zo  overgroeid,  dat  haar  Oo-  STÜK* 

gen  en  Bek  t'eenemaal  weg  gedooken  zyn  in  Cmhenïl^ 

haare  Rimpels  of  Plooijen;  ja  haare  Sprieten 

en  Pooten  zyn  daar  mede  ook  bykans  bedekt, 

en  zo  belemmerd  in  de  beweeging  door  de 

zwellingen  omtrent  de  inplantingen  haarer  Poo- 

ten, dat  zy  die,  veel  min  haar  Lyf,  naauwlyks 

beweegen  kunnen. 

De  Kop  van  't  Mannetje  is  zeer  van  den  Hals  Gefhitc 

onderfcheiden,  die  veel  fmaller  dan  de  Kop  en^e.etMan* 
nog  ongelyk  fmaller  dan  het  Lighaam  is.  (Zie  pllxxxiii. 

Fig.  6,  «0   Het  Borftftuk  is  Elliptifch,  iets  *  ' 

laDger  dan  de  Kop  en  Hals  te  famen ;  van  on- 

deren platagtig.   Op  het  Voorhoofd  zyn  twee 

lange  Sprieten,  veel  langer  dan  de  Sprieten 

der  Wyfjes,  welken  hec  Iofekc  zeer  vlug  be* 

weegt  naar  alle  kanten,   Deeze  Sprieten  be- 

ftaan  geheel  uit  Leedjes ,  waar  van  ieder  twee 

korte  Borfteltjes  uitgeeft,  twee  aan  elke  zyde. 

Zo  heeft  het  ook ,  wederzyds ,  drie  gewrichtc 

Pooten  ,  beweegende  zig  zeer  vlug  en  met 

groote  fnelheid.    Uit  het  end  van  de  Staart 

Icomen  twee  Borftels  of  Haairtjes  voort,  die 

vier  of  vyf  maal  zo  lang  zyn  als  het  Infekt ; 

wy  kende  al  verder  van  elkander  af;  zeer  dun 

en  van  eene  zuiver  Sneeuwwitte  Kleur.  Het 

heeft  twee  Vleugels ,  die  haar  aanvang  neemen 

van  het  Ruggelingfe  deel  der  Schouderen  of 

L  DEEL.  x.  STUK*  des 



512    Beschryving  van 

V.     des  Borftftuks,  en  horizontaal  nederleggen  als 

Afdeel,       Wieken  van  de  gemeene  Vlieg, ,  wanneer XXXVI 

Hoofd-'  het  Infekt  looPt:  tin  welk  POftu^  hetzelve  in 
stuk:,    pig,  6  is  afgebeeld]  zy  zyn  langwerpig  ,  aan 

Ctncbeniije.  »t  en(j  rond,  en  byna  gelyk  van  breedte  over 

de  geheele  langte;  naar  fchielyk  verfmallende 

by  de  inplanting  ,  geheel  doorfchynende  en  van 

Kleur  zo  wit  als  Sneeuw.  Twee  Aderen  loo- 

pen  'er  door  heen,  één  aan  de  buiten- 3  één 

aan  de  binnenkant.  Het  Lyf  van  het  Man* 

netje  is  lichter  rood ,  en  op  ver  naa  zo  breed 

niet  als  dat  van  't  Wyfjê. 

GeMte      De  Heer  Et  lis  heeft  daar  by  gevoegd  de 

wyfj?      Geftalte  van  het  Wyfje ,  zo  van  boven  als  van 

pUlxxxïii. onderen  te  zien,  gelyk  hetzelve  ook,  in  onze 

hfc^a,  e.  Afbeelding  ,  by  b ,  c  vertoond  wordt ;  zynde 

de  natuurlyke  grootte  van  het  Infekt  als  daar 

onder  is  aangeweezen.   In  die  Gedalte  is  't 
Veel  kleiner,  dan  wanneer  het,  vol  Jongen  of 

Eitjes ,  tot  gebruik  bekwaam  wordt ,  als  wan- 

neer de  Pooten  byna  geheel  weg  zyot  het 

welk  uit  de  vergroote  Afbeelding,  by  d,  op 

zyde ,  te  zien  is.  Wanneer  hec  begint  te  fpin- 

nen ,  dan  is  de  grootte  en  gedaante  als  by  e , 

en  men  wordt  nog  duidelyk  het  Snuitje  gewaar, 

dat  byczig  veel  klaarder  vertoont ,  hebbende 

zyn  oorfprong  in  't  midden  van  het  Borftftuk. 

Dit  Werktuig,  hoe  klein  ook,  en  voor, het 

bloote  Oog  geheel  onzigtbaar ,  ftrekt  het  Diert- 

je niet  alleen  om  zyn  Voedzel  in  te  zuigen  > 

maar  ook  om  zyne  Web  te  fpinnen ,  als  gemeld 
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h:  waar  toe  het,  aan  t'cnd  ,  in  twee  fyne  V. 

