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BESCHRYVÏNG
DER

DIEREN.
V T F D E AFDEELING.

De INSEKTEN;

XVIII. HOOFDSTUK.
Befcbryving van 't Geflagt der A g r u t - ToïU

ren, wegens hunnefraatje Kleur dus getyteld.

©£%©Et Wo0^ Bupreftis , dat L I N KA ü s Naani,

fTH *% toc den Ceflagtnaam van decze In-

C0%sN§É ^ten gebruikt , werdt oudtydg ge-

geven aan zekere Torren, die, door hunne

Venynige eigenfchap, ingenomen of by toeval

in de Maag gekomen zynde, fchadelyk waren

voor het Vee. Men oordeelde dezelven , in dit

bpzigt, eenigcrmaate met de Spaanfche Vlie-

gen overcenkomftig te zyn. Dewyl de Kleur

veel overeenkomft heeft, en het onbekend is,

welk Infekt de Ouden daar mede gemeend heb«

ben, zo is deeze Naatngeeving niet onêigen.

Om die zelfde fraaije Kleur der Dekfchilderi

noemt menze , in 't Nederduïtfch , Acre t-

h Deel X. Stuk. A Tor*



2 B&SCHRYVING VA»
»

V. Torren, dewyl de Itidiaanen 'er gebruik

^VM * van maaken in huDne H°of^fieraaden.

Hoofd-' De eenigfte algemeene Kenmerken, welken
stuk. 0Dze Autheur opgeeft, zyn, dat zy de Sprie-

Kenmerken.^
Borfteljg hebben en den Rop t0n halye fa

bet 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.

Soorten. Veelen der negentien Soorten van die Ge-

flagt 9 zyn Ooft- of Weftindifche. Evenwel

vindt men 'er ook verfcheidene in ons Werelds-

deel*. Sommigen hebben de Dekfchilden mee

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.

EERSTE ARTIKEL.
*

Met de Dekfchilden rond van rug.

Gïganfea.

Egyptifche

Luis.

PJ..LXXVII.

#*& I.

(i) Agret-Tor die de Dekfchilden verheven
,

aan 't end tweetandig en gerimpeld beeft,

mn Bronskleur*

Ik

(i) Bupreflis Elytfis faftigiatis bidentatis rugofis, Corporc

inaurato. M. X. U. Syft. Nat.X. Gen. 184. Cantharis maxi-

ma, Elytris Cuprei coloris fulcatis. SLDAN, Jam.U. p. 210.

T. 236. f. 1. 2. MER. Sur. T. $e. f. inftna. GfiEW,

Muf. 16$. T. 13.

\J
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dë Agret-Toue». 3

Ik weet niet, wat aanleiding gegeven heeft V.

tot de vreemde benaaming, welke men, moog- ^fff*
lyk fpotswyze, in onze Taal geeft aan dit In- Hoofd*

fekt; noemende hetzelve Egyptifcbe Luis. Ia STUK *

de Catalogus der Natuurlyke Zeldzaamheden

van het Koninglyk Kabinet te Londen, door

Grew, wordt het genoemd allergrootjle Oojl-

indifcbe Tor , in 't Engelfch the great gogle-Eyed

Beeüe , wegens zyne groote uitpuilende Oogen;

't welk men aldaar aanmerkt als een voornaam

Kenmerk tot onderfcheiding van dee*** Torren-

Die Autheur vondt hem toen nergens befchre-

ven of afgebeeld , zynde twee en een half

Duim lang, één Duim breed. Onze Afbeeldïng

is naar een zodanig Infekt , dat uit Ooftindie

gekomen was , in de natuurlyke grootte, getc.

kend.

Noopens de Geftalte merkt men aan ; dat de

Nypers , van Kleur als gepolyfl: Staal , zeef

dik en fterk zyn : de Oogen tuflchen ligt Ka-

ftanje en rood Koraal kleur , ovaal , een vierdö

Duims lang: de Vleugelfphiiden van omtrent

twee Duimen , met fmalle , fyne , ftreepjes , zyn

in 't midden van een heerlyke roodagtige

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 voorde van ieder Ring, als oolc

by de Staart, met fyne witte Streepjes gete-

kend , die zig als Haairtjes vertoonen* De
Leden van de Pooten zyn opmerkelyk $ fiieÈ

I. DEEL X< STUK, A % Z%4



4 Beschryving va»

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

4Ö?r?
f* man der Heel- en Ontleedkundigen, in elkan*

XVIII.
,

Hoofd- der gevoegd.

«tuk. d yeer s l o a n e , die deezen Tor befchryf

e

onder den Engelfchen naam van den grooten

Gouden Zaaghoorn , heeft doch de Sprieten

,

waar van die Naam afkomftig is* uit de Af-

beelding weg gelaaten (*). Zya Tor, dien

hy van Jamaika gekreegen hadc , was twee

Duim lang en één Duim breed. Men maakt

Baggen > zegt hy , of andere Hoofdiïeraaden i

van de Dekfchüüen der Vleugelen , in de In-

dien. Iemand , die het gezien hadt , verze-

kerde hem, dat de veranderlyke groen glim-

mende Kleur een wonderlyken luider gaf, by

't fchynen van de Zon, onder 't danfen der

Negeren in Guinee, 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

Kwatwonn, 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 Eu-

ropa vindt , fchynt te blyken uit het Berigc

van Doktor Scopoli, die gewag maakt van

een

(*) Naamelyk niet Fig. i ,, 2. op Tab. 236 ; 't welk Springt

haanenzyn; maar lig. 13 , op de zelfde Plaat,



de Ac ft g t-T u t i't ë. 5

een Egyptifche Luis , by Triefte gevangen , en V.

aan hem gegeven in 't jaar 1761*
"xvuiT
Hoofd*

(2) Agret-Tor die de Dekfchilden verbeven 9 stuk.

aan 't end [lomp , met vier witte Vlakken, 11-

Otioguttata*

en bet Lyj blaauw heep. Agtviakkige.

Deeze Tor, hier t'huis gebragt wegens de

gemelde Onderdeeling, is kleiner dan de groot-

flen van dit Geflagt , die in Sweeden voorko-

men. Hy heeft de Sprieten zwart , ter langte

van het Borfiftuk; den Kop zwart of blaauw,

met een wit ftreepje voor de Oogen; hetBorft*

Huk insgelyks met een wit randje: de Dek*

fchilden ook, doch geftreept, zeer ftomp, ea

ieder met vier Vlakken, dieoverlangs geplaatfl:

zyn. De Pooten zyn blaauw met een witre

flip op de vier agterfte Dyën.

Omtrent dit ïnfekt ontmoet men eenige Ver-

fcheidenheden. Het is, van Kleur , blaauw,

zwart of gebronft, met of zonder Vlakken.

JNiet minder verfdiil fchync in de Woonplaats

te zyn , welke in de Zee aan de-Kufl van

Noorwegen, of in de Pynboom-Boilchen van

Sweeden , gefield wordt (f).

De Heer Gboffrot, die den naam van

Cucujus, weIJce&de Indiaanen aan een lichtend

In-

(2) Bupreftis Elytris faftigiatis muticls, maculis quatuoii

albis, Corpore coeruleo. //. Scan. 23. Uddm. Dijf. 42.

(t) Habitat in Oceano ad Norvegiam. 'Syji. Nat, X. paj»

4.08. Habitat in Pinetis rariiis. Faun. Suec. Ed. II, p, zi^

h DEBL. X, STUK, A 3
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6 Beschryving van

V. Infekt geeven, op de Europifche Agret-Torren

fêüjfl'
toegepatt heeft, en dezelven, in 't Franfch,

wegens de ryke Kleuring , Richards noemt

;

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 hadt

denzelven, omtrent een half Duim lang, in

de Houtftapels gevonden* De Kleur was

Goudgroen , op de Dekfchilden zeer fyn ge*

pointilleerd ("f).

TWEEDE ARTIKEL.

Met de Dekfchilden, naar de tippen toe,

Zaagswyze gekarteld.

(3) Agret-Tor met gekartelde Dekfchilden ,

bet Borjlftuk ingedrukt , het Lyf ver-

guld , de Schenkelen rond»

Deeze Ooflindifche wordt de Vuurige ge-

noemd, om dat de Dekfchilden, inzonderheid

aan
s

t end , üe Kleur hebben van gloeijend

Goud. Onder de aangehaalde van Petiver
was de een van Bengale gekomen, de ander

van de PhUippynfche Eilanden, alwaar de In-

diaa-

(•f) Hifi. des Inf. env. Paris. Tom. I. p. 226.

(3) Bupreftis Elytrisj ferratis, Thorace impreiïo, Corpore

inaurato, Tibiis teretibus. M. L. U. Syft. Nat. X. Beetle,

GKEW. Muf 166, T. 13. PET. Gaz* T. 20. f. 8. vel. X*

48. £ 5 ?

ÏÏT.

Ignita.

Vliurige.



D E A G R g T • T Ö H E N, 7

diaanen hem Dias, Giao, Lanibao £? Salibat V9

noemden, volgens Pater Kam el 9 die denzel- /^J%*
ven gezonden hadt. Beiden waren zy glanzig Hoofd.*

groen en omtrent anderhalf Duim lang. Grew stük«

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, met de Dekfchilden gekarteld

en gegroefd , de Schenkels kantig , het

Onderlyf glad.

Deeze Ooflindifche , diezïg, zo wel als'de

voorgaande en volgende, in het Kabinet van

de Koningin van Sweeden bevondt, hadt geen

de minfte indrukking van het Borftttuk.

IV.
Stri&a.

Smalle,

(j) Agret-Tor met de Dekfchilden gekarteld v.

'

en drietandig, het BorJIJluk geftippeld, Gehoornde*

van vooren gefpitft; het Lyf verguld.

De dikke Ooltindiiche 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 hec

Bord-

(4) Bupreftis Elytris lerratis fulcatis ,. Tibiis angulatis , Ab.

domine glabro. M. L.U. Syft. Nat. X.

(s) Bupreftis Elytris ferrato tridentatis, Thorace pun£ato f

Pe&orc
r

antrorfum mucronato : Corpore inaurato. M. L. Vm

Syft. Nat. X. Carabus Orientalis crafTus* G&ew; Muf% 167*

T. 13

I. DSFX. X. STUK* A 4



BESCÏÏR YV ING VAN

V.
Afdekl.
XVlli.
Hoofo-
Stcjïc

vr.
Mariana,

Marylaad-

iche.

Borftftuk*

anderlyk.

De Kleur is, in deeze Soort, ver-

vit.

pryfofiig'

Göudvlak-
kigc.

'

(<5) Agret-Tor met de Dekfchilden gekarteld

en rimpelig overlangs , met twee inge-

drukte Vlakken; bet Borjijluk gegroefd.

Petiver maakt gewag van eeo zeer fraay

groene Tor, met geele tekening op de ge-

groefde Dekfchilden, die hem uit Maryland

gezonden was, zynde omtrent een Duim lang.

Dergelyk eene Agret-Tor vindt men ook in de

Böflchen van Sweeden , hebbende de Dekfchil-

ëen aan de tippen dunner, en glanzig Koper-

groen, doch zonder Vlakken. Het is een. van

de grootften*

(7) Agret-Tor die de Dekfcbilden gekarteld

%n overlangs gegroefd heeft , met tnme

ingedrukte Goudglanzige Vlakken ; het

Borjtftuk geftippeld.

Deeze Europifche heeft op ieder Dekfchild

twee vergulde Stippen , in 't vierkant geplaatil :.

de

(6) Bup.rcftis Elytfis ferratis longimdinaliter rugofis, ma-

culis duabus impreflïs , Thoracc fulcato. Syft. N*t. X. Bupres-

tis sneo-nitida fupra einerea , Colcoptris apice attenuatis.

Faun. S*e*. s$J. Cantharis Marianus viridis perelegans , vagi-

iüs fulcatis,fignataris flarescentibus notatis., P£ï\ Gaz. T. 2.

f. 2.

(7 ) Bupreftis Elytris ferratis longimdinaliter fuleatis , ma-

culis dixabus Aureis impreflïs , Thorace punftato. Syfl. Nmt. X.

Bupreftis fiwco-aenca , Elytiis maculis xneis impreflïs. Faun*



db Agr et-Torren. $r

de Sprieten zyn Borftelig en zeer kort ; het V.

Agterlyf is van boven hemelfchblaauvv.
^xvfii**

Deeze maakt de eerde Soort van Cucujus by Hoofd-

den Heer Ge of fr o y uit, zynde vericheide STÜK*

zodanigen pp de Houtwerven , inzonderheid op

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

vonden ; doch hy twyfelt , of de Worm , die

deezen Tor uitlevert, niet met het Brandhout

van anderen Plaatfen derwaards gebragt ware.

Hy noemt hem Ie Richard a FeJJettes , wegens

de gemelde indrukzelen of putjes der Dek-

fchilden, die zig Goudglanzig vertoonen in de

hruinagtige donkere Goudkleur der Dekfchil-

den: zynde de Pooten en het Onderlyf als ge-

bruineerd Koper. De langte was omtrent een

half Duim.

(8) Agret-Tor met geftreepte Dekfchilden , bet vin-

BorJIJluk gejtippeld. Bowfehe.

Deeze ongevlakte Soort van Agret*Torren

,

die in Sweeden , in de BofTchen , aan het Wa-
ter, voorkomt, was ook omfireeks Parys ge-

vangen , op de Heggen , zynde een weinig

langer dan een half Duim* Doktor Scopoli,

die de Agret-Torren van zyn Land voordek

onder den Geflagtnaam van Mordella , brengt

daar toe deeze Soort, welke te Idria voorkomt

in het binnenfte der Kwikzilvermynen , worden-

de

(g) Bupreftis Elytris ftrratis Thorace pun&ato. SyJÏ.NatX*

Bupreftis viridi-nmea , itnmtculata. Faun*Suec t SSS*

I. DEEL. X. STUK. A 5



ïo Beschryving van

V. de van de Arbeiders Spaanfche Vlieg genaamd

:

xviTl
1
* k°ewel menze °°k 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 Lecdjes der Sprieten half

Hartvormig (*).

DERDE ARTIKEL
Met de Dckfchilden effen van rand.

ïz. (9) Agret-Tor met ongekartelde gefireepte Dek-
Fascicularis. i T jii 7- 1

Gepluimde, : jchuden j die ruig zyn door gepluimde

PULxx vii. Stippen, en het Lyf verguld Haairig.

Deeze Tor , welke wegens de witagtiga

Pluimpjes ,die als Penfeeltjes , in vyf ryën , op

ieder Dekfchüd overlangs geplaatft zyn, te

regt den naam van Agret-Tor zou mogen voe-

ren ; noem ik deswegens de Gepluimde. Die

van S e b A y van Ambon gekomen 9 was witag*

tig ; doch de gene naar welken onze Afbeel-

ding gemaaakt is , zynde ook zekerlyk een

Ooflindifche , ziet uit den geeien , en zweemt

ook meer naar den aangehaalden Tor van Pe*

(*) Entomol. CarnioL p» 6i 9

(d) Bupreftis Elytris integerrimis ftriatis , pun&is fasciculato-

villofis , Corpore inaurato hirfuto. M. L. U. Syft* Nat. X»

Scftrabxus Amboinenils. SEB. Muf. II. p. 22. T» 20. f. $. Scara«

bacus obfcure viridis , Aureus, papülis pilis albis obflcis undiqus

hirtiis. Pet. Gaz. 13. £ 5.



de Agret- Torren, ii

ti ver, hem door een Chirurgyn gebragt V.

van Scanderoon of Alexandrette in de Levant , ^vin"
alwaar die denzelven, in 't jaar 1690, hadt Hoofd*.

gevangen (*>
STUK.

f10) Agret-Tor met ongekartelde Dekfchilden , %
v f ° " turta.

de Pooten Roejlkleurig, het Lyf mg. Ruige,

Deeze, die hetBorflftuk, 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.

Cu) Agret -Tor met ongekartelde DekfchiL
*J*

den> het Borftftuk gerand en wederzyds 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 S c o p o l i.

Geoffroy vondt ook een glad groen Tor-

retje van dit flag op de bladen der Haagbeu-

ken, doch 't welk moeielykte vangen was, om
dat het zig , als men 't vatten wil , op den grond

laat

(*) Ten minften , indien het de Scarabaus Alepenfis
,
pU

lefus , vzridis , lineis aïhicantibus pun&atis , is , van dien Autheur.

De andere benaaming vind ik op de aangehaalde Plaat niet.

(10} Bupreftis' Elytris integerrimis , Pedibus ferrugineis,

Corpore hirfuto. M. L. U. $yjï. Nat. X.

(xi) Bupreftis Elytris integerrimis , Thorace marginato u*

trim^ue deprefto, Corpore nitidiflïmo, Syft. Nat. X.

I. Deel. x. Stuk.



12 Bèschryvïnc van
V- laat vallen* Het Sweedfche is weinig groc^r

A
XV lil

^an een Weegluis , fomtyds zeer groen , mee

Hoofd, het Borftftuk gebronft en de Sprieten zwart*

mc/k.
j^aar foet pranfche fchynt de Zaag - Sprietigc

Mordella van Scopoli wel te gelyken.

L i n n je u s 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. O 2) Agret-Tor met ongekartelde Dekfchil-

G^piegeidê.
den * die gejlreept zyn met een roode Flak>

en het Lyf bruinagtig groen.

In het Kabinet der Koningin van Sweeden

bevondt zig deeze en de drie volgende, ake-

maal uit de Indien afkomftig* Deeze heeft d^

Dekfchilden met verheven gladde Streepen*

waar tuflehen kleiner gekartelde zyn.

?1
*t
XXVIL ^eD Daam van Gefpiegelde verdient in 't

byzonder de zeer fraaije Agret -Tor, in Fig.%.

naar 'c leven $fgei;ekend. De Hoofdkleur van

denzelven is glanzig groen , doch hier en daar

fterk gebronft , 't welk vier roodagtige Vlak-

ken maakt, en in 't midden fchitterend Hq-

melsblaauw, rondom de twee geelagtige Vlak-

ken , op ieder Dekfchild één , die zig als

Spiegeltjes vertoonen.

C'3>

f12) Bupreftis Elytris intcgerrimis ftriatis macula rubra,

^orporcffufco-viridi. M. L. ü. Syft. Nat. X.
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(13) Agret-Tor met de Dekfcbilden ongekar* V.

teld en gerand > het Lyf Koperkleurig en ^yf^
9

van onderen met tien zwarte Stippen. Hoofd-
STUK.

(14) Agret-Tor, met de Dekfcbilden onge- x*u-

karteld, de zyden van 't Borffjtuk rraou , Droevige*

bet Schildje knobbelagtig% bet Lyf glad
c
*™m

Koperkleurig. Koperige.

(15) Agret.Tor, met de Dekfcbilden önge~mf£
karteld, waar over twee vergulde fom- EdcIe'

den , die gegolfd zyn , in de langte loo*

pen; bet Lyf bruin.

Deezedrief, uit de Indien, bevonden zïg, als

gezegd is , in 't Kabinet van haare Sweedfche

Majefteit.

(16) Agret-Tor met de Dekfcbilden öngé* xvl
n 7

Quadripun*
karteld en gefiippeld, vier ingedrukte etata.

fïippen op bet Borftftuk, bet Lyf donker.^ ippé'

Deeze Soort, die zig onthoudt op vogtige

plaat-

fis) Bupreftis Elytris integerrimis marginatis, Corpore Cu-

preo , Abdomine puncHs decem nigris. M. L. U. Syft* Nat. X.

(14) Bupreftis Elytris integerrimis, Thoracis lateribus fca.

bris, Scutello tuberculari , Corpore Cupreo lasvi. M. L. U.

Syft. Nat. X.

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

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

(16) Bupreftis Elytris integerrimis pun&atis, Thorace

punftis quatuor impreffis, Corpore obfcuro- Syft. Nat. X*

Bupreftis atra, Thorace pun&is impreffis, tam. Suee. 5 $9»

I. Deei. X. Stuk*
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V. plaatfen, is geheel bruin of zwart, heeft den

"xviTl'
Kop zeer ftomP> te ruS gedrukt.

Hoofd-
stuk.

£ I?) Agret.Tor met de Dekfcbilden ongekar*

Minuta* teld 9 overdwars rimpelig, het BorJIJtuk
zeer kleine.

driekwabbig en effen, het Lyf Eyrond.

Deeze heeft de grootte van een Ryft - Kor-

reltje.

xvnr. (18) AgreuTor met de Dekfcbilden ongekar-

Groene. teld 9
overal even breed , gejlippeld, het

Borftftuk neergeboogen 9 het 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*

Egaal7>iee- werpig en Muisvaal Koperig is ; met het

de#
Borfiftük , van agteren , driekwabbig.

De Heer Roland er vondt decze Soort in

Amerika.

XI X.

("17) Bupreftis Elytrls inregerrimis transverfe mgoiïs , Tho«

race fubtrilobo lacvi > Corpore ovato, Syft. Nat. X;

(18) Bupreftis "Elytris inregerrimis linearibus pun&atis,

' Thorace deflexo , Corpore viridi elongato. Syft. Nat. X.

(19) Bupreftis lineari oblonga murino-xnea , Thorace pas«

tice trilobo. Syft. Nat. X,
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Afdeel.

XIX. HOOFDSTUK, XIX.
Hoofd-

Befcbryoing van 't Geflagt der Water- stük%

Torren; waaronder de grootel zwarte , de

middelmaatige bruine met geele Randen
, ge-

ribde en ongerihde , en veeierley die zeer klein

zyn*

DE naam van Water-Torren is zeer Naam»

eigen om een Geflagt van Schildvleugeli*

ge Infekten te betekenen , die , door zig in 'c

Water te onthouden , gemakkelyk van allean-

dere Torren onderfcheiden worden. Hierom

noemde men dezelven, oudtyds, ook Hydro*

Cantbari; 't welk veel gepafter benaamingwas,

dan die van Dytiscus
9
welke, indien men 'er

de S in 't midden uitlaat, een Duikelaar zou

kunnen betekenen. BvAristoteles waren

AvtmmZcüm zodanige Dieren 3 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 fteeds aan de Op-

pervlakte van 't Water onthouden, niet zeer

toepaffelyk.
\

De algemeene Kenmerken der Water-Tor- Kenmerkt

ren beftaan in de Vezelagtige Haairtjes aan

1* deel x. stui^ de



i6 Beschrïvino van

V, de zyde der Agterpooten , die dezelven tc*t

A
^AX

L
' Zwemmen bekwaam maaken» Daar zyn even*

Hoofd, wel Water-Torretjes, die zodanige Pooten niet

stuk. hebben * en wegens hunne Levensmanier hier

t'huis konden gebragt zyn geweeft (*).

soorten. De vyftien Soorten 9 welke Linn^èüs in

dit Geflagt heeft , zyn door hem in drie Arti-

kelen onderfeheiden : naamelyk in de genen

die de Sprieten overdwars gebladerd of doorbla-

*Perfei;au derig *; die dezelven Borftelagtig , of aan t

end geknodft hebben. Deeze verfchillen bren.

gen de drie gemelde Geflagten voort 5 van den

Franfehen Autheur.

EERSTE ARTIKEL.
Die de Sprieten doorbladerig hebben*

Ci) Water-Tor met de Sprieten overdwars ge*

bla.
Piceus.

Groorc
Zwarte.

PL LXXVIL (*) Bv voorbeeld die Water-Torretjes, welke Linniüs
&&• 4« tot het Eerfte Geflagt der Schildvleugeligen , naamelyk dat

der Torren brengt
, (zie bladz. 241. ) : niettegcnftaandc zy-

de Sprieten, zo hy zelf aanmerkt, Draaiagüg , geenzins

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

(Scarafai) verfchillen, als door de niet haairigheid der Poo-

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

derfcheiding van de anderen
,
gevoeglyk zou kunnen noemen»

Gemelde Water-Toruetjes , die geen Zwempooten hebben,

zwemmen niettemin ook ; even als zulke Vilfchen, die geert

Vinnen hebben, en de Viervoetige Dieren, ook zwemmen

kunnen.

(1) Dytiscus Antetihis perfoliatis, Corpore lacvi piceo acu»

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

Faun» Sust. 561, LYONNET. Less. T. i. f, if, i6% 12.



h e W. at er-Torren, fj

blader

d

, het Lyf glad 9 Pekzwart en

Spits.

Dceze Soort mag te r^gt de Groóte zwarte

Water- Tor genoemd worden, alzo het de

grootfte is , die wy kennen , en de kleur

der Dekfchilden geheel zwart is , of Pek-

zwart ,
gelyk onze Autheur hetzelve, uitdrukt.

tly is glimmend zwart én vertoont zig, zelfs

door het Vergrootglas befchouwd zynde, egaal

glad,byna zonder eenige Pukkeltjes of Stres*

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 zo

flaauw en Oppervlakkig , dat ik het oneigen vind?,

hem deswegen gegroefd te noemen ; gelyk de

Heer Geoffroy doet (*), die deezen Water-

Tor, omfïreeks Parys, byna anderhalf Duim
lang vondt, en drie vierde Dufmsf breed. Van

de zelfde langte zyn de grootften in Switzer-

land, volgens den Heer Sülzer. Wy hek*

benzeen ons Land , nog grooter en by de twee

Duimen lang. Doktor Scopoli bepaalt, in

Karniolie, de langte der Dekfchilden op een

Duim. Zyn Ed. merkt aan, dat de Grooté

zwarte Water-Tor , dien Frisch (*) befchryffc'

én

(*) Hydophilus ni^er, Eïytris fulcat:s ,- Anten lis fuscis*'

flift, des Hf env. Paris Jom ï. p, i<?2.

('t; Ins. II. Th p. z6. Tab. Vi. Fig. i ,> j.

L Duel, x, Stuk. B

V.
Afde,el<

XiX.
Hoofd,
STUK.
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V. en afbeeldt, ten opzigt van de Elswyze
A^ELé punt van 't Borftftuk, die agterwaards langs den

Hoofd- Buik legt, hier toe betrokken zou kunnen wor-
STÜK

- den.

Geftaite. In Geftalte zweemt dit Infekt meer naar de

Lievenheers- of Goudhaantjes , dan naar de

meefte Torren: want het Lyf, met hec

Borftftuk en den Kop, [maakt een langwerpig»

Ovaal uit, zonder die ongelykheden , welke

'er gemeenlyk in het voorfte gedeelte plaats

hebben , die 't zwemmen hinderlyk zouden zyn

geweeffc, 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

Sehenkelen 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

\ 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; maaral-

leen Scharnierswyze zyn famengevoegd.

Eigenfchap. De voornaamfte byzoncferheid van deezelnfek-

Pcn* 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 laaten zakken
, ge-

A^iEL '

lykerwys de Viffchen; waartoe zy, even als Hoofd-

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

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
èenige Lugtbelletjes vafl: te houden , en door

het een of andere zyn deeze groote, zo wel

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

Water te dryven of langs de oppervlakte te zwee-

ven ; het welk zy fomtyds zo vlug doen , dat men

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

buiten 't Water geweefl: zycde , kunnen zy

niet meer onderduiken* In Glazen,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,

buiten 't Water , draaijen zy rond , als een *

Tol.

Deeze Infektèn vindt men meeft in heldere fming*

ftaande Wateren , Slooten en Vyvers' , alwaar zy

niet alleen van Infektèn of Kroos leeven , maar

ook de joDge Vifch vernielen , fteckeode die

dood met den Angel , welke zy aan den Buik

hebben In het va ngen van deezeTorren , kan

I. Deel. X. Sxük. B 2 mejÉÏ
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V. men zig , daar aan , ook zeer gevoelig kwet-
A
!^5?

L
zen. Zy 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

meed aan de Oppervlakte van het Water. Het

Mannetje heeft daar toe, aan de Voorpooten,

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 Wyf je vafl op de Dek-

fchilden > en , dewyl de rand , met dunne Haair-

tjes bezet zynde, het Water den indrang belet,

terwyl het midden opgeligt wordt ,ont(laat daar

uit een Lugtledige ruimte; zo dat het Manne-

tje, niettegenflaande de glibberigheid derDek-

fchilden, haar vaft kan houden, zo lang de

Paaring duurt , die in deeze Water-Torren vry

langzaam toegaat.

Ëigenfchap- ^e Verandering gefehiedt byna op de zelfde

Pen* manier, als in de andere Sehildvleugelige In-

fektem De Tor maakt een Neft, dat met een hoog

ukfteekende punt op hetWater dryft.Uit de Eije-

ren, daar in vervat, komenWormenvoort, die, zo

F r i s c a aanmerkt , de zonderlinge Eigenfchap

hebben van hunne zes Pooten op de Rug te

draagen : doch daar in is hy bedroogen geweeft ,

door het vreemd poftuurdat zy doorgaans maa-

ken. Zy hebben Pooten van onderen als deande

ren. Hun Lyf , zwartagtig bruin , beftaat uit meer

dan
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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^EU

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

ter - lofekten. Deeze Maskers zyn week en STüK*

ilymerig, zelfs weeker dan de Kwatwormea,

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 zynde, kruipen zy

op het drooge en verbergen zig in de Aarde •

fomtyds, zo zy daar gelegenheid toe hebben»

onder eene plag van Koemeft 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 't

midden van de Zomer, en verweeren zig met

de Staart, wanneer menze ootruft, of beuren

het Lyf om hoog, even als of zy vergramd

waren. Ook geeven zy, nog meer geplaagd

wordende, tot het end van de Staart een Hinkend

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

langs hoe korter en dikker, tot dat eindelyk het

Vel open bard, en de Pop uit hetzelve voort*

'

f. Peul, x% stuk, B 3 komt »
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zwarte.

V. komt, die in 't eerft blank is, en reeds de mee-

Afdeel. (te Ledemaaten, Sprieten, Pooten, Vleuge-

Hoo¥D- leu van de Tor vertoont.

STUK.

(2) Water - Tor met de Sprieten overdwars

n. gebladerd , het Lyf glad met eenige krom-

Kleine W Stmpm.

De Kleine zwarte noemen wy dcezen, in

tegenftelling van den voorgaanden. 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^eüs 'er

den Bynaam van Carahoides., dat is Aard -Tor-

agtig , aangeeft i 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-

delbaare 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 wel als de Proevertjes , die in de groote

Wa-

(1) Dytiscus Antennis perfoliatis , Corpore glabro ftrüs

'

aliquot recucvis. Syfi. Nat. X. Dytifcus Antennis perfoliatif

ïiigris, Elytris tevibus. F*unt Snee* $ti. Roes. Aq % 1. t.

4. f, 1. 2U
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Water-Tor bruin waren, zyn in deeze zwart v «

Afdeel.
(*). XIX.

Wy hebben , in ons Land , ook deeze Soort Hoofd.

van Water- Torren , die tot zwemmen niet
s

zo bekwaam , en daar in ook zo vlug niet zyn

als de groote; doch het Masker, waar zy uic

voortkomen, heefc, in tegendeel, daar toe,

veel grooter gefchiktheid , dan het Masker van

dezelven, als zynde op ieder zyde, byna aan

alle Ringen van het Lyf , voorzien met Vederag .

tige Vinnen , die vry veel uitfteeken. In 't eerft

is deeze Worm donkerbruin , doch wordt op

't laatft 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 uu

gebladerd , de Dekfchilden gejtreept met arumpoot.

bminagtige randen, de Pooten bruin.

Deeze Soort, die klein is, heeft de Heef

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 niger, Elytrorum pun&is per ftrias digeftis,

Antennis nigris. Hifi. des Ins. env. Paris, Toni. I, p.

183*

(3) Dytiscus Antennis perfoliatis, Elytris ftriatis margin^

Hvidis, Pedibus fuscis. Faun. Suec. $6$.

I. Deel. X. Stuk. B 4
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V, de langte, een geftreept zwart, het welk de
A
3?v

EU Heer Geoffroï tot decze Soort betrekt,

Hoofd- zynde omtrent een derde Duims lang(*), Wy
stuk. hebben hier ook verfcheiderley kleine Watep-

forretjes,

TWEEDE ARTIKEL,

Die Borftelagtige Sprieten hebben.

IV . (4) Water-Tor die zwart is, en de Dekfchilden

latijjiwus. Inei gerand heeft , met een geele Streep.

Deeze 9
dien men in Sweeden gevonden

heeft -, is noch in Deenemarken , noch in

Vrankryk , omftreeks Parys, noch in Kar-

niolie, waargenomen. Wy hebben hem, ia

de Nederlanden , ook niet gevonden. Hy
wordt in de Verhandelingen der Sociëteit van

Upfal genoemd: Zeer groote Water-Tor, met

uititeekende randen aan de Dekfchilden. Ook

merkt Lin'nasus aan, dat het de groot fte

zy van de Water-Torren in zyn Land, De
* Afbeelding van Frisch, die 'er in Duitfch-

land heeft gevonden , geeft aan deeze Soort

nagenoeg de zelfde langte en veel meer breed-

te dan aan den gtooten Zwarten, Zie hier,

wat

(*) Hydrophilus niger , Eiytris ftriatis , Pedibus fuscis.

ihid. p 184.

(4.) Dytiscus niger, Elytrorum marginibus dilatatis line!

$W% Faun Suec. $64, Scarabceus aquaticus magnus niger,mai>

gine luteo. Pkisch, In/. II. T. 7. f. 12.
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wat hy omtrent deeze Torren waargenomen V.

heeft. *g*»
In Geftalce 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 Borftfluk en de Kop ook, en

omtrent als in de volgende, geel gerand. Het

geele, tegen 't Licht gehouden, is doorfeby-

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

Borftfluk, is Vorkswyze tweepuntig, en ver-

toont een dergelyk verichil, als men in 't Dolks-

wys' Kraakbeen , onder aan het Borftbeen der

Menfchen, fomtyds waarneemt. De Sprieten

verfchillen zeer , en zyn Borftelagtig , met

tïenLeedjes, naar die der Bok -Torren zweemen-

de» De Blaadjes of Sponsjes , dienende om
zig vaft te houden , zitten , in de Mannetjes

van deeze Soort , niet , gelyk in de groote

Zwarte, by de Klaauwen , maar hooger en aan

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.

Deeze Water Torren , die in 't byzonder tot

verflinding dienen moeden , hadden een fter-

ker vafthoudïng noodig , dan anderen. Ge*

melde Autheur nam waar , dat zulk een Tor,

J. DtEL. x. stuk. B 5 zig
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V. zig met de Voorpooten Loodregt aan den wand

A™yEL ' van 't Glas vaftzettende , in dat portuur ftierf

Hooro* en 'er dood aan bleef zitten. De zuiging wordt

sti/k. doe* hem vergeleeken by die van een Leertje,

waar mede de Jongens Steenen 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 dryven, hecht hy zig, als die door 't

afgaan van het Haair glad geworden zyn , en

vreet daar van. Verfcheide zodanige Torren

witten 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
Marginaljs. rmfc

Met gecle

randen. (5) Dytiscus nïger , Thorace Elytrorumqe margine flavis.

Faun. Succ. 56*. RAJ. Inf. p3. n. I. MOüFï. Inf. 164.

f. bona. ALDR. /»/. 7°7« tlST. Mul T. $. f. *. ROES*

ƒ»ƒ. II, AquaL I. ƒ>. 7» *• h f* 9> I0 »
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rand van ]t BorJIJtük en der Dekfchilden ' V.

srppl
AFDEEJ..

geei.
XIX^

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

fioor Roesel, in 't byzonder, zeer omftan- pllxxvu,

dig befchreeven en niet minder fraay afgebeeld,

die ook uitdrukkelyk eene Omftandigheid aan-

geweezen heeft, waar van LiNNisus geen

gewag maakt; te weeten, dat de Dekfchilden

van het Wyfje taamelyk diep in de lacgte ge-

yoord of geribd zyn* De Heer Gronovi'üs,

die maar den Grooten Zwarten en deczen fchynt

gekend te hebben, verwart deezen met den

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

als die van de Eerfle Soort , en veeleer don-

ker bruin, inzonderheid die van het Wyfje.

pok zyn zy van onderen roodagtig, en hebben

dien fcherpen Angel niet , maar alleenlyk (lom-

pe ukfteekzels. Het Lyf loopt , van agteren

,

pok 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 ,
Flg% 7 *

vry veel van dat derEerfte 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

(*) Att. Hclvetic*. Vol. V. p. I2tf.

1. deel. x. Stuk
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V.
'

zo weekniec; van Kleur bruinagtig vanboven,
A
XIX

Et* geelagtig van onderen: aan de Staarc zyn als

Hoofd, twee Vinnen , met fyne Haairtjes begroeid

,

stuk. vertoonende zig dus als Pluimen of Vedertjes,

ï}y t
heefc voor aan 't Lyf zes taamelyk lange

Pooten, en gelykt dus weinig naar een Worm.
Ook zyn zy zeer Roofzugtig en gebruiken , zo

't fcbynt, niet dan levendige Infekten 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 de

Eijeren in 't 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 't Land, en wor-

den in de Aarde een Pop, die een Tor uitlevert

,

welke in de Lugt kan vliegen. Deeze Torren

,

honger hebbende, vreeten elkander op; wes-

halve menze in byzondere Glazen moet houden*

Dit doen de Zwarte , die 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 verflonden. Zy komen meed in Ri-

vieren, Vyvérs of heldere Wateren , voor.

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

Wa£er~Tor
' rqeds aangemerkt heb, meer vcrfchil zy in by*

zondere deelen van Europa, dan in de Land-

Infekten. Omftreeks Parys , of elders fchyqt

dee-!
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deeze niet gevonden te zyn , welke wy in V#

ons Land menigvuldig hebben ; immers niet y?J?
KU

volkomen eveneens. Ook vind ik nergens, Hoofd.

zelfs niet by LiNNiEUS, gewag gemaakt, STüK*

van dien Groenen of Groenagtigen , welken

Roesel op Tab. II. afbeeldt, zynde aan

den rand ook eenigermaate geel geflreept, 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 wat fpitftr

en van onderen geelsgtig , 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 Zwetnpooten veel

breeder gehaaird , en fchynt dus meer tot

zwemmen gefchikt te zyn. De Kuflentjcs 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 Wyfje is niet gerand, gelyk in de

andere geel gerande.

(6) Water^Tor die bruin is , met de ï)eh '

V-

Jchilden overdwars zeer fyn gejlreepu Gc&eeptk

In

(6) Dytiscus fuscus , Elytris transverfe fubtiliffime flrï-

atis. Syft. Nat. X.

I. Deiüx-, X. Stuk.
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Afdeel.

r
XlX.

Hoofd-
stuk.

VIT.
Fuseus.

Bruine.

) v

VIII.
Cinereus,

Graauw-
agtige.

& LXXV1I,

In Sweeden komt deeze menigvuldig voor;

zynde van middeibaare grootte. Men kan die

Streepjes , met het bloote Oog , naauwlyks

zien.

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

fcbilden met blaawvoe Dwarsjtreepjes.

Deeze fchynt naauwlyks te verfchillen van

den voorgaanden.

(8) Water-Tor die vaal bruin is 9 met den

rand der Dekfchüden en de helft van 't

BorJIJluk 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 , en van het

Wyfje , dat zeer duidelyk geribd is of over-

langs gegroefd. Wat de Kleur belangt ; Roe-
sel noemt dezelve bruïnagtig zwartgraauw,5

en dit komt meer met die der Onzen overeen,

dan Afchgraauw , gelyk L 1 n nmü s zegt. Hy
twyfelt of de Geftreepte, zo even gemeld,

ook maar van verfchillende Sexe zy ; fchynen-

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

ben

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

(8) Dytiscus cinereus , Elytrorum margine Thoracisque

medietate flavis. Faun. Suec. $66. Hoefn. Inf. II. T. 12.

List. Mut. T. $* f. 1. Ross. Inf. II. A$. I. T. 3. £

6. g.
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ben willen aanneemen , dat de Geribde het V.

Wyfje is van deezen Water-Tor: doch het- A
^?y

EL*

zelve is ons door Ondervinding gebleeken. Hoofd-

Niettemin heeft de Heer Geoffroy, insge- stu&
lyks, uit hoofde van eene ik weet niet waarop

gegronde twyfeling, daar van een byzondere

Soort gemaakt*

Het Masker of Beeft , waar deeze Water-

Tor uit voortkomt 3 verfchilt ook van die der

voorgaande niet alleen in Grootte en Kleur i

maar inzonderheid in de Geftalte. Het heeft,

naamelyk, een zeer langen Hals; de Kop is

niet rond, maar eenigermaate Hartvormig , en

het Lyf zweemt meer naar dat van 't Masker der

Groote 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 *c midden van dé

Rug en aan de Zyden. De Verandering fchynt

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*

(p) Water-Tor die bruin is en waar van het ix.

rTT r Semiftriatus*

Jvyf- Half ge.

(9) Dytiseus fuscus , Elytris fceminac fulcis dimidiatis de»

cém Villofis. Syft. Nat. Xm A. Dytiseus fupra fuscus, fubtus

ater. Fdun. Suec. §6 8. B. Dytiseus Elytris ftriis viginti de-

midiatis. Faun. Suec, 567. Hydro - Cantharus Elytris ftriatis

f. canaüculatis. R A J. Inf. 9$. n. 2. FRiSCH. Jn/l II. T.

7. f. 4. Roes, lnf. II. A(fo I. t, I, f. io*

L DEEL. X. STUK»
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v
ArDE EL.

XIX.
Hoofd.
stuk»

Sulcatus.

Geribde,

Wyfje tien halve Groefjes , die ruighau

rig zyn , op de Dekfchüden heeft.

Linn^eüs maakt, dat zonderling is, dus

een byzondere Soort van- het Wyfje van den

Bruinen Geel geranden, alzo hy 't zelve uit

Roesel 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 Frisch zodanig vindt, die

ook meldt , dat deeze Torren van onderen

zwart zyn. Hy noemtze een kleiner Soort

,

ten opzigt van de allergrootflen , en de Heer

Geoffroy heeft, omfireeks 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 die tien Groefjes , overlangs ,

heeft op de Dekfchüden.

Veel kleiner, merkt onze Authéur aan, i$

deeze dan de voorgaande Soort, en niettemin

was de Afbeelding van RóeseL, die ze even

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-

(*) Dyticus ftriis viginti dimidiatis. Hift. des In/. Env. Pa-

ris. Tom. I. p, 18 7- &• l 11 FiS 2 -

(!©ƒ Dytiscus Elytris fulcis de:em Iohgitudinalibus. Faun.

Suec.s69. FRISCH. In/ XTI1. p.l?. t. 7 R O E S. Aquat.

I. T. 3. f. 7. BR A D L. Natur, t. 25. f, 2. A. Hydrocanth*»

kus minor , Corpore rotundato plano. R XJ. In/. $69.
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melde heeft het Lyf ook platagtig, en eeni* V.

germaate geel gezoomd,
^xST^

Doktor Scopoli vondt , in Karnioïie , Hoopd-

Water-Torren van middelbaare Grootte, die STÜIC*

van de Agtfte Soort verfchilden , doordien zy

de Dekfchilden bruinrood , met zwarte Stippen

hadden; weshalve hy die Soort de Geflippelde

tytelt. In dezelve was het Wyfje ook geribd,

hebbende vier verheven Strcepen op de Dek-

fchilden, en de ruimten, daar tuflchen, Haai*

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

niet ongemeen.

(11) Water-Tor die langwerpig Eyrond en xi,

zwart is , met den Kop en Pooten ros. phau
\ Rood-Kop s

Dit Torretje, dat zeer vlug is, onthoudt zig

in de (taande Wateren. Het heeft maar de

grootte van een Ryftzaadje.

Daar zyn, in Sweeden, nog twee Water-

torretjes ontdekt, beiden zwart en glad, en

kleiner dan deeze Soort. Het eene heeft 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 , Roeit-

kleurig (*>

(ix) Dytiseus ovato oblongus nigtr, Capite Pedibusque rtf*

fif. Faun. Suec. 570.

(*) Dytiscus Paluftris & Dytiscus Uliginofui. fiml Smit
Ed. II. N. 775 , 776.

L DEEL. Xi STUK. G
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Afdeel.
XIX*
Hoofd-
stuk.

XII.

JMaculatus*

Gevlakte.

XIII.

MinutHS.
Klein.

34 Beschryving van

(12) Water • Tor die Eyrond en zwart 1$,

hebbende het Borftjluk zwart met een

bleeken band , de Dekfchilden wit ge-

vlakt.

Het Lyf van deezen heeft de grootte van

een Komkommer«Zaadje. Hy is , onder de

kleinen alleen , door den Heer Gronovius*'

als in onze Graften of Slooten en Rivieren

voorkomende , aangetekend.

(13) Water-Tor die de Dekfchilden bruin

heeft , by het Borftjluk en op zyde bleek,

bet Borftjluk ongevlakt geel , het Lyf
Eyrond,

Dit Torretje behoorde naauwlyks dien by-

naam te voeren ; dewyl het grooter is dan de

Elfde Soort, Het heeft de Dekfchilden met

naauwlyks zigtbaare Stippen bcfprengd.

Doktor Scopoli 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-

(iz) Dytiscus ovatus niger, Thorace nigro fascia pallida ,

Elytris albo-maculatis. Uddm. Dijf. 43.

(13) Dytiscus Elytris fuscis bafi lateribjsque pallidis, Tho*

race flavo immaculato, Corpore ovato. Syft. Nat. X.

(*j Dytiscus minimus» Entm* Csrniol. p. <>Z%
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DERDEARTIKEL. v-

Afdeel,

Die de Sprieten Knodsagtig hebben.
Hoofd-
stuk.

(14) Water-Tor die Eyroitd en glad is 5 met X1V .

de Sprietjes korter dan de Kop , en jlomp. %££££

Gevoeglyker kan men die Draaijer noemen

,

dan Zwemmer, dewyl het deeze Eigenfchap

mee de anderen gemeen , en die byzonder

heeft , van op het 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 her duikt

fchielyk weg. De Heer Geoffroy brengt

dit , als de eenigfte Soort , te voorfchyn in een

Geflagr, waar aan hy den naam van Gyrinus *

in 'e Franfch Tourniquet, geeft. Sommigen

hebben het de Watervloo genoemd , en de Sma-

landers heeten het fflatten-Bagge. Roes el
heeft het ook befchreevcn , en de Heer Kalm
vondt dit Infekt in Amerika. In Karniolie is

het Koperig bruin , en niet zwart
,
gelyk mea

het in Sweedeo, by ons, en omfireeks Parys*

Vindt. Zie hier de befchryving , welke gemel-

de Franfchman daar van geeft (*)»

"Dit

(H) D'ytiscus ovatus glaber * Antenrus Capite brèvioribiis

öbtufis. Faun. Suec. 572. Scarabjeiïs niger fupra Aquam velo-

citer ciicumnatans. Pr T- Ga&. t, 13. f. 9. Scaralmis Aqaati-

cus fubrotuïidus , $ cosruleo viridi fplenden te undique tin&us»

Raj. 87. n. 9. Roes. App, I. p. 195. f* 31.

(*) Hijl. des Inf. env t Paris, Tom, I. p. 19$.

I. DEEL X. Stuk. C 5
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V.
,f Dit klein Diertje , omtrent een vyfde Duims

Avm&h. ^ \znv> mag onder de zeldzaamften van ons

HdofL » Land geteld worden. Het is glad en glim*

stuk.
99 mend zwart als Git, met de Pooten alleen-

„ lyk geel. De Dekfchilden hebben fyne Stree-

„ pen, die uit kleine Stippekjes beftaan, wel-

„ ke niet dan door het Vergrootglas zigtbaar

„ zyn. De ecrfte byzonderheid van dit In-

3 , fekt is, dat het vier Oogen heefc, twee

5,
boven , op de gewoone plaats ; twee laa-

5 ,
ger -en een weinig meer naar agteren toe:

„ alternaal groot en zeer blykbaar* De ande-

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

„ fte gedeelte der Dekfchilden , kleine uitput-

„ lïngen ziet, op Steekjes flaande, die 'er

,, ligtèlyk afgaan, als het Diertje dood is:

„ men moetze daar op zoeken als het leeft.

„ De derde beftaac in de gedaante der Pooten

,

,, der agterfle inzonderheid; die kort en zwaar

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

„ kvvaam. Het heeft de Sprieten vry dik,

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

„ den Kop , en met een byhangzel aan den

„ Wortel, op zyde".

xv. O 5) Water -Tor die verheveitrond , zwart

Scarab*. en zeer gja^ fc 9
mei de sprieten Draad.

Toragtigc. vormig en drieledig-

Daar zouden dus Water-Torren in ons We-
relds-

(15) Dytiscus ovalis convexus ater lxviflimus, Antenne

filiformibus triarticulatis. Roes. Inf. 1 j. Aq* I. T. *>
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reldsdeel zyn , die met de Tweede Soort in V.

Geftalte, Grootte en Kleur, overeenkwamen, ^v^
en alleenlyk door de Knodsagtigheid derSprie. Hoofd*

ten verfchilden: aangezien de zelfde Figuurea %?¥$*

van Roesel, door Link-eus, worden aan-

gehaald- Van deeze , ondertuffchen , maakt

hy geen gewag in de befchryving der Sweed*

fche Dieren.

XX. HOOFDSTUK.

Befchryving van 't Geflagt der Aard-Tor-
ren, waar van de meejle zeer gemeen zyn in

cns Wereldsdeel.

"\ € et regt kunnen wy aan dit Geflagt den naam Naam,

XVA van Aard-Torren geeven, het wel-

ke LiNNiEüs den algemeenen naam van Ca*

rabus toe-eigent: want, fchoon veele 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 \ byzonder, Schaal-

lyters genoemd heeft, en de Rupfen of Wor-

men , waar van zy meeft leeven , hebben geen

Schaal- of Schulpagtig bekleedzel. Men zou

hun wel den naam kunnen geeven van Roof'

Torren , om dat zy jagt maaken op andere

j. deel. x. stuk. C 3 Ja*
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V.
Afdeeu

Hoofd-
stuk.

Infekten en die verflinden. Dit heeft in de

meeften van deeze Torren plaats. Zy (trek-

ken , wederom , tot Aas en Vocdzel voor de

Haagdiffen > Padden en Kikvorfchen*

Kenmerken. Het groote byhangzel , dat de Infekten van

dit Geflagt hebben aan de inplanting der agter-

fte 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 Zandlooj>ps~van hem

zyn t'huis gebragt. De uitwendige gedaante,

egter , van die en deeze , verfchik zeer veel.

LiNNJEUs (telt de figuur van 't Borftftuk,

het welk eenigermaate Hartvormig is , en , ge-

lykerwys de Dekfchilden , gezoomd , doch

met een geknotte punt; tot het voornaamfte

Kenmerk der Aard-Torren. Ook hebben zy

de Sprieten Borftelagtig.
.

Van deeze heeft hy een-en-dertig Soorten,

waar van de negen eerden groot, de overig

gen klein zyn»

Soorten.

Carabus
Coriaceus.

Xederagrige.

PI. LXKVII.

(i) Aard-Tor die ongevleugeld en dof zwart

is , hebbende de Dekfchilden ruuw , we-

gens ontallyke Putjes daar op verfpreid.

Deeze Soort, die eene dergrootften van Eu-

ropa is , vindt men in Duitfchland niet alleen

,

gelyk oaze Afbeelding naar een zodanigen Duit-

fchen

(i) Carabus apterus opacus, Elytris pun&is iatricatis lub-

ïugoiis, Syft. Nat. X. Gen. I8tf.
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/chenTor gemaakt is, maar ook in Vrankryk en V,

Italië. Hy valt, omftreeks Parys , ook langer
Af^&.

! dan een Duim (*). Grooce zigtbaare Nypera Hoofd.

heeft hy , en uitpuilende Oogen ; het welk de STÜK*

Aard-Torren gemeen hebben met de Zandloo.

pers. In Sweeden vondt men deezen niet

,

maar eenen, wiens Dekfchilden, niet alleen

dus ruuw geftippeld, maar ook eenigermaate

geftreept waren (f), Doktor S c o p o l 1 noemt

eene Soort, deswegen, de Gekettingde; doch

twyfelt of het wel de zelfde zy. Hy vondt die

in de Stammen van rottige Boomen (|).

(2) Aard- Tor die ongevleugeld is 9 met de H-
y

Granula'us.

Dekfchilden overlangs gejtippeld. Gckonddc.

Deeze Soort is kenbaar aan de verheven

Stippen , die zig als Korreltjes vertoonen , op

drie ryën overlangs geplaatft. Zy verfchilt ia

Kleur fomwylen ; hebbende de Dekfchilden

nu Kopergroen 5 dan uit den paarfchen of fchoon

glan-

(*) Le Buprefte nok chagriné. Hifi, dt$ Inf. Tom. I.

p. 142.

(f) Carabus intricatus* Faun. Suec, Ed. IL p, 217» N. 780.

(\.) Carabus catenulatus. Entom, CarnioL p4 %6. N. 264.

(z) Carabus apterus , Elytris longitudinaliter pun&atls»

Syft. Nat, X, Carabus ater, Elytris convexe pun&atis ftria-

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

centibus convexe pun&atis ftriatisque. Faun, Suec, 512, C.

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

que. Faun. Suec. 513, Cerambyx purpurea pandata. RAJ*
/«ƒ. 96. N. 2, Lis*- Mul T. 18. f. 4. HOEÏN. /«ƒ.11*

br. I.

1, DEJEI. X. STUK, C 4
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V. glanzig Violetkleur. Ook hebben, tuflchen de

^XX
EL

* êeme^e verheven Stippen, fomtyds een Soort

Hoofd, van Streepjes plaats, welke deezen Tor, bo-
stuk, vendien, ook geribd rnaken. Hy kan, zowel

als de voorgaande, niet vliegen; maar loopt

zeer fnel , onthoudende zig in rottig Hout

en de reuk van Tabaks -Olie verfpreidende

,

sgegt Lin$.£Us. Dikvvils komt hy ook op

de vogtige plaatfen der Tuinen, en onder Stee-

nen op het Land , voor , volgens Gsoffroy,
die hem de Gegaknneerde tytelt (*).

Getraliede. £)e Heer Gronovius tekent deezen aan

onder de Infekten van ons Land, alwaar hy

egter zeldzaamer is dan die Soort, daar Lin-

n^eüs thans den naam aan geeft van Getra*

liede (f), zynde onlangs inSweeden ook ont-

dekt. Dezelve heeft , op ieder Dekfchild,

juïft drie Groeven, gelyk zyn Ed, zegt, en

in dezelven zyn langwerpige verheven Stippen,

onderfcheiden door Goudglanzige Putjes , tus-

fchen fcherp gerugde Ribbetjes geplaatft. Ik

fieb 'er die zwartagtig, en ook die Koperglan-

zig zyn, gelyk onze Goudfmid, doch zy val-

len wat kleiner. Men vindtze op dergelyke

plaatfen.

ni; (3) Aard - Tor die tngevleugeld is , met effen
Leucoph* .p ,

ibalmus. ±J£k-

Wit-Öog* (*} LeBuprefte galonné. Hift.des /«ƒ. &c. Tom. I. p. 143.