Draadjes  uitloopt.    Die  dc  moeke  neemt,  van  xxxvi* 
de  Conchenilje,  zo  als  wy  die  ontvangen,  een  Hoofd- 

Etmaal  in  warm  Water  te  laaten  weeken,  zal  STUK* 

dikwijs  daar  aan ,  met  liet  Mikroskoop  of  met 

een  enkel  Vergrootglas ,  iets  van  de  Pootjes , 

Sprieten,  en  zelfs  het  Snuitje  of  ten  minften 

de  Ringen  van  het  Lyf ,  nog  ontdekken  kun- 

nen.    Ook  zal  men  zegt  hy ,  op  een  Orlogïe- 

Glaasjc,  in  een  weinig  Water,  met  een  fyn 

Lancetje,  het  Diertje,  dus  geweekt,  openen- 

de ,  gemeenlyk  een  groot  getal  Eytjes  ,  met 

de  Jongen  daar  in,  gewaar  worden,  hebbende 

een  zeer  fterke  Karmozyn-Kleur  (*). 

Het  Wyfjes  Conchenilje -Infekt  ondergaat  verandering, 

dus  wel  geene  aanmerkelyke  Verandering, 

wordende  alleen  grooter  en  dikker ,  tot  dat  het 

fterft:  maar  het  Mannetje  volgt  eenigermaate 

de  manier  der  Infekten  in  't  algemeen,  In  't 

eerft  ,naamelyk ,  is  het  ongevleugeld:  dan  fpint 

het  voor  zig ,  insgelyks ,  een  fyn  Zyden  Ton- 

netje ,  van  langwerpige  figuur*  waar  het  als 
een 

(*)  Ik  heb  eenige  Greinen  Conchenilje  dus  onderzogt,  Zy 

gaven,  door  de  enkele  weeking  in  warm  Water,  in  't  eerft 
een  fterk  Purperkleurig  Aftrekzei,  en,  wanneer  ikze,  na 

twee  Etmaalen  weekens ,  daar  uit  nam ,  waren  zy  zeer  ge- 

zwollen,  geevende  toen,  door  drukking  en  opfcheuring,  ee- 

nig  fterk Karmynrood Vogt  uit,  benevens  een  Stofte,  die  zig, 

op  'tbloote  Gezigt,  als  Eytjes  vertoonde;  doch  ik  moet  be- 

kennen ,  wat  moeite  ik  ook  heb  aangewend  ,  met  het  Mi- 

kroskoop ,  my  daar  Lomtrent  niet  te  hebben  kunnen  verzeke- 
ren, 

k  Deel»  X.  Stuk  Kk 
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V.     een  Pop  in  zal  huisveften ;  alzo  het  eindelyk  * 

Afdeel.  met  Wieken ,  daar  uit  te  voorfchyn  komt.  De 
XXXVI 

Hoofd'  Web,  die  het  Wyfje  fpint,  is  zeer  dun  en  wit, 
stuk»  fchynende  alleenlyk  tot  eea  bekleedzel  te  die. 

nen ,  om  haar  te  befchutten  in  de  Zwangerheid, 

tot  dat  de  Jongen  uit  haar  Lyf  kruipen ,  wan- 

neer tevens  de  Moer  fterft.  Dit  laatfte  tragt 

men  in  Mexico,  alwaar  de  voornaamfte  Tee- 

ling van  de  Conchenilje  plaats  heeft ,  met  alle 

zorgvuldigheid  voor  te  komen;  dewyl  anders 

die  fchoone  Verw ,  om  welke  de  Conchenilje 

zo  gewild  en  geldig  is ,  verboren  gaat. 

Bereiding  *n  dit  Artikel,  naamelyk  de  Ouden  te  doo- 

chenfijeC°n ^en,  terwyl  de  Jongen  of  Eytjes  nog  daar  in 
zyn ,  en  niettemin  zig  in  een  ftaat  van  de  uiter- 

fte  rypheid  bevinden;  beftaat  de  geheele  Be- 

reiding  van  deeze  Verwftoffe.  Na  dat  de  In- 

zameling daar  van  gefchied  is  ,  door  deeze  In- 

fekten  met  een  Peofeel  of  Kwartje  van  de  Bla- 

den af  te  veegen;  neemen  de  Indiaanen  het 

Mandje ,  waar  in  zy  de  Infekten  geveegd  heb- 

ben, en  dompelen  het  in  heet  Water;  waar  na 

zy  het  wederom  in  de  Zonnefchyn  te  droogen 

zetten.  Anderen  hebben  een  foort  van  For- 

nuisjes ,  daar  toe  gemaakt ,  waar  in  men  de 

Conchenilje,  op  Matjes ,  door  zekeren  trap  van 

Hitte  doet  fterven.  Anderen  doen  zulks  op  de 

Plaaten,  daar  zy  het  Brood  op  bakken,  door 

Vuur,  daar  onder  geftookt.  Door  deeze  ver- 

fcheiderley  handelwyzen  wordt  het  verfchil  van 

Kleur  in  tdeeze  Infekten  te  weeg  gebragt. 

Die 
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Die  men  door  heet  Water  doodt,  verliezen  V. 

het  wicte  Poeijer,  dat  als  een  overblyfzel  vatf  xxxvl 

de  Web  haar  bedekte,  en  degenen,  die  op  Hoofd- 

"Matjes  in  de  Fornuizen  gedroogd  zyn,  grys-  STÜK* 

agtig  maakt  of  van  Kleur  als  Jaspis :  weshalve  
Coneheml^i 

deeze  den  naam  voert  van  Jaspeada,  terwyl  de 

eerftgemelde  Renegrida  wordt  genoemd ,  en  die 

door  Vuur  te  fterk  gebrand  is  of  verfchroeid , 

gelyk  op  de  gedagte  Haardplaaten  dikwils  ge- 

fchiedt,  noemen  zy  Ncgra,  dat  is  Zwarte  Con- 

chenüje.   Men  kanze  ook  wel  door  de  hitte 

van  de  Zonnefchyn  alleen  dooden ,  en  dit  is  de 

befte  Manier,  om* de  Kleur  te  behouden  in 

haare  Schoonheid. 

Drie  Inzamelingen  hebben  *er ,  Jaarlyks,  van  Mc  Tnza- 

deeze  Verwftof  plaats  in  't  Mexikaanfch  Ge- 
bied. De  eerfte  is  van  die  zelfde  Ouden , 

welke  men  op  de  Planten  gebragt  heeft ,  om 

'er  de  Jongen  te  werpen  in  de  Neftjes ,  voor 
hun  gemaakt.  Deeze  Inzameling  moet  een 

van  de  kleinften  en  geringften  zyn.  Na  verloop 

van  drie  of  vier  Maanden ,  vroeger  of  laater 

naar  dat  het  Saizoen  meer  of  min  gunftig  is  ge- 

weeft  ,  gefchiedt  de  tweede.  Alsdan  ,  naame- 

]yk,  zyn  de  Jongen  reeds  tot  vol waflenheid  ge- 

komen ,  en  gereed  om  zelf  Jongen  te  werpen , 

en  zy  worden ,  als  gezegd  is ,  met  een  Haairen 

Penfeeltje  of  Kwaftje  van  de  Planten  af  ge- 

veegd. De  derde  Inzameling,  eindelyk,  valt 

tegen  het  Regen- Saizoen,  wanneer  de  Jongen, 

die  door  eenigen  van0de  laatftgcmelden  gelegd 

I.  Deel,  X.  Stuk.  Kk  2  zyn, 



51  fl      B  E  S  C  H  R  Y  V  l  N  G    V  A  N1 

V.     zyn  ,  weder  tot  VoIwalTenheid  zyn  gekomen  * 

^XXX^i  en  ze^  §ereecI  om  voorc  te  teeIen-  Dan  is  het, 
Hoofd,  dat  men  tevens  een  Voorraad  opdoet  van  Bladen 

stuk.    met  Jongen  beladen,  om  die  in  Hurs  te  bewaa- 

Cone  niije.  ̂   ̂   toJ.  ̂   ̂   Regen-Saizoen  een  end  geno- 
men heeft.  Deeze  laacfüe  levert  geen  zo  goe- 

de Waar  uit,  als  de  middelde:  deels  om  dat, 

door  het  fchraapen  van  'de  Bladen ,  veel  Vuil 

'er  onder  gemengd  wordt :  deels,  om  dat  de 

Conchenilje  alsdan  uit  Jongen  en  Ouden ,  door 

malkander  ,  beflaat :  't  welk  de  reden  is ,  dac 

de  Spanjaarden  dezelve,  die  dus  is  ingezameld, 

Granilla  noemen. 

De  Ontdekking  van  Amerika  heeft,  buiten 

twyfel,  meer  voordeel  aan  Europa  toegebragt 

door  de  Stoffen,  die  tot  vveezentlyk ^gebruik 

dienen,  dan^door  't  Zilver  en  Goud,  dat  dit 
Wereldsdeel  uitlevert.  Aan  den  eencn  kant 

hadt  men  die  koflbaarc  Metaalen  reeds  :  zy  zyn 

'er  flegts  gemeener  door  geworden  en  heb- 

ben tot  verryking  geftrekt  van  de  Koninglyke 

Scbatkiften  :  daar  de  andere  Produkten  totKoft- 

winning  dienen  van  Burger  en  Ambagtsman :  om 

nu  niet  te  fpreeken  van  het  nut,  dat  rer  de 
Koophandel  van  trekt.  Onder  deeze  laatfie  is 

de  Conchenilje  ,  zekerlyk  ,  van  de  minden  niet : 

't  zy  wegens  haar  gebruik ,  't  zy  wegens  haare 
veelheid.  Een  Vertoog ,  dat  door  den  Heer 

deNeuf  ville,  in  't  voorfie  des jaars  1 736, 
van  Amfterdam  aan  den  Heer  düFay  te  Pa- 

rys  gezonden ,  en  kort  daar  na  in  de  Akademfe 

voor. 



de  Schildluizen.  517 

voorgelezen  werdt  ,  geeft  daar  van  een  omfhn-  V. 

dig  Berigt.  xAxFfv^ 
Men  rekent,  zegt  hy,  dat  de  Spaanfche  Hoofd- 

Vloot,  op  ieder  Retour  in  Europa,  van  twee  STUK" 

tot    drie- duizend  '  Sur  ons  Conchenilje   mede  Coneem/ 
*• J  Veelheid  die 

brengt.  Een  Suron  is  een  Baal  gemaakt  van  een  'er  i^t  de 

verfche  Oflen  Huid  ,  met  het  Haair  binnen-  overkomt, 

waards  gekeerd  ,  weegende  van  honderd  en 

dertig  tot  twee  honderd  Ponden*  De  Azogue- 

Schepen^  die  voor  uit  gaan  ,  brengen  met  zig 

van  zeven  tot  veertien  honderd  zulke  Baaien. 