(f) Carabus clathratus. Faun. Snee. Ed. II. p.2ig. N. 782»

(3 ) Carabus apterus , Elytris lsvibus , ftriis obfolctis o£to-

nïs. Syjf. Nat. x. Carabus atcr, Elytro fingulo .faiis o&o,

&aunm Suec. 515.
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Dekfchilden> op ieder agt flaauvce Stree- v.
Afdeel.
XX.fen*

In deeze hebben, noch ingedrukte, noch
HooFD '

STUK»

verheven Stippen plaats , maar de Dekfchilden

^yn flaauw geftreept , en de Klear 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

,

en door de witte Oogen kenbaar. Ik heb 'er

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

iluk, in deeze Soort, kleiner zou zyn dan inde

anderen , is my niet gebleeken. Zy vallen

nog wat kleiner dan de laatftgemelde.

(4) Aard-Tor die ongevleugeld is p met diep iv.

gevoorde Dekfchilden, welke tujfcben d* Glanzige.

Ribbetjes verguld en eenigermaate ruuw il lxxvh,
jRg* 11.

zyn*

Deeze Soort, die men, wegens den fraaijen

glans , de Duitfche Goudfmid noemt , is in de

Tuinen, omftreeks Parys 5 zeer gemeen, en

.wordt door fommigen, derhalve, de Tuinman

geheten, zegt Geoffroy, die 'er de zelfde

langte aan geeft, als aan den Gegalonneerden*

Men
(4) Carabus apterns, Elytris porcat:'s, (biels fcabriufciilïs

inauratis. Faun. Suec. 517. & 51 8. It.OeL*>6* Cerambyxdor-

fo in longas rugulas divifo, omnium pulcherrimus. 11 Aj*

lnf. $)S. n. 6.

L Deel X. Stuk. C 5
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V. Men ontmoet hem, zegthy, op vogtige plaat*

^yx
EEL

'
*'eDj onc*er Steenen en Vuilnishoopen van rot-

Hoofd- tende PlantgewafTen. In Swceden komt hy ook
stuk. voor, en men vindt 'er die zo wel de ribbet-

jes , als de groefjcs , Goudglanzig hebben

,

dcswegen fa Vergulde genaamd (*). Tuflchen

deezen en den eerltgemelden ontdekte Dr.

Scopoli, in Kamiolie, 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,

Hertenfis.

Goadfnud*

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

gevoorde Dekfchilden , en drie ry'ên van

gebronjle Putjes.

n Lxxra. Deeze Soort van Aard-Torren, by ons in de

1%. u. Tuinen zeer gemeen , fchynt in Vrankryk en

Italië 9 ja zelfs in Sweeden , niet voor te ko.

men. Ik geloof dat de Heer Gronovi üs

*er den voorgaanden , dien wy niet hebben

,

voor genomen heeft (f). Wy noemen hem

de Goudfmid, die fomtyds groenagtig, fom-

tyds zwartagtig bruin is of byna geheel zware*

uit.

(*) Carabus Auratus. Faun.Suec, Ed. II. p. 219. N. 78$.

(s) Carabus apterus, Elytris porcatis, panftis xneis exca-

atis triplici ferie. Syft. Nat. X.

(f) AU, Ettlvetica* VOL* V. p. 127. N. 242*
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uitgenomen de drie ryën der gedagte Putjes, v.

welker holte altoos Bronskleurig is, tuffchen AVy^'
de vier Ribben , waar mede de Dekfchilden Hoofd*

overlangs bezet zyn. De geftalte en grootte STÜS.

is uit de Afbeelding (Fig. 12.) blykbaar.

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

vr.

Dekfchilden bruin met een gebronflen rand, Koperfmid.

bet Borftjluk 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 Geoffroy gewag van maakt onder

den naam van Buprefte azuré ; hoewel die tytel

weinig overeenkomft met den Latynfchen heeft

(*). De Dekfchilden, naamelyk, vertoonen

zig in de onzen als zeer digt en fyn geüreept;

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

grootllen 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 , Elytris laeviusculis nïgrïs margine Au-

ieo,Thorace fubviolaceo. Faun. Suec, 516. Scarabxus ter-

reftris nigricans. FRISCH. Inf XIII. T. 23. «Scarabae lis ma-

jor , Corpore oblongo , e purpura nigricans. R. A J. Inf 96. n. 1.

(*) Bupreftis totus nigro-violaceus , Elytris denfe flriatis.

Hift. des Inf env. Paris. Tom. I. p. 144.,

I. Dkel. x. Stuk.
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44 Beschryvingvan
V. gezoomd. Het eenigfte is , dat onder de Dek»

A
XX

EEU
fchilclen vaD de onzea zo ™d Wieken zyn;

Hoofd- als in eenig der befcbreevene Aard Torren

;

terwyl Linn^eus deezen gevleugeld noemt.

Die van Geoffroy waren ook ongevleu.

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

onder de Vuilnishoopen en onder de op den

Grond leggende Bladen der Planten, in de Tui*

nen en Moeshoven.

VIL
Cepbafotes*

Smid,

(7) Aard-Tor die ongevletigeld is , met de Defa

fchilden zwart en effen , bet BorJIJtuk

langwerpig uitjleekende.

Peezen kan men, om dat hy zwart is 5 dan

met regt de Smid noemen* Zyn Borftftuk is

ovaalagtïg, naauwlyks gerand en rond van ag*

teren ; de Dekfchüden zyn niet geftreept.

(8)

(*) In de onderfcheidende benaamingen der Aard-Torren,

volg ik , gelyk altoos , zo veel mooglyk de uitdrukkingen van

L 1 n N je v s : des ik alle de voorgaande ongevleugeU noem

,

hoewel het ons , by naauwkenrig onderzoek , is gebleeken
t

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

ne ftompjes van Wieken of Vleugelen ,
ja kleine Wiekjes

zelfs, die egter niet om te vliegen fchynen te kunnen die

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

waarfchynlykheld onze zogenaamde Koperfmid , vind ik , dat

zonderling is, in 't geheel geen blyk van Vleugelen; daar

hy niettemin % als by onderfcheiding , gevleugeld wordt ge-

noemd.

(7) Carabus apterus, Elytris atris Ixribus , Thorace exfertQ

pblongo, Scarabseus. ïaisch. /«ƒ, XIII. p. 25, T«22,
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(8) Aard-Tor met de Dekfchilden gejlreept en V.

Koperig groen , waar op drie ryén van jS1,

Slippen, Hoofd*
stuk.

£)eeze, die zig in de Boflchen onthoudt, vin.

loopt by nagt over de Planten en leeft van Rup- iufpltn!
r*

fen; weshalve hy ook de Rupfen-Jaager gety- Jaascu

teld wordt. Het is evenwel een andere dan

de volgende Soort , waar aan wy dien naam

geeven , verfchillende niet alleen in Kleur,

maar zynde ook de helft kleinder volgens on-

zen Autheur. Geoffroy heef 'er , omftreeks

Parys , een gevonden , die Bronskleurig was en

in Geftalte zeer geleek naar den gewoonen Rup-

fen-Jaager; maar een weinig korter, naamelyk

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 be-

fchryving van Reaümür, op den volgende

aan (*).

(9) Aard-Tor die Goudglanzig is, met bet „ tt
n oycGphantém

Borjl* Sieriyke.

pi. lxxvii,
(g) Carabus Elytrrs itriatis viridi ameis, puö&ls triplici ot-Fig. ij»

dlne. Syft^Nat.X. Carabus alatus viridi-acneus, concave pun-

tous ftriatusque , Pedibus Antennisque nlgris. ROLAND.
j4ïï. Stockb. 1750. p. 292. T. VU. f. 3.

(*) Hijl. des Inf. inv. Paris. Tom. I. p. 144*., x'+jf.

(9) Carabus Aureo-nitens , Thorace coeruleo , Elytris Aurco-

viridibus ftriatis , Abdomine fubatro. R. e A u M. Ivf. II. t. 37*

f. 12.

I. Deel. X. Stuk*
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V. Borfljluk blaauw, de Dekjchilden groen
A
Xx!

L '

Goudkleurig geftreept , bet Onderlyf

Hoofd- zwartagtig.

Het Lyf van deezen is groorer dan in eenige

andere Europifche Aard-Tor zegt Linn^us,
of in eenige andere Soort van Sweedcn (*)

;

dat egter naauwlyks ten opzigt van onze Aard-

Torren , en geenzins in vergelyking met den

Duitfchen zwarten fchynt plaats te hebben.

De laogte 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 flerlyke

noemen : 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 verfchilt , 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 Europams. Syft, Nat, X. p. 4*4- Corpus

majus quam in ulla alia lpecie nofrrattim. Faun.Sutc. Ed. II.

p. 220.

(f) Lc Buprefte quarré couleur d'Or. Hift. des In/. Tom
I. p. 14+)
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fcherpe Nypers die zy aan den Kop hebben, V,

en dan opeetende. Deeze Tor heeft by zyne A
y
D
i
EL '

fierlyke Kleur een affchuwelyke Reuk, welke Hoofd-

eenigen tyd aan de Vingeren blyfc , waar me. STüK

de men hem aangeraakt heeft* De Worm,

die uit zyne Eijeren komt, is zwart van Kleur,

en aaft ook op Irjfekten.

Ik voeg hier , uit myne Verzameling , de w. lxxvii,

Afbeelding by van een kleiner Torretje, dat

niet minder fierlyk is en tot dit Geflagt be-

hoort. Hetzelve komt , in Geftalte en Kleur ,

nagenoeg overeen met den Geribden Duitfchen

Goudfmid, uitgezonderd de Kleur van 't Borft-

ftuk, die Rood Koperig is en de Dekfchilden

zien meer uit den groenen ; dewyl de Groefjes,

vier op ieder Dekfchild, zeer fraay gepointil-

leerd , en glinfterend groen , tuffchen de zwarte

Ribbetjes uitmunten. Bovendien zyn de Dek-

fchilden met een Bronskleurigen rand, dietaa.

melyk breed is, gezoomd, en aldaar, gelyk

ook het Borftftuk, Sagrynagtig geftippeld. Ik

weet niet , van waar dit Torretje afkomftig zy*

(ïo) Aard -Tor die het Borftftuk Roeflkleurig , x.

de Dekfchilden zwart , maar aan de z;y* Bkekbmkc*

den bleekbruin heeft.

Men heeft deezen , in Sweeden , onder ver-

dorde Bladen gevonden , zynde meer dan mid-

del-

(ïo) Carabus Thorace ferrugineo, Elytris nigris 3 lateribu*

lividis. Syjt. Nat. X.

J. DEti- X. Stuk,
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V. delmaatig groot. De Dekfchilden waren breed
AF
Xx!

U
gezoomd.

HOOFD-
sTvtc. (n) Aard-Tor die het Borftftuk, Kop en Poo-

Cr
*%m4

ten, Roeflkleurig , de Dekfchilden zwart

Veefier.'/ heeft.

Een zonderlinge eigenfchap van dit Infekt

geeft 'er deezen vreemden Bynaam aan. De
Heer Kolandër, die het de Schujfflieg

noemt, heeft waargenomen, dat hetzelve, in

de Hand gehouden, met een Slag die naar den

Schoot van een klein Piftooltje 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.

Eindelyk hadt hy het geluk van de reden té

ontdekken , dat de Schepper deeze Eigenfchap

aan dit Schepzekje heeft medegedeeld : te

tireeten.

Wanneer de Rupfen-Jaager dit Diertje, door

ge-

(iï) Carabus Thorace , Capite Pedibusque fernigïneis , Ely-

tris nigris. Syft. Nat. X. Cicindela Capite Thoracc Pedibus-

que lufïs . Blytris nigro-coeruleis. Roland, A3. Stookt*

175»» p. 29S. T. 7. f, 2.
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geweldig naloopen , even als een Hond den V.

Haas, afgemat heeft, gaat het voor zyn Vy. A
™j£

u

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,

en, indien het een Holletje kan bereiken, om
daar in te kruipen , zo is het gelukkig 2 ander-

zins wordt het , na zyn Leven door dit fchie-

ten en veeften eenige maaien gered te heb-

ben , eindelyk van den Rupfen-Jaager aan den

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

wonderde my, zegt Roland er, dat dit

Diertje zyn Leven niet met vliegen tragtte

te redden : doch miiïchien 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 verflinden.

Volgens zyne Afbeelding heeft het maar de

halve langte van den Rupfen*Jaager ; naamene*

lyk die van omtrent een half Duim, Dus re*

kent ook Likn/eüs de grootte minder dan

middelmaatig , en zegt dat het in de Boficbea

voorkomt* Roland er hadt het onder een

£teen gevonden , en daar zou, volgens Geof-
I. Deel. X, Stuk, D FROÏ
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V. froy, ook de Woonplaats zyn van een Tor-
A™EL

retje, dat egter maar ruim half zo grooc was,

Hoofd- van hem omftreeks Parys gevonden; hetwelk

stuk. fcy £ot deeze Soorc betrekt. Hetzelve heeft,

gelykerwys het zo even gemelde, den Kop, het

Borftftuk en de Pcoten 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.

Hïdder. 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 zwarts

Ridder tytelt. Dit heeft het Borftftuk zwart f

zo wel als 't Lyf; doch een ander , nagenoeg

van de zelfde gedaante , en ook gekruift,

heeft het Borftftuk en de Pooten , zo wel als

de Dekfchilden , rood: daar hy derhalve den

naam aan geeft van de roode Ridder (*)

xir. (ia) Aard -Tor die zwart is , met bet Borjt*

Ameriïaaa*-' ftp$-9 de Pooten en Sprieten , Roeftkkurig*
fche.

De zelfde Sweedfche Heer heeft deezen in

Amerika ontdekt; gelykende naar den Veefter,

doch viermaal zo groot zynde.

03)

(*) Le Chevalier noir & rouge. Hift. dts In/. &c„ p. 15»*

f12) Carabus niger, Thorace, Pcdibus Antenniscjuc fcrru-
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, (13) Aard ^Tor die Pekzwan is 5 met een V,

uitgeholde Streep op'
9

t BorJIJluk overlangs,
A™ EEté

de Voorpooten gedoomd, Hoofd-
stufc.

Doktor S co poli, die een dergelyk Tor- Xni.

retje van dit Geflagt op \ Land vondt, ^-^nvoou
tende veel op de Aairen van het Tarwe- Graan,

merkt op 5 dat de kleine Aard-Torretjes veelal

de Pooten gedoomd hebben , en dat deeze

Soort 5 derhalve , nader diende befchreeven te

zyn. Zy onthoudt zïg in de Bcffchen > zege

LlNN^ÜS.

(14) Aard-Tor die het BorJIJluk en de Pooten „ *ïV*
' Cyano-

Roeflkleuri? ; de Dekfcbilden en den Kop cepbalus.

7 ir 1,7 7 f*
r
Blaauw-Kop*

hemelfchblaauw heejU

Dit Infekt* dat men op de Velden vindt,

is, volgens de befchryving der Sweedfche Die-

ren $ naauwlyks grooter dan een gemeene Vlieg.

Omftreeks Parys heeft men het ook waargeno-

men , als mede in Deenemarken.

(15) Aard-Tor die het BorJIJluk en de Pooten „**•

Roejlkleurig , de Dekfcbilden en den Kop c*pb*i«*-

zwart heeft.
*

(16)

(13) Carabus piceus, Thorace linea excavata longitudinale

manlbus Spïnofis. Syft, Nat. X.

14) Carabus Thorace Pedibusque ferrugmels, Elytris Capi*

teque zeneis. Syft. Nat. X. Carabus Capite Eiytrisque coera^

leis, Thorace rubro. Faun, Suec. $2$.

(15) Carabus Thorace Pedibusque ferm ginds* Elytns C*f«

1* Deel. X. Stuk p z tfu
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V. 00 Aard*Tor die bet Borflfiuk bruin heeft,

A
yt

EL * ^ Pooten 9 Sprieten en de Dekfchilden

Hoofd- van vooren, Roejtkleurig.

stuk.
i XVL In de Stookhuizen van den Akademie-Tuin, te

VaporarU y fa j hecft men deeze g^^ gevon(Jen

Der Stook-

hmzen.
^

x A
ar(j^or ^e z^r* &, met de Vooten

-l^/»j, en Sprieten ros*
lireede.

Deeze onthoudt zig in Europa niet alleen,

maar ook in Noord-Amerika, volgens den Heer

Kalm,

xvnr. (18) Aard-Tor die Roejlkkuris is, met bet

Deeze wordt, gelyk alle de voorgaande en

volgende, van de Tiende Soort af 5 onder de

kleinen geteld. Hy zal egter grooter zyn dan

die der Scookhuïzen 5
welke naauwlyks de dub-

belde grootte van een Luis hadt, en de Mid-

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

kele grootte daar van.

09)

piteque atrls. Syjr. Nat. X. Carabus Capite Eïytricque atris,

Thorace mbro. Faun, Suec. $z6. I>. Carabus tifger, Thorace,

Antennis Pedibusque ferrugineis» Faun. Suec. 534,

(iC) Carabus Thorace fusco, Tcdibus Antennis Elytrisquc

amice ferrugineis. Syft* Nat. X. Carabus ater, Elytris antice

grifeis. Faun, Suec. $19,

{17) Carabus niger, Pedibui Antennisque rufïs. faux.

Suec. 521.

(is) Carabus ferrugineus , Thorsce glaberritno. Syft. Nat.X

(*) Carabus meridianus, Faw* Suec, Ed. II. p, ui. N. 7*?»
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(19) Aard*Tor dis zwart is, met den Kop, V.

Pooten en Dekjchilden , bruinrood, de
Afdeel«

Dekfcbilden aan de tippen Violet. Hoofd-
stuk.

De Heer P. Forskaöl heefc deezen in XIX>

Duitfchland waargenomen. DütóhT*

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

Pooten en Sprieten zwart. SS,
Onder de kleine Aardtorretjes, niet boven

een vierde Duims lang , wordt dit als een der

gemeenden aangemerkt. Geoffroy noemt

hetzelve, wegens de roodagtige of zwart ge-

bronfte Kleur , Ie Buprefie rofette : doch Doktor

Scopoli merkt aan , dat op de Kleuren, in

deeze Aardtorretjes , weinig flaat te maaken is*

Hy hadt 'er nog geen Koperig zwarte gevon-

den , maar wel geheel zwarte, Koperig groe-

ne, of met de Dekfchilden zwanagtig bruin:

allen ongevleugeld.

(11) Aard-Tor die blaauwagig zwart is, met xxr.

de Sprieten van onderen rood. Bhauw"^!
5*

tige.

(22) Aard-Tor die Koperkleurig is, [met de
x

Sprieten van onderen rood. Cupreus.

(23)
Koperige*

(19) Carabus niger, Capite Pedibus Eiytrisque telhceis,

Elytris apice Violaccis. Syft. Nat% X.

(20) Carabus nigrosneus , Pedibus Antennisque nigris.

Tétun» Suec, 527.

(21) Carabus nigrocqeruleus , Antcnnis bafi mbris. SyJT.

Nat. X.

{22) Carabus «neus, Antewus bad rnbri$| $yfl* Nau X.

I. Deel. X. Stuk, D 3
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V. (23) Aard -Tor die zwart is y met de Pooten

Afd^eu en Sprieten Pekzwart.
XX.

Hoofd- Deeze drie kleine Aardtorretjes komen ia
.
STUK»

xxui. Sweeden voor. Het eerfie is op de Velden
piceus. zeer rremeeQ cn heeft de grootte van een

Pekzwarte. ö ö

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

laatfte onder zyne drie Soorten van Neder-

laodfche Aardtorren aan, als zig onthoudende

in de Tuinen en Velden.

xxw. (*4) Aard-Tor die zwart is , met de Dekfchib
Marpnatus.

fan flfl/J ^ mfj £^j
Gerande. °

Dit heeft het geheele Lyf zeer groen , zegt,

Linn^üs; de Dekfchilden zyn naauwlyks

blykbaar geftreepc : de rand van *% Borftftuk

is Roeftkleurig , maar naauwlyks zïgtbaar: de

buitenlte rand der Dekfchilden geheel geel.

De Pooten zyn bruinagtig ; de Sprieten zwart.

Men vindt 'er een verfcheidenheid van, mee

den K-op 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-

fchiiden een agtfte Dukns lang, doorfchynen-

de

(23) Carabus niger , Pedibug Anteiinisquc pïceis. Syjh

Nat. X.

(z-y) Cai^us niger Elytiis margine flans. Syft. Nat. X.
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de en roodagtig, met bruine randen. Dit V.

vondt hy op het Zand , naby de Beek Idria*
AT^Li

In Svvecden is , op het Zand aan den Oever Hoofd»

der Zee, van 't Eiland Faroe in Gothland, ' STÜK>

een Aardtorretje gevonden , dat, zo men ge*
vlusse%

tuigt, het fhelfle loopt en vliegt onder alle de

Schildvleugelige Infekten: weshalve het thans

het Vlugge getyceld wordt. Die was zwajtpg-

tig, met de Pooten bleek, en de helft kleiner

dan een Huis vlieg (*).

(25) Aard -Tor die Koperagtig is , met veele X£%

ingedrukte Stippen, op de Dek/cbilden-aa/ui™

bier en daar verfpreid. IcUgQ?'

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

Stippen overlangs , op de Dekfchüden J5.

ingedrukt,
s$*f

Deeze , te Upfal 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, Snee Ed. II. p. 222. N. S03,

(25) Carabus fubaeneus , Elytris pun&is vagls pltua'mis im-

preffis. Syft. Nat. X.

(z6) Carabus fubaeneus, Elytris putóis longitudinalibus fes

unpreflïs. Syft. N/it. X. Carabus nitens, CapitC Thoracequê

cyaneo, Elytris purpurcls. Faun. Suec. 51,9,

I, Deel, X. Stuk* D 4
i
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Luis» Het ontbreekt ons ook niet aan derge-

lyken, die met het Vergrootglas zeer fraay te

befchouwen zyn.

(27) Aard «Tor die het Borftjluk zwartagtig

heeft , de Dekfchüden donker met twee

bandeerfelen.

XXVIII.
<Crux major%

Groot-Kruis.

*XIX»
Crux minor*

Klein Kruis»

XXX.
Quadrima»
cuUtus»
Viervlak-

Itige.

(28j Aard - Tor die het Borftjluk en den Kop

roodagtig zwart heeft , de Dekfchüden

Roqftkleurig met een zwart Kruis.

(29) Aard -Tor die het Borftjluk bleek geel

en glads en de Dekfchüden van agteren

zwart beeft, met twee geele Vlakken.

(30) Aard*Tor die het Borftjluk geel heeft , de

Dekfchüden zeer ftomp en bruin 9 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 nlftrioante , • Elytris obfeuris bifascia-

tjs. Syjï. Nat. X. Carabus niger, Coleoptris pone fascia fer-»

iixginea; lateribus'macula. ferruginea. Faun, Suec. 52$.

(28) Carabus Thorace Capitcque nigro rubescente, Coleop-

tris ferrugineis , cruce nigra, Syft. Nat. X.

. (19) Carabus Thorace luteo glabro, Elytris poftice nigris»

maculis duabus flavis. Syfl, Nat» X.

(30) Carabus Thorace fhvo , Elytris obtufisfim» fuscir,

naaculis duabus albis. Syft* N*t. X. Carabus niger Thorace

fermgineo, Elytroruffl jnaculis quatuorlividis. Faun, Suec, 533.
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daante,^>laatzing of Kleur der Vlakken, niet V.

dan met een Vergrootglas , te onderfcheiden.
A
^?y

EU

By naauwkeurig onderzoek zal men, in ons Hoor».

Land, ook wel dergelyken of nog anderen, STÜK*

kunnen waarneemen. Die met de Kruifen ge-

tekend , noemt de Heer Geoffroy, des-

wegen , Ridders , als gemeld is : de genen

,

die vier Vlakken hebben , geefc hy den naam

van Buprejte 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.

fqO Aard -Tor die geil is , met den Kop xxxi.

zwart en de Dekfchilden zeer Jtomp. zwaitkopjc.

In Duitfchland is deeze Soort, door den

Heer Forskaöl, waargenomen. Behalve

de Kleur fchynt zy veel overcenkomft te heb-

ben met dat Aardtorretje , van grootte als een

Weegluis, in Sweeden zeldzaam, 't welk de

Dekfchilden fchuins geknot heeft (*).

XXL HOOFD-
(31) Carabus flavus, Capite nigro , Elytiïs obtafijflniis*

Syjt. Nat, X.

(*) Carabus truncatellus. Faun. Sues. Ed. II. p. 224,,

K. 8 14.

1. vzeu x. stuk. D 5
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XXI
Hoofd. XXL HOOFDSTUK.
STUK,

Naams

'

reden.

Befchryving van 't Geflagt der Meel-Tor-
tot het welke 9 wegens de otiereenkomftHEN » r pro"""' wv ~~~.y.,wVy

van Gefialte 3 verfcheide Aard* o/ Kelder-Tor-

ren zyn Vhuis gebragt.

rn de eigentlykc betekenis neemt men 't La-

ynfche Woord, Tenebrio, voor iemand die

het Licht fchuuwt en zig over dag verholen

houdt. Die kan op veele Infekcen toegepaft

worden; doch Linn^us gebruikt dat Woord

tot een Geflagtnaam voor deeze, die , niet

minder dan de Aard- Torren, de Duifiernis

fchyncn £e beminnen. Eenigen onthouden zig

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

en dus op donkere vogtige plaatfen , doch niet

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

ren zo min algemeen als die van Me el-

Tor ren; welke ik egter, om dat de eerde

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

(*) Tenebr'onis Larvx vivunt in fuffocatis locis et quisqui»

iiis. Pïüres in Farina aliisque Cibariis. Syft.Nat, X. p. 417.

\\
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men de "Meel - Torren wel overeen , ïn de ge. V.

zoomdheid van het Borftftuk, doch verfchil-
A
^f^

lcn van fommïgen door het uitfteeken van den Hoofd .

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

Schilddraagers , en veele Torretjes , daar on-

der bedekt hebben , of uitrekken en verbor-

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 9 aan een Draad gereegen, famen-

geiteld zyn , met het uiterfte Leedje rondagtig

;

ondérfcheidtze ook van andere Geflagten. Men
kan hier byvoegen 9 dat 'er vyf Leedjes zyn

in de Voeten van het eerde en tweede Paar ,

en maar vier in die der Agterpooten ; het welk

cok in de SpaaBfche 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*

Linnjeus veertien, waar onder eenige Uit-

heemfche, en de vyf laatften, volgens hem,

pngevleugeld.

(ï) Meel-Tor die geheel donker bruin is.

Molmt,
Qe

Meel-Tor»

(*) Tcr.ebrio niger totus, 5y^. JV^f.X.' Gen. 187. Merdella

Antennarum articulis lentiformibus 9 ultimo globofö. Faun*

Suec. 547. FR1SCH. In/i III. p. 1. T. I,

I. Peel, X. Stuk.
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V* De Heer Geoffroy noemt deeze Soort
A
XXI

EL# Teneirion met negen gladde Streepen, en zegt

Hoofd, dat menze vindt in de Vuiligheid der Huizen*
stuk. j^en ontmoet deeze Torren meeft 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 S co poll 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 Linn-süs, Grono-
vius maakt 'er geen gewag van onder de In-

fekten.van Nederland: als of de Meel-Torren

by ons niet bekend waren.

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

Pi.^xxviiT,^e^er Aas zYn voor ^e Nagtegaalen, waar
a%. i. 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-

agtïg, ja fomtyds byna Oranjekleur, gelyk

Frisch reeds waargenomen heeft, zeggen-

de, dat zy, 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

(*) LaiTa pallida glabra &c, Ftun. Susct Ed. II. p, 225.
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naar de buiging van het Lyf , dat zeer ftyf is, V*

een weinig doet verfchillen. De Worm is lang
A
^q ^

en fmal , aan den Kop 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 , om zig daar in te verbergen*

De Meelworm leeft , zegt hy , een geheel

Jaar , voor dat dezelve in een Tor verandere.

Ondertuflchen vreet hy geduurig Meel en laac

daar in zyn zwanagtigeDrek; boorende tot op

den bodem 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 laatfle Veran-

dering ftervende, of cok nog leevende, kun-

nen deeze Wormen ligt uit het Meel gezift

worden ; doch de Drek , de vier Huidjes en

het Houtzaagzel , dat zy maaken , blyven

fomtyds in het Meel en worden mede in het

Brood gebakken* Eens in een Vat zynde kan

menze *er bezwaarlyk uit krygen; dewyl de

gaatjes in het Hout, daar de Jongen of Eijc-

ren in kunnen zitten , met Meel verftopt 2èyn

:

ten zy men het Vat een geheel Jaar ledig ftaan

en dikwils uitkloppen laat. Dus zyn het ook

tevens Houtwormen , die de Schors van Boo*

men en rottig Hout knaagen , wanneer zy

geen Meel kunnen bekemen.

i. Deel. x. Stuk. «All



fa B " E S C II R Y V I N Ö VAIf

V. Als de Worm zyrie laatïïe Huid afgelegd

A
xxf

Et
" heeft, verandert hy in een Pop , die ook geel

Hoofd- is en de twee puntjes aan de Staart behoudt 5

stuk/ Joopende agterwaards fpits en ruig zynde door

drie Stekel tjes op ieder Ring. Na verloop van

eenige Wecken komt daar uit de Meel-Tor

P1.LXXVIH. voort, die m Fig> 2, is afgebeeld. Deeze is

in 't eerft geel , doch wordt wel haaft zwart-

agtïg bruin 5
met den Kop en 't Borftfchild glan-

zig , de Dekfchilden dof van Kleur. Zy paa-

ien fchielyk en leggen geelagtige Eijeren.

;

2%. 2.

11.

Jlfaurita-

nicus*

JMoorfche,

(2) Meel- Tor die zwart en van enderen

Iruin is 9 met de randen van het Eorjl-

ftuk, van voeren en van agteren, hoekig

getand.

De Heer Brander heeft deezen te Al-

giers gevonden» zynde aan den voorgaanden

gelyk , maar vyfmaal kleiner (*) 9 van boven

geheel zwart , van onderen , als ook de Sprie-

ren en Pooten , Pekzwart. De Dekfchildefi

zya geftreept. De rand van 't Borflfluk heeft

van vooren , wederzyds , een uitileekend , van

agteren een flaauw Tandje.

(3)

(2) Tenebrio nigeï fubtus plceus, Thoracis marginibus an-

tice pofticeque dentc angulatis. Syft- Nat. X.

(*) De langte van den Meel Tor ruim een half Duim of

zeven Liniëu zynde, zou dan, vorens evenredigheid en ge-

lykheid van Geftalte, de langte van deezen moeten zyn onge-

Vaar twee derde Diiïras of vier Liniën.
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C3) Meel-Tor die Roejlkïeurig is metf gejlreep- V. ,

te Dekfchilden.
A
v
PD
Yfl»

Aai,

Deeze, die zig in Vuiligheden onthoudt, is
H
s
^™-

in de Zuidclyke deelen van Sweeden gevonden
IIr#

door D.Leche, hebbende de grootte eng»* Jgjj^
daante van een middelmaatige Aard-Tor. Tor-

(4) Meel-Tor die zwart en zeer glanzig is,
IV#

hebbende het Borftjluk rond , en bet Kop» *£££
r
*£
h

fcbild, van vooren > met een verbeven 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 Pekzwart is , met de Klaawwt- v.

jes der Voorpoten Vingeragtig. Gwaveï.

Deeze onthoudt zig , by Upfal * in de Dui-

rien of Zandheuvelen 5 die hy doorgraaft 9 of

ook in rottige Beukeboomen. Hy is viermaal

zo klein als de voorgaanden , hebbende het

Lyf wat langer dan een Weegluis en bruin.

De Voorpooten gelyken naar die van den Mol-

krekel.

(6)

(3) Tenebrio ferrugineus * Elytris ftriatis. Syfl. Nat. X»

Mordella ferrugineo-rufa , Thorace antice depreiïb. Faun. $uec9
,

(4) Tenebrio ater glaberrimus
f Thorace orbiculato> Capitis

clypeo antice margine elevata. Syft. Nat. X-

(5) Tenebrio piceus, Digitis anticis palmato digltatis. Syfi.

Nat. X.

I. Deel. a. Stuk»
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V. (6) Meel-Tor die geheel bruin is
9 met bet

A
XXI

EL#
BorJIJiuk langwerpig en vyfhoekig getand.

stok?" Men heeft deezen , ter groote van een Luis

,

vi. in rottende Kruiden of Vrugten
, gevonden , in

de Huizen in Sweeden,
Curfor,

Looper.

VIL
PeiicularzuSt

Luisagtige.

vul
Erratkus.
Dooiende.

IX.
Pallen Sm

Bleeke.

X.
Mortifagus.

Stinkende.

P1.LXXVIIL
&& 3.

(7) Meel-Tor die zwart is 9 met twee breede

geele Banden op de Dekfchilden.

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

bet rondagtig Borjtftuk en de Dekfchilden ,

Roeflkleurig > de Dekfchilden 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 denBy-

naam aan de eerfte derzelven geeft.

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

Dekfchilden fpits aan 't end.

Dee-

(6) Tenebrio fusciw, Thorace oblongo ; anguIJs quinque

denticulatis. Syft. Nat. X.

(7) Tenebrio nlger , JElytris fascii» duabus fhvis latis. S$ftm

Nat. X,

(%) Tenebrio niger, Antennis Thorace fuborbiculato Ely.

trisque ferrugïneis, Elytris apiee fuscis. Syft. Nat. X.

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

(10) Tenebrio aprerus , Coleoptris mucronatis. Syft. Nat*

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

Blatta foetida. Aldr. Inf. 499* Moun. Inf. 139. Sca-

rabxus impennïs tardipes. Jon s/r. Inf T. 15, f. , F11 jch,

lnf XIII, T. 25 1 Pet. (iaat, T. 24. E 7«
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Deeze behoort eigentlyk niet tot èê Meel- V.

Torren; maar volgens zyne Woonplaats tot de
^-^f*'

Kelder•Torren (*> Ook zou men hem tot de HooföL

Aard* of Meft-Torren kunnen t'huis brengen; STÜ&

dewyl hy zig dikwils op 't Veld , en in de Tui-

nen, in vogtige plaatfen, onder de Vuiligheden

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

gelykerwys veelen derzelven, een onaangenaa*

me Reuk heeft; des men hem , van ouds,

reeds jlinkende gebynaarnd vindt. Hy is geheel

ongevkugeid, en niet gelyk eenige Aardtorren,

van welken men , om dat *er een foort van

kkine Wïekjes onder de Dekfchilden zitten *

met. meer naauwkeurigbeid kan zeggen , dat zy

niet vliegen , dan dat zy ongevleugeld zyn. In

cteeze Soort zyn zelfs de Dekfchilden aan mal-

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

te, kan van één fcheïdea. De Tor is geheel

zwart , en van Gettake al* de Afbeelding aan-

wyfL

Deeze Torren wil men dat onder de Win- Gcfcuife

kelmiddelen behoord hebben , en zy zouden

van de Ouden aangepreezen zyn tegen dePyn

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

kendVogt, het welk zy van agteren uitgeeven*

gelyk de meeüe Torren, wanneer menzemet

Handen aanrukt; in Wol of Katoen getrok-

ken , in het Oor ftak. Anderen zeggen , dat

de

(* ) De geen naar welken on£e Afbeelding is gemaakt % waij

hier in de Stad, in een Kelder gevangen,

I; DEEL. X. STUK, E
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V. de Olie , waar in men deeze Torren gekookt
A
XXI

U
heeft

*
dienftig zy om dc Wra"en weg te

Hoofd- neemen: anderen pryzen die aan , tegen Schurft
*TÜK* en Kwaad Zeer op 't Hoofd. Mooglyk ver-

fchillen zy, in dit opzigt, niet veel van de
* zie Meft-Torren *.

9
tIX,STUIC.
Black. 199»

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

Mu^catus. Dekfchilden ftomp , en daar op Jickelige
Stekelige.

StUÉfm.

Zodanig een, uit Spanje afkomftig, bevondt

zig in het Kabinet van haare Koninglyk Sweed-

fche Majefteit.

XII.
CozruUut.

Blaauwe.

(ia) Meel -Tor die ongevleugeld en blaauw-

agtig is 9 met bet BorJIJluk eenigermaaie

rond en de Dekfchilden Jlomp*

Deeze onthoudt zig, volgens Linn^üs
3

ook in Spanje. Petiveê* die hem noemt de

ZwarUblaauwe , Bloedige , Eijerleggende Land-

Tor, hadtze van verfcheiderley grootte waar-

genomen, en zy fpoogen, als menze greep,

een Bloedig Vogt uit. Die hy afbeeldt is twee-

derden Duims lang.

(*3>

(n) Tcnebrio apterus, Coleoptris obtufls, ftriis muricatis.

M. Z. U. Pet. Gaz. II. T. <>2. f. 14.

(12) Tenebrio apterus ccerialescens , Thorace fuborbiculafo,

Coleoptris obtufis, J?ET, G«z 9 T, 22. f, $< JLlST, J*£.

4pp< * f. H«
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(13) Meel -Tor die ongevleugeld is , met het V.

Borfifiuk Spilrondagtig en de Dekfcbilden ^5?^
gzhoekt* \ Hoofd-

stuk.

Deeze, uit Egypte afkomflig, bevondt zig X iii.

ïn het Kabinet van de Koningin van Swceden. QehS^
Op ieder Dekfchild zyn vier verheven Stree-

pen, waarvan de derde, op zyde, verheven

is, gekield, getand.

(14) Meel-Tor die ongevleugeld is 9 met hei xiv.

BerJIJluk ovaal, gerand, de DekfcbildmS^^
gekield.

Deeze heeft het Borftftuk gelyk de Aard.

Torren, zegt onze Autheur* naamelyk otf&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, eo het In-

fekt is volftrekt ongevleugeld. De zelfde Af*

beelding van Frisch wordt aangehaald, die

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 aptctus , Thorace teretiuScülo \ Coleoptrls

smgulatis. Syfl. Nat. X, M. L. U.

(14) Tenebrio aptcrus , Thorace ovali lïisrginatöj Coitofittk

earinatis. 3y/im Nat. X. Tenebrio ater, Coleoptus pon© WtUÜ*

ciatis, Maxillis prominentibuSt Faun. Sutt. $$$•

h Vz&kt X, Stuk, Ë S
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HOOFD'
STUK

* Caittf

Lait

van Purper-zwart, met de Dekfchilden famen-

gegroeid en ongevleugeld, of, in'cFranfch,

Goudhaantje met een enkelcl Dckfchild. Het komc

daar mede, zegt hy, in Sprieten en gefponfte

Pooten , ja zelfs in de rondagtige gedaante f

overeen; zynde vaneen vierde tot ruim een half

Duim lang* Men vindt het dikwils in de Tui-

nen en Boflchen, en het Wormpje onthoudt

zig op het Walftroo *, daar het van leeft.

XXIL HOOFDSTUK.

Befcbryving van 't Geflagt^Mey-Torren,
tot loet welke - niet alleen de zogenaamde Mey.

Wormen, maar ook de alom bekende Spaaofche

Vliegen , en vêrfcheide Byfeorten daar van ,

zyn fkus gebragu

Met even zo veel regt als aan 't voorgaande,

geef ik den naam van Mey-Torren
aan dit Geflagt; om dat de eerfte Soort dien

van Mey-Worm voert, welke oncigen is, niet

minder dan die van Metoe; hoewel men den-

zelven voor dit Infekt gebruikt vindt by ou-

de Autheuren. Ik hebze daar door van de

Mey-Kevers, die een Soort van Torren zyn,

getragt te onderfcheiden.

%enmctken. LiNNJEüs heeft tot Kenmerken gefield,

de zonderlinge figuur der Sprieten, die ook

wel uit Bolletjes of Ringetjes , als aan een

Draai

Naam.



dï'Mey-Toriïi, Sp

Draad gereegen , zyn famengefleld , maar het y
uiterfte Leedje Eirond hebben : het Borftftuk AS^EU
rondagtig; de Dekfchilden zagt en buigzaam: Hoofd^.

den Kop bultig, geboogen. stuk*

Hy brengt 'er in , voor eerft de Mey.Wor-
[Socrten#

men , die ongevleugeld zyn ; ten anderen de

Spaanfche Vliegen van verfcheiderley gedaante

en grootte. Dit maakt in 't geheel agt Soorten*

EERSTE ARTIKEL.

Die ongevleugeld zyn , met de Dek-

fchilden zo lang niet als het Lyf.

(1) Mey-Tor die ongevUugeld is , met het 1.

Lyf hlaauwagtig paarfeb. uülf
WMm

Mey-Worm.

By de oude Autheuren is deeze Pro-Scara*

leus of Anii-Cantharus genoemd geweeft, uit

de valfche cnderftelliog, dat hy door de Paaring

van Mannetje en Wyfje van de overige Torren

verfchilde, die men, als gezegd is (*), waande * ix. $tüi&

dat aitcmaal Mannetjes waren, en derhalve gaf

men hem den tytel van Bafiaard-Tor, of half-

flagtige; miffchien ook om dat hy, in gedaan*

te , eenigermaate naar de Vliegen gelykt. De
Puitfchers noemen hem , om dat het Lyf, van

ag-

(1) Mcloë aptems, Corpore Yiolaceo* Syfl. Nat. Xt Gen*

1.8.8, féun. Suec. 596. Mouff. faf. 162. f. med» Jonst.

ƒ»ƒ. T. 15. Goed. lnf% II. T. 4*2, Fuisch, Inf. VI* T. 6.

f. s. List, Goed. f, izo% Vermis Majalis. Cjlut« Hem^
rcb. Op. II, p. 75.

1. Deel. X, Stuk. E 3 .
•
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V, agteren, in de Wyfjes, zo Wormagtig is f en

^XX^
1
*" ^aC hy m ^e Iv^ey-^aand voor den dag komt,

Hoofd. Majen-Wurm> dat is Mey-Worm. De Frau-

5TÜK* fchen tytelen hem ook wel Scaralée onStueux^

dat is Smeerige of Vette Tor, wegens de Olie-

agtige Smeerigheid van zyn Lyf, en de En-

gelfchen geeven 'er den naam van Oyl*Beetle 9

dat is Olie-Tor, om de zelfde reden, aan.

klxxviii. Sommigen verhaalen , dat dit Infekt van

£\ * dikte als een 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 hoogde.

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 Pekfchilden 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 Geftalte beft uit de

Afbeelding oordeelen , die naar een Mannetje

is gemaakt. De Wyfjes hebben het Agterlyf

veel verder uitfteekende 2 en vertoonenzig, 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-

fqhilden , dof zwart»

Men



deMey-Torren. ^r

Men vindt de Mey-Wormen op vlakke Vel- V.

den en Heuvels , aan de zyde die naar de Zon A
y^u

legt , in de Maand Mey. Hun Voedzel be- Hoofd*.

ftaat in veelerley Groente en Kruiden, inzon- 5TÜK-

derheid die fcherp van Sap zyn. Zy hebben

een Reuk, zweemende naardien van Violen.

In Holland zyn zy zeldzaam, doch vry ge*

meen in Gelderland, het Sticht van Utrecht,

en daar omflreeks. In de Paariog haakt zig het

Mannetje, met zyoe kromme Sprieten, aan

die van 't Wyfje, 5 cn blyfe '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

cenige Dagen; doch een koude Nagt doetze

fterven. 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 Huïdverwii-

felingen , in de laatfle 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 't,volgende 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 deel. x. stuk. E 4 wrig-
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V, wrichten van ?yne Poocen , dat de Handea be-

^xxif^
m̂fet# *^c Vogc

'
^a£ fcherP en üerk vaQ R*fltë

Boofd. is , geneeft , volgens het Berigc van G l a ü b e r ,

SïW. de flcepende Ziekten ; hec komt de Toevallea

voor, van 't Graveel en Podagra, 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 braudende eigenfehap der Spaanfche VlieT

gen. Het Poeijer vaa deezc Torren wordt

aacgepreezen tegen den Beet van een Dollen

Kond Mes heeft 'er eens twee Kinderen * die

gebeeten waren » twee van ingegeven , na dac

men 'er de Koppen had afgedaan 9 en zy gena-

zen ; doch hadden zeer benaauwd geweefl: en

Bloed gewaterd*

(2) Mcy-Tor die ongevleugeld is, met de Rin-

gen vcm 't Jgterlyf, op de Rug > rood.

W*j*iis. Frisch maakt van Mcy-Wormen gewag,
*.öodiy?ige. ^ ecn Q0l3L^\wr

'

f met groen en rood ge.

mengd, ftreepswyze over 't Lyf hebben; doch

zy zyn van eenerley Soort , merkt hy aan , als

de Violetkleurigen en paaren met elkander.

Li nn.su 8 zegt dat deeze> met het roode

Ag-

(2) Meloc aptems , fegmentis Dorfalibus Ahdprninis rubris«

Syfi. Nat. X. Fio-Scawbasus alter. JFRtscH Inf. VI. T. V
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Agterlyf , zig onthouden in de Zuidelyke dee- v.

ïen van Europa, zynde ook door den Heer Afdeel.

Brandeu, in Afrika, en door Kalm in hSd-
Amerika , waargenomen. «tük.

TWEEDE ARTIKEL
Diefgevleugeidjzyn, met de Dek-

fchilden zo lang als \ Lyf*

in.

(3) Mey-Tor die gevleugeld is en geheel Vifi€a^luu

groen. vlieg.

Dié» wegens zyn gebruik, zeer vermaarde

Infekt f
heeft den Griekfchen naam Cantbaris

in eigendom; fchoon onze Autheur dien aan

een geheel ander Geflagc van Infekten , wel-

ken ik St. Jans Vliegen noem , gegeven heeft.

Men noemtze , in onze Taal , gemeenlyk

$paanfêbe Vliegen » zo wel als in 't Engelfch

;

maar in 't Franfch heeft men den naam van

Cantharide overgenomen; hoewel menze ook

Moucbe d'Efpagne tytelc. Die naam is daar

van afkomftig, dat menze weleer uit het Span-

je alleen kreeg, doeh zy zyn, naderhand, in

menigte, door geheel Duitfchland verzameld

geworden , en men vindtze thans niet alleen in

Italië , Vraukryk , Engeland en de Nederlan-

den , maar zelfs ook in de Zuidelyke deelea

van Sweqden , daar zy zig onthouden op de

Li*

(3) Meloc alatus viridifilmus. $yft. N*t. X. Cantbaris Ofc

ficinanim. h. Scan. 18$. MOUFF. In/. 144, JONST. In/l T«

7, R.AJ. In/. 101. ALDK. In/l 276*

ii DKKL. X. STUK, E 5
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V. Ligufter» Kamperfolie, Vlier, Popelieren, Es-

^Yxn
EL

' ^ïcn en anc*ere Boomen. De Bladen , egter,'

Hoofd» van de Syringen en Ligufter, als ook der Es-
stuk. fchen, fchynen zy meeft te beminnen, knaa-

gende dezelven aan de kant af, even of zy ge
karteld waren. PaülusHermannüs ver-

zekert, dat hy een ouden Effchenboom daar

door heeft zien derven.

Wat hier van zy , \ is zeker dat deezc In-

fekten , gelykerwys de Springhaanen , zig

troepswyze van de eene naar de andere plaats

begeeven en waarfchynlyk van 't Zuiden

Noordwaards verfpreiden. In de Verzamelin-

gen van de Leden der Keizerlyke Akademie,

worden twee Waarneemingen bygèbragt, die

zulks beveiligen. De eene is van Doktor

Lachmunüj die verhaalt, dat men in 't

jaar 16Ö7, 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 't 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-

meene 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 als een zwerm Byën vercoo- STmc *

nen. Daar zy alsdan nedervallen , irerfpreidt ^£ff
e

zig, tot een taamelyken afftand, de onaange-

naaojieReuk, die hun zelfs kenbaar maakt,

wanneer menze opzoekt , om te vangen ; dat

beft gefqhieden kan tegen 't ondergaan van

de Zon*

De Spaanfche Vliegen , wier gedaante onze GcMtc.

Afbeelding wederom, naar het natuurlyk Voor»/^. 6m

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

Hemelfchblaauw gemengeld ; doch fleeds zeer

fraay en bevallig voor 't Gezigt* Het Ver-

grootglas , evenvyel , 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 Infekt

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, plaatsheeft.

Men heeft, vanouds, dergelyke Vliegen , als

1, Deel. X. Stuk dee*
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Hoorn
STUK,

$p<tanfthe

V. deeze, of een andere Soort, in gebruik gehad,
A
XXl[

L
" tot eeD Blaartrekkend Middel. De manier omze

te vangen is zeer gemakkelyk , dewyl ze log

in 'c vliegen zyn. Indien men flegts een La-

ken , of ander Kleed , op den Grond uitfpreidt

onder den Boom, waar op zy zitten, en de

Takken met een Stok zagtelyk flaat, vallen zy

allen daar op , en worden ligtelyk by een ver*

zameld. Men moetze dan fchielyk doen fter-

ven en «kdroogeo door Vuur % in een Pot»

Dïoscorides wil, dat menze doen zal in

een Vat, dat niet gepekt is, en, daar een

Doek overgebonden hebbende, het omgekeerd

houden in de Damp of Waafem van kookende

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

fchik weinig, hoe men doe; indien deeze In*

fektea maar wel gedroogd zyn , voor dat men-

ze ter bewaaring weg fluit*

De Ouden hebben gewild , dacmenden Kop,

de Dekfehilden en Pooten , van de genen die

zy gebruikten , weg zou werpen ; maar dit is

niet noodig. Het weinige dat daar van in het

Poeijer der gedroogde Cantharides overblyft,

kan geen fchade doen. Men moet flegts in

geen ander uiterfte vervallen; van, naamelyfc

het Stof weg te werpen, en de groenglimmen.

de ftukjes der Dekfcbilden alleen te gebruiken,

die tot Blaartrekking onbekwaam zyn ; het

welk de Pleifters van fommige onkundige Chi-

rurgyns flap of kragteloos gemaakt heeft. De
Winkelknegts mosten ook zorg draagen, dat

! Cchraik.
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zy, onder het ftampen of uitziften van de V,

Spaanfche Vliegen, het Stof daar van, 'twelk
A
j[55f

zeer vlug en fcherp is, niet inademen. Hoofd-

Deeze Infekten , waar uit de Scheykonfl:
STÜK*

veel vlug Zout haalt, hebben een byzondere gevaariyk,
>g

fcherpheid en brandende eigenfehap, hoe men*

ze ook gebruike. 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 Ontftcekiog der Dee-

len , fcmtyds de dood volgt. Evenwel is de

hevigheid dier uitwerking naar de veelheid,

die men gebruikt * en naar de tocberciding,

grootelyks verfchillende. Een Scrupel van het

poeijer derzelven, op vier Oneen Rynfchen

Wyn gezet, en, gefiltreerd zynde, tot een

Lepel vol in zeven Lepels Wyn gegeven ,

volgens het Voorfchrift van Th. Bart

h

o-

linus, kan voor de Waterzugt dienftig en

zal zo gcvaarlyk niet zyn als het Electuarium *

of de Konferf , daar van gemaakt met Honig,

en door verfcheide prikkelende Middelen * aan- * Aphrcdi*

gezet, om de Minneluft op te wekken. Daar

van ter grootte van een Mu$kaat~Noot dubbeld

gebruikt, door een Student van Upfal, wien

het door zeker Heer te Stokholm bedrieglyk

werdt aangeraden 9 bragt hem door een pynly.

ke ophouding van 't Wateren , op de Reis , in

groot gevaar > dat niet dan dooreen menigte

van verzagtend Vogt te gebruiken overwonnen

werdc. Par é verhaalt > hoe een ligt Vrouws-

l. Deel. X. Stuk, per*
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V. perfoon een Jongman Spyze voorgezet hebben-

A
xxïl"

de '
die mec Poei

i
er van Spaanfche Vliegen

Hoofd- was beftrooid , denzelven daar door een Span-
stfuK.

ni
-

Dg | veroorzaakte , benevens een ontlading

pj 'W^intL Bloed door 't Fondament, die doodelyk

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 bybrengen. De Heer Lyonnet
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 Verfiand federt kwyt was. Hy hadt zelfs

een Man gekend , die de Koorts kreeg , door-

dien hy geflapen hadt onder een Boom , waar

öp 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 gekreegen hebben. Ook

is het in Vrankryk^ volgens Pomet, de

Apothekers niet geoorlofd, aan iemand, wie

het ook zy, dien zy niet kennen, Spaanfche

Vliegen te verkoopen , zo min als Rottekruid

of dergelyke Vergiften»

Ü2t-
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Uitwendig > zelfs, kan het al te rykelyk ge* V,

bruik van deeze Infekten den Patiënt op der^
A'^u

gelyke manier benadeelen : doch dan fteekt 'er Hoofd*.

zelden gevaar in 9 en men merktze aan als voor- STÜK#

treffelyke Geneesmiddelen. Tegenwoordig wor-
S^{ckê

den naauwlyks andere Blaartrekkende Pleifters uitwendig

gebruikt,* waar van de nuttigheid wereldkun*I^k"
reffc-

dig is. Deeze legt men fomtyds op de pynly-

ke plaats zelve, gelyk op de Borft in uitwendig

Zydewee; fomtyds op eenigen afftand daarvan*

om de fcherpe Vogten van een edel Deel af te

wenden. Zelfs dienen zy tot het zuiveren van

rottige Wonden en Zweeren : doeh in dit alles

moet men derzelver werking op de Waterwe-

gen in 't oog houden*

(4) Mey-Tor die gevleugeld is en groenagtig 1Vm

blaauw > met het BorJIJluk geel. S
s
y
1'%hc

Deeze , die zig in 't Kabinet der Koningin

van Sweeden bevondt , was uit Syrië afkomftig.

(5) Mey-Tor die gevleugeld is en zwart 5 met v.

bet BorJIJluk ruig % en drie geele landen opv*néTsi&*

de Dekfcbüden,
k'rcy'

Dat de Ouden een andere Soort van Spaan*

fche

(4) Mcloë alatixs^ vkidi-coeruleiw , Thorace luteo. M. L»

ü. Syfl. Nat. X.