Bovendien  wordt  'er,  door  Engelfche  en  an- 

dere Schepen ,  ter  fluik  ,  nog  zeer  veel  uit- 

gevoerd: des  men  de  Veelheid  van  Conche- 

nilje x  die  jaarlyks  in  Europa  komt  ,  met 

hem  wel  begrooten  m3g  op  4400  Baaien ,  en 

(lellende  ieder  op  200  Pond :  zo  bedraagt  die 

880  duizend  Penden  y  in  't  Jaar.  Hier,  re. 

kent  hy,  dat  omtrent  een  derde  wilde  Con-. 

chenüje  onder  zy:  des  de  veelheid  der  fyoe, 

Meftéque  genaamd ,  door  hem  gefield  wordt  op 

700  duizend  Ponden  ,  en  ieder  Pond  van  dee- 

ze  rekenende  op  21  Franfche  Livres  of  ruim 

tien  Gulden  Hollands ,  bedraagt  dit ,  in  een  Jaar, 

meer  dan  zeven  Millioenen  Guldens.  De  Wil- 

de het  Pond  op  een  Daalder  rekenende ,  zou 

daar  van  nog  by  de  drie  Tonnen  Gouds  komen: 

zodat,  volgens  zyne  Rekening,  de  Waarde 

van  deezc  Koopmanfchap,  die  jaarlyks  in  Eu. 

ropa  aangebragt  wordt,  ten  minfte vyftien Mil- 

lioenen Livres  beloopt. 

1.  Deel.  x.  Stuk-  K  k  3  D$ 



5i8     BescHRVving  van 

V.       De  Kooplieden  (trekken  hunne  gedagten  zel- 

Afdeel.  jen  verder  uit ,  dan  tot  de  Waarde.   Wy  zul- 
XXXVI 

Hoofd-  teQ  deeze  Veelheid  eens  Natuurkundig  befchou- 

stuk.  wen ,  en  den  Leezer  doen  opmerken ,  hoe  groot 

Vwckeniije.  een  menigte  'er  dan  ,  van  deeze  kleine  Infekten  , 
moet  ingezameld  worden.  Een  vierde  Loots 

bevat  'er  ten  minfte  vyf  honderd;  derhalve  het 

Loot  twee  duizend ,  en  dus  zullen  'er  tuflchen 

de  60-  en  70  duizend  in  een  Pond  gaan.  Men 

behoeft  flegts  het  getal  der  Ponden  daar  mede  te 

vermenigvuldigen  ,  om  eene  Menigte  te  beko- 

men ,  die  de  verbeelding  byna  te  boven  gaat. 

zy  bederft  ̂ 2  ̂ eer  DE  Neufville  heeft,  in  zyne 

tikt  ligt.  Verhandeling  ,  niet  verzuimd  te  fpreeken  van 

eene  Eigenfchap  der  Conchenilje,  welke  haar  nog 

waardiger  maakt ,  en  van  veel  belang  is  voor  de 

Kooplieden:  datzy,  naamelyk,  niet  ligt  bederft, 

en,  hoe  oud  ook,  even  goed  is  tot  Verwfloffe. 

Hy  heeft  'er  gezonden  aan  den  Heer  du  Fay , 

'die  geenszins  veranderd  was  en  welke  men 
hem  verzekerd  hadt,  meer  dan  honderddertig 

Jaaren  in  de  Pakhuizen  te  zyn  geweeft.  De 

;  Heer  Ma^chand  hadt  'er  aan  Reaumur 

laaten  zien,  die  door  zyn  Vader  voor  zeftig 

Jaaren  in  een  Glas  was  gedaan ,  en  nog  volko- 

5  men  frifch  bevonden  werdt*  Daar  men  weet, 

hoe  ligt  de  doode  Infekten  door  anderen  be- 

fchadigd  en  opgegeten  worden ,  is  het  te  ver- 

wonderen ,  dat  de  Conchenilje  niet  van  hun  te 

lyden  heeft.  Mooglyk  komt  het  daar  van  , 

£at  menze  zo  licrk  droogt :  miflchien  ook  is  'er 

iets 
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jets  in,  dat  haar  voor  't  bederf  bewaart,  cn  V. 

tevens  onfmaakelyk  maakt  voor  andere  Infek-  ̂ xw* 

ten.    De  Kermes  fchynt  insgelyks  niet  ligt  aan  hoofd* 
bederf  onderhevig  te  zyn.  stuk. 

Het  voornaamfte  Gebruik,  dat  men  van  de^^^* 
Conchenilje  maakt,  is,  gelyk  ik  meermaalen 

gemeld  heb,  tot  het  Verwen  van  Stoffen.  De 

Kermes  is  in  't  eerft  door  de  Gom  Lak  weg- 
geboend,  en  deeze  heeft  naderhand  voor  de 

Conchenilje  moeten  zwigten.   Evenwel  wordt, 

dikwils ,  van  de  eene  door  de  andere  gemengd , 

gebruik  gemaakt.    De  fchoonheid  van  het 

Paars,  dat  in  de  Conchenilje  heerfcht,  heeft 

zelfs  de  Tournefol  in  onbruik  gebragt,  of  die 

van  deeze  doen  naa  maaken.   Met  Indigo  ge- 

mengd verdonkert  zy  tot  een  Violet  of  Pur- 

per.blaauw  ,  van  verfcheide  trappen.  Door 

middel  van  Sterk  Water,  daar  Tin  in  opgelofl: 

is,  en  waar  van  men  het  ruuwe  Laken  laat 

doordringen ,  wordt  met  de  Conchenilje  de  heer- 

lykfte  rood  Scharlaken  Kleur  geverwd.  Men 

haalt  'er  de  Verwftof  uit  die  Karmyn  genoemd 

wordt  9  en  vervolgens  het  Florentynfche  Lak. 

Verfcheiderley  verflappingen  doen  haar  ver- 

fchillende  trappen  van  Roozerood  uitgeeven. 

Sommigen  oordeelen  haare  kragten,  in  de 

Geneeskunde  ,  zeer  met  die  van  de  Grana 

Chermes  overeenkomftig.  Zy  noemen  het ,  der- 

halve, een  uitmuntend  Hartfterkend ,  Zweet- 

dryvend  ,  Tegengiftig  en  Kcortsverdryvend 

Middel,  dat  alle  Koortfenf  ja  zelfs  die  Kwaad- 

I.  deel,  x,  STuau        K  k  4  aartSS 
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Vt,     aartig  zyn ,  geneert ,  en  derhalve  ook  in  de 

XXXVI*  Pe^  eü  BlutsIv'oortfea  van  §oed  gebruik  zou 

Hoofd-*  zya  .(*)•  *  AnderenJ)eveelen  de  uitwendige  op* 
stuk.    legging  van  de  Conchenilje ,  met  Azyn  gewree- 

:Qnchemije.  ven  ̂   piejfterswyze  aan ,  op  Wonden ,  en  oor- 
deelen  haar  dienftig  om  de  Tanden  te  zuiveren* 

De  voornaamfle  Geneeskundigen  houdén  het^ 

in  gelyken  Graad  omtrent  als  de  Millepedes , 

voor  een  Water  afdryvend  Middel,  tot  welk 

einde  de  Ticétuur  daar  van  gemaakt  met  Rin- 

fchen  Wyn,  volgens  het  voorfchrift  van  H* 

Buyzen  (t)  ,  niet  te  veragten  is.    Het  wordt 

tegen  den  Steen  in  de  Blaas ,  als  ook  in  de  Op* 

ftopping  van  't  Wateren  ,  en  dergelyke  Gebre- 
ken der  Waterwegen ,  aangepreezen  (§). 

Dus  hebben  wy  gezien ,  dat  de  Conchenilje 

weezentlyk  een  Infekt ,  en  niet  maar  een  ge- 

deelte  of  het  Lyf  van  een  Diertje  is ,  dat  zyne 

Vleugelen  of  Dekfcïiilden  verlooren  heeft  ; 

waar  voor  fommigen  dezelve ,  op  't  gezag  van 
Leeuwenhoek,  gehouden  hebben  ;  waa- 

nende  dat  zy  het  Lyf  van  een  Lievenheers 

Haantje  was.  Het  eenigfte  dat ° ons  nog,  in 
de  Hiftorie  derzei  ve,  duifter  overblyft ,  is,  of 

dit  Infekt  Eytjes  legge ,  dan  leevendige  Jongen 

werpe.    Dit  laatfte  oordeelde  Reaümur 
fchier 

(*)  GeoffR.  Mau  Medica.  Paris  1741,  Tom,  II»  p» 

793. (|)  Praktyk  der  Medicynen.  bladz.  I42. 

(§)  LANG.  Onu  Qmn<  Part,  III.  p.  444* 
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fchier  onbetwiftelyk  beveiligd ,  doordien  hy  in  V, 

geweekte  Greintjes  van  dceze  Verwfiof,  de-  xXXVL 

zei  ven  openende,  Lighaampjes  meende  gezien  Hoofd- STUiC 

te  hebben,  die  Pootjes  hadden.  Maar;  zoac  h  r  . 
het  niet  kunnen  zyn ,  dat  deeze  Infekten  ,  even 

als  de  Plantluizen  5  op  het  end  van  den  Zomer 

Eytjes  voortbrengen  en  levendige  Jongen  op 

andere  tyden  van  het  Jaar?  My  dunkt,  daar 

van,  zou  even  de  zelfde  reden  kunnen  plaats 

hebben. 

De  Waarneemingen  van  den  Heer  Leder. dc  Gom 

muller  met  het  Mikroskoop  (*),  maaken ook uk***' 

het  niet  onwaarfchynlyk ,  dat  de  zogenaamde  Infckten* 

Gom  Lak>  die  men  tot  dus  verre  gehouden 

heeft  voor  een  Stoffe,  welke  door  een  Soort 

van  Vliegende  Mieren  ingezameld  en  aan  de 

Takjes  van  Boomen  gehegt  werd ,  ook  niet  dan 

dergelyke  Diertjes  zy.  Immers  hy  heeft  be* 

vonden  ,  dat  de  gene  ,  die  men  op  Stokjes 

noemt,  ten  grootften  deele  een  Wafchagtige 

Stof  is ,  welke  geen  Kleur  geeft ,  doch  waar 

in  hoogroode  Greintjes ,  als  Infekten ,  vervat 

zyn ,  op  een  regelmaatige  wyze  in  Neften ,  als 

van  Wefpen ,  geplaatft  en  gerangeerd.  Is  het 

dan  niet  veel  waarfchynlyker ,  dat  deeze  Diert- 

jes alleen  maar  van  de  Conchenilje  verfchil- 

len,  gelyk  de  Gezellige  Rupfen  van  de  Een- 

zaame:  te  meer  daar  zy  een  dergelyke  Kleur 

geeven  als  die  ,  en  mooglyk  vervolgen  de 

Mie. 