($) Meloë alatus nigei, Thorax* hiriuto , Elytris fascüs tri-

bus flnvis. Syft. Nat. X. Chryfemela Cichwü. H A 5 s l jl (^ /-

ter. 4x0. n. 101. Canthasi* faaciata. Jm ft& AT. Nat, 99J4

Ju 1.

J« DTLTLU X. STUK.
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V. fche Vliegen gebruikten , dan die wy nu heb-
A
\Ku

Lt
ben * is niet aiIeen blykbaar uic het bensc va°

Hoofd- den Griekfchen Arts Nikand er, die dezel*

stuk, ven KoornJEeters noemt; maf Dioscoar-

des zegt uitdrukkelyk , dat de Cantbarides , die

men in de Graancn vindt , goed zyn om tot

Geneeskundig gebruik te bewaaren; voegende

'er by, dat de kragtigften zyn van gemengelde

Kleur , en die geele itreepen dwars over de

Vleugelen hebben , mee het Lyf lang , dik en

wel gevoed. Pliniüs gebruikt byna derge-

lyke bewoordingen % wanneer hy van deeze In*

fektcn fpreckt. Imperatüs, nu, verzekert

,

dat zodanige Torretjes , als die der Ouden, in

de Suikerey huisveften , welke in de Ooflerfche

Geweften veel groeit aan de kanten der Bouw-

landen , en op wier Bloemen de Heer Has-
s e l qu I s t, overal , deeze Soort vondt , wel-

ke hy egter als een middelflag fielt, tufTchen

de Olyphantjes en andere Torretjes 9 haar noe-

mende het Goudhaantje van de Suikerey. In

grootte komen zy den Mey^Worm zeerna&y,

en verfchilien daar van ook weinig in 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 Linnaus een ge-

heeie 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.
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Ouden thans nog by de Ghineezen in gebruik y.

2yn (*>
A™*'

Men heeft In Sweeden een Mey-Tor gër hoofd-

Vonden, die in Kleur veel naar deeze Soort stuk.

geleek, als twee zwarte Vlakken hebbende op sweedfch©,

het agterfte gedeelte der gecle Dekfchilden (f).

Dezelve kwam te Upfal , vroeg in 't Voorjaar

,

doch zelden, voor; in droogé Zandige Graf-

ten of Greppels van het Land ; hebbende de

grootte en byna ook de geftalte van een Bok-

je ; dat zeer onbepaald is uitgedrukt.

(6) Mey-Tor die gevleugeld is en %<wari 5 vt.

met de Dekfchilden Iruinrood.
Aificrfch.'

Deeze heeft de geftalte van een St. Jans

Vlieg; de Dekfchilden zyn buigzaam. Men
heeft hem te Algiers gevonden*

(7) Mey-Tor die gebeugeld is en groen, mei
VIt

de Poolen geel , de Sprieten kort , ge- "
Scbaëföëi

hiodft 5 onregelmaatig.

Onze Autheur geeft hier den naatn van Schaef.

fers Mey* Tor aan , om dat de Heer Paftoot!

Schaeffer, thans wegens zyne uitmunten*

de

(*) Amoenit, Aeahm* VOL VI. p. 138.

(f) Faun. Susc. Ed. II. p. 22S. N. 828. Mcloë blmacïi-

latus.

(6) Mcloë alatus niger, Elytris teftaeeis. Syft. Nat. jÉ. •

(f ) Mcloë aiatus virMis , Fedibus luteis , An tennis zbhséiU

atis clavatis , brevibus , irregularibus. Syft n Nat. X%

X. DIBL. X, STtilfc. F 1
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V. de Werken over de Infekten en Paddeftccleu

^XXll
h

,)ekeD(* 9 daar van ^e Afbeelding , voor eenige

Hoofd . Jaaren 9
aan hem gezonden hadc. Naderhand

stuk. heeft gemelde Paftoor 'er , wegens de zonder-

linge figuur der Sprieten , die in het Mannetje

den Kop als met een Kroon verderen , doch in

het Wyfje alleenlykKnodsagtig zyn, den naam

van öer Wtkfyitï}mii#m€ïünmmbUmlzn*
^atftt aan gegeven. Hy befchryft de Lig-

haamsdeelen van dit Torretje, dat naar een

Spaanfche Vlieg gelykt , doch veel kleiner is

,

omftandig, en heldert de befchryvïng 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, *t

welk ons hier te Lande niet bekend Is, doch

omftreeks 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 't wild

groeijende, of ook op dergelyken; by voor-

beeld het Duizendblad en de Kamille , welken,

gelyk die der wilde Wortelen , zy meeft fchee-

nen te beminnen 5 en waar op zy ook de Paa-

ring verrigten. Doorgaans zyn zy met het

Stuifmeel van die Bloemen grootendeels bedekt,

en

(*) Sl&ganb. bon SfnfeStctit n. Band. Regensh.

Ï704.. p. 291 , enz»
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en vertoonen zig , deswegens , eer geel dan V.

groen, Zy hebben de eigenfchap, hun met Aj™gfc

de Su Jans Vliegen gemeen , van , wanneer zy Hoofd-

aangeraakt of verontruft en geplaagd worden ,
STim

den Kop en 't Borftfchild fterk neer te buigen

én de Pooten in te trekken, gelyk de meefte

Torretjes doen» By heet Weer zyn zy zo vlug

en fchuuw, dat meoze naauwlyks, ten minfte

met de bloote Handen 5 zonder Netje, niet ligt

kan vangen.

Omftreeks Parys was deeze zonderlinge

Soort van Mey-Torren ook gevonden 5 waar

de Heer Geoffroy, wegens de gemelde

zeldzaamheid der Sprieten , een byzonder Ge-

flagt van gemaakt heeft, onder den naam van

Cerocome , dat is Vederbos-draager. Dezelve

was een derde Duïms lang* en gfcleek, in

Geftalte, zegt hy 5 zeer naar de Spaanfche

Vliegen , die men ïn de Geneeskunde be-

zigt (*).

Van dergelyke grootte en gedaante was eea R©o<fe

roode Mey-Tor, die aan Doktor Scopoli
gebragt werdt, zynde in Oktober gevangen op

de Kool. Dezelve hadt de Dekfchilden «* het

Borftftuk van boven , en den Kop wederzyds
<>

rood; de Oogen , Sprieten, het Borftftuk van

onderen * het geheele Agterlyf en de Pooten^

zwart.

c

(*) Hifi. des ïn/. ênv. Paris, Tom. I. j>| 357^

J. PEEL. X. STUK, £ 3
<\
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AVDEEIu
XXII.
Hoofd*
STUK.

VIII.
Floralis*

Der Bloe-

Daeru

f4 Beschryving van

(8) Mey-Tor die gevleugeld en zwart is,

met twee fiaauwe Roejtkleurige banden

op de Dekfcbilden*

In Sweeden komt dceze, menigvuldig, op

de Bloemen der Diftelen of Doornen voor 5

en fchynt zeer klein te zyn, om dat Liet-

njeus hem volgen laat op die, welke de groot-

te maar van een Luis heeft, zynde voorheen,

onder den naam van Luisagtige , in het Ge-

flagt der Meel Torren geplaatfl: geweeft (f).

XXIII. HOOFDSTUK.
Befchryving van 't Geflagt der Aardvlooi-
jen, dus wegens hun Springen genaamd.

Naam. TT\e Latyofche Naam , Mordella , die aan

Mff. deeze Infekten gegeven wordt , is afkom*

ftig van hunne eigenfchap , 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 verwagdng te leur

fielt. Daar tegen wordt fomwylen Afch op de

Bedden geftrooid. In 't Duitfch noemen wy
ze Aard vlooi jen; om dat zy als Vlcoi-

jeu,

(%) Meloë alatus niger, Elytris fasciis duabus ferruginefs

obfoletis. Syft. Nat. X.

(|) Meloë antherinus. Faun. Suec. II, p, 2-2 8» Tenebrio

pedicularius. Zie blads* $u hier voor.
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jen, en zo gezwind Tpringen; datmenzenaauw- v.

lyks betrappen kan. Verfcheide zodanige fprin- ^Km^
gende Diertjes , egter , te vooren onder de Mor- Hoofd .

dellcB geplaatft , zyn thans in het Artikel van STUK»

Goudhaantjes die fpringen, of elders, e'huisge-

bragt. Verfcheide, wederom, der Agret-Tor-

ren van L

i

n

n

je.

v

s , heeft Scopoli, we-

gens de Plaatjes die dezelven by de inplanting

der Agter-Dyën hebben, ook tot de Mordell®

betrokken.

Vojgens de opgegevene Kenmerken hebben Kenmerken»

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 Dyën

uit driehoekige Leedjes famengefteld zyn, en

voegt 'er by , dat het Borftftuk verhevenrond

is en voorwaards verfmallende.

L i n nm u s heeft , in dit Geflagt , vyf Soor- soorten;

ten , die altemaal in Europa gevonden worden.

(i) Aardvloo die zwart is, met een Stekel ï.

aan t end van t Jgterlyf. acukata.

Stekelige.

Pi LX XVIII*
De roeefte Aardvlooijen zyn klein, 't welk^. s*

aan de benaaming beft beantwoordt , en ook

blykt

(i) Mordella atra Abdomine fpina terminato. Syft. Nat.X*

Gen. i89. Mordella oblonga atra, Cauda aciüog teimiaatj»

Faun, Suec, 534.

I. Deel X. Stuk. F 3
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V. blykt in deeze, wier grootte, by Venkelzaad

^xfffi
#
vergeleeken wordt. Geoffroy geefc 'er de

Hoofd-' langté aan van een zesde Duims. Men vindt

STÜX* ze doorgaans op de Bloemen der Havikkruiden

f Hierada f > zeSc Likn£ü.s, hebbende langagtige

Pooten daar zy mede fpringen. Van de Ge-

ftalte kan men , uit onze vergroote Afbeelding,

oordeel vellen*

ii. (2) Aardvloo die zwart
e

is , met de zyden van

qf^dfgt bet Borftfiuk , en der Dekfcbilden, by de

aanvoeging, geelagtig.

Deeze is van dergel yke grootte als de voor-

gaande , en heeft ook een Stekel van agteren ;

zo dat zy alleen door de geelagtigheid der zy-

den verfchilt.

m ' (3) Aardvloo die zwart is 9 met den Kop van
Frontalisu >

Geeikoppi- vooren y en de rooten 9 geelagtig.

f-

tv. CO Aardvloo &> zwar* fr, me£ den Kop en

£S 't Borfljluk geel.

v. (5) Aardvloo &é ge*/ w , n^t & *#>/*« <fcr

<ïï£ Dekfcbilden zwart.

Dee-

(2) Mordella atra, lateribus Thoragis, bascosque Elytrorum,

fiavescentibus. Syji, Nat. X.

(3) Mordella atra, Fronte Pedibusquc flavescentibus, Syft.

Nat. X.

(4) Mordella atra, Capite , Thoraccque flavis. Syft. M*. X.

(5) Mordella mrt % Elyttpxum apicibushigrls.tyy?. Mtf.X.
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Deeze drie, in Sweeden gevonden, waren V*

nagenoeg van een zelfde grootte , naamelyfc ^£f*f'

eens zo groot als een Vloo* Men vipdtze 'er Hoofd^

altemaai in de Bloemen. Omftreeks Parys heeft STÜK«

de Heer Geoffjroy ook veifcheiderley

Aardvlooijen waargenomen, waar onder twee

met de Dekfchilden Goudgeel, geribd of glad,

en eene die bruin was , met vaale Pooten:

doch deeze allen waren van een vierde tot een

derde Duims lang , en dus zelfs grooier dan

de eerfle Soort, van welke hy een vcrfehei.

denheid vondt, wier Dekfchilden met Fluweel-

agtig Gouden Banden verfierd waren (f)*

Men heeft in Sweeden en in Duitfchland Groot?,

thans ook een grootere ontdekt, die de Sprie-

ten gekamd heeft, en de zyden van het Borft-

ftuk , benevens de Dekfchilden , bruinrood ^

zynde de Kop en Pooten zwart (*).

XXIV. HOOFDSTUK.
Befchryving van '$ Geflagt der Bastaard-
Bokjes.

|^nder de Infekten komen 'er voor, die zig Naam,

^-* niet gemakkelyk onderfcheiden laateru

Dit blykt inzonderheid in deeze, welke door

de

(f) La Mordelle vcloutée a pointe. Hifi. des Inf. &c, p„

354-

(*) Mordella paradoxa. Faun. Suec% E& II.p.aaStN» 33 ï»

I, Deel, X. Stuk* F 4
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V, de Sprieten wel met d$ Bokken overeenkomen,

A
YXIV

L#
^och door de Dekfchilden grootelyks daar van

Hoofd, verfchillen, en in de uiterlyke Geftalce veel

stuk. naar Wespen gelyken, Hec Griekfch Woord
Necydalis , dat A r I s t o t e l e s voor een Vlin?

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

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

volging van 't Hoogduitfche jifter-Holtzbock

den naam vaa Bastaard-Bokjes aan,

die de Geftalte taamelyk wel uitdrukt,

^cnmeiken. De Kenmerken zyn : Borflelige Sprieten : de

Dekfchilden zo kort, dat zy naauwlyks de helft

der Wieken , die voor 't overige bloot zyn

,

bedekken, en de Staart enkeld.

sootten. Linn^us geeft twee Soorten op van dit

Geflagt, als volgt.

T. (O Baftaard-Bokje dat de Dekfchilden Reeft*

major!
*

kleurig ongevlakt , de Sprieten korter dan
Groot. ia Lyf teeffm

Dit Infekt, dat zeer zeldzaam voorkomt in

Sweeden, en agcmaal zo groot , dat is eens zq

lang was , als het volgende , hadt de Sprieten

half zo lang als het Lyf en zwart , doch by

den Kop Roeftkleurig, gelykerwys de "Voelere-

jesj den Kop zwart 5
als ook het Borftftuk,

met

(ij Necydalis Elytris ferrugineis immaculatis , Antennis

Corpore brevioribus. Syft. Nut. X. Gen. 190. Musea -Cerryiit

byx major. SCHAEIF, M<3nogr< 1753. fig. 1 , 2. Inf. 1764..

ï. Band. N. VIL
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naet een verheven ftompe punt op zyde. De V.

Dekfchilden waren niet langer dan het Borft- ^dfy
Lm

ftuk , ovaal , donker Roeftkleurig , een weinig Hoofd-

ruig, glanzig, gerand. Het Lyf , naar dat der STUK»

Langpooten gelykende , was langwerpig, egaal

van breedte, zwart, en beftondt uit vyf Gele-

dingen of Ringen: het Borftftuk was bultig

en zwartagtig: de Pcoten Roeftkleurig, met

de agterften aan de top der Dyë# zwart.

Linnjeus hadt hier toe betrokken , dat In-

fekt , het welke Schaeffer, onder den

naam van Groote Bqftaard*Bok 9 in een Brief aan

den Heer Reaümür 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 gemeldcn 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 yp de Wieken: want daar de Lap-

landfche

(*) In zynlAbhandt. Regensburg 1764» VII. Vertoog. On-

der den naam van ttl ^fttt'^ül&Qtïi. p. 389.

(t) Htm, des Inf. Tom. VI. P. 2. Tab. XXXI, 2%. 5.

(§) II- J>amïtmg trer 3|ummeïn «nö Wt$pm*
Tab. VUT.

(I) Ichneumon gigas. Syjl. Nat. X. p. $6o* Gea»>%
N. I.

I. pr.EL, X. Stuk. F 5
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V. landfche Wesp vier doorfchynende Vleugelen

Qfèf$
L

' heeft , is 'er dit Infekt maar met twee voorzien,

Hoofd*, en heeft dan nog twee kleine Dekfchildjes

;

stuk. om vaQ veei andere Byzonderheden , welken

de Heer Scha e f f e a omftandig befchryft,

niet te gewagen. Zulks is te minder noodig

,

aangezien thans erkend wordt , dat dit een an«

der Infekt zy dan het voorgemelde.

O
tl (2) Baftaard/Bokje dat de Dekfcbilden bruin*

Minor. .

Klein. rood heejt, aan de tippen met em wit
pi t TTvyr r

f

j^. 7m

L "

Streepje : de Sprieten langer dan het Lyf+

Deeze Soort, hoe veel kleiner ook , is ruim

zo kenbaar aan de knobbelagtigheid der Poo-

ten , 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 Sweeden, en onthoudt

zigin de Haagen. Het heeft den Kop en 't Borfl-

fluk zwart ; de Sprieten graauw zo wel als de

Dekfchilden 5 die agterwaards puntig Icopen,

en aldaar met een Streepswys wit Vlakje ge-

tekend zyn. De Wieken , die geelagtig groen

zyn, leggen kruislings over elkander, en de

Sprie-

(2) Necydalis Elytris teftaceis , apice lineola alba , Anten-

a!s Corpore longioribui. Syft. Nat. X. Necydalis Elytris flavis

lineola alba. Faun. Suec. $97> I( - 0e^ 74» Musea-Cerainbyx

minor. SCHAEFF, Monogr. 1753. fig. tf, 7. Inf. 1754. l%

Sand. N. VII.



de Bastaard-Bokjes* 91

Sprieten zyn, zowel als de Pooten, graauwag. v.

tig uit den roden.
XXI\^

Van dergelyke kleur en gedaltebyna, heeft HoofdI

Doktor Scopoli, in Karniolie , een Badaard- stuk.

Bokje gevonden; doch een ander,
5
c welk hy Allcrkleinfti

het allerkleinde noemt, kwam, volgens zyn

oordeel, beter overeen met de befchryvinge

van Scha e ff er. Het verfchilde van het

andere , doordien de twee onderde Leedjes der

Sprieten, Cde Bosjes, die aan den Kop zitten,

niet mede gerekend,) korter dan alle anderen

zyn. Het Bordduk heeft, in 'c midden, een

lang Lancetwys Uitdek , 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 Badaard-Bokje, met een gee- Geel ge-

le Stip aan de tippen der Dekfehilden, weinig
vkuu

grooter dan een Luis zynde, is thans door

den Heer Linn^eus t'huis gebragt onder,

de St. Jacs Vliegen , met den bynaam van Al-

lerkkinfte (f). Van dit kleine Beeflje , dat

omdreeks Parys zeer zeldzaam is, formeert

Geoffroy zyn Geflagt van Necydalis, 't

welk,

(*) Necydalis minima. Ent&motog. Carnlol, p. ij*

(t) Cantharis minima, Faun.Suec, Ed, II. p. 204., N. 715*

1, Deel, x, Stuk.
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y, welk, behalve de kortheid der Dekfchilden, de

Afdeel. byzondere Kenmerken heeft , van maar vier
yvTV
Hoofd- Leedjes te hebben in alle de Voeten, 't geeu

stuk. hetzelve ook inzonderheid van de St. Jans Vlie-

gen onderfcheidt , die 'ervyf hebben. Van dit

Infekt vondt zyn Ed. 'er met het Eorftltuk

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

iten waren de Pooten, en het Lyf van onde-

ren , ook geel | en 'm 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 et)- -

XXV. HOOFDSTUK.
Befcbryving van 't Geflagt der Roofke*
VEREN.

«raam. 1T\C naana ^aP^nus 9
^ie Wyngaardkever

JL^ fchynt te kunnen betekenen, heeft Mouf-

fetüs aan Infekten gegeven van Wormswy-

ze gedaante, welke tot dit Geflagc behooren.

Men zou deeze Infekten, inderdaad, met meer

reden Roovers of Roovende Wormen mogen noe-

men, dan Roofkevers; want zy gelyken

veel meer naar die Wormen of Beeften , waar

uic

(t) Hift. dis Inf. tnv. Paris. Tom. I, p. 37^.
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uit de Water-Torren voortkomen , dan naar V.

Torren of Kevers* Dat zy zo fterk ter Jagc
A^U

gaan op andere Infekten, en dus van den Roof Hoofd-

leeven , geeft *er de gedagte benaaming aan, STÜK#

De Kenmerken der Roofkeveren bellaan ,

Kcnmerken'

voor eerft , in de draadagtigheid der Sprieten

,

die als uit een Kettingje van kleine Kraaltjes

zyn famengefceld: ten anderen daar in, dat de

Bekfchiiden maar een gedeelte van het Lig-

haam bedekken , waar onder niettemin vry

groote Vleugelen , zeer konftig famengeplooid*

verborgen zyn; en eindelyk dat zy de Staart,

wanneer menze vangt, aanraakt of kwetft, en

vooral met een Speld vaft fteekt, opligcen, en

dat zig alsdan , daar aan > zekere Kegelagtige

deeltjes vertoonen, naar langwerpige Blaasjes

zweemendc. Het Agterlyf is anders weerloos,

en onbekwaam om te kwetzen, waar in zy

van de Oorwormen , naar welken de Geftalte

veel gelykt, verfchillen.

De Heer Geoffroy telt van deeze Roof- soorten,

kevers vyfentwintig , Linn^eus heefc maar

negentien, of eigentlyk thans een. en*twintig

Soorten , in Sweeden ontdekt.

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

BorJIJtuk en het Lyf van agteren geel. Kui^i

Deeze was , volgens „de Afbeelding vaa

SCHAEF'
(1) Staphylinus hïrfutus nl^er, Thorace Ab^omineqae po-

ftice flavis. Faun* Suec. 6oi. S C H A E F F, Monogré 1754. T.

S. f. 12.

J. DEEL. X. STUK,
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V. S ch A e f f e> , nagenoeg even groot als die

,

A
JXV^

%

naar weIfce de onze C^&- 8 3) getekend is.

Hoofd- Zyn ruigte geeft hem den Bynaam , hoewel de
STÜK#

geelheid 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 heefc LinnjEüs hem zeer

menigvuldig waargenomen.

n.
Murinas.

Jtfuisvaale,

(2) Roofkever die Mrollig , en Afchgraauw

met zwart gewolkt is van Kleur,

Onder de grooten , niet de allergrootften

,

zegt onze Autheur , moet dit Infekt, dat in de

Paarde-Meft voorkomt, geteld worden. Het

is langwerpig, eenigermaate ruig* Afchgraauw

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

(i) Staphylinus pubcscens cinereus liigró-nebulofus. Faun,

Suee* 6Q2* .
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i

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

deren een in de Koedrek waargenomen ; een ^™EL '

ander dien hy de Fluweelagtige noemt, wegens Hoofd*

zyne Wolligheid ; één daar hy den naam van STüK#

Ie Staphylin Bourdon aan geeft, om dat dezel-

ve, van vooren 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 Afcbgraau* uu
we banden , hebbende de JSypers zo langst*%ï{ltQ

als den Kop. Jjg—
Schoon alle de Roofkevers wel Nypers heb-

ben, zyn dezelven in deeze doch by uitftek

groot, en zulks geeft 'er denBynaaos 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 keven , en zy kunnen zelfs, als mcnze

on-

f+) Hifi. des Inf env* Parts. Tom. I. p. 362, 363.

(3) Staphylinus pubescens niger, fasciis cinereis , Maxillis

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

Maxillis longitudine Capitis. Faun. Suec^6o$. Staphylinus ma»

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

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

3^7- JONST. Inf T. XVII. f. I, 2 f U

I. DEEL, X, STUK,
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V. onvoorzïgtig aanvat, met de Nypers iemand

A
yX$

L
' befchadigen. Deeze Soort is in de Jong.

Hoofd, heïd Wollig , over de Dekfchilden en Lyf J

stuk.
focfr oucjer Wordt dezelve glad en geheel

zwart. Men vindtze in ons Land van die

grootte en gefialte, als hy is afgebeeld.

Veele noemen deezen de Groote Roofkevef

en de Heer Geoffroy de Groote gladde

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

Leedjes famengefteld zyn , waat van heteerftè

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

zelven 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 uiterfle Leedje is alsHalfmaans*

wyze uitgefneeden. De Vleugeltjes of Wie*

ken, die onder de korte Dekfchilden famenge-

vouwen leggen, werden, ontplooid zynde»

vry groot, zo dat het Infekt met gemak kari

vliegen. Men vindt het in de Boflchen en ia

de Tuinen , meeft op donkere en vogtige

plaatfen, omtrent een Duim lang.

r

{
i% (a) Roofköver die zwart is , met de DekfcUU

Erytbropti-] CT/ 7 J

rus. den en Pooten ros*
Met roode

Een zodanigen, van ruim de helft dier lang-

\ te,

(*) te grand Scaphylïn noir lifTe. HIJl. des Inf, Tom. I, p.

(4) Staphylinus ater, Elytiïs Fcdibusque. rufïs. Faun. Suec.

tfö*. Scarabxus rapax, Elytrls brevibus. Frisch. In/. V*

T. is*
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te, heeft gedagte Autheur omflreeks Parys V.

ontdekt, en genoemd Roofkever met Roefl- Av^v^
kleurige Dekfchilden. Doktor Sgopoli vondt Hoofd.

denzelven ook in Italië, en wy hebben ze* ST^
hier te Lande , insgelyk?. Men betrekt daar

toe dien Roofkever , welken Frisch be-

fchryft en afbeeldt, die opgemerkt heeft, dat

men dezelven tot dus verre onder de Oor-

wormen hadt gerekend , doch ten onregte , 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 Masker,

„ als vervolgens de Kever doet. In 't begin

„ is dezelve , in de twee Vervellingen
, geheel

,, wit , hebbende het Staart-end Vorkagtig

:

„ maar , by de derde Vervelling , krygen de

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

,, bruine Schilden,* de Kop wordt zwart bruin,

3 , als ook het Borftftuk : dat rond gaat tot aan

„ de Pooten toe. De Vork of Gaffel wordt

„ aan de Staart een Tang, waar mede hy den

„ roof ook van agteten vaffc kan houden, en

5 ,
onder die Tang gaat uit het Agterlyf als een

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

„ ke langlyvige Wormen den Voortfchuiver

„ gewoon ben te noemen , om dat zy zig als

9> daar mede voortzetten , by gebrek van Ag-

„ terpooten. Io Juny veranderen zy in Pop-

pen , die in 't eerfi wit zyn , en vervolgens

,, bruin worden , hebbende aan den rand vaa

1. deel, x, Stuk, Ö dé

*>

v
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V. „ de Halskraag roode Haairtjes. De Kever,

^XXV
1" " die daatuit v°ortkomt, is bruin; zyneSprie-

Hoofd. *, ten beftaan uit twaalf ronde Leedjes. Het
STÜK« „ Lyf, van de korte Vleugelen agterwaards , is

„ donker of Drekagtig; de Dekfchilden zyn

„ wat helderer bruin; het Hals- of Rugichild

j, met den Kop zwart."

De Heer Geoffroy verhaalt, dat deeze

Kever den Kop en het Borftftuk dof zwart

heeft ; het Agterlyf insgelyks zwart , doch op

ieder Ring twee driehoekige Vlakken, weder,

zyds eene, die dooreenige vergulde Haairtjes

geformeerd worden , hoedanigen men ook van

onderen aan 't Lyf vindt. De Dekfchilden zyn

vaneene doffe, roffe Kleur, gelyk ook de Poo-

ten, Voelenjes 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 helfc

kleiner,,doch ook de Dekfchilden roodagtigof

uit den bruinen hebbende, zyn, omftreeksPa-

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

ze meeft in de Meft.

v. (5) Roofkever die zwart is, met het Borjtftuk
Falituu .„.

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

ves & Corcelet ftrié; a Etuis marons poincilles. Ibid. p. 364»

365.

(s) Staphylirius nlgci Thorace Elytrisque nigricantibns ni-

tidifliuris. Syji. Nat. X. Staphylinus niger, Thorace 3iie*

nitido, Elyttis atio'cocmkis. Faun* Sm* 6c$ m
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en de Dekfchilden zeer glimmend zwart* V.

a&is- ' XXV.
HOOFD-

Linnjeus merkt aan, dar de Kleur van 't stuk.

Borftftuk en de Dekfchilden in deeze Soort

Verfchillende zy : nu eens het Borftftuk Koper*

glanzig en de Dekfchilden zwartagtig blaauw;

nu eens beiden zwart. Het Soortelyk verfchil

beftaat, zegthy, daarin, dat het Eorftftük tien

uitgeholde Stippen heeft, doch die naauwlyks

dan met een Vergrootglas zigtbaar zyn. Ia

Karniolie vondt Doktor Scopoli dergelyken,

doch waar in het Borftftuk van drie tor agt,

zelden tien , zodanige indrukzelen of putjes

hadt. Ik heb 'er een, wiens Borftftuk 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»

(6) Roofkever die ros is > met den Kop> en „
v>v J f Rufm*

de tippen der Dekfchilden , zo wel als het Rofe

end van 't.Agterlyf^ zwart.

Duidelyk genoeg is deeze befchryving van een

Roofkever, die vry gemeen is. GEOFFROf
iioemt hem de Geele, met den Kop , de Dek»

fchïl-

(6) StapHylinus mfus , Capies > Elytrorum Abdomïmsqus

pofticis nigris. Faun. Suec. 606. Staphylmus pallicle rufus^

Elytris cóemlcscentibus , Capite & apice Abdomxais nigré»

G A D D. Sat> %6.

1. Deel. X, StuïC G i
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v. fchilden, en het Agterlyf aan 't end, zwart.

Afdbp.l, j|v merkt aan , dat de Spneten in deeze Soort
"\* V \' w

Hoopd, zeer fraay zyn , naar 't end verbreedende

,

sxuk. en Tax^swyze ingefnceden , 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.

Oeverfche.

Lzgnorurti.

Yan 't Hout.

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

den blaauwi 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) Roofkever die bruin is 9 met de DekfchiU

den aan de Naad, bet Agterlyf en ds

Pooten, Roejtkleurig.

Deeze , in rottig Hout gevonden , was nog

klei-

(#)' SfaphylinuS Luiiulatus. Faun. Suec; Ed. II. p. 231.

N., 845. Faun. Fridrichsdal. pag. 23.

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

jiisque apice niftris. Faun % Suec, 607. It. Gotl. 173.

(IJ Le Staphylin rouge a tête noire & etuis bleus. Ut/.

p> 69.

(8) Staphylinus fuscus , Elytris Sutura , Abdomine Pedi-

buj<jue ferrugineis. Faun. Suec. 60%.
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kleiner dan de voorgaande, en niet grooter dan v,

een der kleinfte Mieren. De Heer Kallen- ^"u

berg heeft 'er te Upfal waargenomen, van Hoofd.

grootte als een kleine Luis en geheel zwart, itukJ

doch met twee Roeftkleurige Stippen, op ie-

der Dekfchild één (*>

(9) Roofkever die zwart is, met de DekfcbiU t T#

den van vooren uüwaards geel
9

de l
J
vC' nets

ten zwart. fch?**
4*

Deeze, tweemaal zo groot als een Luie*

onthieldt zig in de Kelders order den Groud.

(10) Roofkever die zwart is , met de Pooten x.

ros en de Dekfcbilden geel gerand. SïïïS

De Heer Kalm heeft deeze te Upfal waar-

genomen , zynde een der kleinfte Roofkeveren,

die men in Sweeden vindt ; niet grooter dan

een Vlop.

Frisch geeft de befchryvicg en afbeel-

ding van een klein geel Keverwbrmpje , door

bem in 't begin van 't Voorjaar in droogcMeft,

die egter nog frifch was, gevonden; zynde de

grOOt-

Cfr) Staphylinus bipuftula£iis, Faun. Succ. Ed. II. p. 232.

N. H7*

(9) Staphylinus niger, Elytris antice extrorfum flavis, P«*

dibus nigïis. Syfi. Nat. X.

(10) Staphylinus ater, Pedibus rufis, iElytüOtum mMginq

ffovq. Faun. Suec. 6:0.

I. DEFX. X, STUK. G 3
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t
V.

Afdreu
XXV,

IIOOFD-
STÜfC.

XL
Biguttatus.

Tweevlak-
kigc.

Xlï.
Littcreus.

Van 't

Strand.

XUT.
SaxguÏKeus.

Biocdkleu-

cigc.

XIV.
Caraboides.

Toragtige.

grootften omtrent anderhalve Linie van een

Duim lang , en de Kever , die daar uit kwam,

was geheel zware (*).

(il) Roofkever die zwart is 3 met emGoud-

geele Slip op ieder Dekfcbild.

(12) Rooflcever die zwart is 9 met de Dek-

fcbilden van vooren graauw , de Pooten

ros.

Deeze, die de grootte van een Luis heeft,

onthoudt zig in 't vogtig Zand der Stranden,

waar in hy Loopgraaven maakt , inzonderheid

in Gothland.

(13) Roofkever die zwart is, met Bloedroode

Dekfcbiiden.

(14) Roof kever die geel is.

Deeze is t'eenemaal van een bruinroode of

geelagtige Kleur, uitgenomen hetAgterlyf, dat

een weinig donkerer is. De Sprieten zyn wat

langer , en de geftalte byna als die van een

Aard-Tor.

05)

(*) Inf. V. Th. bl. ;o. Tab. xxvr.

(ii) Staphylinusjiiger, Elytris pun&o futvo. lyft. Nat.X.

(n) Staphylinus nigcr, Elytris antice grifeis, Pedibus rufis.

Faun, Sutc. 611, It. Geil, 173*

(13) Staphylinus niger, Erytris fanguineis. Yrnrn. Snee. 612.

(14) Staphylinus flavus. Syjl. Nat, X, Staphylinus rotus

tcflaceus. Faun. Sutc, 61 j # . . ,
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(15) Roofkever die zwart is> met het Borft. V.

Jluk, de Dekfcbilden enPooten, bruin-
A
vxy

U

roodagtig. Hoofd*
STUK.

Deeze die, gelyk de vier voorgnanden, ook X v.

van grootte is als een Luis, heeft de geftalte f^-{
mu

van een Goudhaantje , uitgenomen dat de Dek-

fchilden kort zyn , en het Agterlyf Wollig

gehaaird.

(16) Roofkever dk zwart is, met de Deh *vr*

_ » „ Flavipes.

fchilden, Sprieten en Booten, Roejlkleu* Geeipoot,

rig.

In Schonen is deeze door den Heer Löche
gevonden , zynde maar half zo groot als een

Luis.

, (17) Roofkéver die zwart is , met de Poo~ jjFJe]\
tm en Dekfcbilden bruin. Bruinpooi,

)

(18) Roofkéver die glimmend zwart is 9 met xvni.

de Pooten ros. RoodpooV,

Deeze twee laatften waren , wederom ,

ruim zo groot als een Luis, De Heer Geof-
frott

(15) Staphylinus niger, Thorace Elytris Pedibusque fubte«*

fcaceis. Faun, Suec. 614..

(itf) Staphylinus niger, Elytris, Antennis Pedibusque fer*

rugineis. Faun, Suec. 61$.

(17) Staphylinus nigers Elytri* Tibiisque fixscis. Fém, Suec*

(1%) Staphylinus atcr glaber, Vedibüst\ifo4 Faun,Sm,<>Q$«

U Deel. X. Stuk.- G 4
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V. froy vondt zulk een gladde, met roode Poo-
A
xxv.

L '

ten > omftreeks Pai7s (*)•

Hooro*
stuk, (19) Roof kever die bruin is

9 met de Dek*

3$ lxs fcbilden bleeker , de Sprieten en Pooten

van de bleekbruin*
Zwam.

Dit Beeftje, nog kleiner dan het Geelagti-

ge, voorgemeld , en maar half zo groot als •

een Vlao ; onthoudt zig , by troepen , in de

Zwam der penneboomen , welker Buisjes zy 9

even als de Byën haare Celletjes , ingaan ; dat

zeer vermaakelyk te befchouwen is, volgens

den Heer Rolander.
Doktor Sc o poli, die dit Infekt ook waar-

nam in Karoiolie (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 fgemakkelyk te oqderfchei-

den zyn.

Onder alle de Roofkevers is tot nog toe

geene , uit andere Wereldsdeelen , of uit In-

die, afkomflig, aangetekend; zo min als van

4g Oorwormep.

XXVI.

(*) Hift
x

des Inf. Tom. I. p. Z67.

(19) Staphylinus fuscus, Elvtris pallidioribus , AntciinisPe*

liibusquc tividis. Syjï* Nat. X.

(J) Entomol.Carniffl» p, 101,
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fT%%^^^^%^^%^o^^^<F% • V.
Afdeel,

XXVI. HOOFDSTUK.
T
?XVL
Hoofd-

Befcbryving van 'zGeflagc ^Oorwormen, stuK*

anders Oorkruipers genaamd.

Van ouds gaf men veelerley naamen aaq Naam,

deeze Infekten, waaronder die van JFbr-

bicina de gemeende fchynt geweeft te zyn*

hoewel men ook dien van Forficala y zelfs by

A h d r o v a n d ü s 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, Forcipula genoemd worden (*). Men
gaf het ook den naam van Mordella en VdlU

cula 9 wegens <$e bytende prikkeling, die het,

by

(*) Ik vind wel in het Werk van Lesser dooff L Y O N-

N et (Tom. I. p. 2 86.) aangemerkt , dat Pjl i n i us (Libr,

XXV. Cap. V.) den naam van Forficula gedt aan de Tangen

der Tandtrekkeren ; doch; dit is fout. Plinius fpreekt

aldaar van den Wortel van 't Nieskruid
, quod incifum

forficulis cribrant : zo dat men 'er , op die plaats , niets dan

een Schaartje door verftaan kan. Ik v/eet v/el , dat Forceps

tïiForfex, ja ook Forpex, oudtyds, onverfchillig , voor een

Tang genomen werdt; doch het komt hier maar alleen aan,

op de gebmiklykheid 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 anderen te gebruiken , wanneer

men geen tyd of gelegenheid heeft , om die zelf op te zoe-

ken en na te zien.

ï. dekl. x. Stuk G 5
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V* by geval eens in 't Oor van een Menfch ge-

^fcw raakc zync^e » maaIa > on> daar uit te koi&en.

Hoofd- Voorts werdt het Auricularia getyteld ; al*, of

stuk het zyn werk maakte van in de Ooren te krui-

pen, en, dewyl men zig verbeelde, dat het

dan verder in het Hoofd of in de Her/iènen

kon booren , en dus den Menfch de Doopl ver-

oorzaaken ; kreeg het, in 't Franfch den

naam van Perce*0reüle , in'tEngelfch dien van

Rar-Wigg) en in 't Nederduitfch van Qorkrui-

per , of Oorworm, gelyk de Duitfchers het-

zelve ook noemen* De Sweeden heeten het

Dier Oernmask of Twefiiert, dat is Tweeftaart 9

en ia de Noordelyke Deelen van Engeland

geeft men 'er , wegens de Nypers van de

Staart , den vuilen naam aan van Ttmtcb-BaU

hck> zo Charleton getuigt.

Kenmerken. De zogenaamde Oorwormen , df-e evenwel

weinig naar Wormen gelyken , be'hooren tot

den rang der Schildvleugelïge Infekten; aan-

gezien zy niet alleen gevleugeld &yn en vlie-

gen kunnen , maar ook Dekfchilden hebben

,

waar onder hunne Wieken , even als die der

Roofkeveren , naar welken hunne Geftalte

veel gelykt, verborgen zyn. Het 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 m u s die in de Oorwormen Borftelig , in

de Roof kevers Draadagtig aanmerkt te zyn

,

verfchillen weinig. Onder de Infekten , die

maar
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maar ten deele of niet meer dan een halve met V.

de Dekfchilden gedekt zyn , munten de Oor- ^xvï*
wormen daar door uit, dat zy in alle deKlaau- Hoofd.

wen maar drie Leedjes hebben , en de Roof. STUK*

kevers vyf.

Tot nog toe zyn maar twee Soorten van dit soorten.

Geflagt ontdekt; naamelyk

Ci) Oorworm met de Dekfchilden wit ge- 1.

Auricularla»
tipt» Gewoone

groote.

Deeze Soort van Oorwormen , die vry groot Pi

'J^
x
J
ni*

zyn, komt voor in vrugtbaare Tuin-Aarde of

op Moeslanden , alwaar zy, door het opvree-

ten van Worcelen , Kruiden en Vrugten , veel

nadeel 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. Men moet aanmer-

ken, dat in de grootte van deeze Infekten,

zo wel als in de langte van de Nypers, een

vry groot verfchil zy.

De uitv/en dige Geftalce der Oorwormen of Gefhke,

Oorkruiperen is ieder een bekend. Zy hebben

den Kop bruin van Kleur , gelyk de Sprieten

,

die

O) Foriïcula Elytris apice albis. Syft. Nat, X. Gen. 132.

Forficula f. Auricularia vulgaris. Moufï. Inf.iji. f.infima.

Vermis auricularius. Frisch. In/. VIII. p. 31. T. XV*
f. 1, 2. JONST, In/ T. XVI. f. z. MERIAN. Infm

T. 30, Pet. Gaz. T. LXXIV. f. 5, Scarabatus fubrufus f

cauda forcipata. List, Uq% 391, mut. T. p$ £ A,

1. Def.l. X. Stuk,
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V. die omtrent de helft der langte van het Lyf
<CS$ffr evenaaren , en famengefteld zya uit veertien

HoofJ. Ringen. Het Borflftuk is plat, zwart, met
stuk. verheven randen , die bleek van Kleur zyo*

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 ibmwylen

zeer flaauw is getekend. Het Agterlyf hebben

zy bruin, en daar van den laatflen Ring breed,

met vier uitpuilingcn • twee op zyde en twee

in 't midden. Aan deezen laatflen Ring zjt«

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

fomrqigen ontbreeken ; doch hy fchynt niet

gelet te hebben op of niet verzekerd te zyn

geweeft van het onderfcheid der Sexe, dat

Frisch in deeze Infekten waarnam. "Het

„ Wyfje (zegt die Autheur) kan zyn regte

i, Staart. Tang naauwlyks tot aan de kleine

„ kromte , aan het end , te famen voegen

;

5> maat het Mannetje heeft een Tang, die in

5 , het midden uitwaards geboogen is , naar de

„ Steen-Tangen gelykende, daar men blokken

,, Steens mede vat, om die op Muuren te

„ brengen. Met deezen Tang verweeren zy

# zig tegen alles, dat hun vanboven beledigt,

„ kun-
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„ kunnende daar mede , door de kromming V.

3, des Agterlyfs, tot over den Kop reiken, en x&vl
3, taamelyk knypen. In 't byzonder heeft die Hóofd-

„ van hei Mannetje, daar de kromte begint, STÜK*

,, een of meer harde Knobbels of Tanden > te-

„ gen elkander over, enz. De Sprieten heb-

5 > ben elf Leedjes, waar van het eerfte, dat

3, op zyn Knopje aan den Kop (laat , langer is dan

„ de twee volgende, die de kleirfte zyn, en

3, de agt overigen vergrooten largs hoe meer,

„ zynde het uiterfte het allergrcotfte. Op de

„ Rug heeft her Mannetje, voor den Tang,

,, een breed uitflek , dat zydewaards twee har-

„ de Knobbels, en in 't midden twee kleinere

„ uitgeeft. Het Hals-Schild is lang en breed,

3, rnet een witte Zoem. Alles byna is hun

„ Aas, en, hongerig zynde, vreeten zy, ge-

„ lyk de Spinnekoppen , elkander op'\

Swaaimerdam heeft de Oorwormen of vomttc®*

Oorkruipers t'huis gebragt in zyn tweede Klas-
mgt

fe of Afdecling , naar de Voortteelirg ge-

fchikt *; om dat zy in 't eerft ongevleugeld, zie'tix,

doch anders nagenoeg in de zelfde Geflake te77 .

voorfchyn komen, welke zy in de volmaakt-

heid moeten hebben. Faisch fpreekt daar

van aldus. " Deeze Worm legt zyne Eijeren

3> in de Aarde , of tuflehen oude Baft aan de

33 Boomen , of onder en tuflehen de Steenen.

„ Ik had een Wyfje in een helder Glas, dat

53 zyne Eijeren in een holletje van de Aarde

3, in het Glas leid* en* dewyl het bemerkte,

i dejel x. stuk. dat
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V. „ dat die nadeel zouden lyden , droeg het

XXVI
L

* » dezelven geduurig naar een andere plaats,

Hoofd. „ even als de Mieren, Het nadeel kwam van
STÜK' „ de Myten uit Meel , daar ik een ander In-

„ fekt in dit Glas mede gevoed had. Deeze

„ Myten, nagenoeg van grootte als de Eije.

,, ren, zetten zig daar op en zoogen de mees-

j, ten, geduurende de Winter, uit. Wanneer

„ de Jongen 'er uit kruipen , zyn zy van ge-

5 , daante als de Ouden , maar hebben geen

„ Wieken of Vleugels, waar van de blyken

„ zig in de tweede of derde Vervelling eerft

,, vertoonen ; doch met de vierde komen zy

,, geheel te voorfchyn , zo lang zynde als het

^, Lyf, en worden van het Infekt, met zyn

,, Agterlyf, (gelyk dit alle Kortfchildige doen,)

„te famen geplooid, onder de Dekfchilden

„ gefchooven en verborgen ".

.ongemak- H°e onwaarfchynlyk het is, dat deeze In-

oor "da» fekten van zelf in 'c Oor souden kruipen of
door. ^aar jn neftelen ; aangezien de bitterheid van

het Oorfmeer de meeden 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

aanmerkelyk Geval verhaald van een Vrouw,

vyf Mylen van Neurenberg woonagtig , die

een bos Kruiden draagende, en zig vermoeid
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bevindende, met het Hoofd ging leggen op V.

het Pak en in Slaap raakte. Middelerwyl wa. xxv?*
ren eenige Oorwormen , daar uit , in haar reg- Hoofd*

ter Oor gekroopen, waar van deHeelmeefler, STUi^

op (taande 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 VoicKAMF.it te Neurenburg gekomen*

die alles aanwendde om haar te helpen 9 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 Hiftorie heeft veele onwaarfchynlyk-

heden , en 't is geloofbaarder , dat gedagte

Vrouw eene Verzweering in 't Oor gehad zal

hebben , miffcbien door de prikkeling der Oor-

wormen veroorzaakt, dan dat die zo veel 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, uïtwaards, door het Trommelvlies

is geflooten ; terwyl deeze Infekten met geen

genoegzaame Wapenen fchynen Voorzien te

zyn, om daiar doorheen te böoren. Zodanigen,

die niet tot een plaag voor den Menfch ge-

fchikt zyn , gelyk de Vlooijen , Luizen en

defa
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V. dergclyken , of die 'er niet hun Aas op zoe«r

A
XXVl' ken > geIyk de Muggen , enz», fchynen veeÊ-

Hoofd- eer een afkeer van ons te hebben en voor on$
stuk. te viugten ; 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

,

ïn Oly gedoopt, doorgaans daar uit kan krygen.

Gebmik. Om ket 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 , ^efchieden

kan. Het zelfde doet men ook om de befcha-

diding der lekkerfte Vrugten , als Perfikcn , Abri-

koozen en Pruimen , door dit Ongediert , voor

te komen. Men kanze dooden of voor de

Hoenders werpen , die naar deeze Infekten

zeer gretig zyn, en 'er vet door worden. Zy

vliegen zeldzaam , en dit maakt dat menze

ook uit de Bloempotten kan houden , door de-

zelven in Bakken met Water te zetten. Zy

bevatten veel Olie en Vlug Zout. Het Poeijer

van Oorwormen , met Haazenpis gemengd en

in 't Oor gedaan , wordt door Lemery te-

gen de Hardhoorendhêid aaogepreezeu.

(O

/
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f2) Oorworm met de Dekfcbilden ongevlakt V.

bruinrood, XXVI.

Dceze Soort de helft kleiner of eigemlyk ST^4

maar half zo lang als de voorgaande, ont* h.

houdt zïg veel in Vuiligheden , by Meflhoo- J2£
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

hetLyf, is Kafhnjebruin , of uit den yaalen

geelagtig , van boven , van ondered bruiner*

De Nypefs 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 dek

nen te zyn, welke Fiusch, als gemeld is,
pri

voor de Wyfjes hieldt : indien niet zyne Af*

beelding zelfs nog iets grooter dan de onze

ware, LinnAüs hadt reeds opgemerkt, dat

in deeze kleine de Sprieten maar uit tien Leed*

jès beftaan, niet uit veertien, als in de greote.

Ge o ff rot maakt daar zelfs ceti onderfcheï-

dend Kenmerk van 3 fchryvende aan deeze SoorC

elf Leedjes toe , in de Sprieten , overeenkom*

flig met Frisch,

Die verwarring deedt my oordeelen , dat het -

onderzoek daar van, in deeze zo gemeene In*

fekten van ons Land, der moeite waardig zoude

zyn: dech ik vind zulks zeer moeielyk; wans

ia

fl) FórÖrufo Elytris teftaceJs j'mmaculatJs. Syjt* Nat. '%*

Forflcula alis EJytro concoloribus- Vaun, Snee. tfoo*

I. Dj:el. X. Stuk. H
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V. in eeoigen, die ik heb, zyn meer, in anderen

^xl|
L' minder Leedjes aaa de Sprieten, en het ver*

Hoofd* fchil van grootte der genen, die de Nypers
STÜK

» zo krom niet als de anderen hebben , maakt

het twyfelagtig of dit wezendlyk een verfchil

. van Sexe zy: zo dat daar omtrent ook (toffe

overblyft tot verdere nafpooring en ontdek-

king.

XXVII. HOOFDSTUK.
Befchryving van 't Geflagt der Kakker-
lakken.

Naam. XJTet woord Kakkerlakken
9 afkom,

*1 ftig van de Indien, waar uit deeze In-

fekten oorfpronkelyk zyn , is thans zo alge-

meen , dat de Fraofchen hetzelve ook gebrui-

ken, fchryvende Cacrelats of Kakerlaques . In

't Latyn geeft men 'er den naam aan van Bïaè-

%a> die weleer op eenige fchadelyke Infekten

,

onzeker welken * is tóegepafï geweeft, In

Duïtfehland voeren zy den tytel van Schabe,

die Mot (*) betekent 9 en in Frankenland

noemt

(*) CHARLïTON heeft zeer mis, wanneer hy den

naam van Blatta, daar hy zekerlyk de Kakkerlakken door

verftaat, vert aaiende, de omfchryving gebruikt van, de. Mou

vlieg
y

die uit der. Mtehoorm voartkomt ; befchryvende dezel-

ye als een Infekt dat naar een Tor gelykt , maar geen Dek*,

fchilden heeft, in de Bakkeryën gemeen. Hy zal de Med-

Torren daar mede veiwaid hebben.
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noemt menze , by verbaftering', ook wel V,

Scbwabe; doch gemêenlyk met den bynaam
y^vfr'

van de plaatfen , daar zy zig onthouden; gelyk Hoofd-*

HausoScbabe of Stuben-Scbabe , om dat zy meett STua*

in Huis, in Keukens, in Bakkeryëa en elders

daar 't warm is , voorkomen.

De Kenmerken der Kakkerlakken zyn zeer Kenmerkeis

blykbaar. Zy hebben den Kop geboogen ; de

Sprieten Borfteiagtig ; de Dekfchilden en Vleu-

gels eenigermaace plat, Lederagtig; hecBorfl-

ftuk platagtig, rond 5 gerand, of gezoomd: de

Pooten tot loepen gefchikt > het welk hun

van de Water-Torren onderfcheidt, en twee

Hoorntjes boven aan de Staart.

Linnj:üs heeft, in dit Geflagt, Degen soorten

Soorten ; waar van de meeden in andere We.
feldsdeelen gevonden zyn.

(i) Kakkerlak die bleekbruin van Kleur is 9 t;

met een vierkante bruine Vlak op het BofcL

Borjlfcbild*
Kakkerlak,

n.Lxxvin*

Deeze Soort , die de grootfte is van alle
Ftg% ie'

Kakkerlakken , ons bekend , wordt thans

Bofcb-Kafckerlak genoemd , om dat hy zig ont*

houdt in de Boflchen van Amerika. De groot-

te of eigentlyk de middellyn is,, zo Lin-

sitii aanmerkt, omtrent als die van een

Hoender-Ey. 'Wy zien dat die van onze Af«

beéï*

(i) Bigt» livida j Thoracis elypeo macula qaadrata fusel*

M. L, ü. Syji. Nat. X. Gen. 193.

ï. Dei.l. X. Stuk, H %
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V. beelding, naar zulk een Kakkerlak uit myne
Apdreu Verzameling gemaakt, rykelyk de langte daar

Hoofd- van heeft , zynde naamelyk van ongevaar

stuk. <3rïe Rynlandfche Duimen. De Vlak , egter

op zyn Borilftuk is niet volkomen vierkant.

Het Lyf heeft een donker bruine Kleur; maar

die van 't Borftftuk en de Dekfchilden is uit den

roffen geelagtig en de gemelde Vlak byna

zwart.

it. (2) Kakkerlak die zv:art is 9 met den voor-

ÖÊÏ fien rand mn het Borftjluk wit.

Men vindt deezen , zo wel als den voor-

gaanden, in het Kabinet der Koningin van

Sweeden,

ni, (3) Kakkerlak die bkekbruin is van Kleur, met
Surinamm* ^ mQrftm f(mi mn het Boifjluk Wït.

Sunnaam*
iche. Deeze twee verfchillen, zo

?

t fchynt, niet

dan in de Kleur. De Bynaam wyft de plaats

aan , van waar zy afkomftig waren.

iv. (4) Kakkerlak die Roejlkleurig is 9 met het

Amerirana. Schild van
9

t Borftftuk van agteren W2t"
Wemndi- ü

fche. Clgtig.

Deeze,

(t) Blatta atra, Thoracis margïne antico albo. AI. L. ü.

Syft. Nat. X.

(3) Blatta livida , Thoracis löargine antico albo. Syft.

Nat. X.

(4) Blatta ferruginea , Thoracis clypeo poftice exallido.

Syft. Nat. X.
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Deeze , zegt Linn/eus, is grooter dan de V.

gevvoone Kakkerlakken ; maar aan dezelven y^vn*
zeergelyk, hebbende de Dekfchilden enVleu- Hoofd-

gelen langer dan het Lyf; de Sprieten lang. STÜK»

Hy noemt hem, in 't byzonder, de Amerikaan-

fche of Weitindifche , als ware deeze Soort

gemeenft in de nieuwe Wereld, 't Is zeker,

dat men aldaar de Kakkerlakken menigvuldig

vindt, van verfcheiderley Kleur en Grootte,

die , zo aan de eetbaare Vrugten op het Veld

en in deBoffchen, als aan allerley Levensmid-

delen , Kleederen en Boeken , in de Huizen of

Hutten, der Europeaanen en Indiaanen, door

alles weg te knaagen, een ongelooflyke fchade

doen.

(5) Kakkerlak die <wit is met de Sprieten v-

x
. . Nivea.

geel. witte.

Deeze, die ook in Amerika zig onthoudt,

heeft de grootte maar van een Hor fel of Paar*

de-Vlieg.