(*)  Amufemcnt  JUicnscopijfue*  Neurenburg  ï;^, 

i.  Deel.  X.  Stuk»  K  k  5 
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V.      Mieren  haar  om  gelyke  reden  als  de  Plantlul- 

xxxvi'  zen :  ̂0C^  ̂ oe  ̂CC  e^Sent^^  ̂ aar  me^e  gele- 
Hoofd-  gen  zy,  zal  nog  de  tyd  moeten  ontdekken. 

stuk.  Xen  minde  is  dit  zeker  en  bekend  5.  dat  de  Gom 

Lak  door  de  Indiaanen  eerfl  wel  van  haar  VVafch 

gezuiverd  wordt,  voor  datzy  die  tot  Koekjes 

maaken  of  in  Greinen  bereiden*  Dus  zou  men, 

niet  Dr.  Breyn,  thans  vierderley  Soorten 

van  Infekten  die  een  roode  Verwftof  uitleve- 

ren, kunnen  tellen;  naamelyk  de  Kermes  van 

Provence,  het  Poolfch  Grein,  de  Weftindifche 

Conchenilje,  en  de  Gom  Lak  van  Bengale  en 

Ceflon. 

XXXVII.  HOOFDSTUK. 

Befchryving  <van  9t  Geflapt  der  Bla  AZENPOO- 

ten,  die  men  eigentlyk,  wegens  de  kleinte 

en  figuur  ?  Ziertjes  zou  kunnen  noemen. 

Naam.  Tjet  Griekfche  woord  Thrips  ,  dat  Lin- 

JlJl  N£us  hier  tot  een  Geflagtnaam  bézigt, 

betekent,  in  't  meervoudig  getal,  (Tbripeis 
naamelyk ,)  by  Theophrastus,  Wormen , 

die  't  Hout  uicknaagen.  Plinius  fchynt  het 
dus  ook  te  gebruiken  voor  Wormpjes  van  dien 

aart,  naar  Vliegjes  gelykende  (*)•   Dewyl  het woord 

(*)  iTeitefim  Tineas  vccaht;  Culicibus  vexo  fimiles  Thri* 

pss.  Hiftm  Nut.  Libr.  XVI. 
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woord  Worm  en  Wormpje  zeer  onbepaald  ge-  V. 

bruikt  is ,  en  men  mee  het  bloote  Oog  naauw.  xx^fvil 

lyks  de  Geftalte  onderfcheiden  kan  van  deeze  'hoofd-' 
Infekten,  die  niettemin  aan  fommige  Bloemen,  STUK% 

door  dezelven  uit  te  knaagen  of  te  verteeren , 

zo  het  fchynt,  ongemeen  veel  radcel  doen, 

kan  die  naam  'er  op  toegepaft  worden  :  te 
meer,  dewyl  de  Geftalte, door  het  Mikroskoop 

of  met  een  Vergrootglas  gezien ,  veel  naar  een 

Vliegje  gelykt.  Met  reden  noemen  fommigen, 

deeze  ongemeen  kleine  Infekten,  Ziertjes.  Ik 

heb  den  naam  van  Blaazsn  poot,  die  het 

onderfcheidend  Kenmerk  van  alle  anderen  aan- 

duidt, in  navolging  van  den  Heer  de  Geer  * 

die  't  Griekfche  woord  Phyfapiis  gebruikt ,  aan 
dezelven  toege  eigend. 

De  Kenmerken  ,  volgens  onzen  Autheur,  fcnmetkeni 

zyn ;  dat  zy  het  Lyf  langwerpig  hebben ,  en 

zodanig,  dat  het  Agterlyf  zig  opwaards  kan 

buigen  ;  vier  Wieken ,  die  regt  zyn ,  op  de 

Rug  leggende  ,  lang  en  lmal:  Sprieten  vaa 

langte  als  hetBorflftuk  en  het  Snuitje  of  de  Bek 

naauwlyks  kenbaar.    Geoffroy  heeftze  * 

onder  den  naam  van  Tbrips  ,  t'huis  gebrage 
tot  de  Schildvleugelige  Infekten ,  met  Vliezige 

Bekfchilden,  gelyk  de  Kakkerlakken,  Krekels 

en  Springhaanen ;  maakende  dus  deeze  Bloem- 

Ziertjes,  in  dat  Artikel,  den  tweeden  Rang 

uit,  om  dat  zy  maar  twee  Leedjes  hebben  aan 

alle  de  Voeten.   Hy  merkt  bovendien  aan ,  dat 

de  Bek  in  een  overlangfe  Spleet  befiaat  en  dat 

U  Deel,  x.  stuk,  zy 
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V,  zy  het  end  der  Pooten  Blaasagtig  hebben; 

■vvvjfJt*  het  welk  'er  my  den  gemelden  naam  aan  doet 

Hoofd-  geeven  (*> 
Vier  Soorten  heeft  Linnaits  van  deeze 

Infekten ,  die  den  Rang  der  Halffchildigen  by 

zyn  Ed.  bcfluiten,  aangetekend;  als  volgt. 

stuk. 

Soorten, 

Zvf  arte» 

(i)  Blaazenpoot  met  het  Lyf  zwart ,  en  de 

Dekfchilden  bldauwagtig  groen. 

De  Heer  deGeer  heeft  deeze  Soort  van 

Pbyfapus,  allereerft:,  in  de  Stokholmfe  Verhan- 

delingen op  't  jaar  1744,  befehreeven  en  doen 

afbeelden.  Dezelve  onthoudt  zig  in  de  Bloe- 

men, inzonderheid  in  dc  geele,  die  uit  veele 

kleine  Bloemetjes  ,  flraalswyze  ,  famengefteld 

zyn:  als  die  der  Kamillen  ,  Chryfanthen  en 

dergelyken.  Mooglyk  zyn  het  ook  deeze, 

zegt  LiNNiEtTs  thans  (*)  ,  die  de  Bloemen 

der  kleine  gehoornde  Klaveren ,  geflooten  zyn. 

de ,  doen  opzwellen ,  en  de  Aairen  van  de  Rog 

dikwils  misdraagen.  Zyn  Ed,  befchryft  de 

Geftalte  aldus* 

Het  Lyf  is  liniaal  en  zwart:  de  Sprieten 

zyn  regt,  Draadvormig,  zwart,  kort,  en  be- 
flaati 

( *)  BON  ANNi  heeft ,  in  zyne  Waarneemingen  over  de 

ïnfebjen ,  reeds  van  deeze  Blaasjes  san  de  Pooten  gewag  ge- 
maakt. 

Ci)  Thrips  Elytris  glaucis ,  Corpore  atro.  Faun»  Suec,  f£6* 

Syft.  Nat.  X.  Gen.  202.  Phyfcpus  ater,  Alis  albls,  DE 

Geer,  Aiï  Stockh.  1744.  p.  3.  T.  4.  F.  4. 

(*)  Faun.  Suec.  Ed,  II.  p,  167.  Zyn  Ed,  hadt  zulks  té 
vooren  vaftgefteld. 



DE  BLAAZENPOOTEN. 

ftaan  uit  zes  Leedjes.   De  Wieken  zyn  zeer  v. 

fmal  en  regt ,  met  Dekfchilden  die  zeer  fmal ,  XXXVII. Afdeel 

dun  en  buigzaam,  en  byna  zo  lang  als  't  Lyf  Hoofd-* 
zyn;  aan  den  rand,  inzonderheid  aan  de  tip-  stuk. 

pen  3  ruig;  witagtig  graauw  van;; Kleur,  doch 

naar  het  Lyf  toe  bleeker.  Deeze  Wieken 

maaken ,  met  de  Dekfchilden  geflooten ,  op  de 

Rug  een  fmal  Streepje,  en  laaten,  wederzyds^ 

de  zwarte  kanten  van  het  Lyf  bloot. 

Voorts  merkt  hy  aan ,  dat  dit  Beeflje  zeer 

fnel  loopt  en  fpringt,  buigende  het  Agterlyf 

en  't  zelve  omwerpende,  op  verfcheide  ma- 
nieren ;  doch  dat  het  niet  vliegt.  Het  Masker , 

zegt  hy ,  dat]  rood  is ,  met  ce  Pooten  en  Sprie- 

ten zwartagtig,  komt  op  de  Bloemen  der  Ka- 

millen zeer  menigvuldig  voor  ,  tufTchen  de 

Bloemetjes ,  uit  welken  die  beftaan ,  loopende 

als  of  het  een  Diertje  ware ,  dat  zyne  volko- 
menheid reeds  bereikt  had. 

Geoffroy  heeft  deeze  Soort,  welke  hy 

de  Zwarte  noemt,  omftreeks  Parys  indergelyke 

Bloemen,  als  gemeld  is,  waargenomen.  Dok- 

tor Scopoli  vondt,  in  Karniolie,  verfchei- 

deriey  van  deeze  Bloem-Ziertjes ,  op  deeze  en 

gene  Bloemen.  De  eerftgemelde  geeft  'er 
de  langte  van  een  vierde  van  een  Linie,  dat 

omtrent  een  vyftigfle  van  een  Duim  is,  aan. 

(2)  Blaazenpoot ,  die  bet  Lyf  en  dcDekfcbilden  IT< 

blaClUW*  Mwtffimaï 
Zeer  klcme» 

f2)  Thrips  Elytris,  Corporeque  glavjeo  ,  Oculif  ftjK&i  Syfi% 
Kat.  X. 
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V.  blaauwagtig  groen  heeft ,  de  Oogen  bruin* 
Afdeel. 

XXXVII.    Dit  Beeflje   moet   byna  onzigtbaar  kleia 

stuk*  *  zYn'  ̂   vind  het  nergens,  dan  by  Linnjeus, 
aangetekend. 

xn.        C^)  Blaazenpoot  die  het  Lyf  bruin  en  de  Dek- 
Juniperina.  '      .   ,  ,       n  r Puntige,  fcbilden  Sneeuw»wit  beeft; 

pilxxxiii.  De  Fleer  de  Geer  heeft  hier  den  naam  aan 

7>  *,  ̂gegeven  van  de  Bruine  Phyfapus  met  de  Wieken 

witagtig.  Hy  vondt  dezelve  eens  op  een  Je- 

neverboom, waar  van  het  den  Latynfchen  by* 

naam  heeft.  Ik  geef  'er  liever  dien  van  Puntigs 

of  Gepunte  aan ,  in  navolging  van  den  Heer 

Geoffroy,  wiens  Afbeelding  van  dit  Infekt 

zo  in  natuurlyke  grootte ,  als  door  het  Mikros- 

koop,  alhier  overgenomen  is.   Zie  daar  wat 

hy  van  dezelve  zegt  (*). 
Deeze  Suort  ,  4o  groot  ft?  van  dit  Geflagt  , 

als  de  langte  hebbende  van  eene  Linie  of  een 

twaalfde  Duims,  is  zwart  en  glinfterende.  De 

Sprieten  zyn  geelagtig  ,  beftaande  uit  zeven 

Leedjes,  waar  van  drie  langer  en  helderervan 

Kleur,  de  vier  uiterfcen  korter  en  donkeren 

Aan  den  Kop,  die  langwerpig  is,  ziet  men 

van  onderen  een  klein  Spleetje,  overlangs;  het 
welke 

(3)  Thrips  Elytris  niveis  ,  Corpore  fulco.  Syft,  Nat  X» 