(6) Kakkerlak die Afchgraauw is, met bet vi.

Schild van 't Borjiftuk ruighaairig. JSdcZt
fche.

Deeze , uit Afrika afkomftig
, geleek veel

naar de Egyptifche , doch was kleiner en ruig*

Hy bevondt zig, gelyk de twee eerften, in

het

(s) Blatta alba , Antennis flaWs. Syjï. Nat. X.

(6) Biatta cinerea, Thoracis clypeo viiiQio. U. L, M. Syft,
N*t. X. .

I. Deel. \. Stvk, H 3
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V. het Kabinet van haare Majefteit de Koningiq

XXVlf"
van Sweed

'

CD-

Hoofd-' De Heer Adanson, zynde , in den Jaare

stuk. 1752, aan de Kuft van Afrika, op de Rivier

Jeicnde
Vei "

Senegal cn daar omftree -":s
5

naï^ de Schade-

W* lykheïd der Kakkerlakken waar. Zonderling

was 't, dat, wanneer hy, 's avonds, een bos

van de Indigo-Plant in zyne Kamer leggen

liet^ des morgens verfcheide honderden zig

daar In verfchoolen hadden. "Zy zyn zo !as-

ipkt§> -egt hy, als zy gemeen zyn, op het

s , Eiland van Senegal Schoon naauwlyks de

„ dikte van een Vinger hebbende, doen zy 'er

„ ongelooflyke febade. Zy knaagen Linnen

,

„ Laken, Hout, Papier, Boeken; om kort te

5 , gaan alles wat zig voor hunne Tanden bloot

„ gefield vindt : ja zy taften zelfs de Aloë

s, aan , wier bitterheid alle andere Infekten

3 , verjaagt (*). Bovendien zyn zy walgelyfc

,, door de vuile Reuk die uit hun Lyf komt,

„ cn de verfchrikkelykfte Plaag van den ge-

„ nen, by wien zy huisveften; want zy ko-

„ men niet uit hunne Schuilhoeken dan des

35 nagts , en zwerven aan alle kanten door de

„ Vertrekken , alwaar zy een dergelyk geraas

„ maaken , als 'er zou zyn in een wel voor-

„ ziene

(*) Van bitter hebben cgtct olie Infekten geen afkeer.-

Men vindt Rupfen die van de Alfem leevcn , en Doktor

1 KündmAnn verhaalt , dat hy de zwaarte van een Pil

,

van eenig bitter Extrakt , door kleine Torretjes heeft zien

op-eeten. Vid. lesssk par

L

y o n n e t. Tom. I. p. zCo*
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„ zieneVogelvlugt. Met één woord; de Kak- V.

„ kerlak vermenigvuldigt zo verbaazende ; ^"^
„dat het een verderflyk ja zelfs gevaarlyk Moopd-

„ Dier zou worden, indien hy niet een me- STÜ&#

3 , nigte van Vyanden had". Daar zyn, naa-

melyk 9
Spinnekoppen en Haagdiflen , die 'er

op aazen , en zig , zo wel als deeze Die-

ren , in de Huizen onthouden. Ook is een E-

geitje , dat men binnens Huis opvoedt om de

Vertrekken fchoon te houden van dergelyk

Ongedierte, aldaar van veel dienft (*).

Op de Franfche Eilanden , die tuflehen de Hunne

Kaap der Goede Hope en Java leggen , alwaar de
y,imQn*

Kakkerlakken, gelyk in Ooftindie, zeer ge-

meen , en rriet minder vernielende zyn als aan

de Kuft van Guinee; hebben zy nog een an-

der Soort van Vyanden. De Heer C o s s 1 o n i

heeft , op Flsle de Franee , zekere Boor-

Wespen* waargenomen , die dit Ongediert, * Cuepts

hoe veel grooter ook dan zy, vernielden. Zie
7* K€*mH

hier de manier, op welke zulks gefchiedt.

" Wanneer de Wesp, na eenige maaien, als

„ om Roof op te doen, 't zy vliegende, 'c

„ zy loopendc , heeft gezwierd , en hy een

} , Kakkerlak ontdekt, houdt hy zig een oogen-

„ blik ftil , gcduureude het welke deeze twee

„ Infekten elkander fchynea asm te kyken

;

„ dan fchiet de Wesp , zonder verder talmen *

„ ylings toe, en, boven op den Kakkerlak

n gaan*

(*) VoUge au Stnegal. Paris. 1757. pag. l$$ , i$f«

1. Deel, X. Stuk, H 4



J20 BESCHRtVIN G VAN
V. „ gaande zitten, vat hy denzelven met zyne

XXV.il
* " Nypers om den Hals, of by den Kop, zig

Hoofd- „ middelenvyl omkrommcnde , om dien met
STüK

' „ 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-

3 , nigen tyd, 't zy vliegende , 't zy loopccde;

„ maar komt eindelyk wederom. De Kakker-

„Jak, bioodaartig vaa nacuiir, heeft alsdan

„ zyn kragten verlooren ; de Wesp vat hem

8 j by den Kop > en fleept het Infekt , agteruic

„ gaande, tot dat hy hetzelve gebragt heeft

„ aao een gat van den Muur, waar in hy het

s , wil bergen. De Weg is fomtyds laog, en

j, veel te lang om in eens ce worden afgelegd

;

„ alsdan ruft de Wesp nu en dan, als
?

t ware

II om Adem te fcheppen , en doet eenige

<» toeren, miflehien om den Weg te befpie-

3 , den : brengende vervolgens zyn Prooy ia

y s, behouden Haven f

\

" Somwylen hadt de Heer Cossigni het

*, pleifier van den Wesp te verbyfteren; ge-

5> duurende deszelfs afwezen veranderde by

s , den Kakkerlak van plaats , en dan hadt de

5 , Wesp veel werk om hem weder te vinden

;

„ ja flapte daar geheel af, indien hy wat ver

„ heen was weg gebragt. Toen hy denzelven

.,, gefleept hadt daar hy wilde , kwam nog de

„ zwaarfte arbeid aan. Het gat van den Muur

?5 was tte naauw om het Lyf van een zo groot

„ In*
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„ Infekt door telaaten; weshalve de Wesp, V.

„ die 'er agterwaards ingekroopen was, nahec ^Sf^
, herhaalen van eenige vrugtelooze poogingen, Hoofd-

„ eindelyk een ftout befluit nam. Hy kwam STÜK*

„ 'er uit , en beet de Dekfctiilden , ja fomtyds

„ ook eenige Pooten af, van het doode of

„ dervende 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 vanden

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-
VIf

werpige ingedrukte Groef op de DehfcbiU OrSmtsSu

den* pi.Lxxvm,

(*) Mm. pur l'Hift. des Inf. TOM# VI» Part. a. Mem. g»

PI. XXVIII. Fig. 2, 3.

(7) Bhtta ferrugineofusca, Elytris fulco oblongo imprefïo*

Faun.Suec. 617. Blatta Molendaria. MOUFF. Inf T38. £3,5.
COL» Ecpbr. 1. p. 40. T. j6. JONST. Inf T. 13. f. A. RAJ*
ïnjr. 61. 11. 1. FRISCH. Inf V. T. 3. RAJ. Inf 6%: n, l*

KALM. Itin. II. p. 45)6,

I. DEEL. X. S'TUK. H 5
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V. Decze Soort van Kakkerlakken , merkt L i n-

éT
^jf^

9 iïmvs aan, onthoudt zig in Amerika en het

Hoofd! Ooften, voornaameiyk in het Meel, Brood en

$wk. aadere Levensmiddelen , knaagende zelft Schoe»

nen en Kleederen. Hedendaags, zegt hy, is

dezelve gemeen in de Landfireeken , die na.

buurig zyn aan Moskovie; voor eenige Jaaren

heeft menze te Stokholm begonnen te zien,

doch in Finland hadt zy reeds overiang ge*

huisveft , en in de fmookerige Stooven der Lap-

landeren, Pyrten genaamd. Men noemt het

lafekt aldaar Tcrraka of Dracan* Des nagts

gaat het op roof uit , doch als men een Kaars

aanfteekt vlugt het fchielyk weg.

Door de Grieken werdt de naam van

MuAj^jV gegeven aan een Infekt f van groot-

te als een Cicade , witagtig van Kleur , dat

in de Molens of Bakkeryëo aasde op het Meel.

By de Latynen noemde men hetzelve ,#deswe«
gen , Blatta Pifirinaria en Mohndinaria , onder

welken laacften naam het befchreeven wordt

vanMoüFFETüs, Evenwel is het onzeker

,

of de Ouden daar door ook den Meel-Worm
en MeelTor verftaan hebben ; want het fchynt

dat de Kakkerlakken uit de Ooft- en Weftin-

diën afkomftig 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

Dui.tfchland , Switzerland , Italië ; ja tot

• in de Noordelyke deelen van Europa uitge-

breid 9
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breid , alwaar zy zelfs gemeener zyn , dan in V,

de Nederlanden ; om dat men , by ons, zo
xxvll!"

geen gebruik van Kaghel-Stooven maakt. Hoofd-

De Heer Kalm, die de Kakkerlakken zeer $TI7K:*

overvloedig vondc 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 uit de Weftindiën

overgebragt worden , oorfpronglyk zyn. Dit

befluit hy daar uit, dat men dezelven in de

groote Wilderniffen of Boffchen vindt, die 'er

beweften 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*

chss , en de Sweeden Eredame of Brotfcbaben ,

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, Spmtydsbyten zy de Lui-

den , in de Slaap, ook wel in de Neus en Voe-

ten. Een Grysaard, Kleinzoon van een der

eerfte Sweedfche 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-

fchrikt , wakker geworden , veel moeite deedt

I. DEEL. X. STUK. 0121
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V. om het Dier daar uit te krygen ; dat hem eii>

\x VII
L ' delyk

*
door zyQ °°r Vo1 Water te §ietea >

Hoofd' gelukte. Dceze Perfoon moet zeer vvyde

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 BofTchen , menigvuldig

loopen. Pie 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 genoegzaame verfchuU

ling tegen de Koude vinden. In 't midden van

February des jaars 1749, wanneereenige ou*

de rottige Blokken, om te branden, in Huis

gebragt waren , ontdekte de Heer Kalm daar

an 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 fluïmerende

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 dac Jaar , door de Woeflynen

v reisde , die 'er tuflehen de Engelfche en

„ Fran*

x •
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*, Franfche Volkplantingen gelegen zyn , en wy V.

„ des avonds, by een dikken rottigen Boom- xxw!"
„ (lam, aan den Oever van het Meir Cham- Hoofd»

„ plain, een Vuur maakten , kroopen zeer vee- STüK#

„ Ie Kakkerlakken uit het Hout ; als door de

„ Warmte en Rook opgewekt, en uit haare

„ Ruftplaats verdreeven zynde. DeFranfchen,

„ die zig toen in myn Gezelfehap bevonden

,

„ kendenze niet , en witten 'er ook geen

„ naam aan te geeven : ook wifl: men in Ka-

„ nada niet, dezelven ooit in de Huizen ge-

,, zien te hebben ; terwyl zy in Penfylvanie

,

„ zomen verhaalt , menigvuldig , by den Oogft,

„ rondom de Koornhoopen zwerven. Zy out-

„ houden zig , bovendien , in de Engelfche

„ Plantagiën veel in de Huizen , en zitten *er

„ gemeenlyk in de Spieeten , voornaamelyk die

„ in de Balken der Zoldering, 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*

te aan van drie vierden Duims. Wy hebbenze

hier wel van één > of één en een vierde Duims,

hoedanigen hy 'er hadt die te Orleans gevon-

den waren, wordende van hem de GrooteKak*

kerluk getyteld ; hoewel die veel te kort komt

by den Bofch- Kakkerlak van Suriname, in

Fig. 10. afgebeelcj. De Mannetjes dergcwoo-

1. Dekl. X. Stuk, HC
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V# ne Kakkerlakken, die hier met de Schepen uit

A™??" de Indien aangebragt, en in Fig. n. naar

Hoofd.'
' c leeven vertoond worden , zyn dikwils grooter

stuk. dan de Wyfjes, Fig. 12 (*). Beiden hebben

zy, op het Lyf , een roodagtig Kaftanjebruinc
j

en als gebrande Kleur, doch de Dekfchilden

zien wat geelagtiger. Door de Streepen, die

op dezeiven zyn, wordt zekere Oraale Plek

gemaakt 5 wanneer de Wieken zyn geflooten.

Het Wyfje heeft maar cenige 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 wei als de twee fpitfe aanhang-

fels by de Staart.

In de gene , welke gemelde Franfchman af-

beeldt , waren de Vleugels omtrent een derde

korter, zegt hy, dan het Agterlyf; daar de

onzen gewoonlyk dezeiven weinig korter dan

hetzelve hebben. Evenwel vindt men 'er ge-

lyk die van onze Mg. 14, welke de Wieken

en Dekfchilden r.og korter , ja naauwlyks half

zo lang hebben als het Agterlyf. Waarfchyn-

lyk zullen het maar Verfcheidenheden zyn,

van een zelfde Soort, gelyk 'er Doktor Sca-

lp o Li in Italic, alwaar hy de gewoone langte

op

(*) Wy bevinden het dus, in de genen die uit Ooftindie

overkomen. De Heer Gkoffuoy 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 ui Fig% n. is afgetekend.

ko'tgevleu-

geile"

3PI.LXXVIII.
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öp een Duim fielt, ten opzigt van de Kleur V.

vondt; naamelyk , i. Overal egaal Tegel- x^vn^
rood *

, 2. Bruinagtig met de Wieken ros Hoofd-

Roeftkleurig , 3. Zwartagtig met de Pooten STUK*

bruinros > hec Lyf van Dekfchilden en Vleu- Uft£Ï"fa
gelen ontbloot. Uit dit laatfte zou men mo- mw
gen denken, of deeze ook de Wyfjes waren;

doch men vindt ongevleugelde, gelyk wy 'er

hebben, zelfs helder geelagtig rood van Kleur.

Deeze Heer geeft de befchryving van een

Wilden of Bofch-Kakkerlak t van Italië, wel- J,
Bl*tta

Sylveftrtë

ken Pater Po da allereerft dus genoemd hadt,

zynde driemaal kleiner van Lyf dan de Gewoo-

ne (*). Men vindt deezen in Karniolle vry

gemeen, zo in belommerde plaatfen, als op o-

pen Graslanden en in het Kreupelbofch : hy

klimt by de Boomen op, 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 AgterJyf, en de Wieken

dan de Dekfchilden: het Wyfje dat korter is

én dikker , heeft dezelven zo lang niet als

het Agterlyf , en de Wieken zyn korter dan

de Dekfchilden. Het Jong , zegt hy , is onge-

vleügeld, met enkele ftompjes van Wieken en

heé ,

(*) Corpus triplo certe minus quam in prior*. Ik geloof

dat hy korter meent.
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V.
Afdeel
XXVII.
Hoofd*
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Voorttëe-

ling.

* Penis

Het Ey.

het Agterlyf aan 't end rond. Hier door zsj

hy het Masker verdaan van deeze Infekten >

die ook ccöige Verandering of Geftaltewiffe-

ling ondergaan ; gelyk wy thans zullen be-

fehouwen.

Het Masker der Kakkerlakken verfchïk, 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 de afgelegde zwar-

te Huid te voorfchyn , wordende eerft roodag-

tig, dan allengs bruiner, en eindelyk fomtyds

geheel zwart. Het Mannetje heeft de witte

Schaft* altoos een weinig tot het Lyf uicftee-

kende, en de eigenfchap van het Wyfje, in

het Eijerleggen, \% zeer zonderling. Hetzelve

draagt haar Ey , na dat het in haar Lyf tot vol-

maaktheid gekomen is , lang met 2ig om in de

Geboorte; dat vervolgens een weinig uitge-

fchooven wordt, zynde in 't eeril wit, doch

het uitpuilende gedeelte Roozekleur, en wor-

dende allengs Kaflanje-bruin.

E Wanneer dit Ey een der grootflen is, die

„ omtrent een half Duim lang vallen , dan heeft

„ het aan de zyde eenen fcherpen uitfteekende

„ Rand van agttien Tanden, zegt Frisch,

„ en agt ovaal ronde Plooijen, tuflchen wel*

„ ken wederom zes ftreepen zyn, Deeze Tan-

„ den dienen , op dat de Leg met haar bovenfte

3, gedeelte het Ey zo veel te beter vaft zou

„ kun-
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» kunnen houden, het welk geduufig, eveü V'.

5, als met dergelyke getande Raderen gefchiedc,
^xvil'*

„ een Tand of Plooy verder uitichiet, totdat Hoofd!

„ het twee derde deelen bloot gekomen is. STÜK-

„ Zo dra het dan , aldus , in de Lugt genoeg-

„ zaame hardheid gekreegen heeft \ laaten zy

g het vallen , en fchuiven » met de Agterpoo-

3, ten 3 de Klepjes van de Leg weder famen, die

5> verder met de fpitzige Stekels > welke aan

9i de leden of gewrichten der Pooten zyn *

3, fchoon afveegende (*). Geen van beiden

„ wordt ouder dan een Jaar, en het Wyfje

„ kan naauwlyks alle Wecken zulk een Ey
„ tot rypheid brengen; maar, dewyl de Voort-

3, teeling het geheele jaar door gcfchiedt, zo

3> is de vermenigvuldiging van dit fchadelykc

# Infekt fterk genoeg '\ Wy hebben de na-

tuurlyke Afbeeldiïig van zulk een Ey 5 in Figk

131 hier nevens gevoegd.

Men verbeeldt zig , in 't algemeen , dat de

Kakkerlakken voor 't Licht fchuuw zyn, ea

de Ondervinding leert , dat zy daar voor

vlugten : weshalve men dezelven noemt Luci*

fuga. Ook zou men mogen denken , dat zy j

door geduurig Licht in de Vertrekken te hou-

den, daaruit te weeren waréa: dech Frirch
heeft

(*) Pr 1 s c H fchynt re fiellen* dat uit ieder Ey maac

een Jong komt ; doch behalve dat wy het tegendeel meenen

bevonden te hebben, doordien de Eijeren in Kamertjes of

Hokjes zyn verdeeld: 20 is het ook, wegens de grootte van

het £y , wat ongelooüyk.

I. t)EEL. X. STUK. I
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Hoofd
stuk»

V. heefc ia Duitfchland, alwaar zy zeer gemeen

XXVll'
ĉhynen te zYn > bevonden , dat deeze Infek-

ten daar aan gewennen. Zy vlugten , derhal-

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

5, Planken van den Vloer op kruipen; zynde

5, zulks te kennelyker , dewyl men het Ver-

3, trek met wit Zand beflrooid hadt, dat ge-

„ lyk geveegd was. Zy fchuwden het Licht

„ niet, maar, als ik my bewoog en op wilde

„ (laan, kroopen zy weg. Wanneer deeze

5) Schepzels zig by dag lieten zien , zouden zy

3, niet alleen , wegens hunne zwarte of bruine

3, Kleur, van Menfchen en Vee vervolgd en

3, gedood worden, maar ook, wegens de breed-

„ te en weekheid van haar Lyf , aan veel be-

,3 fchadiging onderhevig zyn ".

Deeze Autheur heeft eenige Middelen voor.

gefield, om dit fchadelyk Ongediert te vernie-

len. De naaden van Houten Vloeren , in Ver-

trekken daar men veel met Meel omgaat, zege

hy , moeten wel digt geftreeken zyn r zo men

dan nog ergens een Gat vindt, doodt menze

met kookend heet Water daar in te gieten , of

legt 'er kleine Plankjes , met Vogellym beftree-

ken* rondom heen; daar dan alle Nagten eea

deel in hangen blyfc , totdat zy allen weg zyn.

Mes

Middelen
omze te

vernielen.
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Met den Damp van brandende Zwavel in hun- V,

he Gaten te blaazen , helpt men dit Onge>
xxvjf*

dierte ook om bals, Op de Dorpen*, daat Hoofd.

men , wegens de veelheid van Hout , de Wan» STUK*

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, Eakovens,

Haarden en wat dies meer is. Om die reden

heeft men deeze Torren ïnMoskovie zo menig-

vuldig > dat de Regeering opentlyke Beveeleu

heeft laaten uitgaan , 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 ên verbrande.

Tot verhoeding kan dienen? dat de Vloer i

óf ten minfte de Wanden der Bakkeryën, van

Steen öpgemetzeld, en met Kalk beftreekeö

worden : Want in Steen neftelen zy niet. De
Ruilen noemen deeze Infekten Drakan, tnis-

fchien van het Latynfche woord Draco, of 't

Neder - Saxifch Drake : gelyk men ook in

Duitfchland iets , waar van men Vyand is
5
een

Draak gewoon is te noemen (*}.

Het is niet onwaarfchynlyk , dat de Kakkei> GébmÉu

lakken , zo wel als de Meykevers , en de Meft-

of ftinkende Keider-Torren , die Blattê ftètidë

plagten genoemd te worden, (reeds onder de

Meel^

(*) FRisch /«/. V. Th. pag. 15,

i. DEEL. X. STUK. ï £

\
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vr Meekorren befchreeven*,) ook van eenigGe-

Afdrel, ^ruik ïQ de Geneeskonfl: zouden kunnen zyfl.

Hoofd-* De Ouden hebben Voorbeelden bygebragt om
stuk. aan te toonen , dat die Soort, welke in de Meel-

* Bladz* **• molens huishoudt, na het aftrekken vanden

Kop, door aanwryvicg 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.

vul. (8) Kakkerlak die geelagtig is , met de Dek.

Lappomca, fchilden 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 3 die zich in de

Boffchen onthouden ; onder de Schubben van

den Vifch, welken zy ongezouten droogen,

en die 'er , dikwils , op één Dag 9 geheel van

opgegeten wordt. De grootte is als die van

een groote Vlieg.

Geeie. De Heer Geoffroy zegt dat een derge-

pLLxxviii.jyke, 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 geelagtige,

waat

(8) Blatta ftovesccus, Elytiis ulgto maciüatis, Faun. Smc.

fis*
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waar van wy de Afbeelding geeven in pig. 15. V,

De Mannetjes van deeze , zege hy , hebben ^v^fJ?
het Borftftuk zwart, met geel gezoomd; de Hoofd.'

Dekfchilden bruiner , en fomtyds zwart ge- STÜK

vlakt, de Poocen en het Lyf zwart: de Wyf-

jes zyn, uitgenomen de Oogen, geheel geel

of geelagtig. In de Mannetjes komen de Dek-

fchilden ver over het Lyf heen; in de Wyfjes

niet: zy zyn zeer fraay Vederagtig geftreept,

het welk Linn/eüs ook in gemelde Lap*

landfche waarnam. Wy vinden deeze, byons,

in de Bakkeryën.

(9) Kakkerlak die langwerpig is en bleek- jx.

bruin , met twee Stippen en een Maant- OMcKgat*.

... _ Langwer»
je 7 die zwart zyn , op het Borftftuk. pigc

De Heer Rolander heeft deezen in A-

merika waargenomen. Hy is langwerpig gelyk

een Spaanfche Vlieg en bleek Tegelrood (<%

met de Sprieten zwart en geknodft , de Poo.

ten zeer ruig. Het Borftftuk is rond , bultig

verheven , glad , bleekbruin , van agteren met

een zwart Maantje , in 't midden met twee

zwarte Stippen als ge-oogd.

XXVIII. HOOFD-

(9) Blatta oblonga Hvida , Thorace pun&is duobus Iunulaque

tiïgris. Syfi* Nat. X.

(*) Pallide tefiacea ftve livida, zegt LlNN^US. Hier

uit neem ik gelegenheid, om thans het woord lividus bleek-

bruin te vertaaien.

I DlJ.L. X. STUK. I 3
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V.

^
XVIiï

- XXVIII. HOOFDSTUK.
Hoofd-
STUK.

Eefchryving van '£ Geflagt der Krekel en,

tot het welke ook de Springhaanen in 't alge-

meen, en derzelver byfoorten, gelyk de Spook-

jes of Scharminkels en Wandelende Bladen

,

zyn thuis gebragt; van welker eigenfcbappen %

Levensmanier , en gebruik , als ook van het na*

deel, dat zy toebrengen, omflcindig gefproken

nyordi.

Jfaam. TTet minde deel der Infekten, die tot dit

%* Geflagt behooren , worden gemeenlyk

Krekels genoemd. Lïnn^üs heeft niet

alleen alle de Springhaanen , maar zelfs 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 hec

getal der Leden van de Voeten, evenwel,

dat de voornaame onderfcheiding by den Heer

Geoffroï 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.

Kenmerken. De Kenmerken , volgens onzen Autheur

,

zyn; dat zyden Kop knikkende, metNypers,

en vier Proevertjes daar aan hebben : de Sprietga

Borftelagtig : de Wieken Dakswyze afloopen-

de,
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Hoofd*
STUK,

Soorten^

de , de bovenden 5 dat is de Dekfchilden , buig- V.

zaam en Vliesagtig. Ook zyn de meeden met xx^m
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 5 indien 'er een vereenigd Kenmerk plaats

had (*>

Onder de Soorten van dit Geflagt, die ten

deele Europifche, ten deele Uitheemfche zyn,

heeft LiNNiEüs zes Afdeelingen gemaakt,

pnderfcheiden doorbyzondereBynaamen. GryU

li Mantes of Spookjes zyn , die de Agterpoo-

ten veraf geplaatd hebben van de Voorpooten

:

Acrida, met een fpitfen Kop: Bidl®, met het

Bordduk van boven fcherp: Achetm of Kre-

kels met twee Bordels aan de Staart, waar

onder ook de Molkrekel behoort: Tettigonm,

wier Staart, in deWyfjes, als een Zabel is %

en eindelyk Locujl® of Springhaanen , die de

Staart eenvoudig hebben. Van de eerden zyn

tien, van de tweeden twee, van de derden zes,

van de vierden vier, van de vyfden zeventien,

m van de zesden twintig : dus in 'ft geheel ne-

gen-en-vyftig Soorten , door hem aangetekend.

EER.

(+) Gryllos cum Blattis, ordine naturali jungerem Heim*

l>teris , fï Chara&er obtineretur combinatis. [Syjïn ftau X9

pag. 43 3.

I. DEEL. X. STUK. I 4
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T.

Gigas.

Groot
Spookje,

y. EERSTE ARTIKEL.

Hoi"-
1
' RTL LUS MAN Tl S. Spookje.

Met het Borftftuk langwerpig en nagenoeg

egaal van breedte : de Voorpooten

zeer ver af van de anderen.

(i) Spookje dat het BorJIJluk Spilrondagtig

en ruuw 9 de Dekfcbilden kort, ds Poo-

ten gedoomd betfu

Tot de Infekten van dit Artikel gebruikt

Linn&us den Bynaam van Mantis , een

Griekfch Woord 9 dat van ouds in gebruik

ichynt geweefl: te zyn, om een Byfoort van

Springhaancn te betekenen , groenagtig van

Kleur, lang van Lyf en Pooten , die het on-

ophoudelyk bewoog. Sommigen merkten het

aan als cqu Voorlooper der Springhaanen , en

dus als een Voorteken van Gebrek of Hon-

gersnood. " Daar is een groene Springhaan

,

99 Mantis genaamd , zegt Suf das, die zig

§9 traaglyk beweegt , en op welker beweegin-

„ geo fommïgen lettende, waarzeggen £*!*•

In Italië is nog hedendaags 't woord Stante ia

gebruik voor zulke Infekten ; gelyk wy (Iraks

zul*-

fi) Gryllus Mantis, Thorace teretmsculo fcabro, Elytris

brevibus, ' Pedibus fptnofis. M. L. U« Syft, Nut. X. Gen.

19*. Roes. /«ƒ.11. Gryll, T.XIX. f. 9,10. Bradl,
Nttur. T. 27. f. 6»

(*) Vid. citat , apud Aldrovandum, ubi
L
tamcn

Gsxcd. aiitcr interpretata, font.
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Kullen zien. Eenige dergelyken uit de Indien, v*

selyk deeze en de volgende Soort , noemt men ^ fdee£*
XXViïf

Spookjes, waarfchynlyk wegcos de zeld- Hoofd*
zaame Geftalte. stuk.

Schoon onze Autheur hier de Afbeeldingen sP?°kjt.

aanhaak, welken Roes el van twee dergely-

Ice Infekten heeft gegeven ; geloof ik, egter,

dat van hem die bedoeld worden, welken men

op Plaat LXXVIL van Seba afgebeeld vindt

,

hoedanigen ook de HeerW. van der Me ij-

len heeft, zynde insgelyks Reusagtig: want

decze hebben de Vleugels zeer groot , gelyk

Linn^üs zegt, en de Dekfchilden zynonge-

vaar half zo lang als het Agterlyf (*). Ue lang-

te daar van heb ik, by gcmelden 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 5t geheel,

bleekgraauw. Het Borftftuk bevind ik een

Duim lang , Spilrondagtig en met verhe-

ven Pukkeltjes bezet te zyn. Dit alles komt

zeer wel overeen met de opgegevene Ken-

merken.

Niet veel verfchillende is d£ gedaante van Groen

die twee Groene Spookjes, ook uit Ooftindie sPookJe*

afkomftig, welken gemelde Heer heeft, en/^*f
IXf

waar

(*) Elytra Abdomine dimidio breviora : Al* maxim*»

Syft. Nat. X. p. 42 5>
'

t* Deel. X, Stuk- I 5
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V. waar van zyn Ed. my het eene , tot het maa-

yxvfiï
^en vaa 0Dze Afbeelding , heeft medegedeeld.

Hoofd/ De langte derzelven is omtrent vyf Duimen
stuk. en je difaQ van het Lyf f jn '

c midden , meer
spnfy*

fan 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 s

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 van de Oogen en het Borftftuk

roodagtig met een weinig groen , dat , even

als van verdorde Oranje Bladen, op de Dek-

fchilden en het voorde gedeelte der Vleuge-

len plaats heeft. Wy zien uit dit alles, dat

het die niet zyn , welken op de LXXVIIIfo

Plaat, in 't IV. Deel van Seba, Fig. 3,4.

vertoond worden.

Dewyl de Meer 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 hec

tegendeel fchynt te blyken uit het keurlyk af-

g«-
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gezette Werk van de Viflchen der Molukkifche

Eilanden, in 't jaar 1754 uitgegeven (*), al-

waar het Mannetje en Wyfje van deeze Infek-

ten , die men 'er Springhaanen van Ambcnno^mt^

nagenoeg even groot , doch merkelyk in Kleur

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 t>y 5 ) in ftaat om de

3 , Vingers af te byten van de genen , die hun

?
, aanraaken. Men heeftze 'er oneindig veel,

,, Zy gaan troepswyze ; zwemmen over de Ri-

„ vieren , vreeten de Vrugten op , bederven

p de Gewaflen en verwoeden dikwils het gant-

£ fche Land'* (§>

V.
Afdeeu
XXVJII.
Hoofd-
stuk.

Spookje*

(2) Spookje dat bet BorJIJiuk Spilrondagtig en ir. •

gedoomd , de Dekfchilden zeer kort heeft , *ffi**,$

en d§ Pooten weerloos. keu

Een Qoftïndifch dat zig , gelyk het eerftge-

mel-

(*) PoïJJons des Motucques^ par Monfr. RENARD. in fo-

lio» Amfterd. 1754.

(f) La Sauterelle male d'Amboine. Plt 5 XXXIII. N. iss*

& la femelle. N. 166*

(§) Hier uit is
J

t 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 , Elytri*

brevhTimis, Pedibus inermibus. M, L, ü, Syft, Nat. X% ^
I. Deel. x. Stuk,

^
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V. melde, 't welk uic Ambon afkomftig was; in

Afdeel,
[iet Kabinet van haare Koninglyk Sweedfche

Hoofd-* Majefteit bevondt, hadt de gemelde Kenmer-

STUK. £en 5
en de Dekfchildcn van hetzelve, in 't mid-

SchtrminktL
^Qn verhevenrond gekield , waren uïtwaards

,

dat is van agteren , of aan de rug-zyde , zwart.

De Bynaam, die door Linnjeus aan deeze

Soott gegeven wordt , fchynt veeleer die van

Roes el, welke op de voorgaande Soort aan-

gehaald zyn, en door fommigen Scbenmnkels

genoemd worden, wegens de fchraalheid van

het Lyf, te bedoelen; hoedanigen men hier

ook by de Liefhebbers vindt. Dat fommigen

ongevleugeld zyn , zou miffqhien daar van daan

kunnen komen , dat deeze Infekten voor de

Verandering,, gelykerwysdeSpringhaanen, nog

geene Vleugels hebben. Men vindt 'er , op

Tab. LXXXI en LXXXII. in 't Vierde Deel

van Seba, verfcheidene afgebeeld, die door

de dunte van het Lyf en de langte der Poocen

waofialtig zyn.

De gedagte Autheur , die het Lyf van deeze

Spookjes by een verdord Berkeu Takje verge-

lykt , oordeek dat zy by Petiver voorge-

fteld zyn onder den naam van de kleine Bra/ï-

Haanfche, naar een Penne-Schaft zweemende Spring*

baan, Arumatia genaimi* met gevlakte Pooien*

By Marcgraaf hadt hy 'er twee gevon-

den, waar van het eene, volgens de befehry-

y.ing, ja zelfs in de langte van zeven Duimen,

nagenoeg fcheen overeen te komen met zyne

tien-
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tiende Figuur, Aldaar werdt aangemerkt , dat V.

dit Infekt de Menfchen befchadigt door bet
xxVJlï.

fteeken met zyfacn ADgel , wanneer het met Hoopd-

Handen of Voeten gedrukt wordt , veroorzaa-
STUK#

kende als dan door het geheele Lyf eenZidde-

ring, die egter niet gevaarlyk is, dewyl men-

ze door het opleggen van een Wortel of het

beftryken van dè lydende plaats met Palmboom-

Olie, ligtelyk kan wegneemen. De Slaaven

in de Weftindiën noemen deeze Dieren , des-

wegen , Musquieteh-Mama ; als de ergften zyn- ,

de van de Steekende Muggen , niet om dat de-

zelven daar uit voortkomen zouden. Die onge-

vleugeld zyn worden, volgens Edwards, Wan*

delende Stokjes geheten , en de Spookjes noemt

men , bok wel , gevleugelde Scherminkels.

C3) Spookje dat het Borjiftuk getand , het bo* in.

ventte der Pooten ovaal gevliesd heeft. sicdfoiius.
J 6 J

Wandelend

\ Verwondert my geweldig , dat L i N n je. ü s,

de Kenmerken willende opgeeven van dit In-

fekt, niet fpreekt van dat gene, 't welk, in

den eeröen opflag , deszelfs onderfcheïding

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 , Femoribus ova-

tïs membranaceis. M. JU U. Syft, Nat. X. Koes. ƒ»ƒ, ÏX.

Gryll. T. 17. f. 4/5.

L BE£I. X, STUK*
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HOOFD-
STUK,

Wandelend
BUd.

V. zonderlinge Geflalte als gcfchikt fchynt orri

XXWlï' ^es ^eD ĉ^en Oog te bedriegen, en in fommi-

gen den fchyn te gecven van Boombladeren

die leeven , ja zig beweegen , en van de eene

plaats naar de andere voortgaan ; terwyl de

zagtegang hun den naam toe- eigent van Wan-

delende Bladen.

Die Soort , welke door R o e s e l afgebeeld

is, zynde zo wel ais de voorgaanden uit de In-

dien afkomffig, heeft, geiyk onze Autheur

meldt, het Agterlyf ovaal of langwerpig breed

en Vliezig plat ; de Dekfchilden groenagtig geel,

van gedaante als Laurierbladen , aan elkander

evenwydig: doch de Dekfchilden zyn in dezel-

ve gefronfeld of gekreukt , dat niet in alle dee-

ze Infekten plaats heeft. Des is ook dat van

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.

Pi. LXXIX.

IV,
Gêngylodes,

Podagra-

Schermin.

(4) Spookje dat het Börjlftuk Haairig heeft ,

de Dyen der Voorpooten uitkopende in een

Doorn, die der andere Vooten gekwabd.

Uit

(4) Gryllus Mantis, Thorace' ciliato, Femoribiis anticis

fpina terminatis; reliquis lobo. M. L. U< Gryllus Thorace li-

ineari , Alarum longitudine , margine denticulis ciliato. Amtzn*

Acad. I. p. 504* Mantis. ALDR. In/, t. 13. f. 21. Gaayara»

MAKC GR. Braf. 246. Phïl. TranfaB. N. jol. T. 2<o«

f. 3. RO.E S« In/4 II. GrylltT, 7. f. i, zi y%
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Uit de driederley Afbeeldingen , welke men V.

van deeze Soort by Roe se l heeft, blykt
x™vilT

dat men dezelve $ met het grootfte regt , Scher- Hoofd-'

iuinkel zou kunnen noemen. Anderen , egter, STÜU#

brengenze tot de Wandelende Bladen t'huis:^^^
dewyl de Dekfchilden, als het Diertje zyne

volkomenheid erlangt , taamelyk groot en Bla-

derïg zyn. De knobbeligheid der Pooten , on*

dertuffchen , geeft 'er den naam aan van Poda*

gra-Scherminkel. Het Infekt, dat men oudtyds

Mantis plagt te heeten, en dat nog hedendaags

in de Zuidelykc deelen van Europa , ja ook in

Vrankryk en Duitfchland gevonden wordt, be-

trekken fommigen hier toe,- doch de Afbeel-

dingen , door den fleer Heyde, die het op

Ceylon uit een Boom hadt zien vallen , aan

Roes el medegedeeld, toonen een aanmerke.

lyk verfchil tuffchen dit en het Italfaanfche

,

dat tot de volgende Soort behoort. Zulks

fcal nader blyken uit de befchryving van het

gene men vindt in de Verzameling van Suri.

naamfe Dieren, welke , in den ja are 1747,

door den Heer Grill, Burger van Stokholm

en Lid van de Koninglyke Akademie , aan den

Heer Linn^us, ten diende van 't Kabinet

van Upfal , vereerd werdt; luidende als volgt.

„ Het Lyf is geel, een Vinger lang: de

,, Kop Homp driehoekig met het Voorhoofd

„ geel en twee Borftelagtige zeer dunne Sprie-

3, ten , waar tuflchen drie Buisjes in een drie-

3, hoekige plaatzing. De Lip is ongefpleeten*

I. Deel. X, Stuk% n met
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V. *, met kleine Nypertjes op zyde, en bfftine

xxvilï " Proeverc
J
es onder den Bek

- Hec Borftftuk,

Hoofd/ h zeer lang en overal egaal van breedte, wei*-

stuk. ^ njg rond, is aan de kanten bezet met zeer

sièÈS&f» kleine TaDd
J
es en hecft een rondagtig uit-

„ fteekzel van vóoren. De Dyën van het eer-

„ fte Paar zyü eenigermaate driehoekig, van

„ vooren getand , naauwlyks zo lang als 'c

-, Borftftuk , aan het voorde daar van , onder

3 , het uitfteekzel, ingeplant;. De Schenkels,

5,
ter langte byna van de Dyën , zyn breeder

„ en platagtig op zyde , van agteren tweevou-

*> dïg 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

„ famengefleld is , voorzien. Het Agterlyf

„ is langwerpig, breed en plat, met van on*

„ deren de Dyën van het tweede en derde

„ paar Pooten , die zeer kort zyn en onge-

„ doornd, daar aan gehecht. Derzelver Schen-

,, kelen beftaan uit twee dunnePypen, zyn

,, ongedoornd, en hebben aan het end vierle-

„ dige Klaauwtjes mét dubbelde Nagelen*

5, 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,

3 ,
digtft aan den buitenrand , die , zo wel als

„ de gezegde Rand , geeler en verhevener is«

„ De onderfte Wieken zyn langwerpig ovaal,

„ Vlic-

i

•

t
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9i Vliezig, geflreept en met geele Vlakken V>

5,
ruitswyze getekend".

xxvffil
Men hadt, te Upfal, ook een andere, aan Hoofd-*

deeze gelyk, maar kleiDer en bruiner > met de STÜK-

Wieken van het Agterlyf korter, gewolki; \ sJSgJjc

de Staart verhevener; de Bovenlip ovaal, we-

derzyds getand : de Onderlip van onderen

tweepuntig ; aan de zyden ingeboogen , ftomp.

ï)eezen hieldt men voor het Masker* van den *Puppê

voorgaande: want het maakzel van het Borft-

ftuk, den Kop, de Sprieten en Pooten, was

eveneens.

(5) Spookje dathetBorjlftuk tffen en een wei* v.

nig gekield heeft , de Dekfchilden groen DultCch

en ongevlakt.
w
%ffi*

Op deeze Soort fchynt de naam van Mantis

of Mantei , in de gemcene uitfpraak Mante,

die Waarzegger of Sant betekende , toegepaft

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 Pregue-Dieu; zy
houden het voor kwaad, hetzelve te dooden

of te befehadigen. Men vindt het in de mid-

delde deelen van Vrankryk , gelyk in de Pro-

vincie van Orleans ; doch omftreeks Parys is

hee

(s) Gryllus Mantis
s Thoracfc l^vi fubcarinato, Elytrisque

Viridibm immaculatis. Roes. Inf. II. Gryll.T, x, z~

I. Dïejl* x. Stuk* K
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V, het zeer zeldzaam. In de bovenfte deelen

vv??m
# van Duitfchland, daar het in de Wyngaardeó'

Hoofd, dikwils voorkomt , noemen de Ingezetenen

stuk. hetzelve das Wonderende Blad, en, dewyl wy
W
£Ud[

end
het in de Nederlanden niet hebben , zo wordt

het van ons het Duitfcbe Wandelende Blad ge-

tyteld.

Roes el vertoont dit ïnfekt in vierderley

geftalte of gedaante: de eerfte gelyk het is'

voor zyne laatfte Verandering , wanneer hec

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 gel ykt naar dien van een Rombout

óf Juffertje* dan naar dien vaneen Spriöghaan;

waar uit dan ook tebeduiten was* dat het niet,

gelyk de Springhaanen , van Gras of Koornge-

was en Kruiden , maar van andere Iafekten

leeft. Dat het niet fpringen kan oordeelt hy

uit de Pooten blykbaar, ten miïïfifë vermoede*

lyk te zyn. De Voorpooten munten zeer, in

dikte etïfterkte, by de anderen uiteen wor.

den van het ïnfekt doorgaans geboogen ge-

houden. Zy zyn met fcherpe Stekeltjes bezet^

en dienen waarfchyr.lyk, 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

fet verfchïllcnd polluur , aantconen.
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Zie hier wat de HeerG e o f f r o y , die 'er uit >7<

het Orleanois gekregen hadt , daar van 'zegtr De 'xxVlil!

langte was twee Duimen, ën de breedte van Hoofö.

het Lyf een half Duim: maakende dit tnfekc
mm̂

i
Ji f-i 1 r 1 Tr Wandelt rë,

een zonderlinge figuur. Het heeft den Kop sd^

klein en plat, met twee Sprieten die Draad-

vormig en vry kort zyn. Aan de zyden vaa

den Kop heeft het twee groote Netswyzte <ea

daar boven twee kleine gladde Oogen \ 't geen

'er vier in 't geheel maakt. Het Borltftük i$

lang, fmal, gezoomd, met eene verhevenheid

op 't midden, overlaogs, en eene indrukking

overdwars op het derde van de langte,. De

Dekfchilden 7
die twee derden van het Infekt

bedekken, zyn JSIetswyze geweven en leg-

gen kruislings over elkander , bedekkende de

Wieken die doosfehynende en ge-aderd zyn.

.Het heeft dè Agterpooten laogft, de middel-

den korter," de Voorpooten zeer kort en &ll

of breed. Het ruft dikwils op de vier agtér-

ften alleen , houdende de twee voorden öpge*

heven, en tegen elkander aan gevoegd. t)ié

geeft 'er de biddende Geftake aan, en het

Landvolk houdt het voor een Wegwyzer/ sttf

de gedagte Voorpooten nu regts dan links uit.

ftrekkende. De Kleur is overal een weinig

bruinagtig Groen , inzonderheid in de Ouden s

want de Jongen zyn bykans Grasgroen, fiefc

legt zynè Eijeren opgehoopt tot een halfrond

Bondeltje 3 dat aan de èene zydè plat is
9\êo

ft aar in twee ryëo zyn van langwerpige BöJlët«

L éell, x. sivüi K I fèf|
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V# jes, overdwars geplaatft , met eene overlang-

Afdeel. fe ry van Schubben j die Dakswyze over el-

HoofD'" kacider leggen, en de famenvoeging van de

stuk, twee ryën der Eijeren bedekken. Dit geheele

W
Biit

nd Bondekje is ligt, en als uit dunParkement be-

ftaande (*)

Scheuchzer hadt zodanige Infekten , zo

gevleugeld als ongevleugeld , in Switzerland

ontdekt en daar van de Afbeeldingen aan P e-

TiviSR gezonden, diedezelven, in de Verhan-

delingen van de Koninglyke Sociëteit van Lon-

den , aan 't licht gegeven heeft (f). Toen

Schfuchzer dezelven aan Valisnieri
vertoonde, melde deeze hem, dat hy 'er ook

gevonden had in Italië; dat zy hem, door zy-

ae 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 het Wyfje. Het Infekt,

zeid hy, wordt van de Spaanfchen genoemd

Saltamonte , van de Livorners Cavallo verde $

zyn Vrienden noemden het Gryllo - Centaurus ,

en hy zelf Araneo-Locufta , dat is Spinnekop-

Springhaan. Het Wyfje was doorgaans groen

van Kleur en daarom noemde men hetzelve

Groea

(*) Hijï. des Ivf. em\ Paris. Tom. I, p. 400.

(|) Te weeten op de aangehaalde plaats , Phil. Iranf.

N. 301. Tab. XX. Fig. 2, 3. Want dat die den Indiaanfchca

Podagra-Scherminkel zouden afbeelden , komt my niet waar-

fchyulyk voor^

- •
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Groen Paardje (*). Hy hadt waargenomen, V.

dat het een Roofdiertje was , maakende jagt «L *^*

op Vliegen, Krekels, kleine Springhaanen; ja Hoofd-"

ook die van zyn eigen Soort verflindende
, ge- STÜK-

]yk de Spinnckoppen doen. Voorts was het w%Sf
hem gebïeeken, datdeWyfjes tweeJaaren oud

moeden zyn, eer zy konden vcortteelen, en

dat zy dan Neftjes maakten , van grootte als

een Haazenoot , doch langwerpig; welke de

Boeren , wegens de gedaante 3 Cicala fecca

noemden. Hoe ouder het Wyfje was, zegt

hy , hoe grooter Neft en hoe aanzienlyker ge-

tal van Jongen , die fomtyds 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,

JSiïettegenfiaande deeze Infekten zo gemeen

waren in Italië, moet men zig verwonderen,

dat Doktor Scopoli geen één van deeze

Biddertjes in Karniolie gevonden heeft. Hy
befchryfe het, volgens zodanig een Voorwerp,

dat hem uit Ooftenryk was toegekomen. In

de Verhandelingen der Keizerlyke Akademie

wordt ook een dergelyk Infekt afgebeeld , en

daar omtrent aangemerkt , dat het zig ont-

houdt in Spanje en Italië , en verfchillende is

van

(*) Men zal, ©m de gelykfnis nog verder te brengen f

aan deeze Diertjes, die eenigermaate Paardagtig zyn van Ge»

flslte , in 't Werk van Johnston ook kleine Staartje^

gemaakt hebben; die egtcr hun gantfeh onnamurlyk zyru

}• Deill, X, Stvh, K 3
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van Kleur, zynde groen, geel of Afchgraauv/.

3j "De Turken houden dit Infekt ,~ dat ook

9 , in Afrika is te vinden, (zegt men aldaar,)

„ voor Heilig : dewyl, wanneer zy het vin-

3, den, het hun met zyne Armen aantoont,

„ waarMocha, hun Heiligdom
,
gelegen is".

(6) Spookje iat het Borfifiuk effen > de Dek-

Jcbilden groen; de Vleugels meteen zwar-

te Vlak , mn voorm rosagtig beeft.

De voorgaande Soort heeft het geheeïe Lyf

groen, zo onze Autheur aanmerkt (*); dat eg-

ter merkelyk fïfydc met de Afbeeldingen van

Roes el, die door zyn Ed ; aangehaald ^yn„

Deeze is klein, zo hy getuigt , en heeft een

groote zwarte Vlak in 't midden van de Wiek

,

die met bruin Netswyze doorweven is. Men
kaozedan, met reden. Gevlakt noemen. Bei-

de deeze Soorten heeft de Heer Brander
in Afrika waargenomen.

yiï.

Ridder.

J4.LXXIX.

(7) Spookje dat bet Borftjluk eenigzins mig-

haairig, de Dekfcbilden geel heeft met

een Roefikleurig Oogje*

De oudtyds vermaarde Pis o merkt aan,

dat

(s) Gryüus Mantts, Thorace Ixvi , Elytrls viridibus, Alis

tnacula nigrë, antice rufescentibus. SyjI.Nat. X.

(*) Corpus totum viride. Syfl, Nat. X. p« 42^.

(7) Gryllus Mantis. Thorace fubciiiato, Elytris tfavisoce£.

to fcrrugineo. M. La Ü. Me k. Sur. t. 66.
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dat in de Indien zekere Springhaanen gevon- V.

den worden , welke de Brafiliaanen Caaira of
xxvni'"

Gaaira noemen, en die niet alleen de gedaante, Hoofd-

maar ook de Kleur hebben van Boombladeren. STUK*

. r . r . . Wandelend
Sommigen , zegt hy , zyn fnfen groen , ande. Blad.

ren bruingeel, als verwelkte of verdorde Bla-

den. Die van deeze laatfte Soort zyn by ons >

gemeenlyk, bleekgeel van Dekfchilden. Hy
merkt aan , dat de Amerikaanfchen van de Ica-

liaanfehen, welken de Ouden onder den naam

yan Marnes hadden voorgefteld , verfchilien,

door een zeer langen , dunnen , overend ftaan-

de Hals te hebben* als een Kemel, Hun Lyf

is glad? naauwlyks een Duim lang, aan beide

enden fpit$, en over 't midden van de Rug

loopt, in de langte, een verheven regte Lyn,

met Vezelen fchuïns daar af gaande , die het-

zelve als een Boomblad verdeelen. De Kop

is driehoekig, met dunne Sprieten, en twee

uitpuilende donkerbruine Oogen. De twee

voorde Booten, 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 L?oava Dios en van de

Franfchen Bregue-Dieu genoemd worden ; 'c

welk 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 f Deel. X. Stuk, K 4 hf
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V. hy vervalt m een ander uiterfte, mee vaft te

XXVni"
ftelIen >

dat deeze In^teD 5 Da verloop v^n

Hoofd- zekeren tyd, van een Dier een Plant worden.
stuk. en Jqq verflenzen , gelykerwys de andere jaar-W
$Ét

i
lykrche Kruiden en Gewaden (*).

Juffrouw Merian zegt, dat 'er in Surina-

me veelen waren , die beweerden gezien te

heb.

(*) Die Hiftorie komt , in geloofbaarheid, eenlgermaate

overeen met het Berigt, dat Doktor Hüxham, in Enge-

land, onlangs kreeg van zekeren Kapitein, Bevelhebber van

het Oorlogfchip Dublin, waar mede deeze geweeft was aan

het Eiland Dominica. Zie PhiL Tranf. Vol. UU. for the

Year 1763-) Dat, naamclyk, aldaar zeker ïnfekt zoude zyn,

het welk men de groeijende Vlieg (the vegetabïe Fly) noem-

de , zwcemende naar een Horfel of Paardeviieg. „ In Mey
(zegt men) begraaft hetzelve zig in de Aarde qn 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 kleine Peukjes draagt

,

die, afvallende, Wormen worden, en dan weder Vliegen
,

„ gelykerwys de Rupfen NB. in Engeland". Zodanige In-

fekten waren pok van Guadaloupe overgebragt, en Doktor

Hill merkt aan, dat het geheele Mirakel hier 'm beftaat,

dat daar een Soort van Knodsagtige Mos ofkleine Paddeitoelt-

jes (Clavaria) is, die uit rottende Lighaamen opfchiet, en

dus ook groeit op het Masker van zekere Cicaden , aldaar ge-

meen, dat zig onder Boombladeren verfchuilt om te veranderer.

en daar dan, in een ongunftig of al te nat Saiioen , veelen van

iterven. Dus kan die Mos ligtelyk daar uit opfehietende 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 Dricbladerig groen Takje , aan of om-

trent het Borrtftuk zittende, en geheele zodanige Boompjes,

uit den Grond opfehietende , vertoont. Mooglyk zou men dit

by den Appel aan den AalbefTeboorn , die voor weinig Jaarei}

hiet zulk een gerugt maakte , vergelyken kunnen .'
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hebben, hoe aldaar het zogenaamde Wande- V.

lende Blad aan Boomen groeide, en, tot vol- ^ffiE^!
maaktheid gekomen zynde, op den Grond viel Hoofd-*

of daar af vloog. Zy toont aan 9 dat zulks *TU^

een dwaaling zy, en dat deeze Infekten, ^^bul^
wel als de Rupfen , uit Eijertjes voortkomen ?

die van de Ouden zyn gelegd. Haar Neger,

dien zy tot opfpooring 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 Pink 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 , zege

zy, is eene Soort, waar van de Opper-Vleu-

gelen, zo wel in Kleur als in Geftake, volko-

men gelyken naar een Citroen-Blad (*). Na dat

deeze Diertjes in hunne Neften , op de Boo.

men, hunne Geftake, in volmaaktheid, be.

komen hebben , zo vallen of vliegen zy daar

af,

(*) Zie onze Afbeelding , Pl. LXXIX. %, z. en wat daas

van gezegd is op bladz. i<\z %

I. DiSEL. X. STUK' K 5
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y. af, en dus fchynt het, als of zy aan de Boo*

Afdeel, men gegroeid waren.
XXVJII.
Hoofd/ Zo zien wy, dat de zonderlinge gedaante

stuk. van het Infekt , dat men Wandelend Blad
JV
Biat

d nqemt^ tot veelerley belachlyke denkbeelden

aanleiding gegeven heeft. Sommigen verzekc-

keren, ?elfs , dat de Kleur der Dekfchilden in

't Voorjaar bleel? of geelagtig Groen , in de

Zomer donker of bruin Groen , en in de Herfft

geel- of graaowagtig 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 overeenkomft der Dieren en Plan-

ten uitdrukken, dan men nog ooit, elders,

waargenomen heeft (*) ; doch , om de waar-

heid te zeggen , het ruikt niet mioder fabel-

agtig en fchynt wel verzonnen te zyn door

Luiden, die niet wiften , dat men in de Wefl-

indien zulke Saizoenen niet heeft als in Europa.

Ik behoef niet te zeggen , dat de Bynaam,

welken Linn 4? us gebruikt heeft , my aanlei-

ding gaf, om, ten minde, aan één van deeze

Soorten den naam van Bidder te geeven.

vin. 00 Spookje dat bet Borftjluk effen , dm Kop.

Bkorms. met een dubbelde fpitfe punt heeft.
Twee-

hoornig. yan

(*) LESSER TbcoL des Inf. par L Y o N N E T. Tom, I.

p. «7-

(8) Grylhis Mantis , Thoracc lavi, Capicebipartlto-Subula-

tQ. M. L. U. SyjK Nat. X. m
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Van dit Indifche , dat zig zo wel als *t voor- V.

gaande ep volgende bevondt in 't Kabinet van
^xvill'

haare Koninglyke Majefteit van Sweeden , zyn Hoofd-'

de Pooten ongedoornd. STÜK-

"Wandelend
Blad.

(l>)
Spookje dat het Borfijïuk , op zyde, IX#

Kwabswyze uitgefpannen heeft % den Kop Tricolor.
t

gehoornd, de Voorvoeten zeer breed.

De Oogen loopen uit in zydelingfe Oors-

^vyze Hoorn tjes, die gefpitft zyo. Deeze Soort

komt ook uit de Indien , zo wel als de vol.

gende.

(10) Spookje dat het Eorftftuk voederzyds x.

Vliezig uitgebreid en Hartvormig heeft. Strumarius.

Kroppig.

Dit Infekt heeft Roesel overgenomen uit

<3e Afbeelding van JufFr. Merian, zo hyzelf

getuigt, merkende aan, dathecBerigt, 't welk

die Dame van deszelfs oorlprong uit een Oran-

jekleurigen Worm geeft, zeer onwaarfcbynlyk

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 neemeiia die het eenigzins

als

(9) Giyllus ^lantis , Thprace lateribus expanfb-lobato , Ca-

pite cornuto* Pedibus anticis latiflïmis. M. L. U. Syft* Nat% X.

(10) Gryllus Mantis, Thorace utrinque membranaceo-dila-

tato obcordato. Roes. ïnf; IL GrylL T. 3.

1. Df.el. X. Simt.
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V. als een Hals, met Kropgezwellen bezet, doet

Y^Yvfu
voork°men * Dit uitgezonderd komt hetzelve

Hoofd-" overeen met het Duitfche Wandelend Blad;

stuk. inzonderheid ook ten opzigc van de twee Voor-
W
Buï.

nd
pooten, die hy oordeelt gefchikt te zyn tot

het vangen van andere Infekcen: 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 Borfiftuks de Sprieten Degenswyze.

?£• (il) Spitbkop-Springhaan, die op de Dekfchil-

Qzniuldzl den een afgebroken bleeke Streep en de

Wieken Bloedkleurig beeft.

Roes el telt deeze voor een waare Soort

van Springhaanen ; zo om dat zy Springpooten

heefc, als om dat de Werktuigen aan den Kop.

toonen, dat hetïnfekt zyn Voedzel neemt van

Kruiden en Boombladeren. Evenwel merkt

hy aan, dat het de Mantis Africana zy, der

Autheuren , by Aldrovandus, John*
ston en Hoef nagel afgebeeld, waar van

Mouffetus ons de volgende befchryving

geeft.

"Het

(ïi) Gryllus AciiJ;» , Capite conico, Antennis Eniïformibiis,

Etytiïs linea pallicli fubinterrupta, Alis Sanguiuolcntis. R O S S«

Inf. il. GnlL T. *,
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** Het Dier is rank van Lyf en vyf Duim V.

}) lang , fpits van Kop , die als met een Kap XxvYlL
gedekt is, waar op twee taamelyk brcede Hoofd \

en bykans een Duim lang zynde Hoornen £TÜK#

uitfteeken ; zo dat. het de vertooning maakt ?rmg
'

**

van een Turkfche Muts, met twee Vede-

ren verfierd , welke de Janitzaaren gebrui- %

„ ken. Een weinig onder dit bovenfte deel

„ ftaat, wederzyds, een groot, vry veel uit-

J5». i.

puilend , donker.rood Oog, De Kleur van

't Lyf ïs uit den paarfchen rood , die der

Vleugelen Afchgraauwagtig , met eenige

donker-bruine Vlakken , en het heeft de

Staart gefpleeten als die der Zwaluwen, De
vier voorde pooten zyn zeer dun , doch de

agterften , inzonderheid de Dyën , dik en

fterk, en wegens de dwars loopende Vlak-

,, ken zwartagtig ".

Hy hadt deeze Infekten uit Afrika gekreegen, pi. lxx%4 .

zynde dezelven in Barbarie overvloedig te vin«

den. Niettegenftaande het verfchil van grootte

en Kleur, brengt Roes el, daartoe hetzyne*

welks Afbeelding weinig overeenkornd heeft

met de onze , naar een zodanig Voorwerp

gemaakt, dat, voor'tgrootfte gedeelte, groen

is van Kleur , en nog ongevleugeld Ik oordeel 3

egter, dat het meer naar de volgeode Soort

gelykt.

Niet oneigen heeft Linn/eus den Bymara

jjcrida aan deeze Infekten toegepaft , die dd

fpitsheid van den Kop fchynt aan te wyzen;

I. D*;*:l. X. Stuk, hoé*
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V. hoewel Axg»V, by de Grieken, een algemeens

"^Yvm* naam ^er Springbaanen was. Dezelve wórdt. *

Hoofd/ by de meeften, daar van afgeleid, dac zy de

stuk. toppen van het Kruid afknabbelen*
Springhaan*

xit. (12) Spitskop-Springhaan , met de Dekfchüden

Cetoorèndj, groen en de Wieken Glasagtig.

Deeze Soort, die, zo wel als de voorgaan-

de, in Afrika zig onthoudt, is, gelykerwys

dezelve, zonderling, door den Kegelvormigeii

Kop, langer dan het Borftltuk zelf zynde, en

aan de tip met Sprieten , van onderen met een

Bek voorzien. t)e Sprieten vindt men ook

zeer van die der overigen verfchillende , om
dat zy niet langer dan het Borftftuk f breed

,

zyn en uit Leedjes famengewricht.

In Noord-Amerika onthojudt zig , volgens

den Heer de Geer, een Soort van Spring-

liaanen, welke tot dit Artikel fchynt te behoo-

ven. Zy gelykt veel naar de gewooue Ëurö-

peaanfche , doch heeft de Sprieten niet langer

dan het
.
ÏJorflftuk , op zyde plat, en den Kop

van vooren eenigermaate Kegelvormig £*).

Een andere, die ik hier gezien heb, en wel.

fce den Kop weezentlyk zeer fpits heeft ,

komt anders , in uitwendige Geftalte , met de

Wandelende Bladen overeen*

DER-
(12) Gryllus Acrida , Capite conico, Antennis Enfiforrai-

bus, Elytris viridibus , Alis hyalinis. Syft* Nat. X.

(*) Gryllus Acricfo bieVicouns, Amwiit, Acad. V o h%'V t.
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AfdeeL.
XXV11I.

G R T L L U S B U Li A. Hoofd^
STUK.

Met het Borftftuk gekield ea de Sprieten èpringhaan.

korter dan hetzelve.

(13) Hoögnek-Springhaan y die èenkleurig is, u
xuh

en het gekielde Borftjluk zeer kort heeft , Eenkieiuige.

de Sprieten korter dan het Schildje.

Het Latynfchè woord Bulla betekent niet al-

leen een Bobbel of Waterbel, hoedanigen men

door zwaare Regendruppelen op het Water

ziet komen ; maar het is ook gebruikt geweefl:

voor een Halsfieraad 9 naar een Hart ge!yken-

de 9 dat de Kinderen óudtyds om den Hals ge-

hangen werdt. Zie daar dan de reden van de

benaamingj welke onze Autheur gebruikt tot

eene Afdeeling van Sprioghaanen, die eigent-

lyk hoog en tevens fcherp van Nek zyn , door-

dien zy het Borftituk als in een Kiel uitloo-

pende hebben.

Deeze Soort , uit de Indien afkomftig , be. pï LXxx.

vondt zïg, zo wel als de volgende, naar welke 2^* 2*

2y in Geflalte veel gelykt , in het Kabinet der

Koninginne van Sweeden. Tot dezelve kun-

nen wy brengen dien Springhaan , van onze

Afbeelding (Ffg. 2.) , welke het Borftiiuk zeer

hoog

(13) Gryllus ttullnf, unico!or, Thorace carinafo brevifïïiTKy

Antennis Scutcllo bievioribus. M. Z\ IT. $ffi% Ndï* X*'

1. DSLU X. Sï*UlÖ
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V. hoog gekield heefc , doch kort , en die overal

Afdeel.
groenagtïg van Kleur is, met eenig rood.

XXVIII.
Hoofd-
stuk.

Sprinkhaan,

XLV.
yariolofus.

Wiattïge.

XV.
Serratus,

Getande.

(14) Hoognek-Springhaan , die Eeltagüg ge
:

pukkeld is 9 met het Voorhoofd Wrattig ,

de Sprieten kort en de Kiel van 't Borfl*

jluk eenigermaate drietandig.

Deeze is groenagtig van Lyf ; even als de

voorgaande.^ 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.

(15) Hoognek-Springhaan , die bet Borftftuk

Schuitswys' gekield heeft en getand , den

\ Kop /pits , het Jgterlyf Hemelfcbblaauw.

Èy Roes el vindt men de Afbeelding van

deezen Springhaan, onder de benaaming van

een byzondere Soort van Springhaanen , met

de enkelde , verhevene 5 Zaagvormige Kam.

In anderen , naamelyk , is het Borftftuk vatf

boven plat en maakt dus twee fcherpe kanten*

die ook dikwils, Zaagswyze, gekarteld of ge-

tand
\ .

(14) Gryllus Bulla* callofo-pun&atiis , Thoracis carïna fub-

tridentatd, Antennis brevibus, Fronte verrucofo. M. L. Ü.

$yjt. Nat. X.

(is) Gryllus Bulla, Thorace Cymbiformi csrinato denticu-

lato, Capite acuminato 3 Abdomine coerulea. Roes. lnf% \\ é

Cryll. T. 16, f. 2.
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(tand zyn, maakende een dubbelde Kam. Hier V.

is de gekielde nek van 't Borftftuk zo verhc- 4™?^
Ven , aat men dezelve met de kromte van een Hoofd.

Zwyns rug kan vergelyken. Ook mag deeze STUK*

Soort, dan, met reden, deswegen de Gc s^H
tande genoemd worden. De benaaming van

Zaagswyze of Zaagvoerende., zou inzonder-

heid op deeze toepaflelyk kunnen zyn, van

wegen de fcherpe Stekels aan de Agterpooten *

die aan de Dyëa wederzyds en aan de Schen*

kelen op den eenen kant dubbeld ftaan, en

waar in zy boven veele anderen uitmunten.

De Heer Ludolf zegt, in zyne Verhan-

deling over de Spfïnghaanen , höe 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 kön*

„ den worden ; het gene Pliniüs op het

5> geloof van anderen (zegt hy) valfcfaelyfc

„ voorgeeft " Men heeft Plini us, al van

overlang , wegens veele onwaarfchynlykhe-

den, die 'er in zyn Werk voorkomen, voor

een Fabelfchryver gehouden ; doch by nadef

onderzoek blykt het, dat men hem in alles

niet moet veroordeelen. Hy is, ten minfte^

hier voorzigtig genoeg geweeft (*). En mea

{*) In India ternum pedara longitudinis eiTe traduntur^

Cruribus et Feminibus Serrarum ufum pisebete* cum inart}@»

rfat. BSfii Nat. Libr. XI, Gap. XXIX.

h dew. x. stu«% h

\
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V. behoeft hem niet te verdedigen , door zulks te

§XViW verSely^en ky het ^n bloeden fchrappen der

Hoofd- Oogleden * met de baardjes van het Eoorn of
STÜK

' met de Hulzen der Rogge-Aairen : want het

tatiQ ocuhAs ontwyfelbaar , dat de fcherpgetande Poo-
rum

ten van die igroote Ooflindifehe Springhaa-

t Biadz. nen * Spookjes of Scherminkels f , wel tot

kleine Zaagjes gebruikt kunnen worden , en 9

wanneer men in agt neemt, hoe klein de Voet-

jes der Chineefche Vrouwen zyn , zal men

,

met reden 3 om verfchillende Voetmaaten den-

ken (•>

xvi. (1-6) Hoognek-Springhaan, die bei Borjlfiiik

Scbuüswys
9

gekt

Kop neergedrukt*

GeSXfo* Scbüitswys
9

' gekield beeft en effen , den

Deeze, vanden voorgaanden aileenlyk door

de ongetandheïd van het Borftftuk verfchillen-

de > bevondt zig in het Kabinet van haare

Sweed-

(*) Be Voet van &elpbos
9 immers, die door Xenophon

en ARISTOTELES gebruikt werdt, was weinig meer dan half

zolang als de hedendaagfe Voet van Farys; gelyk de Heer

STKUYCK aanmerkt in zyn Verhand. over de Grootte dei

Aarde. Inleid, tot de algemeen? Geograpbie. Amfterd. 1740.

£0 dat," waarfchynlyk , die drie Voeten langte, waar van

Blinius ipreekt , niet veel meer dan andêrhalven Voet, van

onze Maat , zal geweeft zyn , en de Springhaanen dus nieir

byfter veel grooter dan de gemelde Amboniche. Elders, weet

ik wel, fpreekt hy van vier Ellen: doch fommige van die

Maaten waren oudtyds niet langer dan een Span.

(16) Gryllus Bulla, Thorace cymbiformi lsvi r Vertice- de»

pxelïo. M% L, U. Syft. N&< Ja
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Sweedfche Majefteit. Hy was, gelyk de drie V.

laatften , ook uit Icdie afkomftig. XXVilL
Hoofd-

(17) Hoognek - Springhaan , die het Schild» stuk:,

je van 't Borflftuk zo lang heeft als
9

ï
sP™£h«**-

dgterlyf. EipunEtatuï,

Tweevlak-
kigc %

Deeze en de volgende Soort onthouden zig

in ons WereldsdeeL Linnjeus vondtze in

Sweeden , Geoffroy omftreeks Farys (*) %

en Doktor Scopolï in Karniolie. Deeze

laatfte merkt aan , dat men dezelven vooral niet

verwarren moet met de Maskers der andere

Soorten. Hy vondtze in de Velden om en by

de Tuinen ; onze Autbeur tekent de Woon-

plaats aan, in drooge Landsdouwen. Geof-
froy, die aanmerkt, dat menze overal, op 'C

Land en in de Boflchen* vindt; zegt 5 dat de

wederzydfche Vlak op 'c Borftftuk, daar Lin-

NjEüs van fpreekt , en weshalve men deeze

Soort T<weevlakkig noemt, niet beftendig is.

Dekfchlüen 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

vaü

(17) Gryllus Bulla, Thoracis fcutello Abdominïs lóngitudi*

ne. Syft. Nat, X. ' Gryllus Elytris nullis, Thorace 'm Elytroiï

longitudinale extenfo , macull utrinque nigrl rhombea» Faun*

Suec* 623.

(*) Le Criquet a Capuchon 5c Ie Crlquet a Corcelet

Jonge'. Hift. des Inf. envm Parh. Tom, I, p, 394* $9$j

I; DEJSX, X. STUK» h 2
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V. van het Lyf , dat maar de langte heeft van een

TXVm derde Duims ' en dus 1S het een der Weinftea

Hoofd** van de Springhaanen , zynde van Kleur donker-

stuk.
£>ruïn#

Springbaan,

xvnr. Cl%) Hoognek-Springhaan, die het Schild-

SubuUtus. je van het BorJIJluk langer heeft dan het

Elsvormige. ^^
Door dit Kenmerk , en door de fmalte van

Bet Borftftufc, verfchik deeze , die ook zwart,

agtig is , van den voorgaanden. Men vindt

. hem, in 't vroege Voorjaar, aan de kanten

van Slooten en flaande Wateren , en , volgens

Gronoviüs in 't Gras, voornaamelyk der

Zandige Weiden , van ons Land (*?.

VIERDE ARTIKEL.
GR TLLUS ACRETA. Krekel

Met twee Borftels aan de Staart.

xn. (19) Krekel, die bet BorJIJluk rondagtïg beeft ,

Gryllo* j

Talpa.
US

2Hol-Krekel* (is) Gryllus Bulla , Thoracls icutelfo Abdominë longiore.

Syft.Nat. X. Gryllus Elylris nüïiïs, Thorace prodii&o, Ab-

domine longiore. Faun, Suec. 614..

(*) AB. Helv. VOL. V. p. 128.

(19) Gryllus Acheta, Thorace rotundato, Alis caudatis,

Elytro longioribus 9 Pedibus anticis palmatis , tomentofis.

Syft.Nat. X. Gryllus Pedibus anticis palmatis. Faun. Suee.

019. Gryllotalpa. Mouff. Inf 104.. Al dr* iw/I 571.

Vel se H. Htcafl. I. p. 39. Jonst. Inf. T. 12, 13.

Gord. Inf I. T. 76. RAJ. Inf tf4 , 67. Ulanck.
Herb. T. gi. f. 10. ROES. Inf II. Gryll. T. 14,1^
EHISCH. Inf XI. T, ;. CATESB* Car. I. T. U
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de Wieken met punten en langer dan de V.

Dekfchilden , de Voorpoten gevingerd en
yI^vui*

Haairig ruig. Hoofd**

Onder den bynaam vtmAchéta* die ouckyds MoiKn^U
voor een Soorc van Cicaden , welke fterker

Geluid dan de anderen maakten, gebruikt werdt,

Helt Linnjeus, niet oneigen, de Krekels,

en dergelyke Infekten, voor. Sommige Let-

terkundigen hebben gewild , dat Achêm de Man-

netjes , die knarften , waren , en Tettigonia de

Wyfjes , die geen Geluid gaven : doch A t>

drovandüs verbeeldt zig , dat de Krekels

by de Grieken geen naam gehad hebben > en

datAcbéta of B^rcci dus verkeerdelyk, door

Calepinüs en Adrianüs Junius, ge-

bruikt zy voor den naam der Krekelen.
f
t Is

ondertuffchen blykbaar, dat die benaaming niet

dan op zulke , die een fterk Geluid maaken

,

toepalTelyk zy(*).

Hoe gemakkelyk, nu, deezq Infekten, op

het uiterlyke aanzien, van de Springhaanen te

onderfcheiden zyn : zy komen 'er , in de mees-

te Kenmerken , mede overeen, en verfchiilen,

hoofdzaakelyk , flegts door de twee Borftels

agter aan het Lyf. Die Soort , welke wy de

MoUKrekel noemen , heeft bovendien nog een

byzondere Geftalte, welke vreemd is en haar

zelfs

(*) By p i t i s c u s wordt Achêt& Springhaanen vertaald

%n by König JJMftfje ^mmt^m,
l?

Deel. X. Stuk, L 3
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V. zelfs affchuwlyk maakt, of monftreus in 'taan-

xxv uï" z*en: zo cJat n3en
'

er voor fchrikken zou
>
m '

Hoofd, dien men niet wiit dat de Kinderen 'er, zonder
STUK

* hinder, mede fpeelen, en deeze Infekten even
M6LKrekd.

zo vei iig behandelen kunnen, als de Gouden

Torren en Mey- Kevers*

OnziNaam.

Gefhlte»

benaaming is, waarfchynlyk , van de

Latynfche GryUo>7alpa, welke Moüffetus
in gebruik gebragt heeft , afkomflig. F r 1 s c h

noemt hem Krekel met de Pooten van een Mol

,

en verhaalt , dat fommigen dit Infekt der

ScbrouWurm heecen, om dat het de Wortelen

van 't Graangewas afknabbelt ^ of der Geijl,

Wurm 9 om dat het zulks meefi doet aan de

Gerft'; of ook Reut Wurm , dewyl het Koorn

door hetzelve uitgeroeid wordt. In Duitfch-

land noemt men het ook wel Acker*Wcrhel en

Mold-Worff ; wegens het omwroeten van den

Grond. Agricola geeft 'er, uit hoofde

van de Geftalte, die eenigermaate naar een

Kreeft geiykt , den naam van Erd-Krebs aan»

De gewoone naam , in Vrankryk , is Connillien

of Taupe - Grillon , en in Engeland Fen* Cricket

of Veen -Krekel; gelyk fommigen hem, in

ons Land , ook noemen de Vem-Mol. Impe-

rati gaf 'er, eenvoudig, den naam aan van

Talpa> dat is Mol, of het Mol Infekt.

De Mol -Krekel heeft den Kop, naar heü

Lighaam te rekenen, klein, langwerpig, met

vier dikke korte Voelertjes en twee lange

Sprieten 3 die 30 dun als Draaden zyn. Agtcr

dec.
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deeze Sprieten flaan de Oogen , en tufichen de V.

twee groote, die ruuvi? of met Facetten zyn , ^j^m
gelyk gewoonlyk in de Infekten, vindt men i-jcgïd-"

drie kleine ; zo dat het vyf Oogen heeft , op STÜK-

ééne ry overdwars geplaatft. Het Borftftuk *******

maakt een Soort van langwerpig Harnas, by-

na Cylindrifch, dat zig als met Fluweel be-

kleed vertoont. De Dekfchilden , die kort

zyn , reiken niet verder dan het midden van 't

Agterlyf: zy leggen kruislings over elkander,

en hebben een fierlyke tekening van zwarte of

bruine Aderen. De Wieken, uitgebreid, be-

flaan eens zo veel breedte als de langte is van

het geheele Infekt ; doch zy leggen gemeenlyk

famengeplooid , langs de Rug, en eindigen

in een punt , die zelfs over 't Agterlyf uit-

fteekt. Het Lyf is week van zelfftandigheid*

en heeft , aan 't end , de twee gemelde Borftel-

agtige fpitfen , die taamelyk lang zyn. De ag-

ierfte Pooten hebben niet veel byzonders,

doch de twee Voorpooten munten in dit op-

rigt uit. Derzelver Dyën zyn zeer dik en

plat ; de Schenkels , die uitermaate breed zyn s

loopen buitenwaards uit in vier dikke Zaags-

wyzeKlaauwtjes; binnenwaards in twee: tus*

Cchen welken de Voet geplaatft en dikwik

verborgen is. De Kop en 't Lyf, als ook

liet Borftftuk , is donkerbruin ; doch de Dek*

fchilden zyn bleekgeel en de Pooten Oranje*

fleurig.

Wy hebben, dus ? den .Mol -Krekel ïa voorn®*

L I>££L. £. STUK. h 4 2J-
iI1S*
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tr. zyne volkomenheid befchouwd; doch, om vaa

yYvr t"
z^ne Eigenfchappen te fpreeken , zullen wy agt

Hoofd-* moeten geeven op deszelfs Voortteeling, Hec
stuk. Wyfje, dat alsdan zeer gezwollen is, legt twee

MrtKnM-
f driehonderd Ei j eren , die hetzelve in een

Holletje, onder den Grond., doch niet zeer

diep, verbergt, enze, tot aan het uitkomen

toe , zegt men , zorgvuldig bewaakt. Zy zyn

rondagtig, van Kleur en grootte omtrent als

Geeriizaad ; blyvende ongevaar een Maand leg-

gen , eer de Jongen uitkomen , die zig alsdan

byna als kleine zwarte Mieren vertoonen. Ge-

meenlyk worden de Nellen 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 'c 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 verwiffelen , bly-

vende in dat Vel doorgaans, tot aan het Voor-

jaar toe , in de Aarde ; daar zy , wanneer hec

flerk vrieft , al dieper en dieper zig in verber-

gen en wegens gebrek van Voedzel klein bly-

ven ; doch , als 't een zagtc Winter is geweeft,

komen zy reeds in Maart te voorfghyn. Van

de Dekfchilden of Vleugelen ziet men niets

voor ds vierdq Verveiliog, en $m fcogi? hec

Ja*
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Infekt allengs tot zyn volkomen grootte , wel- V.

ke hec gemeeclyk in de Voorzomer, doch
^xvui.

ibmtyds niet dan in de Herfit bereikt. Hoofd-
#

In die ftaat, of eigentlyk na de vyfde en STÜIC

laattte Verwïffeling van Huid, wanneer *y,^^
even als na ieder Vervelling , omtrent een hcid.

Uur lang geheel wit zyn, is 't, dat de Mol-

Krekels het grootfte nadeel doen. Zy begee-

venzig, 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 de Oppervlakte , zo dat zy derge-

lyke, doch veel kleiner, ritten maaken, als

de Mollen; waar aan zy ligt te ontdekken

zyn. Groote fchade wordt door hun aan het

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 enMefl>Torren uit voort-

komen , niet onderfcheïdt. De Mollen, die

ïïien, wegens hun omwroeten vanden Grond,

zo geweldig vervolgt , zuiveren het Land zo

wel van Mol-Krekels als van Worqien.

Goedaar T heeft opgemerkt , dat deeze iigeafchap

Infekten zeer taay van Leven zyn. Hy hing
**J

'er één , zes Etmaal, aan een Touwetje, tot

dat hetzelve, door de Zionnefchyn verfchroeid

en gantfch zwart geworden zynde , op den

zevenden dag eerft ftïerf. Hy verzekert , daü

zy geen gebruik van hynne Wieken niaaken.

l deel. x. stuk. L 5 Vol.
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V. Volgens Ra y zouden die hun dienen om Voort

Afdeel. te huppelen, cdMentzel beweert, dat zy

Hoofd-* by nag c ze ŝ °P ^e Boomen kunnen vliegen.

stuk. Dit is, egter, gantfch onwaarfchynlyk ,• dewyl
MoiKrekeL Zy gCen Werktuigen fchynen te hebben, om

zig aan de Bladen te hechten , dewelke zelfs tot

hunVoedzel niet bekwaam zyn; doch het kan

by geval of uit gebrek mooglyk , 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

gewopne Krekelen verfchilt, dat het, t€n 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
tor uitroei-

jiag. verdraagen, en groote Droogte is hun ook Icha-

delyk. Het braak leggen der Landen (trekt, om
dat hun alsdan 't gewoone Voedzel ontbreekt

,

insgelyks tot hunn$ uitroeijing. Zy worden

door Paarden - Meft aangelokt , en door Var-

kens-Stront verdrecven , zegt Doktor S co-

poli. Men heeft wel in gebruik, om Pot-

ten met Water te plaatzen in de Vooren der

Akkeren , doch het getal der genen , die men dus

vangt , is zeer klein. Sommige Boeren zoeken

4e Neften op, die zeer bezwaarlyk te vinden

zyn. In eenige Landftreeken graaft men , hier

endaar, (lukken van Adders in het Land, die

dan, rottende , de Mol-Krekels verdryven zou-

den. Hec allerzekcrlte middel is, zo Roe-

SE&
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3 e l aanmerkt , de Plekken op het Land , die V.

door deeze Infekten , wanneer zy zig by el- xx^Ul'
kander houden , tot verdorren gebragt zyn , Hoofd-

met Kookend Water te begieten, waar door STÜK>

menze vernielt. Miflchien 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

moeten zyn. 't 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*

peerd (*>

(20) Krekel , die het BorJIJluk rondagtig heeft , xx.
. Gryllus

CIC Domefticu*.

Huis-Ktekel*

(*) Scrophulis discutiendis a noftratibus applicantur. En«\

Um . Carniol. p. 106.

(20) Gryllus Acheta , Thorace rotundato , Alis caudatis Ely-

tro longioribus
; Pcdibus fipplidbus ; Corpore glauco. Syft.

Nat. X. Gryllus Cauda bifeta . Alis inferioribus aewninatis^

I. dz&l. x. stuk, ta«
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V* de Wkken met punten en langer dan de

A
itv*iï

Dekfcbilden , de Pooten eenvoudig, bet

Hoofd-' Lyf groenagtig.

$TÜK.
Dit Infekt is, by ons, onder den naam van

Huis-Krekel of Kriek bekend , onthoudende

zïgj voornaamelyk in de Keukens of Bakkeryën,

alwaar het door zyn Knarfen laftig is voor 't

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 Muurea

met Kley beftreeken, en houdt de Menfchen

fomtyds uit Slaap , door zyn Geluid. Hetzelf-

de Ongemak heeft men 'er van 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 verjaageo; welk laat-

fte met den Wortel van Plompen of het Hout

van den Ratelaar, gefehieden kan (*).

Haam. De Krekel wordt, in fommïge deelen van

Vrankryk, CruCri genaamd, wegens zyn Ge-

luid; doch de gewoone naam is Grillon, afge-

leid van 't Latynfche Gryllüs, dat de

Spanjaards en Italiaanen Grillo uiefpreeken.

Het
*

longloribus ; Pedlbus fïmplicibus. Faun. Suec. 6zo. Gryllus

domefttcus. MOUFF. Inf. 13 9» R A J. Inf. $3, J o N S T„

Inf. T. 12. ROES. Inf. II. Gryll. T. 12.

(*) PelliturNymphxs nilcQ 5c Pppuli tremate ligno. Faun^

5«f«« Ed, II. p. 237,
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Ëet was de naam van een der Medgezellen van V,

Ulysses, die door Circe zou veranderd «^ft?
geweeft zyn in een Zwyn. De Itahaanen heb- Hoofd-

ben ook zekeren Vifch Gryllus genoemd; en STÜff*

Plsnius geeft dien naam aan Tekeningen of

Schilderyen, tot Spotterny gemaakt; even als

men , in 't Nederdukfch , fpreekt van Grillen *

zonder dat wy dan denken om de Krekels , die

in Sweeden Syrfa heeten. De Huis-Krekel , in

't byzonder, wordt in Duitfchland Heimichen

of Ham-Grille getyteld.

In verfcheide opzigten komt de Kriek over- Eigenfchsp»

een met den Mol* Krekel, en in anderen met

de Springhaanen (*) Zy hebben oorfprong uic

Eijeren , die het Wyfje insgelyks in de Aarde

verbergt. Geduurende hunne aangroeijing ver-

wiiïelen zy viermaal van Huid en zyn dan t'el-

kens een Uur, of een half Uur, wit van Kleur;

't welk veelen bedroogen heeft, die meenden,

das

(*) De Heer Geoïïroy 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 hes

Wandelende Blad 'ervyf in heeft. Die onderfcheiding , egter^

is door hem alleenlyk ten opzigt van Europifche Infekten ge-

maakt, en het zou te bezien liaan, of dezelve ook wel plaats

heeft in de TJitheemfche. Dat meer is , de gewoone Europi-

fche Springhaanen komen hier in, volgens hem, zelfs met

de Krekels overeen , en verfchilJen daar van flegts door de

langte en figuur der Sprieten : terwyl die genen , welker Wyfc

jes een Sabel of Degen aan de Staart voeren , door het gezeg-

de getal der Leedjes daar van vérfchillen. Hifi. des lnf% env*

Paris. Tom. I, p, 38$, &o»

X. Deel, X, Stuj^
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V. dat het een byzonder Soort ware , of een on-

x
r

xVIIL Selukkl'g Voorteken , een witte Kriek te zien*

Hoofd. Anders zyn zy geelagtig, en in de volwaflcn-

stvk.
jjeid, wanneer zy de langte omtrent van drie-

vierden Duims hebben , op de Dekfchilden

bruin van Kleur. De Kop is rond, en, gelyk

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 uufteekt. Zy
hebben de drie kleine gladde , tuffchen 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 't Lyf. De
Agterpooten zyn gelyk die der Springhaanen.

HetVoedzel, dat de Hüis-Krekels gebruiken,

beftaat in vogtig Koorn.: want drooge Kofi:

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 nngt 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

Mefft



D E K R EK E L $ I75

klein is. Men zet fomtyds Potten met Water, V,

die niet een Papier dïgt gebonden zyn , daar ^xvni.
men een opening als een Ster in fnydt , en dan Hoofd-*

het Papier beftrooit met Meel of Suiker. Ook STUK*

kan men een Flefch , die een langen Hals heeft,

op zyde leggen , maakende met een Spaantjc

of Zwavelftok een Brug voor hun, en dezek

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 bewaaren, by elkander

doen : want de Mannetjes brengen dikwils el*

kander om hals,

(ai) Krekel die het BorJIJluk rondagtig heeft, xxï.
y

Campe/triim

de Staart met twee Borftels en een Styl vdd-Kiekei.

van egaaie breedte , de Vleugels korter

dan de Dekfchilden , het Lyf zwart.

In de Neutemburgcr Letterkundige Verza-

meling van 't jaar 1740, geeft de Heer Kra«

me $t berigt van vyfderley Krekels, die hy in

Ooftenryk waargenomen hadt; teweeten: Huls-

Krekels, Veld-Krekels , Oever-Krekels, Wyn-

gaard- en Bofch-Krekels. Waarfehynlyk zullen

die meer door de plaats , daar zy zig onthou-

den, dan door de Geüalte onderfcheiden zynr

aan-

f21) Gryllus Acheta ,• Thorace rorundato, Catida bifeti

ftylo lineari; Alis Elytro brevioribus; Corpore nigro.[FJMSCJ3»

Inf. I. T. 1. ROES. ïuf< II. Gryiï, T, J&
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V. aangezien de Heer Geoffroy zelf, om»

Txvm ftreeks Parys, geen verfchil gevonden heeft tus-

Hoofd/ fchen de Huis- en Veld-Krekels , dan alleenlyk

stuk.
jn je Kleur , die in de laatften bruiner of zware

is. Die Styl , waar van LinnjEüs fpreekt

,

fchynt ook maar de Leg te zyn in de Wyfjes,

welke die der Huis-Krckelen insgelyks hebben.

Het voomaamfte 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 deelen

van Europa, dan Sweeden, 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 , alwaaï zy

kweelen van den eerden dag van Mey tot aan

St. Jan ïn de Zomer, volgens Doktor S c o p o l r.

Zie hier wat Frisch, ïn zyn naaüwkeurige

befchryving der Veld-Krekelen van Duidih-

land, meldt van hunne Levenswyze.

tevcnsim- " Zy eeten allerley Gras en Kruid; bene-
mu „ vens allerley Koorn en Zaad. Ik hebze

„ met Meel , gekneusde Erwten , Kauwoerd-

„ Zaaden en anderen, van het uitkomen der

5 , Jongen uit de Eitjes af, tot aan hunnen Oj-

„ derdom en Dood toe, onderhouden. Zy

„ beknabbelen ook allerley Ooft , en fieepen ,

,, het gene zy voort kunnen krygen, naar hun

j, Hol. Zy drinken fterk, doch liefft Regen-

» druppelen van het Kruid of de vogtigheid

„ van
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(t van Daauw, daar op vergaard: want te veel V.

„ Water doet hun de Sprieten aan het Lyf of xxviu*
„ aan iets anders kleeven , zo dat zy die tam* Hoofd.

,, tyds kwyt raaken. Hierom
> wanneerzyeen STUK «

3 , 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 huone Holen of

„ Neften nooit regt op en neer , maar water-

,, pas, en liefft aan een afloopende fchuinte.

3, Die , waar in het Wyfje haare Eijeren vet-»

„ bergt, zyn altoos met een kluitje Aarde toe-

„ geflopt, üoch die van het Mannetje open

„ en zo groot dat het Wyfje , '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

3, ook iets is ingekroopen ; en , hetzelve ledig

,, vindende , gaan zy te rug , en met hun Agter-

,j lyf eerft daar in : dewyl het zo naauw is
y

3 >
dat zy zig niet kunnen omdraaijen. Wat

„ hun Voedzel in de Winter zy, heb ik nog

9, niet kunnen ontdekken/'

Het Gekweel van 't Mannetje is altoos een net zingen

Kenteken van de Paaring: de Wyfjes geeven

f

e

e

n
r

%

Kreke~

geen Geluid, Sommigen willen , dat zy het-

zelve door de wr>ving van hun Borftftuk maa-

ken (*) ; doch anderen beweeren , dat zulks

ge-

(*) lis font im Crl fort mcommode, qui eft prodtiis

I. deel. X. Stuk. M P^
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V* gefchicdc door die der Dekfchilden tegen el-

XX^IïV
kander >

en dac dezelven
>

'm de Mannetjes,

Hoofd-* ten dien einde, met veel fterker en dikker A-

siuk. deren doorregen zyn. Een Proef, door den

Heer Roes el in 'c werk gefield, fchync

zulks volfirekt te bewyzen en doet het Ge-

voelen der genen, die den Bek of Pootcn voor

de Werktuigen van dat krieken houden, ge.

heel vervallen. Mooglyk zou het kunnen zyn,

dat de wryving der Dekfehilden tegen 't Borft-

ftuk hief in ook behulpzaam ware. Mouf-
fetüs verhaalt, datiemand, door het wryven

der afgetrokken Dekfchilden tegen elkander

,

het knarfen der Kreketen heeft nagebootft.

F r i S 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 gefehiedt, volgens hem, op ee-

ne zonderlinge manier. "Zo dra het Mannetje

» zyne gade naby zig befpeurc , maakt hec

,, niet meer een zo fterk Geluid , maar een

3, zagt Geruifch, en tragt met zyn Lyf vao

,, vooren onder *t Wyfje te komen ; flrek-

„ kende den Hals uit, en draaijende den Kop,

,> ten einde zig het Wyfje , met de voorde

„ Pooten , aan den Ha!s mogt kunnen houden.

,, Het fteekt middelerwyl zyn Schaftje , dat

ponder aan 't Lyf is, opwaards, en hangt

,s aan

par lc frottcment He leur Cwceleit Hifi* de-s Ivf* env. F&
rt& Tom, L p. i$n
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^ aan 't Wyfje een rond Korreltje, dat naar V.
:

„ Geerftzaad gelykt , en op een zeer fyn *™5
„ Draadje ftyf ftaat, aan het gedeelte, dat Hoofd-

„ daar van in 't Lyf gekomen is. In die Korrelt- STtJK*

„ je fchynt de kragt der bevrugting van veele

é> Bijeren te huisveften : want het Wyfje

„ draagt hetzelve eenige Uuren met zig om,

„ en kan vervolgens by de dertig en meer

„ Eijeren leggen , fchoon hec Mannetje maar

,, een korten tyd onder 't zelve is geweeft(*).

3, Ik heb zodanige Korreltjes, zo wel uit het

,, Wyfje als uk het Mannetje, gehaald, en

„ aan het end van den ftyven Draad, of van

„ het Steekje derzelven , een rond wit Vliesje

,, gevonden , hetwelk ergens aan kleeven kan „

„ en in welks midden de Draad is. Het Kor-

,5 rekje gaat eindelyk ook in 't Lyf. Ik heb

,, twee daar van , op eenmaal , in één Wyfje

,, gevonden , waar van het cene binnen in 'c

5 , Lighaam was, het andere met zyn Vliesje

„ aan die gehecht* De oorzaak , dat ikze uit-

„ haalde, was, dat ik dit Wyfje, na dePaa-

3, ring, eenige maaien in 't ronde omloopen^

„ en als dood nedervallen zag ".

•' Buiten de Paaring komt Mannetje en Wyf- onvr^e^.

r . . , . , V , zaamheid»

3, je met byeen ; ieder woont op zig zelve

:

„ want zy mogen elkander niet lycien. De
„Wyf-

(*) Roesel verhaalt, dat het agt Dagen na de bevrug-

ting eerft zyn Eijeicn begint te legden ; hetwelk my wac

zeldzaam voorkomt.

t DEEL, X. STUK. M 2 Wyf.
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Wyfjes verminken de Mannetjes, bytende*

hun de Pooten en de Sprieten , zo wel de

voorde als de agterfte af: ja dikwils bren-

gen zy die wel om hals, en vreetenze op.

„ Als hec eene Mannetje het andere ontmoet

of aantreft, gaat het 'er mede als met de

meefte Dieren 5 zy vervolgen elkander en

^, kunnen met de Vleugels alsdan een zonder-

5, ling Geluid maaken, 't welk 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

f , van agteren fchoppen zy als Paarden met

,, de Springpooten, Zy geeven ook door een

„ 'toornige beweeging van het Lighaam, en

j, beeven, hunne Vyandichap te kennen, en

„ trekken tevens den Buik dikwils in de hoog*

5, te, als of zy zwaar Adem haalden. Doch

„ in koud Weer op zekere plaats Warmte

5? befpeurende^ gaan zy vreedzaam by elkan-

„ der leggen, cd Jongen, van één broed, veg-

5,
ten ook zelden ".

Hoé te Men kan zig , volgens dien zelfden Autheur,

van deeze eigeofchap der Veld-Krekelen bedie-

öen, om de Huis-Krekels of Eriekjes, wan-

neer dezelven 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 't Gras , neeme, en denzelven in

hun Holletje ftcekc , waar van de opening al-

toos zigtbaar is. De Krekel komt, opdiebe-

wee»

Vangen,
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weeging, daar uit, en, als men dan zyn Hol- v.

Jetje met den Vinger digc houdt , zo kan men ^vin
hem met de Hand gemakkelyk vangen. lïiêt Hoofd*

uic is het Latynfche Spreekwoord ontdaan, s
'fUK-

dat men op iemand toepaft , die zig noodeloos

in gevaar begeeft: zotter dan een Krekel *. In- «smASn»

dien menze bewaaren wil, moet men maaken °
'

dat hun geen Lucht noch Vogcigheid ontbreeke.

Men kan dus , in een Suikerglas een Mannetje

met een Wyfje houdende , de gemelde byzon-

derheden waarneemen , of ook zig vermaakea

met hun Gezang , 't welk veel fcheller is dan

dat der Huis-Krekeïen , en ongemeen verfchilt

van 't worken der Kikvorfchen : weshalve men

,

twee Perfoonen , die zeer ongelyk in lieflyk*

heid van Stem zyn, met elkander hoorend?

zingen, al boertende zegt: een Kikvorfch met

een Krekel *.

De Krekel, van Fig. 3, uit myne Verzaa-***»* <«*

ineling 9 zal waarfchynlyk afkomftig zyn uit In-

die; gelyk hy ook byna anderhalfmaal zo lang,ri lxxx.

dat is meer dan driemaal zo groot is , als de
Flg

*
s *

volwaflen Veld Krekel , welken Roes el heeft

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 Roeskx^
gemeenlyk het tegendeel plaats heeft.

J. DEEL. X. SltfK, M 3 (,%%}•



tSi B E S C H R Y V I N G VAN

y. (22) Krekel die zwart is, en de Dekfcbilden

élJ^n' w& g^fpj &**/* 5 met een Zonnefcherm aan

IdOOPD- «*• A^iN
STUK.

xxii. Deeze onthoudt zig , volgens den Heer

|£S'i Brander, in Barbarye. De Geftalce is als

die van den Veld-Krekel ; de Kleur geheel

zware , maar het Borftftuk eenigermaate Roeft-

kleurig. De Dekfcbilden zyn korter dan het

Agterlyf , aan de tippen Melkwit : de Sprie-

ten zo lang als 't Lyf. Twee lange Borftels

beeft deeze aan de Staart* Zyne voornaamfte

byzonderheid 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 TETTIGON1A.
Sabel f Sprïnghaan.

Met de Staart als een Sabel in de Wyfjes.

xxttt. (23) Sabel -Springhaan die het Borflfluk vier*

citroenbia-
hoekig beeft , aan de hoeken ruuw,

Deeze, die door Roes el is afgebeeld,

heeft,

(zz) Gryllus Acheta, niger, Elytris apice albis, umbracuïo

frpntis deflexo. Syft. Nat, X.

(23) Gryllus Tettigonia, Thorace tetragono angulis fcabro

M, L, Ut ROES. Inf. II, Gryll. T. 16. f. x.

dige



DE SPRINGHAANEN. 183

heeft, volgens onzen Autheur, de Dekfchil- V.

den, die naar Bladen gelyken, wat bleeker xxvill.
dan de volgende , daar hy inzonderheid Hoofd-

door de dubbelde Kam van 't Borftftük van STÜK*

verfchilt. Die van onze Afbeelding, (i^g*4 )^:
LXXX*

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 het Borftftük effen , Laf3Jh
'

HS

omtrent Vierhoekig en driekwabbig in heeft **«**•

de Vleugels gehoekt en langer dan de Deh
fchilden; die Jtomper zyn*

Deeze zo wel als de voorgaande, bevondt

s:ig in het Kabinet der Koningin van Sweeden.

Men wil dat het die zy , welke in B R a s I r,

Tucuruhi geheten wordt. Sloane, die
i 'er

den naam aan geeft van allergrootfte groene

Springbaar^ met de Wieken zeer breed , befchryfe

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

,

zes Pooten van
9
t Borftftük afkomende; de

(24) Gryllus Tettlgonïa „ Thomce fiibtetragono , lsvi 9 tri-

lobo; Alis angulatis, Élytro obtuüore longioribus. M. L» £Tf

Syft. Nat, X Locufta maxima viridis , Alis latifiimis. Sloan^

Jam. II. p. 201 T. 23$. f, 1. TucurubuMAItqGrR,, J^raf^

24*.

I. Deel X. Stuk;. M 4
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V* agterften ook derdhalf Duim lang; de Vleu-

y?vt»? Se*s een Duim op 't breedfte , in 't midden

HoofdV 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 Ipitfer, volgens Linn^us.

xxv. (25) Sabel vSpringhaan , die bet Borfijluk efen

en omtrent vierhoekig heeft; de Wieken
Myrtne- a
biadige, neergeboogen % en langer dan het Dek-

fcbild, dePooten niet Jlekeïig.

Roland er heeft deezen te Suriname ge-

gevonden. Dezelve heeft de Sprieten zo lang

als 't Lyf: het Borftltuk effen of ongekarteld,

omtrent vierhoekig en van agteren rond. De
Dekfchilden zyn ovaal 9 neergeboogen , groen ,

als tweebladerig , aan den boven- rand verhe-

venronder: de Wieken een weinig langer en

witagtig: de Pooten ongewapend, Hy is vier-»

maal zo klein als de voorgaande.

xxvi. (26) Sabel • Springhaan , die het Borfijluk effen

smaibia-* PI omtrent vierkant, de Dekfchilden ei\

dlge*
Wieken langer dan het Lyf heeft.

Ia

(2$) Gryjlus Tettigonia, Thorace fubrctragono \xvi , Alis

defiexis, Elytro longiorlbus ; Tibiis mutlcis. Syfl. Nat* X,

(1.6) Gryllus T.fcttigonia , Thorace fubquadrato Ixvi , Ely-

tris Alisquc Corpore iongioribus. M. L. U. Syfi, Nat, X.
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In deeze waren de Dekfchilden overal om-

trent even breeel , en mee bruinagtige haifmaans

wyze Vlakjes getekend. Dezelve, gelykerwys-

de vyf volgende, uit de Indien afkomftig, be-

vondt zig , zo wel als die , in het Kabinet van

haare Koninglyk Sweedfche iVlajefteit.

(27) Sabel - Springhaan die het Borftjluk om- xxvu.

tvfnt vierkant heeft , met ovaale blaadjes xieinbia-

voor de Dy'én der Jgterpooten*

By de aanhechting der agterfte Dyënzyn,in

deeze Soort, twee Ovaale bolronde Blaad-

jes.

(28) Sabel • Springhaan , die het Borftjluk xxvin.

rondagtig heeft en de agterfte Vleugelen q^ËI
met 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.

(ap) Sabel - Springhaan , die het Borftjluk XX1X
rondagtig heefteden Kop van boven fpits %

^cum 'natütt
ö ö

,.
r Ji *BieedHaaru

de Wieken groenagtig van Kleur.

In

(27) Gryllus Tettigonia, Thorace fubquadrato, foliolis

ovatis ante Femora poftica. M, L. U. Syft, JSfat. X.

(23) Gryllus Tettigonia , Thorace rotimdato ; Alis Pofticfc

ocello notatis. m. L. U é Syft. Nat. X.

(29) Gryllus Tettigonia, Thorace rotimdato, VerticeSubu-

iato, Alis vïrefcentibus. M, L. U. Syft.- Nat. X.

I. VüLL. X. STUK, M J •
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V. In deeze is de Sabel breeder dan indeo-

XXVHL
veriSen zeSc onze Autheur. Ik heb 'er een

,

Hoofd- waar in dezelve een zesde Duims breedte heeft.

stuk.
jy[en fan denzelven, dan met reden, Breed

-

ftaart heeten.

xxx.
Triops.

Drie-Oog.

xxxr.
Kugofus.
Rimpelige.

XXXII.
Coronatus.

Gekroonde.

(30) Sabel- Springhaan 9 die het Borflfluk rond*

agtig , den Kop van boven fpits beeft 9 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.

(31) Sabel - Springhaan , die het Borflfluk

rond 9 rimpelig, gekamd; den Kop fpits ,

de agterfle Dyén van onderen breed uit-

kopende beeft.

Het Borflfluk heeft, van boven, een getan-

de Kam of Kuif, die op zyde platagtig is.

(32) Sabel. Springhaan, die het Borflfluk met

over-

(30) Gryllus Tettigonia, Thorace rorundato, Vertice acu-

ïïiinato, fubtus pun&o Oculari nigro, Alis viridibus. M. L.

V. Syfl. Nat. X. .

(31) Gryllus Tettigon ia, Thorace rotundato rugofb criftato,

Capite acuminato, Femoribus pofticis fubtus repandis. M. L.

y. Syfl. Nat. X.

(zz) Gryllus Tettigonia, Thorace Spinis ere&is coronato,

Elytiis Variolofo - concavis. Syfl. Nat. Z.
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overend ftaande Doornen gekroond, de V.

Dekfcbilden met holle Pokputten heeft. xxvnï*

De Sprieten zyn in deeze driemaal zo lang S1ÜK/
als het Lyf, Draadagtig, geel- en grys bont*

Het Borfiftuk is van boven \ agteraan , omringd

niet een fterk getande Rand: het heeft, voor-

aan 9 neevens den Kop , één , en in 't midden

twee Doornen of Stekels. De Dekfehilden zyn

graauw , befprengd met groote, holle , bruine

Stippen: de Wieken zwartagtig: de Schenkels

en Dyën zeer Stekelig. De Staart is Lancet-

vormig, vry lang.

De befchryving 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 Borfiftuk rond en xxxut.
Aquihnus»

Wrattig heeft , de Wieken by uitftekGc-adQiüt*.

breed , met vyfiien Aders daar door loo*

kopende.

Het Lyf is van de eerde grootte : de Dek*

fchilden zyn Lancetswyze; de Wieken breedft

van allen; de Schenkels met vier ryën van

Stekels bezet.

(34) Sabel - Springhaan , die het Borfiftuk efen xxxiy.
Melanof*

* c" terus.

(33) Gryllus Tettigonia, Thorace rotundato fubverrucofo
a
Zwartwiek*

Alis latiffimis, Nervis quindecim. M. L. U. Syjl. Nat, X.

(34) Gryllus Tettigonia, Thorace rotundato lam", Elyrris

Abdomine dimidio brevioribus; Alis nigrisi J$. L, U. Syjï.

Nat. X.

I. Deel. X. stuk.
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V. en rond 9 de Dekfcbilden korter dan de

Afdeel, foift mn >t Agterlyf, de Wieken zwart

Hoofd. beeft.

stuk.

De Dekfchilden , die in deeze delangte heb-

ben van het Eorftftuk , zyn langwerpig o.

vaal.

xxxv. ^35) Sabel - Springhaan , die het Borflftuk ef-

Fajtigiatus. fen m rond. de Dekfcbilden ovaal, de
Getopte. J \r J

Wieken {geknot^ de Stekels der Scbenke*

kelen Draadagtig heeft.

In deeze zyn de Stekels aan de Schenkelen

langer dan in de anderen.

xxxvi. (36) Sabel j Springhaan , die het Borftjluk ef*

Coriaceus. fen m Tond* de Dekfcbilden Lederagti?
Lederagtige.

f
* J

*
ö ö

beeft 9 de Wieken bleek
?
de Sprieten zeer

Deeze heeft het Lyf groot 9 van Kleur als

Zeemleer; de Dyën rond.

xxxvii. (3?) Sabel- Springhaan, die bet Borftjluk rond 9

yiridijfimus» JU
Groote
'Qrocnc. (35) Gryllus Tettigonia, Thorace rotundato lxvi ; Etytris

ovatis, Alis truncatis, fpinis Tibiarum Filiformibus. M. L.

U. Syft. Nat. X.

(36) Gryllus Tettigonia, Thorace rotundato Ixn; Elytris

coriaceis , Alis pallidis, Antennis longifllmis. Syft. Nat. X.

(37) Gryllus Tettigonia, Thorace rotundato, Alis viridibus

inraaculatis, Antennis Setaceis longifiirnis. Syft. Nat. X. Lo-

cufta major viridis. FRISCH, In/ XII, T» 2, f, 1. RQE$.

In/. II. CrylL T. 10, II,
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de Wieken ongevlakt groen , de Sprieten v»

Borflelagtig en zeer lang heeft. XXV Hl!

Hoofd-

Alle de voorgaande Springhaanen van dit Ar- STÜK»

tikel zyn uit de Indien afkomftig: wy gaan

thans over tot de Europifchen , die tot het-

zelve behooren. Hier onder is , wegens zyne

groote, de aanmerkelykfte, die van Frisch
de groote groene Springbaan geheten , en onder

deezen naam befchreeven wordt , niet alleen

,

maar ook, gelylc by Roesel, afgebeeld.

Men vindt dezelven jaarlyks, doch zeldzaamer

dan de volgende Soort, door geheel Europa

,

en het zyn de genen niet , die de groorlte fcha-

de doen, maar een andere Soort, welke kleiner

ïs en den naam voert van Overvliegers of

Trek - Springhaanen 5 gelyk wy vervolgens zien

zullen.

Deeze groene Springbaan heeft de langte van Gedaite.

omtrent twee Duimen : zyne Sprieten , uit een

menigte van kleine Ringetjes famengefteld , zyn

langer dan het Lyf en zeer dun. Het Borfiftuk

van boven plat, buigt ^ïg op zyde met een

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 5

een Soort van Dagger , die op zyde plat , regt

en lang is, beftaande uit twee Plaatjes, die 'er

de geftalte aan geeven van een Degen ofHou-

wer.

I Deel. X. Stuk, Dee*
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V. Deeze Infekten fpringen door middel van

'

Afdeel de Agterpooten , die zeer fterk en veel langer

Hoofd-* daQ de Voorpooten zyn: zy zyn in 't loopen

stuk. log doch taamelyk vlug in 't vliegen. Hunne

Wyfjes leggen de Eyeren in den Grond, mee

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 Verveliing gefchiedt , even

als in de Krekelen*

Herkaau- Het Vocdzel der Springhaanen ïs Gras , Krui*
wmg.