Phyfapus  fuscus,  Alis  albicantibus.  DE  Geer  A&*  Suckb. 

1744..  p.  6,  T.  I  /f.  2. 

(*)  Le  Thrips  a  pointe.  Rift.  des  In/,  env.  Paris»  TOM. 
X*  p.  38*% 
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welke  den  Bek  formeert.    Het  Borftftuk  is  V* 

zwart  ,   gelyk  ook  het  Agterlyf ,  dat  lang  is  ̂ xjcvii 

en  fmal,  in  een  vry  zigtbaare  Puntuitloopende.  Hoofd-* 
De  Wieken  en  Dekfchilden  zyn  witagtig ,  fmal,  STÜK» 

aan  het  end  een  weinig  gekruift,  en  aldaar  be- 

zet met  kleine  Haairtjes.  Het  Agterlyf  (leekt* 

aan  beide  zyden ,  buiten  de  Wieken  en  Dek* 

fchilden  uit.   De  Pooten  hebben  de  Dyën  en 

Schenkels  zwart*   De  Voeten,  die  uit  twee 

Leedjes,  het  eene  lang,  het  andere  dik,  een 

Blaasje  maakende,  beflaan,  zyn  geelagtig ,  ge- 

lykerwys  de  Sprieten.    Het  Beeftje  vliegt  niet, 

maar  loopt  vry  fneL   Men  vindt  het  onder  de 

Bad  van  oude  Boornen. 

De  Baron  van  Gleichen  gezegd  Russ-   „  , ö      ö  Breede. 

worm,  van  wien  ik  de  Afbeelding  van  een  ̂   7;  c,d. 

Torretje  der  Spaanfchq  Tarw ,  dat  door  fterke 

Vergrooting  getekend  was,  ontleend  heb*,  ont-  *in'tix. 

nioec  in  zyne  Waarneemingen  mee  hec  Mikros-  ̂ JcBladz- 

koop  op  de  Vrugtmaakende  deelen  derPlantge. 

waffen,  die  door  hem  zeer  net  en  fraay  gekleurd 

uitgegeven  worden ,  ook  nu  en  dan  van  deeze 

Bloem-Ziertjes.   Ik  heb  'er  een  van  hem  ont* 

leend,  dat  door  hem  in  de  Zomer,  inde  mee>< 

fte  Bloemen  die  op  't  Veld  groeijen ,  gevonden 
was ,  en  van  zyn  Ed.  getekend  door  het  Glaas* 

je  N.  3  ;  dat  de  Voorwerpen  ,  zegt  hy ,  in  Op- 

pervlakte drieduizend  -  zevenhonderd  -  een  -  en 

twintig  maaien  vergroot,  en  dus  vertoonen  de 

Haairtjes  aan  de  Wieken  zig  nog  niet  dikker 

dan  een  Haairtje  van  onze  Oogleden  :  waar 

I,  Deel,  X,  Stuk»  uit 
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V,     uit  hy  derzelver  onverbeeldelyke  fynheid  in  aan? 

XXXV^H  merkinS  neemt.   Zyne  Afbeelding  c  is  hier  on- 

Hoofd.'  gevaar  de  helft  verkleind,  en  nevens  dezelve 
stok*    vertoont  zig  het  Diertje  in  natuurlyke  grootte 

by  d*   Men  kan  het,  met  reden,  de  Breede 

Blaazenpoot  noemen  :  aangezien  het  Lyf  veel 

breeder  is  ,  naar  maate  van  de  langte.  De  Kleur 

is  zwart  en  graauwagtig ,  en  die  van  het  twee- 

de Leedje  der  Pooten  doorfchynend  bruin. 

iv.        (4)  Blaazenpoot  die  het  Lyf  bruin ,  de  Dek- 

j «^baiideer-  Jchilden  wit ,  en  zwart  gebandeerd  heef$. 

Deeze  Soort,  met  reden  de  Gebandeerde  ge- 

naamd, onthoudt  zig  ook  in  de  Bloemen ,  doch 

is  zeldzaamer  dan  de  voorgaande. 

(*)  Les  plus  nouvelle s  decouvertes  6cc.  Tab,  IT.  Fig.  7  ,  8. 

{4)  Thrips  Elytris  albis  nigrisque  fasciatis,  Corpore  fusco. 

De  Plaat  en  zyn  dus  ingevoegd: 

Plaat  LXXVII.   tegenover Bladz.  3 

....  LXXVIII.  59 

.  .  LXXIX.  135 

.  .  LXXX.  157 

.  .  LXXXI.  245 

.  .  LXXXIL  383 

.  .  LXXXUI.  *?  457 
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