£en 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 (tuk niet getwyfeld ; want dat

gedeelte van de Maag , 't welk men het Bock

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, ïs zeer taay van Leven: hy
xxvnï*

hadc 'er alle Ingewanden uitgenomen , en het Hoofd-*

Dier kroop nog voort, een Etmaal lang, STÜK*

Aan de Zwelgpyp Balg of eerfte Maag, waar

in de Spyze zig vergadert, volgt, in deeze ingewanden»

Infektcn, de eigenilyke 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-

te. Deeze deelen zyn, uit de volgende Soort,

door Roesel naauwkeurig afgebeeld, die het

herkaauwen der Sprïnghaanen egter niet waar.

fchynlyk ftelt (*). Men vindt door de geheele

holligheid van 't Agterlyf Lugtbuisjes verfpreid,

tuflchen welken een menigte Vaatjes loopen

van Smaragd - kleur , die mooglyk het groene

Sap der Kruiden door het Lighaam brengen.

De K6p is met een zonderling Gebit voorzien

;

hebbende den Bek gedekt met een foort van

iiitfpringend 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 groenagcig, Haairig Baardje

das

(*) De Paftoor Le s ser beweert, dat uit het XI. Ka-

pittel van Levitkus zou blyken , hoe de Sprïnghaanen her»

kaauwen : doch de Heer Lyonnet toont rnet reden aan 3

dat het daar niet uit blykt. Zie Tom. 11, pag\ $%

f. DEEli, X, STUK,
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V. dat zig buigt door middel van drie Geledingen,

xxvm gelyJc de Proeven
J
es 8ewoonlyk'

Hoofd-* De Springhaanen maaken een Geluid , dat

stuk. eenigermaate zweemt naar het Geknars der
Gekiid,

j£refce ien : doch het is ook alleen maar het Man-

netje dat zulks doet. Swammerdam was

van verbeelding 9 gelyk de Ouden , dat deeze

Infekten zulks met de Vleugelen , of eigentlyk

met de Dekfchilden , tegen elkander , en fom-

migen met die tegen de Pooten , te wryven 5

zouden veroorzaaken. Zy hadden , ten dien ein-

de , zeker Blaadje of Plaatje ageer aan de Vleu*

gelen, by de Borfl:, 't welk als een Trommel-

vlies verftrekken kon , tot voortbrenging van

dat Geluid, Van dit Werktuig heeft Ca ss fi-

rn us reeds gefprokea, en Plinïus fchynt

daar ook om gedagt te hebben, wanneer hy

zegt* dat hun Gezang voortkomt van het Ag-

terlyf. 't Is dan zoveel nieuws niet, wanneer

men hedendaags fpreekt van een dun Vliesje,

dat een Gat fluit by de aanhechting der Dek-

fchilden* van onderen t en 't zelve opgeeft

als het Werktuig van dit Geluid, Ook maa-

ken zy , onder 't vliegen , met de Wieken ee-

nig Geruifch 9 dat egter veel verfchik van

het andere , hetwelke Roes el noemt ttn

3lttit3er£nüe JSdjaï/ en dat, zo hy meende,

verfterkt wordt en vergroot, door de Lugt uit

twee Nieragrige bruine deeltjes, van binnen

hol , die door hem gevonden waren by de Voor-

pooten, binnen in het Lyf. Zy krieken dus

ciet
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öiet dan tegen den avond, en vervolgen daar V.

mede de geheele nagt, 't zy op den Grond xxv
,E

n
fittende in het Veld , op de Halmen van Gras Höqfo.

-

öf Koorn- Airen, of op de Bladen van een Boom *t
ÖK*

in Haagen en Boflchagiën.

Fr f sch merkt aan, wat de reden zy , dat Hunne vy«

deeze Springhaanen , zo min als de andere in-

landfche of vreemde, zig in Duitfchland niec

zodanig vermenigvuldigen , dat zy een merke-

lyk nadeel doen. Hunne breede Legpuut,

welke fommige Landluiden , zegt hy
9 het

Zwaard noemen, ontbreekt aan de Overvlie-

gers of Trek -Springhaanen , ed deeze leggen

derhalven hunne Eijeren veelal , gelyk de klei-

ne Spriöghaantjes , in het Gras, of maar wei-

nig diep in de Aarde, alwaar die aan het Ge-

vogelte of ander Cedierte tot Aas flrekkes v

of in dé Köorn-Akkers , door het ploegen, ver-

nield worden; maar bovendien doet de nattig-

heid van het Winter-Saizoen veelen , zelfs dié

van de groote Groene Springhaanen diep in dé

Aarde geboord zyn, vergaan, of brengt in 'c

Voorjaar de Jongen omhals; doordien de Re-

gen hun , wegens de lange Sprieten , aan de Aar-

de doet vaftkleeven , dat zy fierven moeten»

Bovendien zyn deeze laatften een byzonder

Ongemak onderhevig , waar van hy, in de Ver-

handelingen der Koninglyke Sociëteit van Ber-

lyn , bèrigt gegeven hadt (*).

(<*) MiütUém Berolmenfa. Tom. IV. p, 392,

h Deejl. X. STUK. N
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V. De groene Springhaanen worden foratyds

XXvTli"
zeer dik van Buik

'
en

'
als men hun °Pent *

Hoofd*
STUK,

"Wormen
daar. in.

XtXVUlY
farrucive*

rus.

Bonte.

komen zekere witte Wormpjes , van dunte als

een Naald, doch fommigen tot zeven Duim

lang , als Darmen , daar uit dringen , zittende

buiten de Ingewanden* Ook vindt men 'er,

lömtyds , 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 derven moeden: hetwelk

een voorzorg fcheen te zyri van den alwyzen

Schepper , om deeze Soort van Springhaanen *

die na de dood afgryzelyk ftinken , fpoediger

te doen vergaan.

(38) Sabel -Springhaan, die het Borflftuk ef*

fen en omtrent vierkant beeft , de Wis-

ten groen met bruin gevlakt , de Sprie»

ten Borjlelagtig en zo lang als
9
't Lyf.

Mea

(38) Gryllus Tettigonia, Thorace iubquadrato lxvl f Alis

viridibus fusco maculatis, Antennis letaceis longitudine Cor-

poris. Syfl. Nat. X. Gryllus Cauda enfifera re&a, Corpore

fubviridi. Faun.Suec. 621. It. Weftgoth. 253. JONST. Inj\

T.IIif* h*,3' M£RlAN,/«/. X. I7*,ROES. /#ƒ II. T. I.

-•
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Men geeft den bynaam van Wrattenvreeter V.

aan deeze Soorc van Springhaanen , om dat de 4wnf
Boeren zig daar van bedienen om de Wratten Hoofd.

weg te krygen i want hec Infekt knabbelt de- sTüè*

zelven af of bytze open, en braakt in de ^
Wonde een Vögt uit, waar door de Wrat ver-

teerd wordt, fchryft Linnjeüs (*). Men
noemt dit Infekt, derhalve, inSweeden JVaorU

Ut. Goedaart niet alleen, maar ook H o e f-

NAbEL, Merian, Joknston en ande-

ren , hebben deeze , onder den naam van Spring-

haanen, bedoeld, en wynoemenze, tot onder-

scheiding van de Groene, de Bonte, hoewel

èy ook veel kleiner zyn, en bovendien door

de kromte van deLegpunc of Sabel j agter aan

het Lyf der Wyfjes, verfchillen. Dit laatfte

doet Geoffroy deeze Soort noemen Sau-

ïerellê a Sabre , daar hy de andere tytelt Sau*

ierelle a Coutelas (f).

De langce van het Lyf dèir bonte èpring-

haanëh ié ongevaar een Duim, en dus maar

de helft van de voorgaande; doch naar even-

redigheid zyn de agterfte of Springpooteö veel

grooter dan ih de Groene ; des het ook daar

med©

(*) Voorheen heeft onze Autheur deeze bonte en de voor-

gaande als eene Soort aangemerkt gehad (Faun. Suec. Ed. I.

p. i97«) en daar van komt het^ dat men van zyn Ed. zegt
3*

dat het Wrattenvreeten door hem aan den grooten Gröeneii

toegefchreeven wordt. Mijl. Nat. des Animaux. TQXtL U J*$

I43. Item Dift. des Anim% Tom. ÏV- p» 70.

(\) Hifi des Inf. Tom. h p. 397» 39S,

ï. DUL. X. StUK. Ë 4
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V. mede geweldige Sprongen doet. De Kleur

xxvni verfchllc g^00telyks > doch is altoos min of

Hoofd-
" meer bont. Men vindt de Vlerken fomtyds

«tuk. wej groenagtig met graauvv gevlakt, maar dik-

wils ook geheel graauw met zwarte Vlakken

;

fomtyds is het Lyf en de onderfte Vleugelen

geelagtig of paarfch, en gemeenlyk vindt men

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 gefchiedc. 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 Eijerleggïng heeft dit byzonders plaats,

dat door deeze Soort niet meer dan zes of agt

Ëijertjes in één Kuiltje by elkander gelegd wor-

den, welke ook langwerpig, en weinig kleiner

dan die der Groene Springhaanen zyn. Plet

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 Volwaflenea

verfchülen*

Cc
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De Heer Gronovius tekent, onder de V.

ïnfekten van ons Land , een ongevleugelde ^XVUL
Springhaan aan-, die wegens de Sabelagtig- Hoofd-

heid van de Staart, in 't Wyfje, tot dit Arti- STUK*

kei behoort. Het is, zegt zyn Ed,, een van°Xleu*

de kleineren, groen van Kleur, en onthoudt

zig ook in 't 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 als

de Dyën, niet ftekelig. Het Dier heeft den

Sabel zeer breed, opwaards omgekromd, van

langte als het Agterlyf, op zyde plat (*).

(39) Sabel-Springhaan , die ongevleugeld is 9 XXXÏx,

met het Borftftuk gedoomd en de Dyën *u?us*

geftippeld.

De laatflgemelde , waar van ik 'er ook een

heb , zou men eer voor een Pop houden
, gelyk

Linn^üs , uit een dergelyk vermoeden,

dien Bynaam geeft aan dit ongevleugeld Kaap-

fe Infekt , dat nader met de Molkrekels fchynt

overeen te komen ; dewyl het 5 boven den Sa-

bel, twee uitfteekende Punten heeft. Roe-

sul, immers, was ook van dat denkbeeld,

noe-

(*) Gryllus Tettigonia aptera^ Thorace rotundato mutico,

Corpore viridi. A&. Helvet. VOL, V. p. 129. N. 255.

(39) Gryllus Tettigonia, apterus , Thorace Spinofo, Femoribus

pun&atis. Amoen. Acad. I. p. 322. Loculla*Talpa Capenfïs 9

Pedibus Ion gis. Pet. Gaz> T. 13. f. 7, R q E S. Inf^W*

GrylK T. 6. f. 3.

1. DSM. X. STUK, N 3
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V. noemende die Infekt , daar hy de Afbeelding

xxvïïI"
van See^£ »

een S°°n mn no& Jong6
,
&* onuitge»

Èoofd-" groeide Sprinkhaan. Hy oordeelt, dat dezel-

'stuk* ve nog tweemaal zou hebben moeten vervel-

len j om de volkomene grootte en geftalte te

krygen. Ondertuflehen is de gedaante zo zon*

derling , dat Pktiver 'er den naam van de

Kaapfche MolSpringhaan , met lange Pooten,

aan geeft* Het Agterlyf, naamelyk, is dik en

Eyrond, met ryen van Stekels bezet, en het

Borftftuk verfchilt zeer van dat der andere

Springhaanen.

ZESDE ARTIKEL.

GRTLLUS L O CUSTA. Springhaan.

Met de Staart eenvoudig.

zl. (4°) Springhaan, die het Borjijiuk gekield en

%kp«s* onverdeeld, het Lyf ongevleugeld heeft.

Deeze, insgelyks uit-Afrika afkomftig, voert

wegens de zwaarlyvigheid den bynaam van O-

lyphant, als onder de overigen in plompheid en

grofheid uitmuntende. Het Lyf was geheel

groen, mee uitgeholde Stippen of Putjes als

Sagryn, en het Borftftuk hadt een verhevea

fcherpe rug, zonder verdeelingen, inkeepio-

gen of plooijen. De Dyën der Springpooten

wa«.

f40) GryTlus Locufta, Thorace carinato integro 3 Corporc

apteio. Roes, Jn/4 H, CryU. T. 6 , f, z.
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V.

Afdeed
XXVIII.
Hoofd»
STUK.

waren , aan twee kanten , bezet met ukgefoee-

den Spitfen , en de Schenkels ieder met een

dubbele ry van fcherpe Stekels. Twee Stomp-

jes der Wieken vondt men 'er aan , geen vier

,

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 verwifïelen, en

derhalve aanzienlyk groot worden , eer het zyn

vollen wasdom en Vleugels kreeg.

Mooglyk zullen 't van deeze foort vaa

Sprïnghaanen , of van de naaftvoorgaande 5

geweefl zyn, welken de Heer Adanson,
ïn 't jaar 1750, op de Rivier Gambia vaaren-

de , waarnam en van welken zyn Ed. 'er ver-

fcheidene heeft mede gebragt, die hy federfc

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 kondea

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 yer«

heen te vliegen.

Nog op de Reede leggende voor het Kantoor
,
vemoe*

4'Albréda, zes of zeven Mylen opwaards aan sprmghaa*
a

die Rivier gelegen, ?ag men 's morgens om^ inAfii'

(*; Fbyêgè au, Senegal, p, 8$.

I. DEEL. X. STUK. N 4

agt
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y, agt Uuren de Lugc rverduifterea door een dik?

XXV UI
keWollf, die t'eenemaal beftondt uit dergely-

Hoofd- k£ Springhaanen. Dezelve was ongevaar tien

stuk. f Vyfc ien Roeden boven het Aardryk verhe-,

yen, en bedekte een uïcgeftrektheid van ver-

fcheide Mylen Lands, alwaar zy als een Re-

gen verfpreidde van Springhaanen , die 'er , zig

pp het Gewas neerzettende s gingen aazen ,

hervattende vervolgens hunne vlugt. Onbe-

fchryflyk was de verwoefting die hier door aan-

geregt werdc : niet alleen verflonden zy de

Bladen van het Geboomte en al het groene

Kruid , maar taftten zelfs de Spruiten en Bad

van veelen aan; ja het Riet van de Daken der

I^andwooningen 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-; hel;

Land met Gras en het Geboomte met Bladen

bedekt, als voorheen. Gemelde Wolk werdc

aangebragt door een Herken Ooften Wind, en,

dewyl dezelve dien voormiddag daaromftreeks

pafleerde , zonder dat 'er eenfge Spririghaaa

oyerbleef, kon men niet twyfelen of deeze

Infekten werden dus al voortgedreeven , ea

eindelyk in den Oceaan gefmeeten , om tot

Voedzel der Viflchen te ftrekken.

.'t Is 5 naamelyk, gantfch niet te denken, dat

deeze vernielende Schepzels den Oceaan over-

vliegen zouden tot in Amerika; doch, hoewel

men
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nien 'er in de Weftindiën weinig van geplaagd v,

wordt , is men 'er niet geheel van bevryd. £
fdee^

Thomas Gage verhaalt een dergelyke Hoofd/
yerwoefting, welke, geduurende zyn Verblyf stuk.

in de Provincie van Guatirnala , aan de Kuft ln Amerik*

yan de Zuidzee , bezuiden Mexiko , door der-

gelyke groote Springhaanen gebeurde. Zy

vloogen ook als een Wolk die de Lugt verdui-

fterde, en , daar zy nederkwamen , braken fom-

mige takken der Boomen door de zwaarte
^

terwyl alles door hun werdt kaal gegeten* Ein-

delyk nam men , op 't beyel der Regeerioge

,

daar tegen een hulpmiddel by der hand; 't welk

was, een groot Geraas temaaken methetblaa-

^en op Hoorens of Trompetten , het flaan met

Stokken op.Trommels , Ketels en luid Ge.

fchrceuw ; het welk dit Qngediert deedt vlug-

ten , tot dat zy in de groote Zuidzee hun graf

vonden. Vervolgens , egter , werdt men in

een nieuw gevaar gebragt 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 hy een der

zeven Plaagen van Egypte noemt , was 'er

nooit meer zodanig geweefl: (*).

In de Noordelyke deelen van Afrika is de

Plaag der Springhaanen , die de Zuidelyke dee«

ka
(*) Ncuv. Rel. des Ind. Occidmu III. Part. p. ijp.

I. Deel. X. Stuk, N 5
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V. len van Spanje ook zo dikwils kwelt, gemeen.
Afdeel. De genen, die de Heer Shaw aldaar nu
XXVIII
Hoofd.' omtrent veertig Jaaren geleeden zag, waren

gTUK. bruin van kleur en veel grooter dan de gewoo*

ce : 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 verduU

derden. 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 mee Water te vullen , of

Dykjes op te werpen van Stoppelen en andere

brandbaare Stoffen, welke zy by het naderen

der Springhaanen in brand (laken : doch dit

alles hielp weinig: de voorften, door de ag-

terftcn 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 zyzig Noordwaards

op
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pp de Vlugt, en vielen dus, waarfchynlyk , V.

meeft in Zee. XXVIIÏ.
Op deeze hedendaagfche Bengten zal men Hoofd.

Diet fchroomen geloof te flaan aau 't gene de STUÏ^

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»

lofcen zyn ingefteld geweeft aan 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 fchadeiyk na hunne dood. Zeker Schry.

ver verhaalt, dat in 't Jaar des Werelds 3800

een ongelooflyke menigte van Springhaanen

Afrika over(Iroomde, dewelke, na alle Groen-

te verteerd te hebben , vervolgens in Zee ver*

dronken , en zulk een geweldigen flank gaven ,

dat 'er, in weinig tyds, driemaal honderddui-

zend Menfchen door fneuvelden.

Uit de Heilige Schrift blykt niet alleen dat inde oofter-

de Springhaanen in de Oofterfche Landen zeerS^n

J^
gekend, maar dat zy 'er ook dikwils een zwaa-^^e

re Plaag waren* Ik wil nu niet ipreeken van

die
, welke, fonder andere Plaagen , over Egyp-

ten gebragt werdt , om dat Pharao den Uittogt

weigerde aan de Kinderen Israëls ? want hoe-

I. Deel. x. stuk, wel
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y. wel dezelve dergelyke verwoefting veroorzaak,

xxvm" te 5 a's Seme^ is , en dus de Plaag zeer zwaar

Hoofd-' was; wordt dienaangaande gezegd; „ dat te

stuk. ^ vooren dergelyke Springhaanen , als die,

,, nooit geweeft waren , en;dat *er , na dien tyd ,

„ zodanige niet meer zyn zouden : wanc zy

5 , bedekten de geheeleOppervlakte desAardryks;

,, alzo dat het Land verduifterd of onzigtbaar

„ gemaakt werdt" (*). Evenwel moeten in Pa-

leftina naderhand , meermaalen , deeze Infekten

als een Plaag geweeft zyn , gelyk uit andere

Schriftuurplaatfen blykt. De Almagtige ge-

bruikte dezelven tot Straf-oefeningover 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 , hadden afgegeten (f). Ook fchynt , bo-

ven en behalve de verwoefting desLands^dac voor

hetzelve als een Lufthof is , maar agter
5
t zel-

ve als een woefte WilderniiTe, van het Ge*

druifch , 't welk zy by hunne aankomft maaken ,

gefproken te worden (4-). De Springhaanen

hebben geen Koning of Voorganger, en niette-

min marfcheeren zy by hoppen of troeps-

wyze; fchynt Koning Salomo te willen

zeggen, wanneer hy hun telt onder de Viere^

dia

(*) Exod. Kap. X. Vers 13.

(t) Joel II. Vers. 25.

<0 Joé'l II. Vers 2.
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die van de kleinfte der Aarde zyn, doch wysen V.

met wysheid wel voorzien (*).
x^VÏÏT

Volgens Bochart vindt men in den Spring- Hoofd-
#

haan , hoe klein een Diertje ook zynde , veele s™*
eigenfchappen, met die der groote Dieren over-

eenkomstig. 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 , miffchien , eenige

opheldering kunnen geeven aan het gene ifl de

Openbaaringe gezegd wordt van de Springhaa-

nen, die uit den Put desAfgronds opkwamen toe

pyniging 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

getuigt, wel zes duizend Schreeden ver; ]é

het Geknars zelf,wanneer zy het Kruid of Graan-

gewas en Bladerloof af fcheeren, laat zig hoo-

ren.

De algemeene naam der Springhaanen is , in Naainj

\ Hebreeuwfch , zo het febynt , Arlé geweef!,

van

(*) Spreuken. XXX. Vers if. Rex non dï Locuftis , tamen

proccdunt confcitsc omnes. BibL TnmtlU £r Junih

(f) ApocaU Kap. IX.

I. DtiJLL. 2. STUK
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V, van hunne menigte of fterke vermenigvuldiging

XKVliï
af komlllS- Hec b^t

>
evenwel

> dat
'

er ook

Hoofd.
* andere naamen aan gegeven zyn , en fommi-

stük.
geQ houden die drie woorden , welken onze

Dorcfche overzetting onvertaald gelaten heeft

( * ) y maar voor byzondere benaamingen

van Springhaanen. Buitendien willen eenigen

,

dat zy Cbajïl geheeten werden, wegens de

vernieling die zy aanregten j Gob om dat zy uit

de Aarde voortkomen ; ook Gozam, enz. Het

is zeker dat de Arabieren hun Giazana genoemd

hebben t welke naam van een Werkwoord af-

komftigis, dat fnyden of afknaagen betekent.

In 't Griekfch was het woord Axgïi algemeen;

zo wel als in 't Latyn Locujla. De Eüropifche

naamen; in 't Italiaanfch Cavalletta of Saltarella ,

in 'tSpaanfch Langofla, in 'tEnge\{chLocuJl>in

't Franfeh Sauterelle en in 't Hoögdmtfch Heufeb*

teckett y zyh 9 zö wel als de onze, van het La-

tynfche, of 5 van hun fpringen, af te leiden.

't Schynt dat menze, in Duitfchlaüd, öok wel

Grafepferde dat is Gras-Paarden, noemt (f).

XLI.
Criftatus.

Gekamde.

(41) Springhaan die bet Borftjluk gekamd beeft ,

drievoudig ingefneeden.

Dé
(*) Levït. XI. V. 22. Zie 't IX. Stuk van deeze Nat.

Hiftorie* bh 136, 137»

(t) AS. Stokh. VIII. D. bl. <>?, in 't Hoogduitfch : al-

waar L 1 N N ü^ufS van den Weftindifchcn Lantaamdraager zegt;

€$ ift gróffet al$ un$txt stoffte <0rftjë'

jiferbe.

(4ïJ Gryllus Locufta 3 Thorace criftato; fegmento triplid.
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De vier- of vyf- dubbele Kam , welke deeze v.

Soort in de Nek heeft, geeft 'er den bynaam AfdeêL.
yxvjii

aan. Het Infekt is zeer bekend , onder den hoofd/
naam van Egyptifche of Arabifche Springhaa- stuk*

nen, en wordt gehouden voor algemeen over

den geheelen Aardkloot. Dat Weflindifche

,

immers, 't welk zig bevondt in de Verzameling

vanlnfekten, de Grilliaanfche getyteld, van Su-

riname gebragt zynde , kwam overeen met die

Springhaanen , welke , in fommige Jaaren , uit

de Oofterfche Landen in Poolen en andere dee-

len van Europa overvliegen , en aldaar zulke

verwoeftingen aanregten , of liever met die 5

welke by tyd en wylen uit Barbarie in Span-

je komen,

Frisch geeft een fraaije ongekleurde , en

Roesel een heerlyke gekleurde Afbeelding

van déeze Springhaanen; waar uit blykt, dac

dezelven , zeer fchoon , met een roode, groene

en geele Kleur, getekend zyn. De laatftge-

melde maakt het Lyf en de Pooten hoog Kar-

tnyn-rood, de Borfl: Oranjekleur , de onder-

de Vleugelen groen , de bovenfte groen en

geel gemengeld. Volgens Frisch zouden

de onderfte Vleugelen rood zyn, hoedanigen

ik gezien heb. Hét gemelde Surinaamfche

was

M.L. ü. Syft.Nat.X. Gryllus crïM Thöracfs quadrifidl A-

meen. Acad. I. p, »i 9 T. 17. f. 4, Gryllus ex JEgypto, O-

Xear. Mus. T. 17. £ 5. Frisch. Jnf. IX. T. 1. Roes.

Ïn/.IL Cryll. T. 5. Gryllus Aiabicuf , HASSÈLQ* Ittr, *ÏU

i, Deel, X, Stuk,
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V* was Tegelrood of bieekbruin , een handbreed

XXvTlï*
laDg £*)' Dit is Cen minfte ook de §roo"e

Hoofd- van de gedagte van Roes el en Frisch;
stuk. voigens de Afbeeldingen , die zy daar van ge-

geven hebben. Het Lyf , naamelyk , heeft

by hun de langte en dikte van een Vinger , de

Wieken breiden zig ter breedte van een Span

uit. De Sprieten zyn Draadagtig en kort;

de Schenkels der Agterpooten , alleen , met ee-

ne ry van doornagtige Stekeltjes gewapend:

het geheeie Lyf , de Kop en 't Borftttuk , zyn

ongedoornd.

Bespring- gy gelegenheid der befchryving van dceze
haanen wa- J G ö J o
ren den joo- groote fooft van Springhaanen , fpreekt Roe-

zewege. s£L zeer omftandig over het Vers van het der-

' "'
. de Boek van Mofes *, waar uit blykt, datdee-

* Zie J

Biadz. 206. ze Infekteo 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-i

fchillende benaamingen van Springhaanen 3 Vo-

gelen te verdaan zyn; gelyk Hoenders, be-

nevens allerley tamme en wilde Ganzen en

Eenden, Duiven, en dergelyken* Doch on-

gelukkig is de Man geweeft , in dit geval.

Hy begrypt niet, dat.de zwaarigheid, van vier

Voeten te hebben en met twee te fpringen

;

dus ongelyk grooter is , dan wanneer men 'er

In-

(*) Animal palmam traasverfam longiim , teilaceum. A*

m%n* Acai. Y O J-. I. p, 502. ,
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ïüfekten door verftaat , die zes Pooten heb* V.

ben, en dikwils maar op vier derzelven ruften,
xxvilï'

en weezentlyk met twee fpringen ; geïyk dit Hoofd/

van de Springhaanen iedereen bekend is (*) STÜK*

Het woord Jrbeb , zynde bet eerfte van de

vier, kan, bovendien, onmoogJyk iets anders

dan zodanige Infekten betekenen; ten ware

men twyfelen wilde , of de Plaag der Spring-

haanen , in Egypte , öok in eea öveïftrooming

van Hoenders, Eenden, Duiven ofdergelykè

Vogelen, beftaanhad: want daar wordt het zelf*

de woord gebruikt (f).

Wy zullen dan ook vaftftellen , dat Jo-

hannes de Dooper Springhaanen tot zyné

Spyze gebruikt heeft , en , hóe walgelyk dé-

zelven aan Roes el voorkomen mogten, is

het, volgens het Berigt van geloofwaardige

Reizigers* onder de hedendaagfchen, zeker*

dat zy in vèrfcheide deelen van Afrika gegeten

worden. De Arabieren eeten Springhaanen,

vol-

(*) Zeer duidelyk is , ten dien opzigte , de Vertaaling

welke de Vulgata heeft van deezen Text. Quicquid autem

mmbulat quidem fuper pedes qudtuor , fed longiora babet retr*

erura per qu& gradit fuper terram , comedere debetis, ut ejt'

Bruchus in genere fuo 9
et Attbacus , atque Ophlomachm , at»

que Locufla y
fingula juxta genus fuum,

\

(-f) Exod, X. v. 4. Ziet zoo zal ik morgen Springhaaneri

[Arbeb] in uwe landpale brengen. En v« 13. 't Gefchiedde

dés morgens , dat de Oofte Wind de Springhaanen [Arbeb}

opbragt. Dus ziet men hoe dwaaslyk hy de ftèrke vermenig-

vuldiging, welke dat Woord betekent, pp de gemelde y .

gelen loepait. Hoogd. Uitgave. II. Th. INW tft J|ëtif£ij*

reRftcnuntivj5?pïftn. P, 40.

1, Dexjl. X. Stuk, O
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Ve volgens Shaw, en men verhaalt, zegt hy,

'Yvlfm'
clat dezelven , met Zout befprengd en in Bo-

Hoofd-" ter gebraden zynde, omtrent van Smaak zyn

stuk. als onze Garnaalen. Verfcheide Natiën, aan

de Kuft van Guinee, zegt A dans on , maa-

ken 'er gebruik van tot Spyze, en bereiden

die zelfs op verfcheiderley wyze: fommigen

flampenze en maaken 'er Bry van met Melk,

andere braadenze alleenlyk op 't Vuur. Hier

kan men byvoegen, dat, volgens het Verhaal

van D rak e 9 in zyn Reistogt rondom de

Wereld, op de Grenzen van Ethiopië een

Volk woont , 't welke men Springbaanen-Eeters

noemt ; alzo deeze Infekten , in die dorre en

drooge Zand-Woeftynen, by gebrek van be-

ter, hun gewoone Voedzel zouden zyn.

2y worden Dewyl veelen , egter, ik weet niet welk een

van de a^ groote affchuwlykheid in deeze Spyze, boven
bieren gege-

^

e van Kikvorfchen , Paddeftoelen , Oefiers
ten,

en Moffelen, Alykruiken , ja Kreeften en Krab-

ben, gevonden hebben, oordeelden zy dat het

Griekfche Woord k-^lhg ook iets anders ; de

Vrugten van een Boom of de uitlpruitzels van

epn Kruid , betekenen kon. Dit gaf den Heer

Hame.lquist aanleiding om te ooderzoe-

ken, of de Sprïnghaanen ook nog heden toe

Voedzel in gebruik zyn op die plaatfen , daar

de Boetgezant geleefd heeft. Zie hier den

uitflag van zyn nafpooringen (*)

AI*

(*) ^crKon.^£ötoeli.aifiati.a!BöanM. auf

öaö aatjr 1752, P . %%
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Alle Franken, die zig lang in de Levant V.

opgehouden hadden , van hem over dit fluk yvvnr
ondervraagd zynde, zeiden van Ja. De Kris* .Hoofd.*

ten Inwooners des Lands , 't zy Armenieren ,
STUK*

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-

rabier , Sheik Platon genaamd 3 te Kairo , in

tegenwoordigheid van twee andere Europeaa-

nen, doorhem, gevraagd zynde, of hy wift>

dat men in Arabie Sprioghaanen tot Spyze ge-

bruikte, gaf tot antwoord, dat te Mocha*

welke Plaats haaren meeden toevoer van Koora

uit Egypte moeft hebben , fomwylen een Hon»

gersnood ontflaat , en dat dan , aldaar , een

menigte van dit Ongediert vergaderd wordt,

het welk men fterk in de Zonnefchyn laat

droogen en verder met een Handmolen tot

Meel maakt, of het in een Steenen Mortier

tot een fyn poeyer flampt en wryft. Van dfc

Meel maaken zy met Water een Deeg, en

vervaardigen daar van dunne Koeken, die zy,

even als hun gewoonlyk Brood , in een Yzeren

Pan bakken , het welk tot Levensonderhoud

dient , by gebrek van beter VoedzeL

" Ik vraagde verder , zegt Hasselqüist,

i9 of niet de Sprioghaanen , buiten deeze nood-

,* zaake > tot een gewoone Spyze van de Ara-

„ bieren gebruikt^ werden. Hy ftemde zulks

x. deel. x. STUK.
g
O 2 ,, toej
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V. „ toe , en zeide , dat het niets ongewoons

xxvfll" " was
'

deeze t)ieren
>
ook buiten gebrek van

Hoofd.' » andere Spyze, tot Voedzel te zien gebrui-

STÜK* „ ken. Men kooktze, eerftelyk, een maati-

n §en Poos *n Water, doet 'er alsdan Boter

99 by , en maakt aldus van de Springhaanen

„ een Fricqffee , die niet onaangenaam van

„ fmaak was, gelyk hy verzekeren kon, als

„ hebbende zelf dergelyke gegeten*

"Eindelyk (zegt onze Sweedfche Doktor,)

u heb ik ook eens gelegenheid gehad, om

99 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

3, 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?

5,
Hy antwoordde : tot Spyze zyn de Springhaa-

„ nen wel by ons niet in dagelyks gebruik,

„ en , zo lang wy Melk en Brood hebben

,

w 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 hy een hoop Jongens , 'er

„ fchielyk zo veel te vangen als zy konden

:

„dan
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^ dan zou hy my toonen, hoe men dezelven V.

„ at. Zo dra hy 'er een menigte gekreegen ë^Jffi
M hadt , fcheurde hy 'er de Vleugels , de Sptie- i/oüfd.'

ten en de Schenkelcn of dunne Pooten af, s™k.

waarop hyze aan het Vuur te braaden bragt

,

en , zo heet als hy die van 'r Vuur nam

,

goot hy daar Boter over , uit een klein Yze-

ren Pannetje, waarin de Boter, door dcHitta

van de Zon was gefmoken. Toen ging myn

Arabier zitten , en maakte zig een Maahyd

„ van zyne Springhaanen , waar van hy 'er

„ ettelyke 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 gaftop zynGeregt;

„ doch wy wilden , wegens de onzekerheid

„ der Gevolgen, eene ons zo ongewoone Spy-

„ ze niet beproeven. Als wy genoegzaam tyd

hebben 3 en ons de moeite willen geeven,

zeid' de Arabier, omze eerfi in Water eens

te laaten 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 bezigt.

1, deel x,. stuk. O 3 Ook

99

99

99

%9

99

99

93

99

99

39

99

99
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V. Ook zeid' dezelve hem , dat zy, op zekere ty*

XXViïï'
^en *n ^ra^e zo menigvuldig wareo

, als zy

Hoofd- hedendaags zeldzaam zyn in Egypte, alwaar

stuk.
^y ten minfte gecne Landplaag zyn , ;gelyk

in andere Geweften,

verwoes- Hier kan ik thans gevoeglyk fpreeken van

|

In?
n

d
^

r

aƒ
e
de nadeelen, die aan eenige deeien van A-

vm in Afiè,
fie door de Springhaanen worden toegebragt.

Te Balfora , in Perfie ,
pafleert doorgaans , vier-

of vyfmaalen in 't Jaar, een zo verbaazende

veelheid van deeze Infekten, dat zy van verre

zig als een dikke Wolk vertoonen , waar door

de Lugt t'eenemaal verduifterd wordt* Som-

wylen fmyt de Wind hun over de Euphrates

heen, en dan moetenze in de Woeflynen om-

komen. Hier uit blykt, dat die van WoefU

Arabie Ooftwaards geboren zyn, en dus vin-

den wy ook dat in China fommigeLandfchap.

pen , op een deerlyke wyze , aan de ver.

woeftingen der Springhaanen zyn bloot gefield.

Een Chineefch Authepr geeft 'er de volgende

befchryving van , volgens den Heer d ü

Halde(*).
china, " Men ziet een zo verbaazende veelheid van

„ Springhaanen verfchynen , dat zy elkander

„ met de Wieken fchynen te raaken, bedek-

„ kende dus den geheelen Hemel. Het is,

„ alsdan , even of groote Bergen van Groente

„ de Menfchen op 't hoofd kwamen vallen.

Hy

(*) Dans l'Hiftoire GcneraU des fayages , &c«
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,5 Hy voegt 'er by, dat het Geraas, 't welk V.

„ deeze Infekten onder 't vliegen tnaaken, xxvllL
„ naar dat van Trommels gelykt. Deeze ge- Hoofd.

„ vaarlyke Legioenen bezoeken China niet
STüK#

3 , dan in de drooge Jaaren , die op de Over-

„ ftroomingen volgen, In zulke ongelukkige

„ omftandigheden flooft het Landvolk zig af,

„ op het heetfte van den Dag, om deeze Vy-

„ anden van hunnen Arbeid te verdryven,

? ,
door het ukfpannen van Lakens over de Vel-

„ den. Somwylen wordt die Plaag niet dan

„ in de uïtgeftrektheid van eeh Myl befpeurd,

, , terwyl men in 't overige des Landfchaps een

„ fchoonen Oogft heeft".

In drooge Zomers wordt het Land der Kofak- in Tattarie,

ken of ce Ukraine
,
gelyk men dat gedeelte van

Tartarïe noemt, zodanig aangetaft door Spring-

haanen , die 'er met een Oollen of Zuidooften

Wind in overkomen ,dat al het Gewas een ge-

heele verwoefting ondergaat. Uit de Eijeren

,

die.zy indeHerfft 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 .Wind ontftaa , die de Springhaanen in

de Zwarte Zee komt werpen. De Varkens,

daar te Lande , ftrekken ook in deezen tot be-

hulp , dewyl zy veel fmaak hebben in die Ei.

jeren, en dus het Land daar van zuiveren,

het welk 'er fomtyds zo vol van is , dat zy in

I. DEEL. X. STtric, O 4 de



aio Bksohryvi. NG van
V. de Huizen komen, en op de Bedden kruipen,

XXVUK valIeiide op de Tafelen, ja dikwils in de Schot*

Hoofd- cels met Spyze neer, terwyl men Maalcyd houdt.

ft
TVS* Wanneer zy 's nagts gaan ruften , bedekkqa

zy het Aardryk hier 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.

i® Rusland, In den jaarc 1690 kwamen, in Rusland, als

$rie Legers van Springhaanen aan, van drie

verfchillende Streeleen* Het eene trok regt

naar de Poolfehe Armee , het andere paffeerde

ter regterhand van Leopold, uit Volhynie kQ.

mende , en het derde kwam van de zyde der

Gebergten van Hongarie. Deeze Beeften ver-

fpreidden zig door Poolen en Litthauwen, in

eene zo verbaazende veelheid , dat de Lugt 'er

geheel door verduiiterd en de Aarde door be-

dekt werdt, als met een zwart Laken. Op
eenige plaatfen vondt 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 dezelven

geftorven waren door den Regen , die 'er viel

,

de Lugt dermate door de Stank befmet werdt,

dat daar uit kwaadaartige Ziekten en Sterfte

ontftaan zyn , onder de Menfchen en het Vee.

Men merkte aan , dat in den jaare 1 648 aldaar

^ergelyke Bezoeking was geweeft , die van dea

Op-
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Opfland der Kófakken gevolgd werdt. Ruim V.

een Eeuw vroeger , dat is in V jaar 1542, ^VIII*
werdt Hongarie, benevens eeq groot gedeelte Hoofd.

van Duitfchland en Italië, door dergelyke STÜK*

fchoolcn van Springbaanen overftroomd, die

van omftreeks de Zwarte Zee kwamen.

Ka rel de XII. 5 Koning vanSweeden, zig aan de

bevindende in Beiïarabie , werdt aldaar ver-

fchrikkelyk geplaagd door deeze Infekten. Zyn

Hiftorïefchryver drukt zig, dienaangaande, al-

dus uit. " Een verfcfarikkelyke veelheid van

„ Springhaanen verhief zig, op den middags

„ van de zyde der [Zwarte] Zee; in 't eerft

„ met kleine Colven ; vervolgens zag men als

„ Wolken, die de Lugt verduifterden , maa-

d , kende eep zo dikke duifternis, dat de Zon,

„ in die geheele wyduitgeftrekte Vlakte, zig

j,, als totaal ge-eklfpfeerd vertoonde. Deeze

„ Infekten vloogen niet digt aan den Grond,

35 maar omtrent op zulk een hoogte als men

„ de Zwaluwen ziet vliegen , töt dat zy een

J5 Veld gevonden hadden , waar op zy zig

„ konden nederwerpen. Wy ontmoetten 'er

„ dikwils [fchoolen van] op den Weg, die

$y 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 J j, tOÏ
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V. 99 tot dat wy die plaats gepaffeerd waren. 0«

XXVHL ** veraI > waar deeze Springhaanen zig gingen

Hoofd- „ nederzetten , werdt door hun een fchrikke-

STUK# „ lyke verwoefting gemaakt : want zy knaag-

3, den het Kruid tot aan den Wortel af; zo

• „ dat men 3 in plaats van die fchoone Groente,

waarmede het Land bedekt was geweeft,

aldaar niets zag dan een dorren , droogen

,

Zandigen grond. Nooic zou men gclooven

„ 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 de Zwarte Zee

5, komende van de Eilanden of nabuurige Lan

35 den, te zyn overgeftoken, gaan deeze In

„ fekten nog groote Landfchappen door, al

3 , waar zy alles verwoeden wat hun voorkomt

5 , in zo verre zelfs , dat de Deuren der Hui

„ 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-Springhaanen noemt , daar wy ftraks van

zullen fpreeken.

xlu. (42) Springhaan die het Borftftuk vierkant en

mSC' Wrattig beeft, de Dekfcbüden Wrattig,

k^e- de Wieken ros.

Het

(*) Gryllus Locufta Thorace quadraco Verrucofo, Elytris

Verrucofis , Alis rufis. M. L. U. Syft. Nat. X, R O ï S, lnf%

II. GrylL T 18. f, 6.
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Het fchynt dat L i n S je üs deezen , uit het V.

Kabinet van haareKoninglykSweedfcheMajes-
xxvïlV

teit , naaft geoordeeld heeft overeen te komen Hoofd-

met dien van Roesel, waar van de Afbed- S1UK '

ding door hem aangehaald wordt. Dezelve ,

evenwel , verfchilt , volgens de opgegevene

Kenmerken , grootelyks van dien , welken Roe-

s e l 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 cgter met

deeze Wratten of Knopjes weinig ftrookt.

Dit geeft my aanleiding , om , niettegen- Pi. Lxxx.

ftaande het verfchil van Kleur , hier t'huis te
Fi^ *•

brengen een zeldzaamen Springhaan, van de

Kaap afkomftig , die het Lyf grootendeels

zwart , de Pooten met roode Streepen \ en het

Borftftuk 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 Borjlfiuk omtrent vier- xlhi.

kant , getand en Wratagtig heeft , de Dehf^^
Jchilden met Eeltige Pukkeltjes gejlippeld.

Dee-

(43) Gryllus Locufta , Thorace fubquadrato dentato Verru»

cofo , Elytris pundis callofis. M. L. ü. Syft. Nat. X,

1 Defx. X. Stuk.
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V, Deeze* uit Amerika afkomftig, bevondt zig

^vSw *n ^ec Kabinet van de Koningin van Sweeden.
XXVlli*
Hoofd-
stuk:. (44) Springhaan, die hetBorJijtuk een weinig

xliv. gekield en ruuw heeft, denKopJiomp,

Roodpoo^. de Dyen Haamg*

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 bet Borftjluk een weinig

Mgratóriuu gekield , van één enkeld (luk , den Kop

ge*. Jiomp , de Kaaken zwart beeft.

't Is bekend , dat ons Wereldsdeel , nu en

dan eens, ongelukkiglyk bezogt wordt van ze-

kere Springhaanen , die uit Tartarie in hetzel-

ve overkomen, en door Poolen en Duitfchland

zig fomtyds verfpreiden tot inVrankryk en deNe-

derlanden, niet alleen , maar zelfs tot in Groot-

Brittannïe en de Eilanden benoorden Schot»

land. Men noemt deeze dan, met regt, Over"

vliegers of Trek*Springhaanen, gelykFRiscH

(44) Gryltus Looifla, Thorace iubearïnato fcabro, Capi-

tc obtufo, Femoribus pilofb - Ciliatis. M. L. U SyJï.Nat.X*

(45} GryllusLocufta, Thorace fubcarinato , fegmento unU

co; Capitc obtufo, Maxillis atris. M. L. U. Syft. Nat. X.

Gryllus migratorius. FRISCH Inf. IX. T. I» f. s. ROIJ,,

In/l II. Gvyll. T. 24, EDW. Av% %o%% T. log.
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*er de Hoogduitfche benaaming aan geeft van V.

<§t?idj- llèufrÖWCftöl, om dat zy jby ftreeken Xxvm
of ichools wyze , gelyk de Trekvogelen , aan* Hoofd-

komen , en , na verloop van tyd
é,

weder ver- *
TüIL

trekken, Onder die benaaming heeftRoes el

dezelven ook befchreevea, en 'er gekleurde

Afbeeldingen van gegeven.

Deeze Springhaanen zyn grooter dan die wy Geflatae.

gewoonlyk in Europa hebben ; want de langte

van het Mannetje is ongevaar twee, en die

van het Wyfje derdhalf Duimen. Hunne Kleur

is bont , met het Lyf en de Pooten paarfch-

agtig » de Vleugels bruingeel , hetBorftfluk en

de Dyën groen , de Kop blaauwagtig , van voo*

ren bleekrood; de Sprieten zeer kort. Zoda-

nig , namelyk , was de Geftalte van de gesen,

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 zeerfnel, 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-

wryvcn, even of zy op de Viool fpeelden,

!• DELL. X, STUK* VOl»
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Voort-

teeling.

V. volgens het gene Roesel, dien aangaande*

^y^
E

j

L waargenomen heeft. De Paaring , zegt hy
5

Hoofd, is even als die van de andere Springhaanen , en
stuk.

wor(j t verfcheide maaien herhaald , om t'el-

kens eenige Eijeren te bevrugten ; doch in de

Eijerlegging is een groot verfchil met dieSoor*

ten , welke eene Legfpits of Sabel aan de

Staart voeren,

Deeze vreemde Soort legt haare Eijeren ook

wel in de Aarde , die zy met het end van het

Agterlyf eenïgermaate weet te openen ; doch

veelen plakt zy aan andere Lighaamen, gelyk

de Halmen van Gras of Koorn , Takken van

Bqornen-, Wortelen en zelfs aan Steenen,

overtrekkende dezelven tevens met een witte

fchuimagtige Slym , die ook uit de Leg komt,

wordende in 't kort bruin en hard: des de Ei-

jeren daar in , eenïgermaate , voor Koude en

Vogtigheid bewaard zyn. De Eijeren hebben

een Oranje*geele Kleur
9 en zyn in 't uitkomen

gelyk aan die van andere Springhaanen. Mee

een warm Voorjaar, en zo zy aan de Zormc*

fchyn bloot leggen , komen de Jongen reeds in

Mey en April te voorfchyn; maar met ongun-

ftig Weer dikwils cerft in Juny. Een harde

Vorfl of natte Winter doet de meeden verloo-

ren gaan, tot groot geluk der genen, die 'er

mede zyn geplaagd geweeft.

Frisch (lelt eenige Middelen v or,om de

Springhaanen, wanneer zy zo menigvuldig zyn,

te vernielen. Men moet wagcen, zegt hy, tot

dat

Middelao
'er tegen.



DE S P R I N G R A A N E N. 223

dat het Koorn ryp is en afgefneeden wordt: V.

alsdan kunnen 'er veelen met Plankjes , die aan xxvitt
Stokken vaftgemaakt zyn, tuffchen de Koorn* Hoofd,

hoopen dood geflagen worden. Het verjaagen STÜK*

door Rook of groot Geraas, kan ook dicnftig

zyn , wanneer hetzelve op 't midden van den

Dag gefchiedt : want 's morgens en 's avonds

gaan zy, wat men ook doe, niet in de hoogte

:

ook dryft menze dus maar van de eene plaats

naar de andere. De befte manier, daar een

Landheer zyne Onderdaanen, Boeren 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, 't zy 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 verwoed;
j gen in Eu-

I» Deel. X. Stuk. uee^opa,



224 Beschryving van

V. deezeSpringhaanen in Europa zo zelden krygt*

^XXVm De Jaaren x 73° en I?48 >
evenwel

>
zYn kort

Hoofd- op elkander gevolgd, en van de verwoefting,

stuk. die zy injdit laatfte aanregtten , hebben veeleri

onzer Tydgenooten , uit Berigten, nog geheu-

genïs. De grootfte fchoolen , daar van , by ons

in 't Najaar komende, deeden weinig fchade*

en verdweenen , met den Winter, t'eenemaal;

maar in Duitfchland , inzonderheid naar den

kant van Hongarie > was het erger gefteld

,

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 \ Voorjaar f748

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 van de bovengemelde Middelen, als ter

uitroeijing dienftïg zyndc, gefproken wordt:

gelyk ook van dezelven, by hoopen famen*

gevoegd , met Stroo te verbranden , of ia

Greppels met Aarde toe te dekken, en dus

te doen fmooren(*).

Deeze en dergelyke Middelen waren in die

Zomer van grooten dienfl voor de Ingezetenen

van Ooftenryk > alwaar men dat Ongediert *

op veele plaatfen, wilt te verjaagen of te ver*

nielen : doeh in de Maand September kreeg

men
(*) Zie Europifche Mercurius* 1749. l\ é Deel, bladz io.

enz.
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Uien dien aangaande droevige Berigten , zo uit v,

Bohemen en Silezie, als uit Frankenland en ^Tvm
Beijeren. Zy zworven veel van de eene plaats Hoofd-*

naar de andere, en eenigen waren 'er, die op STtfK
^

eën verfchrikkelyke wyze daar door leeden.

Dus was by Wurtzburg, 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-

wen, was men 'er, in 't volgende Jaar, nog

vreezelyk mede geplaagd.

't 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 1613, zo fchrikkelyk gehavend

werden. Dit is zeker , dat men in Spanje,

meermaalen ,
geheele Heirlegers van deeze In-

fekten heeft , die 'e£ op een deerlyke wyze

huishouden, en buiten twyfel afkomftig zyn

uit Afrika of Arabie.

t)e oude Hiftoriën befchryven ons deerlyke

i. miLL. x. stuk. P Ver-



az6 Beschryving van
V. Verwoeftingen van Europa door de Springbaar

XXVniT
nen

'
In * ^ar 593, M S HeiIand$ Geboorte

Hoofd** was daar door een Hongersnood ontftaan. Men
stuk. hadtze, in 't jaar 852, door geheel Duitfch-

land , en daar op volgde een zwaare Pestilentie,

waarfchynlyk door de befmetting der Lugt,

van deeze rottende Infekten , veroorzaakt. Een

dergelyk noodlot trof Vrankryk en Engeland

in 't jaar 874, In 't jaar 1084. wetdt 'er Rus-

land door verwoed. Men fchryft dat , in den

jaare 1475 * een Eroote mag c vaD Springhaa-

nen, uit Hongarie, Moravie en Silezie, zig

in Duitfchland verfpreid heeft* 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,

zïg verfpreidden door geheel Europa, zelfs tot

in de Zuidelyke deelen. Corneliüs Gem-
m 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 't leven raakende, nog

bovendien een gevaarlykVoedzel 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

roec



DE S P R I K G Ö A A NE N, 2*7

met zulk een Stank vervulden , dat de Roof. V.

vogelen daar dóór werden afgefchriku
XJCVIII.

De Springhaanen zyn geteld geweeft onder Hoofd.

de Geneesmiddelen. Dioscorides verze- STÜK#

kert, dat, deeze Infekten by wyze van beroo-

king gebruikt zynde , de ophouding van 't Wa-
teren, in de Vrouwelyke Sexe, geneeft. An-

deren raadenze aan, tegen de Opftygiog. 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. xivr:

maate geheld met drie injnydingen, den Tartaarfche.

Kop rond, de Kaaken van de zelfde Kleur

als den Kop beeft.

Deeze Tartaarfche , die zig in 't gedagte Kabi-

net bevondc , was door een roode rib der Vleu-

gelen baarblykelyk van de gewoone Overvlie-

gers of Trek-Springhaanen verfchillende.

(47) Springhaan , die het BorJIJluk geel ge- xlvil

Jlreept, de Dekfchilden groen, de Wit» aonte.

ken Maauw heeft.

Deë..

f46) Gryllus Locufta , Thoracé iubcarinato: fègmentis

i
tribus , Capite rótundato ^ Maxillis concoloribus. H. L. XT.

Syft.Nat. X.

(47) Gryllus Locufta, Thorace lineato flavoj Elytds viil*

dibus, Alis caeruleis, M.L.U. Syft.Nat. X.

X, DEEL. X. STUK, P Ê
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V. Deeze Weftindifche heeft het voorde van
Afdeel. jen Kop rood* en met zwarte Karakters ee-

Hoofd- tekend*

STUK.

xlviii. (48) Springhaan * die het Borjlftuk eeniger-

Bhmw7
nU maate gekield , de Wieken groenagtig

blaauw heeft, met een zwart Bandeerzel.

De Geftalte van deeze Soort van Springhaa*

nen, die men volgens Linnj&us in de ZuU

delyke Landen vindt , is uit het Werk van

Roesel blykbaar. Deeze Autheur getuigt,

dat dezelve meed op drooge Zandgronden of

aan den kant der Boffchen , in Duitfchland,

gevonden worde. By Fuisch wordt 'er,

onder de inlandfche Springhaanen , ook gewag

van gemaakt (*). Zy onthouden zig op onze

Duinen , menigvuldig , zo de Heer Gronovi*
üs 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 Sc o-

poli vondt, in Karoiolie, deeze Soort, met

de Dekfchilden bruinagtig, doch van onderen

bruiner, en met een donker Bandeerzel. By

Roesel is de grondkleur der Dekfchilden

bleek, en die der Vlakken of Banden Oker-

brui n.

De

(48) Gryllus Locufta , Thorace fubcarinato , Alis virescenti-

eoemleis , fascia nigra. Roes. Inf, II. Gryll, T. %i ft 4*

(*) Inf. IX. TH. pag. 4. PI. I. Fig. 3.

(t; A&. Helv* VOL, v. p„ 130, N. uté



DE SPRINGHAANEN. 229

De Heer Gsoffroy betrekt tot zyn Ge- V.

flagt van Acrydiam of Criquet , (waar in hy XXVIU
zodanige Springhaanen t'huis brengt, welker Hoofd/

Voeten altemaal drieledig zyn , gelyk die der
STUK'

Krekelen,) twee Soorten; waar van de eene

de Wieken geheel blaauw heeft > en de Dek-

fchilden uit den roffen of roodagtig, gelyk die,

welken Roes el PI. XXII. Fig. 3, afbeeldt.

De andere, met de voorgemelde overeenkom-

flig, 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) Sprïnghaan , die het Borftftak eeniger

fmate gekield, de Wieken rood> aan de x4uaanfche.

tippen Afchgraauw heeft.

XLIX.
Italicus*

Een dergelyken als deeze, die evenwel niet

met de aangehaalde van Roes el, noch met

de verfcheidenheid van Linn^rus volkomen

overeen kwam , vondt Doktor ScopoLiin Kar-

niolie: zo dat 'er de naam van Italiaanfche,

met regt, aan gegeven kan worden. Ros.
$ e l evenwel heeft de zynen ook in Duitfch-

knd waargenomen.

(*) Hifi. des Inf. env t Paris. Tom. L p. 35»!.

(49) Gryllus Locufta , Thorace fubcarinato, Alis mbris , api«

ec cmereis, Roes ƒ»ƒ, n, Gryll. T. zi % f, <j,

I. Deel. X, Stuk* P 3



èso Beschrtvinc vab
V* (50) Springhaan , die bet Borftjttik eeniger-

YXVIU
maate gekield > de Wieken rood en aan 't

Hoofd/ M& zwart, de Dekfcbilden gewolkt heeft.

STUK,

it Men noemt deeze Soort van Springhaanen

,

imhlT' weSens het kraaIcend Geluid , dat zy in 't op-

vliegen met hunne Wieken maaken , ook wel

de Klappermao of liever Ratelaar. Het zweemt

naar dat Geklapper, 't welk men op fcmmige

plaatfen by de Haazen-Jagt verwekt , .zegt

Roesel, die aanmerkt, dat zy niet alleen

gejaagd wordende , maar ook in vryheid opfty-

gende, zulks doen, en dat het Mannetje, bui-

tendien , zo niet knarjt als de andere Soorten

,

onder welken hem geene bekend was 5 die dit

klapperend Geluid maakte. Onze Autheur, niet-

temin , zegt dat deeze Soort , in de Velden ,

geduurende de Maand July knarft(*), en Dok-

tor Scopo.li getuigt , dat dezelve onder de

Blaauwe huishoudt , den geheelenDag , tot diep

in de Nagt , knarfende tot aan het end van

September (f). Geen van beiden onderfcheidt

dus het Geluid , dat deeze maakt , van dat der

Krekden of andere Springhaanen (|>
Vol-

f50) Gryllus Locufla , Thorace fubcarinato , Alis mbris

extimo nigris, Elytris nebulofïs, Syft. Nat. X. Gryllus Ely-

tris nebulofïs, Alis rubris extimo nigris. Faun. Suet. 625. /*•

Cel ÏS8. FRISCH. Inf. IX. T. I. f. 2. ÜDDM. Dif. 50.

Koes. Inf. II. Gryll. T. 11. f. 2.

(*) Habitat in Pratis , Menfe Julio ftridulus. Faun. Sues.

(|) Stridens usque adfinemSeptembris. Entom. Carn. p. 110.

(4.; Gryllus domefticus ffridule cantillat. Uid, Caropetfri*

itridet. Ib9
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Volgens den laatftgemelden is de roode Kleur V.

der Vleugelen als die van rood Sandelhout, y^f??
Frisch hadt de blaauw gewiekte eerft voor Hoofd-*

de Mannetjes van deeze rood gewiekte gehou* STÜK*

den , doch vondt 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 9 *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.

(51) Springhaan , die het Borjtjluk eeniger- *>U

maate gekield, de Wieken zwart en aan Karoiiniich?.

den rand, van agteren, geel heeft.

Men heeft deezen ontleend uit het Werk van

Catesby, alwaar hy genoemd wordt, Ka-

rolinifch Springhaantje , met de Dekfchilden

bruin, de onderite Vleugels zwart en aan de

enden bleek geeh De Bynaam wyft de woon-

plaats aan ; in dat gedeelte van Noord-Ameri-

Jca, het welke Karolina wordt genoemd.

(52) Springhaan , die het BorJIJiuk eeniger- ut.
öhcurus.

Waa- Donkere.
($i) Grylius Loaifta s Thorace fubcarinato , Alis nigris

jnargine poftko flavis. Syft. Nat. X. Locufïella Caroüna , E*

lytru fuscis, Alis mferioribus nigris' ad extremitates luteis.

C A T E S B. Car« II. p. 89. T, 89.

(sz) Grylius 'Locufta , Thorace fubcarinato, Alis nigris t

bau rubris , apice albis. M* L«Ü9 Syft. Nat. X.

1. D&fcl. X. STUK. P 4
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V. maate gekield, de Wieken zwart, naar

A
vvfn' '* Ltf toe r0°d m aan d* typen <uoü

XX*' lil* .

Hoofd- beeft.

STUK»

Deeze Afrikaanfche Springhaan bevondt zig

in hec Kabinet van de Koningin van Svveeden.

liit. (53) Springhaan , die het Borflftuk eeniger-

Geeie
*" maate 'gekield , de Wieken geel heeft met

zwart gebandeerd*

De Kleur maakt de onderfcheiding van dee*

ze Soort, ook uit Afrika afkomftig, die men

by Petiver afgebeeld vindt.

lxv. (54) Springhaan , die het Borflftuk gekruijl

iwecdfcheï heeft, de Sprieten van langte als hetLyf.

Deeze en alle de volgende zyn Europifche

lofekten. Men kan denzelven, 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 LinNjEüs, in de

Velden van Oeland, inzonderheid omflreeks

Borgholm , zeer overvloedig in de maand July,

ver-

(s 3 ) Gryllus Locufta , Thorace fubcarinato , Alis disco

fiavo fascil nigia. M.L.U. Syft. Nat. X. Pet. Gaz. VU T>

3. f. 6.

f>4) Gryllus Locufta, Thorace crucigero, Antennis longU

tudine Corporis» Faun. Sm\ 628. //. Oei. 15^
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verfpreidende zig, even als 'c Stof der We- y.

een voor de Voeten van een Wandelaar. Zyn Afdee&.

xxv in
Ed. telt hem onder de kleinften van die Ge* hoofo/

flagt , hebbende het Lyf meer uit den geelen s?ü$;

dan groenagtig , waar door hy van de volgende

verfchilt. De Dekfchilden zyn bleek, met wit

doorweven , daar eenig zwart tuffchen door

fchynt: het Borftftuk is van boven bleek, met

een zwarte Vlak op ieder zyde : de Dyën zyn

bleek met een langwerpig zwartagtig Bandeer.

zei: het Agterlyf van boven bleek, aan de

zyden bruin, van onderen geelagtig groen.

(£5) Springhaan, die het Borftftuk gekruift lv.

heeft > het Lyf van boven groen, den rand Groenagtig^

der Dekfchilden 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 vandeeze^oort,

een vierde Duims lang, nog deesen Herfiï ge-

vangen.

(50

(ss) Gryllus Locufla , Thorace criiciato , Corpore iupra

viridi, Elytrorum margine albido. Faun. Suec. 616. Gryllus

Capitc, Thorace Elytrisque fuperne viridibus. M Weftgoth*

2.76.

I. Deel. X. Stuk. P 5
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V. (56) Sprïnghaan , die het BorJIJluk gekruijl

Afdeêl» facft 9 fa Bekfcbilden Wolkig met een
XXVllu _ ,

.., .

Hoofd- • langwerpige witte Jtip aan de tippen.

STUK.

LVJ .
Deeze onthoudt zig in de Velden , in Swee-

fweevhk^ ^en# ^ *8
'

zo wel a*s ^e volSeQde ,
zo klein

k [ge* niet als de voorgaande twee.

lvit. (57) Sprïnghaan, die het Borflftuk gekruijl,

^-f^ het Lyf ros , de Dekfchilden uit dengraau-

wen 9 de Sprieten eenigermaate geknodjl

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 Gronovius tekent dezelve aan, als

een der Infekten van Nederland.

LviiT. (58) Springhaan , die de Dy'én Bloedkleurig^ de

BonteT* Dekfchilden uit den groenen rosagtig , de-

Sprieten cylindrifch beeft.

Men kan deezen naauwlyks den Bynaam

geeven van Grooten > hoewel het een der groot-

(56) Gryllus Locufta, Thorace cruciato, Eiytris nebulofïs

pun&o oblongo albo verius apices. Syfi. N*t. X.

(57) Gryllus Locufta, Thorace cruciato, Corpore rufo,

Eiytris grifeis , Antennis fubclavatis. Syft. Nat. X* Gryllus

Antcrmis fubclavatis acutis» Fuun* Suec. 629»

(58) Gryllus Locufta, Femoribus fanguineis, Eiytris vires*

centi-iubiuSs , Antennis cylindricis. faur^Suec. 617.
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ften is van de Sweedfche Springhaanen ; om V.

dat 'er zo ongelyk grooter zyp , èn Grove of
^xviiï

Groflyvige luidt wat zeldzaam: des noem ik Hoofd-

hem de Bonte, en mooglyk is het die, welke STÜK *

men ook genoegzaam overvloedig vindt in on-

ze Graslanden , op drooge Zandgronden. Dat

dezelve dien Bynaam verdient» zal blyken uit

de volgende befchryving van onzen Ridder*

Deeze is bleeker dan de overigen en heeft

de Dyën van onderen donker rood , den Buik

yan onderen groenveel, deDekfchildcn bleek-

geel , inzonderheid aan den voorften rand ,

verder Netswyze gefchakecrd , gelykerwys de

Vleugelen. De Sprieten , die rolrpnd zyn

,

beftaan uit vierentwintig Lcedjes. De agterfte

Schenkels zyn zwart met witte Tandjes, en

loopen uit in vier Klaauwtjes, boven en be-

halve die der Voeten, De agterfte Dyën zyn,

aan den onderkant, rood. Het geheele Infekt

ziet , van boven , uit den bruinen , hebbende de

fpits van 'tBorftftuk, tuffchen de Voorpooten

,

geelagtig.

De Heer Geoffroy heeft de Afbedding Bioedkiea-

van een Springhaan , omftreeks Parys voorko- rige<

mende, daar hy den naam aan geeft van de

Bloedkleurige (*) ; betrekkende, daartoe, niet

alleen deeze Soort van'LiNN^us, maar ook

die, welken Roesel onder de kleine Spring*

haant-

(*) Le Crlquet enfanglanté. Hijl% des Inf, tnv. Parh*

Tom. I. p. 394.

ï. deel. x. Stuk»



236 BêSCHRY VING VAN

V. haantjes vajj Duitfchland afgebeeld heeft (•).

Afdeel.
(jjt fe befchryving van dezelven blykt, dat

XXVIII.
Hoofd-* deeze niet alleen Bont, maar zeer veranderlyk

$w&. van Kleur zyn. Dit zelfde heeft de Franfche

Aucheur ook in de zynen opgemerkt, fpree-

kende dienaangaande als volgt.

"Men vindt weinige Soorten, die zo veel

„ verandering onderhevig zyn. Sommigen zyn

„ minder dan een half, anderen omtrent een

„ Duim lang. In allen zyn de Sprieten Cy-

5, lindrifch , beftaande uit ongevaar vieren-

„ twintig Leedjes , en niet langer dan een

„ vierde van het Lighaam. De Jongen zyn

9 3
byna geheel rood , met zwart gevlakt,

„hebbende het Lighaam, alleenlyk van on-

„ deren , groenagtig geeL De Volwaflenen

„ hebben het geheeleLyf groenagtig, en van

„onderen geeler, zynde alleenlyk de agter-

,, Dyën aan de binnenkant rood. Een byzon-

„ der Kenmerk is
#

de gedaante van het Bord-

„ ftuk, 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).

„ Bovendien heeft deeze Soort , tuflehen de

„ Klaauwtjes aan 't end der Pooten, kleine

„ KuiTentjes , die veel grooter dan in de ande.

,, ren zyn. Men vindt dit Infekt op alle Lan-

. » den'\

Van
(*) Tab. XX. Fig. 6, 7.

(•f) Dit is het gekmifte BcrMuk, waar van,in de voor-

gaande Soorten géfproken worde.
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Van dergelyken aart fchynt die Soort van V.

Springhaanen te zyn, welken Doktor Scopo- xxvï?V
Li 3 wegens de kromte der zydelingfc van de Hoofd-*

gemelde verheffingen op het Borftftuk , de Half- STÜK«

maanswyzen noemt (*), en waar van hy twee

Verfcheidenheden waarnam , ten opzigte van de

Kleur, hebbende de eene den Kop, uitgeno-

men de Nek, het Borftftuk op zyde, en de

Pooten, roodagtig. Deeze waren in de Velden

vanJKarniolie niet zeldzaam.

(59) Springhaan , die ongevleugeld is, van jux,
rri - Pedeftri$i
Kleur uit den rooden bleekbruin. Looper.

Men heeft deeze Soort op de Landen in

Sweeden 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 Litttulatus. EntCmol. CarnisL p. ilo*

($9) ftiyllus Locufta, colore livido i&carnato, Corporg

aptero. Syft. Nat. X.

I. DH.E.L. X. STUK.
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Afdeel.
XXIX. XXIX. HOOFDSTUK.
Hoofd-
stuk. j)e Eigenfchappen der Halfschildigê

Infekten. Reden van die Benaaming. Hunne
* önderfcheiding van de Schildvleugeligen. Ma*

nier van Voortteeling. Verdeeling.

Heden der /^^^ ^ ^eD Daam van Schildvleugelige ge-

benaaminge, \j geven heb aan de Infekten van den Eer-

flen Rang 3 om dat hunne Vleugels of Wieken

,

in 't algemeen , als met Schilden gedekt zyn

;

: zo geef ik aan die van den Tweeden Rang den

naam van Halfschildige , welke my
gepafter voorkwam dan die van Halfvleugeli-

ge, gèlyk 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 meeden van deezen

Rang, weezentlyk 5 vier Wieken, en zyn dus

meer gevleugeld dan die van den voorgaanden

Rang , in welken de Dekfchilden, doorgaans ,

weinig dienft fchyoen te doen in 't vliegen.

De bovenfte Wieken syn alleen , voor een ge.

deelte, wat ftyver of dikker, en minder door-

fchynende dan 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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heid juift het verfchil van Sexe niet aanwyft, v.

gelyk in de Plantluizen , zyn de vier Wieken éSS^*
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, de Infekten van deezen onderfchd-

Rang meed van de Schildvleugeligen onder-
ingf

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 verftrekt, dus, zeer

zonderling, van het Borftftuk afkomftig. Voor

't overige verfchillen zy , in geftalte des Lig.

haams , van de Schildvleugeligen niet zeer veel.

De Sprieten , evenwel , zyn in eenige Geflag-

ten, gelyk de Cicade en Water-Wants , naauws-

lyks te vinden ; terwyl de Water - Scörpioen

,

in tegendeel, de Voorpooten zodanig geplaatft

heeft, 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* ziebhdz,

Wefpen , Byën en de meefte Viervleugelige Jx^tük.
Infekten.

Het
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Voorttee

iing.

Va Het Snuitje, dat in de Halffchïldïgen , als

XXIX^' Seze§d is
>
voor öek verftrekt > is in eenigen >

Hoofd- daar het van den Kop afkomt, zo lang, dat

stuk.
fjec

. ajs
'
c ware ^ hun agter na fleep t 9 fteeken-

de ver uit , voorby het Agterfte van het Lyf

Het Borftfiuk is, in fommigen, als met den

Kop vereenigd, zo dat zy geen Hals hebben

,

die in anderen, gelyk de Plantluizen ., zeer zigt-

baar is. Bovendien is 't opmérkelyk, dat in

deeze laatften , en anderen , de Voeten maar uit

één Lid befiaan, in fommigen uit twee, dodh

in de meeden, gelyk in de Cicaden en Want-

fen, uit drie Leedjes; zo de Heer Geoffroy

aanmerkt.

Wat de Voortteeling aangaat, daar omtrent

kan men van de Halffchildigen , in 't algemeen

,

zeggen, dat zy zeer weinig verfchillen van de

laatfte Geflagten der Schildvleugeligen , 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

dé Beeften , die in Water-Torren veranderen

:

het voornaamfte onderfcheid met hunne Moer,

beftaat daar in, dat zy kleiner, en geheel oö-

gevleugeld zyn. Als men de jonge Wantfen

of jonge Cicaden met het Mikroskoop onder-

zoekt, zal men die, hoe klein ook, in Geftal-

te nagenoeg met de grooten overeenkomftig

vinden: doch zy zyn 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
^XlX*

de tweede, dat is die van Pop, tot welken Hoofd-

het Iofekc komt door een enkele afltröoping STüK*

van de Huid , en zyn geheele Verandering be.

ïtaat 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 famengefroozeld waren *

fcig uitfprelden, In de genen , egter , die geeü

Vleugels hebben , gelyk de Wyfjes van de

Schildluizen , fommige Plantluizen en de ge-

ineene Weegluis , beftaan de Veranderingen

alleenlyk in de verfcheide Vervellingen of af-

leggingen der Huid.

De aangroeijing van alle; deeze Infekteü

gefchiedt , fcvcn als in de Schildvleugeligen i

voor dat de Maskers in Poppen veranderen t

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

derzelver 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 ^uJ+^enZ
öét 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

gcfproken f* f £
ZeIfde

U Peel. x. Stuk. Q Hefc
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V. Het getal der Iofektcn van deezen Rang is

XXHT
EL

' onSe^y^ kleiner dan dac der Schildvleugeligen

,

Hoofd waar van ik tuflchen de zes en zevenhonderd
stuk. Soorten , in vyf-en-twintig Geflagten , be*

Verdeeling,
f^hreeven 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 5 als ge-

* 'f Zelfde, zegd is *., in dit ftuk met weinig verandering;

doch maakt zyne voornaame onderfcheiding

naar het getal der Leedjes, die in de Voeten

of het onderde deel der Pooten zyn , het welk

hem aanleiding heeft gegeven tot het maa-

ken van eenige nieuwe Geflagten * gelyk wy
zien zullen.

XXX. HOOFDSTUK.
B tfcbryvifig van 9

t Geflagt &r Cicaden, an-

ders ook Cigalen en van Jommigen Lieremans of

Lierdraaïjers genaamd; tot welken dezogenaavï*

de Lantaarndraagers , en anderen, bebooren.

Naam. /^nder de Halffchildigen heeft Linn/bus
^^ de eerfte plaats gegeven aan het Geflagt

van Infekten, dat den naam draagt van Cicada,

wel-
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welke waarfchynlyk van hun Gezang zynen V.

oorfprong heeft* De Italiaanen volgen deeze
A^^

benaaming met hun Cicala oïCigala, de Spaan- Hoofde

fchen zeggen Cigaro of Cigatra , de Franfchen STUK*

Cigale^ X welk fonimigen onder ons navolgen,

die deeze Diertjes Cigaten noemen; doch ik

oordeel het beter , den naam te behouden van

Cicaden. Aldrovan-düs merkt met re-

den aan , hoe dit woord , by fommigen onder

de Nederlanders 9 verkeèrdelyk Krekel vertaald

wordt (*); alzo dat een ander zeer bekend

flag van Infekten is 5 geiyk wy gezien hebben.

Evenwel vind ik de benaaming van Boom-Kré-

hls niet oneigen 9 en beter dan die van Liere-

ihans of Lïerdraaijers , welke thans gemeen is.

Voorts geloof ik dat hy mis heeft, wanneer

hy zegt 5 dat de Engelfchen hetzelve Grasbupper

noemen ; dewyl dit , by hun , de algemeene

naam is der Springhaanen. Nu fpriogen veel

Cicaden ook wel; doch zeer zeldzaam in het

Gras, en daarom wordt insgelyks het woord

Cicade, op zyne Plaat, ten onregte 9 in 't

Hoogduufch., Hewfchrekken, datisHooy-Sprin-

gers (f) vertaald. Sommigen willen 9 dat zy,

in

(*) Men vindt het dus overgezet, niet alleen in het Lexi-

cen van Pitiscus, maar ook in de NomencUtêr van H A«

dri.anüs Junius, die zegt Cicada. J®tBpt£f

iSjEÏÏEÏ. Cigale: en, dat meer is, zelfs in de Bybel dei-

Natuure van SWAMMEJRDAM.

(f) Een ömftandigc afleiding van dit Hoogduitfchë

"Woord, in deszelfs verlcheiderlcy veranderingen $ vindt men

X. Deel, X. Stuk. Q 2 ia
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V, in 't Griekfch, Tettiges of Tetligoniai genoemi
Afdeel- Werdcn (*).

Hoofd- De Kenmerken der Cicaden, zyn, behalve

stuk. die der Halffchildigen in 'c algemeen ; dat zy
Kenmerken. eeQ necjcrvvaarc|s geboogen Snuitje hebben 'm

plaats van Bek ; dat de Sprieten korter dan het

Borftduk zyn , de vier Wieken Vliezig en niet

vlak maar wederzyds afloopende , en dat de

meeften met Springpooren zyn voorzien.

soorten. Hy heeft, in dit Geflagt, zes verdeelingen

gemaakt; de eerfte van de genen die by Nagt

Licht geeven , gelyk de Lantaarndraagers , waar

van vyf: de tweede van de genen die hy JBto-

derige noemt , waar van drie ; de derde van de

Kraisdraagers , 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 omgeflagen heb-

ben, waar van agt: en dus heeft hy, in 't ge-

heel,

In 't Werïc van FRiSCH, de Inleiding van 't IX. Thell,

alwaar die Autheur opmerkt, dat de Springhaanen, in Duitfch-

land , ook wel den naam voeren van $$ZU ftfcff / ï|EUl*

ftOffel/ ^Opflajlffeï; als ook van ^tfbttfcfyttfe

SCtt^ hoewel menze 'er, gemeenlyk , noemt <ê$£Cflfë*

fel of ^jujinfiöaöncn/en fomtyds ^afcpfcröcn/
dat is Graspaarden. Zie bladz. zcó , hier voor, alwaas ik

fpreek van de verfchillende benaamingen der Springhaanen.

(*) Het laatftgemelde Woord , welks elgentiyke oorfprong-

geheel onzeker is (zie bladz. 165 ,) heeft onze Autheur ge-

bruikt tot een bynaam der Springhaanen , welker Wyfjes aan-

't agter-end een lange breede Legfpits of Sabel voeren, om de

üijeren in den Grond te booren* Zie bladz, isa. enz*-



I



Pxaat i/jcxxr.





xxr



de Cicaden of Cigalen. $45

ïjeel, twee en-veertig Soorten van Cicaden aan- V.

S«ckcd.
*"«•

.HOOFD-EERSTE ARTIKEL, STÜK#

VOCT1LVCM. Lantaarndragers.

Met den Kop van vooren uitgerekt toe

een langwerpige Blaas.

(1) Lantaarndraager , die regt voor aan den i;

Kop een Ovaale Tromp heeft ; de Vleu*^ m

gels bleekbruin, de agterjien met Oogjes.
Latermrta*

m

De Heer Reaumur oordeelde dat dit In-

fekt, van wegen het Snuitje welk hetzelve on-

der aan het Borftftuk, agterwaards omgeboo-

gen , heeft , gebragt moefl worden tot de Pro*

Cigaks of naar Cicaden zwecmende 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 , fchynt merkelyk verfchild te hebben

,

van die, welke in 't Werk van Juffrouw Me-
k 1 a

n

, en door Roesel is gebruikt ; komen-

de nader overeen met die van onze Lantaarn-*

draa-

(1) Cicada fronte roftrata ovali re&a , Alis lividis, pofti-

cis occilatis. Syft. Nat, X. Gen, 195, Cucujus Peruvianus&

11 E w. Muf.\s%. T. 13* Laternaria, Merian, Sur, T,

.,, REAUM. lnf. V. T« 20. f. 6,7, ROES. Inf. l|«

GrylL T. 28, 29.

I. Deel, x.^stük Q 3



246 BeschrYving van

V.' draagers, zo als wy dezelven gedroogd heb-

Afdeel. beru ^ie hier zyne beichryvicg van dit In-

H00FD- fckt(*).

stuk. De Kop is 9 van het Borftftuk af gerekend

lantaarn-
t t daar <je Lantaarn begint, zeer kort en niet

draager.
LWL w

r^ , t r

langer dan de breedte, die een Ring van tLyt

heeft: maar, als men de Lantaarn neemt voor

een deel van den Kop , zo is de Kop wel zo

lang als 't Lyf , hebbende aan het begin een

foort van Bult en aan 't end rond uitlocpende*

De Lantaarn is Olyf kleur, maar met eenige

bruine Streepen 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 Netswys5 Oog,

roodagtig van Kleur, geplaatft in een Schulp,

agtïg holletje , dat van onderen halfmaanswy-

ze is uitgefueeden. Een weinig laager, op

die zelfde Vlakte, is een kleiner halve Bol,

ruuw van Oppervlakte, welke in de Afbeei-

dingen van Juffr. Merian niet gebragt is.

Tuffcben beiden vindt men een b>na Cylin-

drifch Tepeltje. De 'bovenfte Wieken zyn

yaneene verwelkte Oïyfkleur (t)> met brui-

ne Vlakjes en wit geftippeld: de onderfte, een

weinig meer doorfchynende , en korter , doch

tevens breeder, hebben de fierlyke tekening

van

(*) Mem, fur les lnf. Tom. V. I. Part, Amft, 1742.

p. i-H .

(|) Lc couleur d'unc Olive pechetée,
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van een grcot Oog 9 gelykende eenigermaate V.

naar die van Paauwe Vederen , het helderde ^y^
1"

Olyfkleur , het bruine KofFykleur getekend. Hoofd*

De geftake en grootte blykt duidelyk ge- STÜK-

noeg uit onze Afbeelding , die naar een zoda- %™J*"™
m

nig Infekt , dac taamelyk compleet bewaard GèfaÊts.

was , is gemaakt. De Kleuren zyn , in de
F1

'^^f
r*

genen , die wy hebben, ook^ opvernaa, zo

hoog en fchcon 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-

k.leur, en in de Afbeelding bleek geel; die der

vier Wieken verblikt , dat is verbleekt of ver-

fcbooten 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 Infek-

ten zo hoog en fchoon gezien : doch het kan

zyn, als gezegd is, dat dezelven zig, in 't

Leven , veel fraaijer vertoonen (f).

Wat

(*) Wit jum j&traö tint af0èfc|öffenè ge'ffie

fatöe fuïjren. w. is*.

(t) Volgens 'de befchryving , welke Monfr. Ferm IN,

die als Apotheker in Suriname gewoond en aldaar, zo zyn

Ed. meldt, Waameemingen in 't werk gefield heeft, ons

van den Lantaarndraa^er geeft, zou de Kleur niet fraaijce

zyn, dan van de Onzen: doch het fchynt, dat zyn Ed. die

befchryving uit Reaumur, en zelfs, do:* overhaafting of

l óktt x. stuk. Q_ 4 au*



2^8 B E S C H R y V 1 N G VAN
V. Wat de Oogen belangt, maak ik nog een

^
F

||
ELo aanmerking , welke met die van Roes el,

Hoofd- ftrookt. De twee onderfte en kleinfte, naarne-

stuk.
jyj^^ hehben meer de gedaance van heele, dan

draagerT halve Bolletjes , en zyn als op een deeltje ge-

beoogen, plaacit ; terwyl de Oppervlakte van dit Bolletje

niet, als die der Netswyze Qogen, met Fa^

petten, maar als met Pukkeltjes bezet, en, ge.

lyk Reaumür te regt aanmerkt, geheel Sa-

grynagtig is. Hy vraagt , of dezelven 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,

20 wel als dat der Sprieten in alle Iufekten

,

een Raadzel is. Dat zy tot befchutting der

Oogen zouden dienen, gelyk Roes el zig

verbeeldt , is my gantfeh onwaarfchynlyk.

Op de zelfde Plaat, waar Juffrouw Me»
rian de Lantaarndraagers vertoont, geeft zy

ook de Afbeelding v^n 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

bevvy.

anders, zeer gebrek keiyk gekopieerd heeft. By voorbeeld
,

wanneer hy zegt: Les yeux font a refeau £r pres de leur ori-

gine de couleur rougextre : 'm plaats van: Pres de l'origine de

U Lanterne , il y a de chaque Cöté un Oeil a rezeau , de

couleur rou^eatre. Zie Htft% Naiur, de la IhlL Equinoxifik.

Amft» 1765. p. I36«
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bewyzen; doordien zy een dergelyke Vlieg v.

aan den Bloefem van een Granaat-Appel Boom Afdeei,.

hangende 5 in de gemelde Verandering vertoont. Hoofd*

Men kan derhalve, volgens Reaumür 9 dit stuk.

fiuk, hoe onwaarfchynlyk ook aan fommigen^'^™"'.

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 LichtéSdfe

der Lantaarndraageren , aantekent , is niet minder
ElsenkhaP'

wonderbaar. De Glimworm en Lichtgee*

vende Torren van Europa, hebben eenige plek-

jes aan hun Lighaam of van onderen, die

fchynzel geeven in 't duider ; doch hier is het

die geheele Tromp , voor aan den Kop, welke

een helderen Glans , byna als van een Kaars

,

verfpreidt; zo groot, dat men 'er, zo zy aan-

merkt, de Kourapt, in 't donker , by zou kun^

nen leezen* Veelen van decze Infekten haar,

cp zekeren tyd, door de Indiaanen levendig

gebragt zynde, deedt zy die by elkander in

een groote Houten Doos, voor dat zy nog van

die Eigenfchap wift: daar op werdt zy, des

nagts , wakker gemaakt door een ongemeen

Geraas, 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»

1. deel. x. stuk» Q 5 a*s



2jfO Beschryving van
V. als een Vlam uit voort, diet'elkens, wanneer

A
XXx

L
' 'er een anc^er ^n^a Q*c v ^00§j z'g met een

Hoofd- nieuwen Glans vdrhief; tot datzy, eindelyk,.
tuk. van iiaare fchrik bedaard, de Infekten weder

d?aa&™' by elkander deedt verzamelen.

De coucqu- Onze Autheur betrekt tot deeze Soort den

lerli. Peruviaanfchen Cucujus of Coucouyou , een Infekt

van byftere grootte , daar de Indiaanen bicnens-

huis toe een Lamp of Kaars, en buitenshuis

tot een Lantaarn gebruik van maakten, inzon-

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

,

hetzelye in 't ronde draaijende , verfcheide

maaien Coucouyou , waar op de Infekten, door

't Licht aangelokt , hem naderden eb zig lieten

vangen. Men lietze, vervolgens, ïn de Hui-

zen loopen , alwaar de Muggen door hun ver-

vernield werden : doch daar uit zou fchynen te

blyken , dat het onze Lantaarndragers niet

kunnen zyn, die geen Nypers of Bek, maar

alleenlyk een Zuiger hebben , onder aan het

Lyf.

(2) Lan*

(*) Dit zelfde getuigt LiNNiEus van de Weftindifche Lan_

taarndraagers , zeggende : de ïnwooners binden zig deeze In-

fekten aan de Voeten of Schoenen , aan den Hoed of andere

Deelcn , wanneer zy by Nagt in de Boflchen moeten gaan

.

kunnende dus den Weg vinden, even als met behulp van een

Fakkel of Kaars. Stokb. Vcrlu van 1745.
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'(&) Lantaarndraager met een Elswyze , op~
x

v»

- jijt, , Afdeed.
waards gekromde lromp> voor aan den XXX'
Kop: de J)ekjchilden groen- met bleek geel Hoofd.

gejubeld; de Wieken geel, aan de tip*
STÜK '

pen ZWaYt. CandeUria.

Chineeiche.

Deeze foort is 3 by R o e s e l \ ook zeer fraai

afgebeeld 3 en vertoont de Dekfchilden, gelyk

wy ze hebben , donker of Grasgroen , Nets-

wyze met bleek groene ftreepjes doorweeven

,

en getekend met hoog-geele Vlakken 9 die hier

en daar famenloopen of in elkander vioeijen 5

en allen Witagtig zyn gezoomd. Of dit In-

fekc , leevende , insgelyks Licht geeve , be-

paalt hy niet , en zulks is ook niet blykbaar

Uit het Vertoog, dat Linnjeus daar van ge*

geven heeft in de Stokholmfche Verhandelin-

gen , alwaar zyn Ed., na eenige vooraf-

spraak aangaande de Lïchtgeevende doffen ia

alle de Ryken der Natuur, en wegens den Su-

rinaamfchen, zo even befchfeeven; aldus fpreekt.

Het Chineefche Lichtende Iniekt, onlangs

door den Heer Geheimen Raad RABEjsaan

de Akademie gezonden, behoort tot het Ge.

flagt der Cicaden, zo wel als de Surioaamfche

Lantaarndraager* Het heeft den Borft zee*

kort,

(z) Cicada fron.te roftratd fixbulata zdfcendente , Elytri

viildibus lutco-pun&atis , Alis flavis , apice nigris. AÜ. Stockb.

1746. p. 63. T 1. f 5.6. EDW. Av, X I20# ROES. Inf"

II. Gryll. I8p. T 30.

I deel. X, Stuk,
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draager%

2£2, BESCHRYVING VAN

V. kort, agter aan de Rug driekantig, van Kleur

Afdeel. a] s
>
t Lyf <jat geei js > en beftaat uit zeven of

Hoofö- agt Ringen , doch van onderen zwart , met een

stuk. gcelen rand aan ieder Ring. De twee hovende

Wieken , de langden en fmalden , zyn met on-

telbaare groene Streepjes doorweven , het welk

op den zwarten Grond een zeer ongewoone pn

aartige Vertooning maakt. Voorts zyn die

Vleugelen gebandeerd en befprengd met hoog

geele Vlakken , welke in witte Ringetjes daan.

De onderde 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 tufïchen de Pooten agter-

vvaards gedrekt. Men kan daar uit vermoede*

lyk bcfluiten, dat dit S^hepzel van Boombla-

deren, leeft , die hetzelve met deezen Zuiger

prikt , en dus het Sap daar uit haalt.

Voorts fpreekt Linn^eus van de gedaante

van den Kop, die van vooren een langen, dun-

nea , hoekigen Tromp heeft, een weinig naar

om hoog geboogep , en van binnen hol. De-

zelve, zegt hy, doet dit Infekc zeer naarden

Surinaamfchen Lahtaarndraager zweemen ; doch

of die Snuit Licht geeve in den duider, ge-

lykerwys de dikke Tromp van het gemelde,

ïs my onbekend, en men zou zulks nader vaa

dq
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de genen 5 die naar de Ooftindiën^ reizen >;moe- V.

(j,\ Afdeed.*> xxx
HOOFD*

(3) Lantaarndraager met een Elswyze opnvaards
STlTK *

gekromde Tromp , *sw aan den Kop , foz ^Ta^lT

Lyf graauwagtig groen. m.
Phofpkore4*

(4) Lantaarndraager W2££ e^f2 fpitfe op*waards iv.

gekromde Tromp 9 voor aan den Kop: het
NoUiVh

Lyf groen , de Wieken Glasagtig.

(5) Lantaarndraager met een regt uitfteekende * v.

Tromp, voor aan den Kop; bet Lyfvan
Lucernarté*

loven groenagtig , van onderen geel.

Deeze drie byzondere foorten van Lantaarn-

dragers, naaft, zo 't fchynt, met den Chince-

fchen overeenkomftig , heeft de Heer Rol an-

der in Amerika , waarfchynlyk omtrent Suri-

name of op Sint Euftatbius, waargenomen (*).

Uit de Latynfche Bynaamen fchynt te blyken,

dat zy in 't donker Lieht geeven*

In 't

(*) VerhmÜ. der Kêtü&L Zwedfcht Akad, voor 't jas*

X746. bl. 66.

(3) Cicada fronte roftratd Subulata adfcendente, Corpore

grifeo-glauco, Syft. Nat. X.

(4) O'cada fronte roftrata acuminata adfcendente , Corpore

viridi , Alis hyalinis. Syftt Nat. X.

(5) Cicada fronte roftrata prominente, Corpore fupra vi-

ridefcente, fubtus flavo. Syft. Nat. X<

(*) Hy is, namcntlyk, in 't jaar 1755, Haar die ptofèfê

geweeft. Syft. Nat, X. pag. 2
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v< Iü 'c Werk van Se ba vind ik de Afbeelding

A
xxx

L
' (*) van Lantaarndraagers , wier Tromp van

Hoofd* alle de gemelden verfchilt, als zynde niet Bol.

stuk. ag tïg rond«j gelyk in de Weftindifche, nog- dun

\ralttrT >eQ Elswyze, 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 vati

fomtnigen Duivelskop genoemd worden.

T W EEDE ARTIKEL.

FOL1ACEM. Bladerige.

Met het Borftftuk Vliezig op zyde plat:

het Lyf niet van de kleinften.

vr. (6) Cicade die rondbladérig èh zwart is , mét

foiuta. een witte boog.

Gebladerde
Cicade,

Zeer zonderling is de Gefiake van deeze In.

fekten, waar van mm, zo 'tfchynt, nog ner-

gens de Afbeelding vindt , dan in het Werk van

Juffr. Merian , alwaar zulk een Beertje,

dat wel naar een Kapelletje geiykt , op de V.

Plaat, onder aan, op het CafTave- Brood

zittende, is vertoond, zonder dat 'er in de be.

fchryving iets van gemeld wordt. DeGéer,
die 'er zodanig een uit Icdie hadc ontvangen i

heefc

(*) IV. Deel. Tab. LXXVII. Fig. <
9 6,7, 8.

(6) Cicada foliacca ïotundata. nign , aren albo, SyftiNat.Xi
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heeft daar van de volgende befehryving mede %
gedeeld.

A™^-
Het Borftftuk beftaat uit een loodregt Blaad- Hoofd-

je , als een half doorgefiseeden Hart , voorwaards STÜK*

rond, zwart van Kleur, doch in de eene Sexe

wederzyds met een witte boog; in de andere,

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 uit* vir.

gefpreid; met den Snuit zeerjlomp. Loverige!'

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 ukloopende in een als afgeknotte

Snuit; agterwaards fmaller, 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 yn
J*

van agteren fcherp gefnuit. schubdraa.
*

ger,

Deeze is aan de eerfte der Êladerigen zeer

ge-

(7) Cicada foliacea , Dorfo rcpando, Roflro obtuMimo.

Syjl. Nat. X.

(8) Cicada foliacea, antice podiceque roftrata^ acuta. Syf?»

Nat. X.

I. Deel. X, stuk.
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V. gelyk', maar kleiner en bleekbruin graauwagtig.

^yy^* Het Borilftuk klimt voorwaards op tot een

Hoofd- fcherpagtige Snuit , en loopt van agteren fcherp

stuk. u ] t ^ naar beneden. Zou dit ook het Mannetje

van de eerde zyn vraagt L i n n m u s. De Heer

RolaNder heeft deeze beide Soorten in A-

merika ontdekt.

gSeTlf In de Verhandelingeh der Koninglyke Socie-

cicade. te ; c van Londen, op 't jaar 1764, wordt de

Afbeelding gegeven van een Infekt, hetweik

de Schryver van het Berigt oordeelt zeer naby

te komen aan deeze Btaderige Cicaden; doch

indien de Kop en Kaaken van hetzelve nage-

noeg zyn als die der Krekelen of Springhaa-

nen, gelyk daar gelegd 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 het Borfh

ftuk; waar van hy de volgende befchryving

geeft.

S Het is gelyk een Blad , dat Ioodregt ftaat

„ op het Lyf , zynde driemaal zo breed als

3 , hetzelve, maar van dezelfde langte. Dit

„ Blad heeft eenebynaRuitswyze figuur, zyn-

„ de een weinig breeder of liever hooger bo-

„ ven de Rug: het is Vliezig, (waarfchynlyk

„ in 't leven bruinagng geweeft,) en half

5 , doorfchynende , met twee Vlakken , die wat

„ meer

(*) Zie PhlU Tranf. VOL, LIV. Tab. VI. pag. s*.
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3, meer doorfchynende zyn ; waar van de groot- v.

„ fte digt by het midden, doch dekleinftelaa. Afdeel<

„ ger is geplaatft. De randen zyn, inzonder. hS-
„ heid naar den agterften hoek toe

> gegolfd , STÜK«

„ en boven het voorfte 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 het

van 't Eiland Jamaika afkomflig. Hy heeft 'er

den naam van Cicada Rhombea aan gegeven.;

DERDE ARTIKEL
'CRUClAfjE. Kruisdraagers.

Met hetBorftftuk wederzyds gehoornd.

(9) Cicade, die het BorJIJluk als een Kruis, ix.

het geheele Lyf bedekkende, heeft. ^mk'
Cicade.

Deeze Indifche heeft aan het Borfiftuk,

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- n. ixxxi

éenkomftig te zyn de Uitheemfche Cicade ,
*"*• Zm

in Fig. q. in natuurlyke grootte vertoond *

welker Borftltuk van boven een uitfteekende

punt heeft , waar van roode Streepjes afioopen

óp

(9) Cicada Thorace crucifbrmi Corpus totum tegenfe,

Syjï. Nat. X.

1 D£EL. X. STUK. R
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V. op een groenagtig geelen Grond, die het ge-
A
XXX

L
heele Infekt >

dat van aSteren zeer fpits is,

Hoofd* heeft.

STUK*

x. (10) Cicade , die het Borfljjkuk gehoornd en

(Shoomde. agtcrwaards uitgerekt beeft > de Vleuge-

len ongedekt.

Deeze Soort is in Europa vry algemeen,

In Sweeden vindt menze op de Diftelen en op

de Wilgeboomen. Petiver heeft dezelve

in Engeland , onder den naam van Ranatra of

Kikvorfchagtige, aangetekend. Doktor S co-

poli vondt haar in Karniolie, of omftreeks

de Stad Triefte, op de Wilgen en op zekere

Kruiden: de Heer Geoffroy by Parys 5

op de hooge Stammen van het Varen of ook

van andere Plantgewaffen ; 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 Ie peiit Diable aan , en aan de

volgende Soort dien van Ie grand Diable (*).

De Kleur is , ten opzigt van allen , &wart-

agtig bruin aangetekend.

xi. (ii) Cicade, die het Borftfiuk als met twee

Ge-oorden UO»

(10) Cicada Thorace bicorni, poftiee produ&o, Alis nudis.

Faun. Saec. 641. Ranatra cornuta. Pet. Gaz T. 47., f. 2, 3.

(f) Hijl. des In/, env+ Paris, Tom. I. p, 143.

(11) Cicada Thorace biauriro , Capitis ciypeo antrorftiHi

dilatato roturtdato, Syft* Nat, X.
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Ooren , bet Kopfcbüd voorwaards ver* V.

breedende en rond beeft. XXX.
"

Deeze is niet in Sweeden maar in Duitfch- STÜK/
land gevonden , door den Heer Forsiuöl,

£y hadt de grootte, zegt hy, van een Horfel

of Paarde-Vlieg 3 zynde geheel Afchgraauw

Geoffroy vondtze zeldzaam omftreeks Pa-

rys en meer dan een half Duii^i lang. Deeze

en de voorgaande, benevens een derde, die

hy Ie demuDiable 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 u|tpuilingen hebbende, waar van 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

2yn groenagtig zo wel als 't Lyf, dat met

zwarte Stippeltjes bezet is en gewaflchen met

eenig rood, daar de adertjes der Dekfchilden ,*

insgelyks ^ mede gepointilleerd zyn. Het laatfls

gemelde , niet minder zeldzaam , hadt maar

de langte van een zesde Duims. De Wieked

loopen Dakswyze af, in deeze Soort.

VIERDE ARTIKEL
MANNIFERM (*). Zingende.

(*) Sommigen merken aan , dat men een menigte van Ci-

caden of Cigalen vindt 'm het Ryk van Napels , op de Es°

I. DEEL. X. STUK. R 2 fche"



z6o Beschryving van
V, (ia) Cicade, die de agterfie Vleugelen Roefl-

^TCYY*
1" kleurig bruin heeft , met gecle Streepen

Hoofd* overlangs; de Ringen van bet Agterlyf

stuk. gebaaird.
XII.

Halldge.*
In het Kabinet der Koningin van Sweeden

bevondt zig deeze Soort , die uit Indie afkom-

ftig was,

xïii. (13) Cicade , die geel is , met vier bruine

^adrifa, fy^
Vierhandige.

De Heer Rolander heeft deeze inAme*

rika waargenomen.

t,.;*
1^* Ci4) Cicade, die bruin is* met twee witte

Tweebandi- Banden op de Vleugelen.
ge.

Men vindt deeze, ömftreeks Upfal in Swee-

den , vry menigvuldig.

xv. Os) Cicade, die het Borjlftuk groenagtig en

Sdfdt' het Agterlyf gewelfd beeft.

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 ferrugïneo-fiiscis , vittis longitudi-

nalibus luteis , Abdominis fegmentis ciliatis. M. L. U. Syft.

Nat. X.

(13) Cicada flava, faseüs quatuor fuscis. Syft* Nat. X.

(14) Cicada fusca, fasciis Alarmn binis albis. Faun. Suec.

*33-

(15) Cicada Thorace virescente , Abdomine fonucato,

M* L. ü, Syjk Nat. X.
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Dit Indifche Infekt heeft de zyden van het V.

Aeterlyf aan de kanten verbreed , zo dat het- ^TJ?!l
E£*

zelve zig eens zo breed vertoone , dan het is. Hoofd.

Men vondt het in 't Kabinet van haare Sweed. STÜK*

fchc Majefteit.

(i($) Cicade, die de Dekfcbilden , op den hree. xvr.

den rand , met zeven witte Stippen beeft, zinger.

Deeze Indifche bevondt zig in 't zelfde

Kabinet.

(17) Cicade, die de Dekfcbilden , binnen een
xvn.

dunner rand, met zes bruine aan één ge* Omu
Gewoon©

fcbakelde Stippen beeft. cigaie.

Men kan deeze, met regt, de Gewoone

noemen, om dat zy in de Zuidelyke deelea

van Europa gemeen is, en tevens voorkomt

in de andere Wereldsdeelen. Ik wil wel ^uift

niet verzekeren, dat 'er geen het miqfte ver-

fchil in zy , doch ik geloof dat deeze Soort

vry algemeen gevonden wordt, en dit wel om
reden, dat de genen, die men uit Penfylvanie

gekreegen heeft , ovcreenkomftig fchynen te.

zyn niet de grooten , welke de Heer Reau-
Mür ontvangen hadt uit Egypte; hoewel men

'CF

(16) Cictda Elytris margine dilatato,, pun£ls feptem aU

bis. M. L, U. Syft. Nat. X.

(•7) Cicada Elytris intra margincm tenuiorem pun®Is

fex fuscis concatenatis. Syft. Nat% X, REAUM. In/. V,

Jfem* 5» T. 16, 17, 18, 19.

h DEJ&I. X. STUK, R 3 •



2Ö2 B ES CHRYV'ING VAN
V. 'er ook in Karniolie vindt, die van dergelyke

A
XXX

L
' Srootte zyn > als hebbeode de Dekfchilden

Hoofd, ruim anderhalf Duim lang , en het Lyf vyf
stuk. vierden Duims. Men heeft deeze in de Land-

ftreeken , omltreeks Gorits en Triefte , zeer

menigvuldig; zodatzy, van Doktor Sco*

f o l t , Cicada Plebeja gecyteld wordt (*}.

Aft rs tot e liss, en de Ouden, die hem
gevolgd zyn, merkten aan, dat 'er twee Soor-

ten waren van Cicaden , naamelyk groote en

kleine, waar van zy de eerden Acbétê * de laat-

ilen Tettigoni® noemden. Die beide Woor-

den heeft Linnjeus op de Krekels en Spring-

haanen toegepaft, gelyk wy zagen. Behalve

de kleine en groote vondt Reaumuu, 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).

iiaar Ge» Reaümür beklaagt zig , de befchryving te
ans'

hebben moeten geeven van deeze Infekten , zon-

der daar van ooit één levendig gehad, ofte heb-

ben hooren zingen. Doktor S c o p o l i , die 't

zelve meermaalen zal gehoord hebben, ver-

gelykt hun Geluid, dat hy Teretismus noemt,

by

(*) Entomol. Carniolica. p. 117.

(t) His ftrident Aïbufh Cica lis. Syfl.Nat. X. P, 43<>.

•
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by het knarfen der Veld-Krekelen (*). Teretisma V,

werdt oudtyds de Klank van 't Cytherfpel ge-
AJ?^U

heten , of een ftreelend Minnedeuntje, vol. Hoofd»

gens Scaliger. Merian zegt , dat men- STüK»

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 , alleroaaft 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 of Cigalen 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 geweef! der genen, die uit vergelyking

onderftelden, dat dit Geknars door dezelven 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 , gantfch on-

bekwaam toe. Zy hebben andere Werktuigen , .

waar aan de Boeren, reeds van ouds, die zin-

gen,

(*) Mares , afïïduo Teretismo r ad Venerem mutas alli-

ciunt foemellas, uc folent Grylli Campeilres. Ent, Carnloh

Ibid.

I. Deel. X. Stuk, R 4
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V. gen , van de genen die niet zingen , kondon
Momh. onderfcheiden.

Hoofd- Als men een Mannetje der groote Cicaden

stuk. van onderen befchouwt, wordt men duidelyk,

t^gen^daar aan ^en Buik, twee taamelyk groote Schubbe

TaB* ge Plaatjes gewaar, die aan deWyfjes zig niet

openbaaren. Derzelver figuur is als een half

Ovaal, op zyn fmalfte doorgefneeden en mee

die dporfnyding vaft gehecht agter de inpten-

ting van het derde paar Pooten , bezyden el-

kander; zodanig, dat de ronde enden agtér-

waards geftrekt zyn , komende byna tot aan den

derden Ring van het Agterlyf. Deeze Plaatjes

hebben haare vafte hechting aan het Borftftuk

,

doch zyq van agteren los en vry. Als men-

ze opligt, vertoont zig de Taeftel van dit In.

fekt , om zyn Geluid te maaken , zo duidelyk,

dat niemand daar aan kan twyfelen, 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 tqt verwondering kan (trek-

ken voor Menfchen van ryper oordeeL Zy
verbeelden zig , in ieder holletje een klein Spie-

geltje geplaatft te zien y van halfronde figuur,

en het gladdq Vliesje, dat deese Vertooning

maakt, zweemt inderdaad naar een Blaadje Mos-

kovifch Glas , gelyk men tot de Voorwerpen

der Mikroskoopen bezigt. Schuins daar op

ziende, vertoonen zig de Kleuren van de Re-

genboog.

Dee*
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Deeze Blaadjes fcheenen de voornaamfte V.

Werktuigen ce zyn, van het Gezang der Cica- ^xx^
den , doch doode Werktuigen inderdaad : daar Hoofd*

moeften anderen zyn , zo om dezelven te fpan* 5TUK-

nen, als de Lugt daar tegen aan te doen fpee-

len. De Heer Reaumur 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

„ onder^ogt 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

5 ,
niet fterk, maar genoegzaam om my den

3, weg te wyzen tot het Lighaamsdeel , daar

33 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 grooïe 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. " Schoon

„ dezelven, wel is" waar, onbuigzaam zyn,

, ?
en dus geen toon kunnen geeven aan de

„ Klanken, zyn daar toe meer andere deelen,

I. Deel. X. Stuk, R J „ dao
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V. 3, dan zelfs in onze Keel. Wy hebben het

^X?*~ " Gewelf vaD den Mond
>

of Gehemelte, en

Hoofd- *> de heiligheid van de Neus noodig , om
stok. ^ onze Klanken welluidende te doen zyn

;

3, en die der Cigalen kunnen gemoduleerd

„ worden door de Schubbige Luikjes, de hok-

„ jes , waar de Spiegeltjes zyn , door de Spie-

5, geitjes zelf en de verfcheiderley deelen van

3, de groote holligheid ".

S Doch, om, eindelyk, de eerfte en waare

5, Werktuigen te zien van het Gezang der Ci-

s, galen, hebben wy maar één der Celletjes te

s, openen , die op de zyde van de groote Hok-

-,, jes zyn. Op den eerflen Ring des Agterlyfs

3 , van het Mannetje vertoont zig eene Verhe-

„ venheid, aan ieder zyde,'die niet te vinden

5, is aan het Wyfje. Dat gedeelte met een

3, Pennemes wegneemende , ontbloot zig het

3, binnenile der holligheid , en men wordt ge-

3, waar, dat dezelve ten deele beflagen wordt

5, van een Vliesje, dat van figuur is als een

3, Keteltrom, met de ronde zyde boven : niet

s, glad van oppervlakte, maar zeer gerimpeld,,

3, en evenwel, zo men 'er flegts even aan.

3, raakt, klinkende als of het Parkement wa-

„ re. Als men zulks onderzoekt in een Infekt 5

„ gelykhet myne was, dat men lang in Vogü

3, (*) bewaard hadt ; ziet men , dat het de

„ ei-

(*) Dans de VEau de Vie bien cbargêe de Sucre heeft R E-

AüMUR, dien ik hier bj verkorting volg.
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Hoofd.
STUK.

j, eigenfchap van die Vlies zy, altoos flyf te V.

„ zyn, fchoon vogtig ; alzo het, terwyl alle A]™j*

5, andere Vliezen week en buigzaam waren,

„ nog Veerkragtig genoeg was , tot het geeven

3, 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 onderde van den Trommel ingeplant zyn ,

yoortgebragt worde, te berde brengt, is in-

derdaad zeer fraay, doch tevens wat duifter

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-

germaate met dat van Klatergoud , 't welk

op de minde aanraaking kraakt, te vergely-

ken is.

De Ouden hebben gewild, dat de kleine Ci- yerfchii

galen zulke goede Zingers niet waren als de [£l^'^de
groote; ja fommigen hielden die byna voor kleine*

ftom, De Heer Pontedera beweerde,

in tegendeel, dat deeze, naar evenredigheid

van haar Lyf, wel zo fterk zingen als] 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,

„ zegt hy , de zelfde fchikking der Werktuï*

„ gen van 't Geluid gevonden in Cigalen van

„ middelbaare grootte, op welken het Geeï

I. Deel. X. Stuk. 99 de



*68 Beschrtvino van
V. „ de Vlag voert, als in de kleinere; maar

A
vxx

L#
9 > verfchillende van die in de groote Soort, De

Hoof»- 39 Trommels van deeze zyn langer, en niet

stuKm
,, geheel bedekt door de Schubbige Luikjes,

„ die korter en fmaller zyn , dan in de groote

„ Cigalen. Zy beftaan , zo wel als in de zeU

„ ven, uit een Kraakbeenig , rammelend Vlies.,

„ maar van 't welke de Kreuken of Plooijen

„ regelmaatiger zyn, aan elkander en ook na-

„ genoeg aan de Ringen van het Lyf evenwy»

99 dig. De Spiegeltjes , in de groote hoilighcid,

„ zyn ook naar evenredigheid kleiner dan in

„ de anderen , en de Trommels zo voordee-

„ lig niet geplaatft '\

Bc Leg. De Wyfjes der Cigalen , die (lom zyn , heb.

f^twy-qi 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 veelen

van die Werktuigen in de meeften; als zynde,

in de groote Cicaden , oogevaar een half Duim
lang. Het kan uitgeflokcn worden door een

Spleetje van den laatften Ring van *t Lyf, die,

Eietuit twee (lukken beftaat, gelyk inde Man-

net-
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tietjes, welken dit Werktuig ontbreekt, dac V.

men > door enkele drukking op hetügterlyf van
AZ^*•

't Wyfje, voor den dag doet komen. HoofoL

Aan dit Inftrument geeft Reaümür den STÜK

naam van Boor, in navolging van Malpi-
ghiüs, die de verfcheiderley deelen , waar uit

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 temaaken^ ia

harde Stoffen, Men kan uit deszelfs maakzel

en gebruik ten overvloede zien , hoe zeer de

Kond van den Schepper die der Menfchen

overtreft. Het beitaato m kort te gaan, uit

drie (lukken , voor 't bloote Oog zigibaar, en

die men met een Speld van elkander kan doen

gaan. De twee zydelingfe zyn Vyltjes, die

ieder op zig zelf kunnen werken, beflukende,

in de Geutswyze holligheid van hunne Stee*

Jen , een Werktuig , aan \ end als een Piek-

Yzer gefatzoeneerd.

Dit Werktuig, dat men eigentlyk de Boor

kan noemen, is dus geplaatft in een Scheede,

door deSteelen van de twee Vylen gemaakt,

die zodanig in malkander fluiten , dat men?

met het Mikroskoop ziende, verbaasd (laat over

derzelver konftige famenvoeging met Sponnin-

gen en Schuifjes , die maaken dat deeze (luk-

ken cot veelerley werkingen bekwaam zyn.

De middelfie Priem dient zekerlyk om eeo

h dzkim x. Stuk. Gaat*



fc-jo BeschrYving van

V. Gaatje te maaken , en de Vyien om 't zelve

^XXX
L#

verder op te booren 9
terwyl de Priem langs

' Hoofd- hoe dieper doordringt ; kunnende ieder Vyltje

stuk.
beurtlings voortgeftooten en terug gehaald wor-

den door de beweeging van de vafre Kraakbee-

nige Steel , waar aan het zit. Men kan die

werking beft vergelyken by het gene de Boor-

Wespen of Vliegen doen 3 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 eem'ge Vlie-

gen dient 5 fchadelyk zyn aan die der Ciga-

len. De Moer weet zulks , of draagt zig

,

even als of zy daar van onderrïgt ware (*).

HetEijer- £)e Boomtakjes, waar in de Cigalen onder-

namen te booren , waren dan altoos van droog

Hout, doch zy konden van verfchillend ilag

van Hout zyn. Gemelde Heer hadt 'er zeer

veele gekrecgen van Moerbezie-Boomen , met

Eijertjes gevuld, Zy zyn gemakkelyk ken-

baar aan zekere Knobbeltjes , die veelal op

een ry geplaatfi: zyn , ten minften altoos

# aan

(*) De Heer Rèaumur ipreekt das zeer voorz'gtig

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 beftierden. Mis-

fchien (zou men mogen denken) zyn deeze Werktuigen der

Cigalen minder bekwaam tot het booren in groen dan in

droog Hout.
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aan de zelfde zyde van het Takje zig bevin- 3É .

den» Deeze Knobbeltjes beftaan uit opgelïgte ^Kx^
Houtvezelen , welke de opening van het Gat Hoorn.

bedekken, dat vry verre fchuins doorgaat tot
STilK*

in het Merg van 't Hout. Daar binnen zya

agt of tien, ook wel vyf of zes Eitjes ge-

plaatft; witagtig van kleur, langwerpig vaa

figuur en aan de beide enden puntig,

Ieder Cigale moet een groot getal zodanige

Hokjes maaken , dewyl zy een menigte van EU
jeren legt. Reaü m u r telde 'er over de an-

derhalf honderd in ieder Eijerflok van eea

Wyfje, dat men onderftellen mogt reeds ee*

nigen gelegd te hebben; dewyl haare Eïjer-

ftokken zo groot niet waren, als hyze wel-ge-

fcien hadt in andere Cigalen. Derhalve moet

deeze meer dan driehonderd Eijeren in 't Lyf

gehad hebben, en de Heer Pontiüdeua
hadt hem verzekerd , dat het getal der Bije-

ren, in fommigen , vyf, zes- ja fomtyds wel

zevenhonderd is. Doktor Scopolï neemt

dit laatfte ook voor het getal der Eijeren vaa

zyne groote Cigale.

Ik zal my niet ophouden met de befchryving De wozmeti

van de Werktuigen der Voörtteeling in de QfM^köDSe

Mannetjes, die zeer aardig zyn; gelyk men

in 't Werk van Reaümur kan zien. Wy
letten alleen op de Voortteeling zelve, die,

gelyk in de meefte Infekten, hier ook belem*

merd wordt door zekere Boor Wespen, wel.

ken hunne Eitjes leggen by die der Cigalen,

I. DniLL. x. Stuk. waar



a7* Beschryving van
V. waar uit Wormen voortkomen , die de Eitjes

A
%XX

U
J
a ze' ŝ ^e JorjSen opvreeten. Deeze Wor-

Hoofd- men hebben geen Pooten, daar die, welke cU
stuk.

genriyfc het Masker of Jong der Cigalen zyn

,

met zes Pooten zyn voorzien, gelykende ee-

nigermaace 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 de nabuurige plaatfen , begee-

vende zig , in dat of j*t 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

in het Neft, dan na dac zy in de Aarde ge-

kroopen zyn. Aldaar groeijen zy onder de

gecfeante van een zespootig Dier, welks Kop

öiet meer gefpleeten is * maar dat eenTromp of

Snuit heeft. Zy veranderen vervolgens in

Nimfen of Poppen, van de Klaffe der genen

die loopen kunnen , die zelf Voedzel gebrui-

ken en nog groeijen moeten,

ne Pop of Deeze Nimfen zyn aan de Ouden bekend ge-

cïgaien. weeft onder den naam van Tettigometra , dat

is Moer der Gigalen, Haar geftalte verfchilt

niet van de gene , die de Worm had , dan dat

men 'er de Scheeden aan vindt, waarin de Vleu-

gel

(*j Entomel. Carniol. p. 117,
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m
pph van het volmaakte InfekE geformeerd wor- V.

den. Ook is 'er een klein verfchil ia de plaat- xXK.'
zing der Sprieten. Van de gettalte der Cigale Hoofd.

verfchilt die van de Pop ook weinig. Zy heeft ,
ST

P
K>

zo wel als die, agt Ringen, en een dubbeld

Borftftuk, waar uit de Scheeden der Wieken

voortkomen. De gedaante van den Kop is e-

veneens,en met een dergelyke Snuit voorzien.

Men vindt, alleenlyk, aan de Poppen die dee-

kn niet , welke in de Cigalcn het verfchil van

Mannetje en Wyfje aaotoonen. Ook zyn de

Pooten van het eerfte Paar zeer zonderling in

$e Poppen, en fchynep aan dezelven als om
in den Grond tegraaven gegeven te zyn, gely-

kende eenigermaate naar de Schaaren der Kreef-

ten , en met verfcheide kromme Nagelen of

Klaauwtjes voorzien. Men vindtzc , fom-

tyds, twee of drie Voeten diep, zelfs in de

harde Kley , die zy fchynen week te maaken

«

pm 'erdoor te kunnen komen. Doorgaans ont-

houden zy zig omtrent de Wonels van Boo-

ten.

De Heer P o n te de ra verzekert, da| Het vol,

,. T r- 1 n n - i maakte In-
dit Infekt zyn (laat van Pop niet verlaat, vooriekt.

het volgende jaar; hetwelk my zeer waarfchyn.

lyk voorkomt , zegt R g aü m ü r. Maar, hoe

Jang de tyd ook zy, die zy noodig hebben
9

om tot Volwaflenheid te komen, dit is zeker*,

dat de Verandering, ook in dit Geval 9 even-

eens als die van andere Infekten gefchiedt. Ai**

janovANnus, die daar omtrent uit ejgen

1^ DEEL. x. STVfc. S ffliüif*



274 Beschryving van
V* Waarneemingen fchynt te fpreeken , verhaalt

,

A
XXX

L
" ^ac de Cigate* eerft te voorfchyn komende uic

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

gekroqpen, klimmen zyby deBoomen op, en

houden zig, met de Haakjes, die zy aan de

Pooten hebben, aan de Takken P miflchien ook

aan de Bladen vaft.

Gcaaite. De Geftake der Cigalen is , in 't eerfte aan-

J% 3. zien , lomp (*). Zy gelyken wel eemgermaate

naar groote Bremfen of Paardevliegen , maar

de (lompheid van den Kop is zeer opmer-

kelyk en zonderling. De twee Netswyze Oo-

gen (taan als op de hoeken
9
en zeer ver van

elkander af. Deeze gelyken , door hunne lang-

werpige figuur, wel iets naar de Oogen der

Kreeften, doch zonder beweegiyk in hunne

Holletjes te zyn ,
gelyk die. Tuflchen de

twee groote zyn drie kleine gladde Oogjes,

in een driehoek op den Kop geplaatfh Han

Borftftuk beftaat uit twee (lukken, of liever

het maakt twee Borftftukken uit, die op el-

kander kunnen beweegen , doch naauvvlyks

zigtbaar van één gefcheiden zyn. Zy zyn om-

trent even breed , en nagenoeg van breedte al*

de

(*) De Afbeelding Ft?. 3. is gemaakt, naar een zeer groo-

te Cicade uit myne Verzameling, pp welker Dekfchilden zig

de bruine , aan een gcfchakelde Stippen, duidelyk verroonen.
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de Kop, die door de beweeglykheid van het V*

voorfte Borftftuk zig wat laager kan buigen, ^x!"
Hetzelve is , van boven , als door Konft uitge- Hoofd-

foeeden. 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 famengefteld is uit drie

Hoornagtige Draadjes, leggende ineen Geutje,

dat met Baantjes is bezet, en het Icfektfchync

te dienen , om zyn Voedzel op dergelyke ma-

nier 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 Daauvv leefden (*).

Behalve het verfchil van Grootte hadden de verfchëï-

driederley Zingende Cigalen , welke Re au- van Kleur»

mur befchryft , ook aanmerkelyke verfchei.

denheden van Kleur, die dezelven zeer ken-

baar maakten. De grootfte Soort was van bo-

ven de bruinfte, hebbende hetLyf en deBorft-

ftukken 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,

He£

f (») Dum Thyirao pascentur Apes ,
rdum Rorc Cicad«$

Sempcr honos, nomenque timm* laudesque manebunt. M&-
NALCAS apud YIRGILIUM, Eclog* V.

X. DEEL, X. STUK» S %
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V. Het eerde Borftduk heeft meer Gcei dan Bruin

;

^?5L
op het tweede zyn twee Vlakken van die Kleur,

Hooro welke aldaar als een Kruis maaken. Ook is

stuk, meer dan de hovende helft van ieder Ring gecV

agtig ; hy den oorfproog 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 Scippen 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 a o y, zyn die, welke hy

bei-den de bruine noemt , doch de eene met

den rand van het Borftduk en Schildje geel,

de andere met het Borflftuk en Schildje geel

bont, de Wieken geaderd en geftippeld (*).

In Karniolie vondt Doktor Scopoli de klei-

nere Cicade met bruine Wieken , op welken

twee fyeri waren van bruine Stippen, in de

fene 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

Borftduk, en de vyf Streepen op hetzelve,

Bloedrood hadt. De Dekfchilden waren, in

deeze , geenzins geftippeld (f).

"'De Cigalen van de derde of kleinfle Soort,

" wor-

(*) Hifi. des Inf. env. Paris. Tom I. p. 429.

(f) Cicach Hasmatodes. EntomoL Carniol, p. ng,
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i, worden by Avignon Cigalons genoemd , zegt V.

„ Reattmur. Zy hebben minder Geel dan A
^y^

U

„ de middelbaare en meer Geel dan de groote. Hoofd»

3, Sommigen van deeze zyn een weinig rood- STürc -

„ agcig. Alle de Ringen van hun Lighaam zyn *g»£

,, fmalletjes geel gezoomd. Vier-geele Stree- genaamd

,3 pen , die éeriigzins krom loopen, leggen op

3, het tweede Boriiftuk of Schildje, byna even.

>) wydig aan elkander 3 overlangs het Lyf.

3, Op het eerde Boriiftuk is veel geelagtigs.

„ De Wieken van deeze kleine Soort zyn , in

3, vergelyking mee die der twee anderen , vuil

„ van Kleur en zien uk dengeelen; het welk

3, den helderen Zilverglacs van de anderen, '

3, als men die 'er by heeft 3 te meer doet af-

3, fieeken.

* By deeze drie Soorten (vervolgt hy,) zal

3> men waarfchynlyk, nog anderen te voegen

3, hebben \ wanneer men de Cigalen , van ver»

3, fchillende Landen, met een nieuwe oplet-

33 tendheid waarneemt. Het getal der Soorten

£ van deeze Vliegen is reeds al te groot , daa

3, dat men^e , door de Grootte alleen , van ei-

3 3
kander zou kunnen onderfcheiden ; maar

5
-, men zalze kunnen bepaalcn door andere By*

3. zonderheden, die ons daar in voorkomen,-

„ waar tóe de verfchillendheden der Kleu-

„ ren, en de verfcheiderley verdeelingen van

3, dezelven , alleen zouden kunnen genoegzaatfr

3, z>n".

1. DEEL X. STUK. S 3 Dl€
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V. Die voorzegging kunnen wy thans bewaar-
A
*xx

L
' ^c ^d z*en : ^oc^ eer w^ verc^er 8aan >

za* &
Hoofd- nog letten op het gene hy zegt van het ge-

stuk* bruik, dat men oudtyds maakte van de Ciga-
6?bmik.

Jen ^
„

£jct ware te vvcj^f^en voor hec piacte

„ 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-

9, ren. Op hunne Tafels werden Poppen der

5 , Cigalen voorgezet. Arïstoteles be-

„ paalt den tyd wanneer zy. uitmuntende wa-

3 , ren: voor dat zy uit de Doppen komen, zegt

hy> zyn dezelven het lekkerfle van/maak. Men

9> at, bovendien, de Cigalen zelf, en, vol-

„ gens het Berigt van dien zelfden Philofooph,

ver-

(*) Ou on ejl etourdi, en Eté
,
par Ie brult des Cigales. Tom.

V. Mem. 4. pag. 257- Dit Cchynt weinig te ftrcokcn met de

aangenaamheid van hun Gezang , daar men Oudtyds zo veel

mede op hadt : doch het is bekend dat de Smaaken , in. dit

geval, niet minder verfchi IIende zyn, dan omtrent de lekker-

heid der Spyzen of Geregten. Veelen hebben haar toen reeds

een fchor Geluid toegefchreeven. Dus zeid rn.cn.

Et Cuculus cucuiat y frlt'mnlt rauca Cicada.

Andeten in tegendeel, verhieven haar Gezang boven dat der

'Nagtegaalen , en het itrekte tot een menigte van Zinnebeel-

den en Gelykeninen; waar onder dio van Welipreekendheid

,

enz. In 't byzonder nam men daar uib het Voorbeeld, tot

beveiliging , dat de Vrouw voor haaren Man , ofals hy fpreekt,

behoort te zwygcn : dewyl de Wyfies der Cigalen geen Ge-

luid maaken. C nde Kakelaars werden door H Omerus hy

de Cicaden vergcleeken: doch van deeze Gelykeninen zal

inen onder ons, alwaar de leevende Cicaden van dit Soosfc

©abekend zyn, weinig gebruik maakeru



99

de Cicaden of Cigalen. 279

verkoos men voor de Paaring de Mannetjes , A
* •

Afdeel.
„ en na dezelve de Wyfjes , die alsdan den XXX,

„ Buik vol Eijeren hadden , zeer aangenaam Hoofd.

van Smaak. Ten dien einde hielde men zo

veel van derzelver Eijeren , als wy heden-

daags van die der Kreeften ". In de Genees-

kunde heeft men 'er ook gebruik van gemaakt,

inzonderheid tegen de Ongemakken van de

Waterblaas , en tegen
5
t Kolyk. Mercüria.

jl 1 s merkt aan , dat $e Jaaren , wanneer zy

weinig zingen , aan Volkziekten onderhevig

zyn; het welk daar van daan kon komen, dac

dezelven Regenagtig waren: want de Cicaden

zingen meelt des Middags, met heldere Zon-

nefchyo (*). Veele Landlieden, in Vrankryk
5

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 vaft is,

door hctLyf , en laatenze dan vliegen; waar

mede de Vogel, toehappende, gevangen wordt.

(18) Cicade * die een bogtige Streep beeft op xvnr.
j x ReparJ&.
az

Breedwiefc.

() Sole fub ardente refbnant Arbufta Clcadis. Virg,
(is) Cicada Elytris linea flexuofa, Alis margine hyalino*

I. Dixl. X. Sxuic S 4
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de Dekfchilden, de Wieken met een Glei-

zen rand.

.
V.

AfDEEL.
Xxx.

tuk.
* Deeze was uit Indic afkomftig en fchynt

n. lxxxi. vee! overeenkomt te hebben met die van onze

"' 4" Afbeelding (Hg. 4.), naar een zeldzaame Uit-

heemfche, welke meed rosagng geel van Kleur

is , gemaakt.

XTX.
Reticuldta.

Ketswy'ze,

tip) Cicade die graauw is, met een witte

Streep op 't BorJIJluk , de Dekfebiiden

Netswyze met wit doorweven.

De Heer Rolander heeft deeze Soort in

Amerika , waarfchytilyk te Suriname , waarge-

nomen.

fTïbieen.

Liereman.

(26) Cicade die de tip van het Schildje uitge*

rand beeft.

Het Schildje is dat gene, 't welk de Heer

Reaümür het tweede Borftfiuk noemt. ïn

de zynen heeft hetzelve een punt, dech in die

van Juffr. Meria^, welke zy zegt, te Su-

riname, Lieremans genoemd te worden, is hec

aan de tip als uitgefoeeden. Om die reden

heeft deeze Soort dien Bynaam.

(21)

(f9) Cicadagrifea, Thoracis linea alba, Elytris albo reti-

cnlzth. Syfi. Nat. X*

(zo) Cicada fcutelli apïce emarginato. Syft. Nat. X. Ti-

Heen. MERrAN Surin. T, 49.
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"(21) Cicade die groenagtig zwart is , hebbende ym

Ie Dekfcbilden geel gerand , <tóï Kop AÏÏ*
8^

wederzyds met agl Streepen, Hoont

Men kan deeze, met regt, Geflreepte noe- XXL
men, 'c welk haar byzonder Kenmerk maakt.

SePteKdfc*>»>
J Oetticept«i

De Heer Kalm, die dezelve in Noord . Ame-

rika waargenomen heeft, zege dat de Engel-

ichen ze aldaar Locujls , dat is Sprlnghaanen

noemen ; doch hy oordeek deeze Iafckten , op

eenige byzondei heden naa, me
t
t die Cicaden,

welken de Heer Reaümur uit de Zuidelykc

deelen van Europa heeft afgebeeld en befchree-

ven , taamelyk ,overeenkómflig te zyn f Gemelde

blyzonderheid zou meed beftaan in de agt kromme

Strcepen, aan ieder Kaak .9 gelyk hy zig uit-

drukt; doch het fehyn^ rny toe, dat het Borü-

ituk van hem bedoeld worde, op het welke in

de Cicade van Penfylvanïe, waar van de Heer

CoLLiNsoN.de Afbeeldingen onlangs heeft

gegeven (*) , verfcheide zodanige Screepenzyn.

De langte van het 'geheele Infekc met de

Vleugelen ,zcgt Kalm .was één Duimen vyf

Liniën , die der Wieken op zig zelf iets meer

dan een Duim, en de breedte, daar zy dikit

zya

''(*) PhiL Tranf. vol. L1V. for the Tear Ij6$ t Tab*

VUL p. 65.

(2 ij Cicada nigro virefcens , Elyfr's marglne flavefrente

Capite utrinque o&o ftriato. Syft. Nat. X, Cicada Maxilla

utraqiie line's ofto transverfis concavis, Alarum marglne ia?

feriore lutefcente. Kalm, A&. Stock/j, i"j$$. p. xoi.

1 Deel. X. Stuk- S 5
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V. zyn , vier Liniën of een derde Duims. Men

XXX.
L>

v *nck
'

er ' evenweN °°k grooter en kleinere,

Hoofd* gelykerwys in Europa. Hy merkt aan , dat

deeze Infekten 'er, om zekeren tyd, en door-

gaans om de Zeventien Jaaren , in ongelooflyke

menigte kwamen, wordende ia den tuffchen-

tyd weinig of niet vernomen. Dus waren 'er

dezelven, gelyk uit de Aantekeningen bieek>

in den jaare 1715 menigvuldig geweed , en

in den jaare 1732 wedergekomen; gelyk mede

in 't jaar 1749 het geval was, toen die Sweed

zïg 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, zodat men in Boffchen ofTuinen naauw-

lyks een Boom zag, wiens Stam niet vol daar

van ware. Zy moeden derhalve dien Winter ,

en het Voorjaar, in Gaten onder de Aarde

gezeten hebben , en juïffc op dien morgen uit

haarc Gaten gekroopen zyn ; waar van hy ver-

zekerd was , hebbende de twee voorgaande

Dagen in de Bolïchen gaan Kruiden zoeken.

Dergelyke Waarneemingen waren gefchied door

gantfeh Penfylvanie. In 't eerd hielden zy zig

ftil , doch na verloop van drie of vier Dagen

begonnen zy, naar haare gewoonte, zulk een

Geraas in de Boffchen te maaken, dat men

een ander, die naad hem flondt , niet kon

verdaan of hoorea wat hy (prak , en iemand

,

die
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die wat van een ander af ftondt, moeft uit al V.

zyn kragten fchreeuwen. Afdeeu

Men hadt te vooren reeds veele Gaten in 'c Hoofd-

Aardryk gezien , daar men den Vinger in kon $«TÜK:-

fteeken, en hier uic 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 Gewaffen han-

gen bleef. Middelerwyl droogden haare Wie-

ken op, zo dat zy nog dien zelfden Dag kon-

den vliegen. Veelen, evenwel, werden, on-

der 't 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 Landluïden , voorheen ïö

de Aarde graavende , deeze Wormen of Pop-

pen wel eenige Voeten diep , in menigte,

hadden aangetroffen. Men zagze ongevaar zes

Wecken lang, doch toen verdweenen zy t'ee-

ncmaal; zodanig dat de Heer Kalm, in 't

jaar 1750, door die zelfde Boficheo reizende,
3

tt den geheelen Dag geen één hoorde , of

fchoon hy naauwkcorig 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, fcheen daar in te beftaan, dat zy , met

haaren Angel , de zagte Bad van jonge dunne

Takjes opfeheurden , en verder daar in boorende

,

om haare Eijeren te leggen, dus veete Takjes

deeden verdorren; zettende tevens een foorc

I. Deel. X. Stuk* Van



284 Beschrtving v ah

V* van flym op de Takken. Men zeide, dat zy
AF

Z
E
y
L

' meed hielden van de Appclboomen en Eiken.

Hoofd- Dat door die booren een menigte Takjes ver.

stuk. dord en geftorven waren, zag gemelde Heer,

in 't volgende Jaar, op zeer veele plaatfen

,

doch hy kon niet befpeuren , dac zulks de Boo.

men verder nadeel had gedaan; hoewel fommi*

gen beweerden , dat cenige Boomen 'er gan-

fchelyk door verdord of geftorven waren. Mee

zeer jonge Boomen , meende hy , dat zulks plaats

kon hebben (*).

Wanneer zig deeze Infekten, zegt Kalm,
in eengroote menigte aldaar bevinden, laatea

de Indiaaoen hunne Vrouwen en Kinderen uit-

gaan om ze te vangen , die dezelven dan in

Korfjes verzamelen , naar Huis brengen 3 over

't Vuur braaden en opeeten , als een zeer fmaa-

kelyke Spyze. Men kan dus ook niet twyfe-

len,of zy hebben onder de Soorten van Spring-

haanen , daar Levit. XI. vs, 22 van gefprokea

wordt, behoord; doch die, welken Johannes

de Doóper in de Woeflyne at,zyn waarfchyn-

lyk anderen geweeft. Hier by moet men op

.me-

(*) Men ziet hier een aanrnerkeïyk 7ei:fchii met het gzne

uit den Heer Reaumuh bevoorens Is bygebragt, du,

naamelyk,de Cigalen nooit in vogtig ofleevend Hout, maar

altoos in dorre doode Takjes haare Eijeren leggen. Wek van

beide Berigtcn het waarfchynlykfte zy , en of men denken

moet, dat de Huishouding der Amerikaanfche Cicaden z©

veel van die der Euiopifdie rerfchille, laat ik den Leezst

feeooxdeelen.
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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 STüa#

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 geweeft

zyn. Men ziet de Cicaden , volgens den Heer

Collinson, jaarlyks in dat Land, doch om
zekere Tydperken , van veertien of vyfrien Jaa-

ren , worden zy 'er maar eens in groote me-

iiigten 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-

fokten, die ook tot Voedzel ftrekken van het

Gevogelte , van Hoenders en veele andere fieef*

ken.

Na de Paaring, zegt die Autheur, begeeft

het Wyfje zig aan 't Eijerleggen, en het is

f
verwonderlyk te zien, hoe zy kunnen door-

dringen ra hard Hout, en floppen het vol met

Eijeren , die , ter langte van twee of drie Dui»

men, op* een linie digt aan elkander geplaatft

zyn , van twaalf tot agtfen in elke verdeeling.

, Hoe zy de Eijeren in deeze rigting leggen ,

„ was moeielyk te ont4ekken, dewyl zy, aan

I. Deel. x. stuk, „ die
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V. 3 > &r werk zynde , zeer fchuuw zyn : maar rnyn
Afpeel. ^ verlhndige Vriend John Bartum,
Hoofd- j> haar waarnecmendc in het begin van deeze

stuk, w Operatie, nam een fterke Houtige Steel van

„ een Plant, en, die haar aanbiedende, ging

„ zy aanftonds daar op aan 't werk, terwyl

„ hy denzelven in de Hand hield. Het was

,, zeer verwonderlyk te zien , hoe behendig

zy haar Priem in den Steel wift te booren

,

by ieder fteek een Eitje uitfchietende, en

„ mïddelerwyl den Steel niet aanmakende mee '

„ eenig ander gedeelte van haar Lyf: zo dat

,, men het zeer duidelyk kon befchouwen. Zy

„ zetten zïg op 'c meefte foort van Hout-Ge-

„ was, doch de Eiken en Kaftanje , benevens

,, de Saffaphras en alle Vrugtboomen , fchynen

,-, zy meeft te beminnen. Altoos booren zy

, tot de pit van het Takje, op dat het jonge

Schepzel , uitkomende , een zagte legging

„ of bekwaam Voedzel zou kunnen vinden.

„ Ter behoorlyfcer tyd kruipt het zelve van

„ den Boom af 5
en begeeft zig in den Grond,

,, alwaar zy twee Voeten diep gevonden zyn , en

5 , veilig kunnen ruften, tot dac zy haare veran-

„ deringen hebben doorgeftaan ,van een Worm
„ in een zespootig Dier (*} en eindelyk in

„ een Vlieg."
Den

(.*) From a Magot to an Hexapode and laftly to a Fly

!

zegt Collinson, (PhiL 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

5:

5?

r
flP
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Den 15 en 16 July kwamen zy toen eerft V*

voor den Dag en men nam verfcheide gefto. A
^yy

L*

ken Twygjes waar, die zorgvuldig onderzogt Hoofd-

en geopend werden. Toen vondt 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, borden 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 5 liep het zeer fnel

heen en weer, zoekende, maar 't fcheen, ee-

ne verfchuilplaats in de Aarde.

(22) Cicade die Violet is 9 met de Wieken aan ''kit.

, - Violacea.
de tippen bruin» violette.

Deeze , volgens onzen Autheur afkomflig

uit de Zuidelyke warme Landen , heeft de voor*

fte Dyën met drie Tandjes of Stekels gewa*

pend.

V Y F D E ARTIKEL.
Spumantes. Schuimgeevende,

(23) Cicade die de bovewfte Wieken Lederag* xxnr.

tig heeft) de onderJien geheel bedekkende.éldóat^

Dok.
een loopendc Pop of Nymph , en dan in een vliegend In-

fekt of Cicade.

(22) Cicada violacca, Alis apice fufcis. Syft. Nat. X.

(23) Cicada Elytris totis coaaceis , Alas tegentibus, SyJ?*

Nat, X.

I. D3LEL. X. STUK,
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V. Doktor S c o p o l i vcrwagtte een nader Ken-

^£S9j merk, om deeze ce onderfcheiden van de voj-

'

Hoofd- gcnde Soort, die ook Lederagtige Dekfchilden

HFÉ* heeft ^ welke de Wieken geheel bedekken,

ten minden m zyn Land (*J. Deeze, welke

by Gottfund en elders in Sweeden waargeno-

men is , heeft bovendien de Agter-Schenkelen

met twee (lerke Tanden gewapend
, gclykcr-

wys in de Torren. Het Lyf is van onderen

zwart, van boven geheel bleek of roeftkleurig

bruin (f).

xxiv. (24) Cicade die bruin /c , met twee witte Vlak-

schuim'
*

ken zydelings op de Dekfchilden , en een
beertje,

afgebroken witagtige Band.

Zo ornflandig en naauwkeurig is de befchry-

vfeg , welke de Sweedfche Kamerheer de
G eer van dit Infekt , in deszelfs Verande-

ringen en Levensmanier, gegeven heeft, d^t

ik naauwlyks 'er iets by kan voegen (j> AU
leen-

(*)'TïntomoL Carnhl. p. in.

(f) 2\,aun. Suec, £d. II. p. 240.

(I) Zyne Verhandeling daar over, met de Afbeelding, en

't geene daar toe behoort, is, uit de Stokhoimfe Verhandelin-

gen, door my vertaald en gebragt in het Derde Drkls

IJ. STUK der Ultgeleeze Natuurkundige of PbiUfo^ifchg

Verhandelingen , die weleer door wylen den Boekverkooper

I. T I Pv I o N in *i Licht gebragt , doch onlangs met dat Stuk-

je en een Algemeen Regiiler, by wylen den Uitgeever des-

zes, F. HOUTTUYN, beflooten zyn- Zie ald. bladz. 3 97«

(24) Cicada fufca , Elytris maculis binis lateralibus , faleia'

dupÜci intermpta albida. Faun. Sutc. 656. DE GEER Aft.

'Steekt *7+ï. p. 221. X. 7. Sw AM oi. Quaéh p. 8$. Bibl.

1. r-
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leenlyk zal ik opmerken, dat het Diertje, 't V.

welk men gerneenlyk het Scbuimbeeftje noemt , ^SEF**

cm dat men het by Zomer in zeker Schuim, Hoofd.

aan veelerley Boomen en Planten vindt, het STÜK*

Masker is van dat Vliegende Infekt, het welke

met de opgegeven Kenmerken wordt bedoeld.

Dat Mat-ker is groen- of geelagtig en niet bruin

van Kleur. Het Infekt wordt by S wammer-
daai de Springbahn - Vloo geheten, Doktor

S co po li heeft
?

er eene Verfcheidenheid van

waargenomen, waar van het Agterïyf , in de

eene Scxe, 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,

ken 9 die bruin gevlakt zyn en Stippelig Geaderde.

geaderd.

Onze Autheur noemt dit een greoter Schuim-

beefëjc (f)> Het onthoudt zig in Sweeden op

de

I< p, 21; RAI. Inf. 67. Aft. par. 170?. p- 162. Mf.RIAN.

Inf. 77. t. 51. Roes. In/Al. GrylL 139- t, 23* Blank.

fy. 91. 'T. II, f- N. O, P. FR1SCH Inf 3. p. 25. T. 12.

f*) Linns u S zegt , de Maskers van de Schuimgceven-

de Cicaden, op de Takken zittende, ontladen van agteren ';

een ontelbaare veelheid van Blaasjes , om zig te verfchuilea •

iij dit Schuim; groorer geworden verbergen zj zig in de

Grond, tot dat zy Vliegen kunnen ; wanneer de Mannetjes,

ir e: twee Plaatjes onder
:

t Agterlyf, in "t Geboomte Knarfcj*.

(f ) Spumaria majufcnla. Faun, Suec. Ed. II. p* 240*

(ii) Cicada , fufca , Alis hyalinïs fufco xnaculaüs M nam
wn Gratis- Faun. Su&% 63*%

I. Ojrel. X. Stvk. T
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V. de Velden- Dokcor Scopoli heeft een der-
A
XKX

U
gelyke in Karniolie, en Geoffroy dit. zo

Hoofd- wel als 't gemeene Schuimbeeftje y omftreeks
stuk* paryS waargenomen.

xxvi. (a6) Cicade die zwart is met witte Oogen.
Leucophtbal*

ma.

xxvil '(fc?) Cicade die zwart is met bet Voorhoofd
Albifrtns. w .

u

xxvii. (28) Cicade die zwart is met een witten Kop.
Leuco'cepha*

Deeze zyn in de Velden van Sweeden , doch

die met het witte Voorhoofd te Upfal gevonden.,

De Bynaamen wyzen de gedagte Kenmerken

aan.

(29) Cicade die zwart is, met de Dekfcbildm

Lateralzs. op Zjde wiU
Gezoomde,

Deeze is niet alleen in Sweeden , maar ook

in Vrankryk waargenomen. Geoffroy, die

het gewoone Schuimbeeftje of liever deszelfs

Infekt, la Cigale ledeaude getyteld hadt, noem:

dit , dat hy 'er op volgen laat , de Gezoomde Ciga-

le. Scopoli heeft ook wel zodanig eene

,

die naad komt aan deeze, doch de DekfchiL

den niet zwart , maar bruin , en geenszins wit >

maar

(26) Cicada nigta, Oculis albis. Syft. Nat. X.

(27) Cicada nigra, Fronte albo. Syft. Nat% X,

(28) Cicada nigra, Capite albo. Faun. Suec. 640.

(29) Cicada nigra Elytrls latere albis, Faun* Suec, $%$*
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inaar geelagtig van randen , zo wel als de Poo- V.

ten, en het Lyf geel heeft (*> XXX*
HOOFD-

(30) Cicade die de Dékfcbïlden met wit en stuk*

zwart , in een fcberpen hoek aan de Rug- xxx.

naad famenloopende y gejlreept heeft. Geftreeptc*

(31) Cicade die witagtig is 9 hebbende aan

ieder zyde een zwart jlreepje , over»

langS. Lineata.

Gelinieerde.

(32) Cicade die de Dekfcbilden geel beeft , met
vyvrr

een dubbelde zwarte ftreep > welke afge. inurrupU

broken is, overlangs.
Afgebraks

Van deeze driederley geftreepte Cicaden , al*

temaal kleine Beeftjes , worden hier en daar in

Europa fommigen gevonden Delaatfte, even-

wel, was een der grootften van dit Gefiagt,

hoewel Geoffroy aan de zyne maar de

langte geeft van een zesde Duims. Hy vondt

'er als gekroond, of met een Halsband, en

èenige die , op verfcheiderley wyze , wit of

geel geaderd waren , op het bruin der Vlerken i

ook eene die geheel zwart was, welke hy

twy-

(*) Cicada marginalis. Entomsl. CarnloL N. 333. p« 113.

(30) Cicada Elytris albido nigroque ad angulum aciuum

Sütura dorfalis ftriatis. Faun Suep. 6$z.

(31) Cicada exalbida, linea utrinque longitudinali nigm.

Faun» Suec+ 637.

(3 2) Cicada Elytris flavis , linea nigii duplici intempt*
iciigitudinali. Faun. Suec% 631,

1. DEJEI, X» STUK, T 3
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V.
Afdsel.
XXX.
Hoofd-
stuk.

tvvyfelde of het ook die met zwarte met witte

Oogen mogt zyn 5 hier voor gemeld (*)„

Van alle deezeVerfcheidenheden der Schuim-

beeftjes kan ik niet omftandig fpreeken , mer-

kende thans alleen aan , hoe men 'er nog drie

in Sweeden ontdekt heeft, waar van het eene

den Bynaarn van dat der Popeliercn voert , zyn-

de van onderen geelagtig en van vooren met

twee zwarte ftippen , de Wieken Glasagtïg:

het andere 5 Geelhuis genaamd, bruin is, met

dep Kop en het BorPdluk geel: het derde, La-

nio geheten , groen , met den Kop en het Borft-

ftuk Vleefchkleurig. De twee laatften ont-

hielden zig, aldaar, in de Weiden (f).

(33) Cicade die geel is 9 met een dubbelen ,

treeden 9 gehakkelden Band overlangs.

Tot de gemelde Verfcheidenheden zou deeze

fchynen te behooren, indien zy door haare

Jcleinte niet daar van werd uitgemonfterd. Men

heeftze , in Sweeden , gevonden op een Land-

hoeve of Lult plaats', met het Lyf langwer-

pig , plat , Zwavelgeel , doch de grootte maar

hebbende van een Luis,

xxxiv. (3+) Cicade die ongevleugeld is en zwart ,

Aptera mt
Oïigevleu-

geide, (*) JJiJK des Inf.env. Paris. Tom. I. p. 419, enz.

(f) Faun* Suec* Ed. II. p. 2+2.

f33) Cicada flatfa, fafcia longitudinaü duplici repando den-

tata. Faun. SufiGm 634»

, (34O Cicada aptera atta, Elyttïs abbreviatis , Tibiis Anten,*

nïsque pallidis, Syft~ Nat. X%

XXXIII.
Vitiata*

Gelhoerde.
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met de Dekfcbilden kort , de Schenkels en V.

Sprieten bleek van kleur. Afdesl.
XXX*
HOOFD-

Deeze, die maar de grootte van een Vloo stuk.

heeft, is op de Luitphats van den Graaf van

Teffin,. in Sudermannie, waargenomen.

ZESDE ARTIKELi-#.

Dis flex£. Omgeboogene.

Met de Wielen afloopende en om de

zyds van het Lyf omgeflagen.

(35) C'cade die vcitagtig is, hebbende de Wie- xxxv.

ken breed afloopende > van voeren bruin Kapei.agtiget

gejlippeld.

Deeze Amerikaanfche heeft , volgens d e

Ge kr, het Lyf uit den geelen, de Wieken

zyn witagtig, Dakswys afloopende gelyk inde

Nagtkapellen en glad: de buitenfte van voo-

ren , naar den rand toe , wederzyds befprengd

met zwarte Stippen : de onderde Sneeuw-wit. In

geftalte zweemt dit Infekt Daar een Wacsr-

Uiltje,

(36) Cicade die de Wieken afloopende en xxxvt,

zwart *£*£!*;.
Wollige.

(35) Cicada exalbida, Alis deflexis, patuüs, amice fufco

.pun&atis. Syft. Nat. X.

(36) Cicada Alis deflexis nïgris , punéfcls cocmleis; Frontè

Uteralibusque rubris. M» L. ü. Syfii Nat. X» %

I, Deel. X, Stuk, 'T 3
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V. zwart heeft, met blaauwe Stippen , hel

^xxx
U

Voorhoofd en de zydm rood.

Hoofd-
stuk. Deeze , uit Indië afkomfiig, bevondt zig

in het Kabinet van de Koningin van Sweeden,

Zy heeft het Lyf zwartagtig, van agteren digt

bezet met een zeer zagte Wolligheid. Naar

dezelve gelykt een Soort van Cicade , die men

te Upfal in Sweeden gevonden heefc , en wel-

ke deswegen Leporina genoemd wordt ; doch

zy is kleiner.

xxxvii. (37) Cicade die rood is, en de Wiekejn aftoo*

ijjjjjjïf
pende 9 bruin van Kleur heeft, met twee

geele Banden.

De Heer Rolander heeft zodanig eene

in Amerika waargenomen.

xxxvni. (33) Cicade die de Dekfchüden groen heeft,

^ete. fa n &°P Seei met zwwte Stippen.

Dit is de derde Vloo*Springhaan van Ra y,

komende in langte naby aan een gewoone Huis-

vlieg, doch veel fmaüer zynde, en een der

grootften onder de Cicaden van ons Land, zegt

Lihnjbus* Men vindt dezelve , tegen 'e

end

(37) Cicada rubra, Alis deflexis fufcis, fafciis duabus flavis.

Syfi. Nat. X

(38; Cicada Elytris vir'dibus, Capite flavo pun&rs nigris.

Faun. Suec. 630. Ranatra viridefcens. Pet. GAZ, 73. ï|47|

f# 6. Locufta-piilex teuia, RAj. In/. $j* ju $t
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«nd van Auguftus, in de Mocraffige Weiden v.

van Upland ^ dikwils zeer overvloedig op de ^^^
Paardeftaart en Biezen. Doktor Scopoli
vondt, in Karniolie, ook een groene, dieins-

gelyks de Pooten en Kop geel hadt, zynde

met vier zwarte Stippen getekend. Deszelfs

Dekfchilden of Vleugelen waren een vierde

Duims lang. Geoffroy geeft byna die

langte aan het geheele 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 9 door hem af-

geheeld; zynde de fchoonfte, welke by om-

ftreeks Parys waargenomen hadt; een derde

Duims lang (f).

(39) Cicade die geel van Kleur is en platag- xxxir.

tig op zyde. g«£

Deeze , in de Velden by Fahlun gevonden * o
hadt twee bruine Stippen agter den Kop. Dok-

tor Scopoli nam, aan de agterzydeder Bla-

den van zekere Virginifche Plant, thans in Eu-

fopa gemeen , dergelyke Schuimbeeftjes waar

,

zynde byna geheel geelagtig, met zwarte Oo-

gen , en op de Dekfchilden bruin geftreept (|).

Gro-
(*) La Cigale verte a tête panachée* Hifi. des. Inf* env*

Paris* Het zou eigentlyk betekenen , met den gepluimde®

Kop , doch dit fchynt hier geen plaats te hebben»

(|) lbid. p. 41 %.

(19) Cicada flaya.compreila. Faun. Suec, 64.3.

(I) Cicada Oenothtr*. woidt het van hem getyteld. De

I. Deel. X, Stuk» T 4
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V. Gronoviüs heeft een geheel gcele, kleiner

^yxx
1

' ^an tiec Sewoone Schuimbceftje
, onder de la-

Höopl- fdCvëjH van ons Land aangetekend <*X
STUK.

XL. (40) Cicade die geel is , hebbende de Dek-

Ll<ie. Jchilden Goudkleurig
, getekend met vier

zwarte Vlakken 9 van agteren verguld.

Men heeft deeze in Schonen gevonden * zyn-

de langwerpig en twee of driemaal zo grooc als'

de Gefnoerde* naar welke zy, in Gcftakc, veel

gelyke.

De Heer Geoffroy heeft, omflreeks Pa-

rys , verfebeide geele of geclagtige Cigaleö

ontmoet, nagenoeg een zevende Duims laiïg^

doch eennml vondc hy 'er, in zyn Kamer,

éé 3 , van een agtfte Duims , hei welke hy

,

wegens de zonderling fchitterende Kleur , noemt

,

o la Cigale flamboyante, Dit kleine Iofekc, zege

Ey, is verrukkelyk. Het heeft overal eene Zwa-

vel- of bleekgeele Kleur , uitgenomen her Schild-

je, dat een weinig bruin is. Op 't midden van

iden Kop en van het Borftiiuk is een overlanglè

(heep, Kerfen-Rood. Een Band van dergelyke

kleur

)tj>era
t dus van L 1 N N X ü S genoemd , een vry borg

jende 'Plmt , die tegen den avond telkens haare üeflyk

Ie ? ?'e Bloeden óntmnt, Welke dtn volgende morgen

ïzth., iieet anders Lyjimachia lutea corniculata, C. B.

_•# .7. ^/v. VOL. V. p. 1:0.

(39; ëlcatih ffwa i
ÈJytris fultro pi ft is , maeulis quatuor

;

f
pellic^quC aura^s, jFifts, S*w, 635»
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kleur loopt SJangwyze op ieder Dekfchild, in V.
f

t midden, ovcrlangs. De Wieken zyn witag- A
l??y^*

tig maakende de Regenboog of Duiven-Hals (*). Hqdfd-
stuk.

(41) Cicade die de Wieken groenagtig geel _ itL

heeft, met de tippen zwartagtig verguld. Der' olmen.

Zy heeft dien byoaam , om dat zy zfg ont-

houdt op de Bladen der Olme-boomen , loo-

pende zeer (hel; des men haar niet gemakke-

lykkan vangen. Men vindtze, volgens Geof-
jfROY , die dit Iniëkt la Cigale Moucberon

noemt, ook wei op andere Boomec

Op de Hazelnooten heeft men 'er, in Swec-

den thans een gevonden, die de Wieken bruin

heeft , met een blaauwagtige Hartvormige Vlak

,

waar agter een witag tige Band , op dezelven.

Het Voorhoofd is geelagtig wie * de Klaauwt*

jes zyn zwart.

(42) Cicade die geel is, mét de Wieken wit
9 xlï'i.

aan de tippen Vliesagüg.
D%£r Rooz,

boomon.

Deezc Infckten fpringen ongelyk meer dan

de gemelde der Olmen , en worden deswegen

ge-

(*) Les Aiks font blarxhatres^ 'fkljant l'Iris ck la Gcrgs

de Pigesn. ik moet bekennen, dat ik dit iaatfte niet al te

v/el overeen kan brengen; hoewel zulks dereden zal zyn,

dat hy dit Infekt de Vlammende Cigale tytelt.

(41) Cicada alis vixidi - luteis, aplcibus nigricantibus inau-

lutis Faun, Suec. 644.

(42) Cicada ilava , Alis al bis, aplcibus membranaceis. Faun*

Suec. 6*8. I: EIS CU, Inf. XI. p. ï?. T. 20.

L Dei-x. X. Stuk. T 5
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V. genoemd Blatl- Vlooi] en> Zy zyn op de Haa.
A
^ncx

U
&en zeer §emeen *

^ie men
>

*n fomniige tyden

Hoofd- des Jaars, naauwlyks aanraaken kan, zonder

stuk, een menigte van deeze Vlooijen te zien hup-

pelen of zweeven : doch zy leggen Jhaare Eije-

ren op de Roozeboomen , daar men ook dik-

wils deeze Infekten ontmoet, die mede zeer

moeielyk te vangen zyn* Frisch heeftze,

wel te regt, van de Plantluizen QPucerons) on-

derfcheiden.

De Heer Reaümür fpreekt omflandig van

een dergelyk Infekt, hec welke door hem on-

der de Cigalen of Pro*Cigalen 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 geplaatfi. 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 , en hy

heeft ook het uitwendige Teellid in het Man-

netje waargenomen.

De Eijertjes van deeze Blad-VIooijen 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 v.

(lukken braken en in Slym veranderden. Niet- Afdee&,

temin is de plaats , daar zy gelegd zyn , ken- Hoofi>

baar aan eene verhevenheid, kleiner dan een stuk,

Geerftkorreltje en platter. Het Wormpje of

Masker heeft hy ook nooit kunnen in handen

krygen, het welke, onder de Baft, zegthy,

verandert in een Pop , van de KlaiTe 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.

Jiefcbryving van 't GeOagt der Water-Want-

sen , waar onder die mm Rugzwemmers

noemt 9 en anderen, zyn begreepen*

Zekere Water-Infekten komen in dit Geflagt Naam>

voor , onder den Griekfchen naam No-

toneSia , welke eigentlyk Rugzwemmers bete-

kent , en 'er aan gegeven is , om dat eenige

derzelven de zonderlinge Eigenfchap hebben ,

van ruggelings te zwemmen. Frisch geeft

'et

(*) Mem. fur les Infcft, T O M, V. Mem, 4. p* 24*« Oc-

tavo.

L DEEL, X, $TUfr
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V. 'er den Hoogduitfchen naam , Wafjer-Wantze ,

^™ïL
' aan , en oordeek zulks gevoeglyk , wegens de

Hoofd, overeenkomft van ueeze Infekten , in Geftalte

stuk. cn Levensmanier , met de Weegluizen of Wanc-

fen: des ik ook alhier den naam van Water»

Wants gebruik. Het is my niet bekend,

dat men dezelve Water* Vloo noemt , gelyk de

Heer Gronoviüs zegt, en de grootte niet

alleen, maar ook de Geftalte > fchynt dien naam

veeleer aan andere Infekten , gelyk Swam
mer dam doet, toe te pailfcn.

Kenmerken* De Kenmerken zyn ten deele met die der

Cicaden overeenkomstig* Zy hebben een om-

geboogen Snuit, de Sprieten korter dan het

Borftduk ; doch de Wieken zyn kruislings fa-

raengevouwen , van vooren Lederagtig ; de

Ageerpooten Haairig, tot zwemmen gefchikc.

Dit laatfte fluit niet uit, dat de anderen ook

daar toe bekwaam zyn , gelyk in de eerfte

Soort.

soorten. Onze Autheur heefc drie Soorten van Wa*
ter-Wantfen voorgefteld, als volgt.

r.

Glinfteicü'

de.

(i) Water-Wants, die grys is , hebbende de

Dekfcbüden graauwcigtig 9 en aan den

rand bruin gejlippeld.

Zon-

(i) Notoiis&i grifea, Elytris gi'ifeis mirgine fusco pun-

&*tis. Faun. $u*s. 63 8. FRiSCH Inf. VU p. 28. T. 13.

BRAOU Nat. T. 26. t\ 2. E. PET, Gaz. T. 72, f. $.

KOES. Inf. app. I. p, 16 5. T. 27,
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Zonderling zyn de uitdrukkingen van Kleur , v.

die Linnteüs hier gebruikt, om deeze ge- ^|^u
ineene Soort van Water-Wantfen cc beteke- hoofd-

een. Ik geef 'er den bynaam van Glinfterende stuk.

aan, dewyl men in Switzerland hun Glyjjing

noemt, afkomftig van gleijjen, zegt Fkisch»

dac is glinfteren, en waar van hy de volgende

reden geeft.

Het Jnfekt, ([welks Geftalte uit de nevens- n. lxxjci.

gaande Afbeelding blykt,) heeft de Agterpoo-
F'^ 5#

ten wel tweemaal zo lang als de andere Pco-

ten, om vlugger te kunnen zwemmen; die na

de laatfte Verveiling eerfl: te deeg met lange

Haairtjes bezet zyn. Met deeze Agterpooten

kan het zyn geheel Bovenlyf afveegen, wan-

neer daar eenig Vuil aan blyft hangen. Ook

kamt hec daar mede de Haairtjes , die aan het Ly

f

van onderen zyn, endïgt tegen elkander fluiten

als de Veertjes aan de Schaften der Vogelvede-

ren , ja mocglyk rog digter; alzo die aan de

Vogelen flegts het Water beletten tot aan hec

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 gh-

der Water ; het welke dan het Infekt , ter-

wyl het voortzwemt , doet glinfteren*

Dit Lugtbelletje , zegt Frisch, dient in-

zonderheid daar toe , dat zy zo veel fneller in

de hoogte kunnen ftygen; 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 Infekc vangt dc-

XXXf
1
' zeiven zeer gezwind * en, wanneer het dezel-

Hoofd- ven overmeefteren kan , neemt het ze met zig

stuk,
ODC]er Water, en zuigtze uit met het Snuitje,

dat het voor aan den Kop heeft , beftaande uit

een fpits Werktuig , dat in een Scheede fteekt*

en, zo fterk is , dat het door de Huid der Handen

dringt ; zo dat iemand , dieze vangt , zig daar

aan zeer gevoelig kan kwetzen. Van boven

heeft deeze Stekel, die tuflchen de Pooten ag-

terwaards geboogen legt, een driehoekig Vlies-

je, en onder hetzelve een Gewricht. Dewyl

zy, wegens de opheffing door het Lugtbellet-

jc, 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 mét geweld daar tegen aanftoo-

ten, zo dat het Glas geluid geeft. Met het

agterfte van hun Lyf haaien zy Adem , zo het

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 groenagtïge Kleur van hun Lighaarra

In eenigen met bruin , in anderen met wat rood

gemengd. Na de laatfte hebben zy Dek-

fchilden en Wieken , gelyk onze Afbeelding

hun vertoont. De Dekfchilden of bovenfte

Vleugels zyn grootendeels ondoorfchynende,

ten deele roodagtig , ten deele zwartagtïg

bruin s
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bruin, doch het end is, zo wel als de Ondervleu- V.

gelen
,
geheel doorfchynende en blaauwagtig in XXXI.

deZonnefchyn. De Oogen zyn glanzig zwart ; Hoofd-

het Voorhoofd en Ruggefchild bleek bruin.
STUK'

Als deeze laatfte 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 MoerafTen. Wordt

een Water-Wants , na de laatfte Vervelling ,

gedwongen in 't Water te blyven , zo eet zy

niet alleen geenVliegeu 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 in

Water doet, dan leeft zy daar in nog eenigen

tyd, zoekende egter geduurig te ontkomen (*).

De Heer Geoffroy noemt dit Infekt ^Gcftaitej

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, de Oo-

gen , die 'er het grootfte deel van fchynen uit

tcmaaken, bruin. De Sprieten, die zeer klein

en
(*) Dus verre de befchryving van F R I S c H*

(t) La grande Pimaife a avirons, J#/f. des hf, *trtf? Paris,

Tom. 1. p. +7<7,
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V, en geelagtig zyn , fiegts uit twee Leedjes be-

^ry-Y^ ftaande, zitten onder aan den Kop, nevens het

HooW. ipitfe Snuitje, dat agterw aards is geboogen.

sxuk. j-}et Borfifluk, van vooren geel, van agterea

zwart, is.vry kort en glad; het Schildje groot >

dof zwart en als gefluweeld, De Dekfchilden

,

taamclyk groot en gekruid:, ?yo bruin en geel

gemengeld van Kleur, naar Yzerroeft gelyken.

de, het geen dezelven Wolkig maakt. Het

onderde van het Lyf is bruin en aan 't Agtcr-

lyf ziet men eenige Haairtjes.

Wy zien derhalve, dat de Kleur der Water-

Wamfen of Rugzwemmers naauwlyks te be-

fchryven is. Ook heeft Doktor Scopolt,
in Karniolie , daar in eenige Verfcheidenhcden

ontdekt; waar onder eene die de Dekfchildea

Kaftanjebruin heeft , van onderen met twee

bruïnroode Vlakken, aan den buitenrand niet

geflippeld; het Schildje zwart hebbende, en

het Agterlyf roeftkleurig of uit den rollen.

Hier te Lande hebben wy ook verfcheidener-

ley Rugzwemmers, ten opzigt van de Kleur.

Het is de grootfle ongerymdheid , hun Boot-

vliegen te noemen , om dat zy kwanswys naar

een Roeifchuitje gelyken zouden.

Stlhta, (2) Water»Wants , die de Dckfcbilden bleek

Sdhcepte.
beejt

(z) Kfotojie&a Elytris pallidis ; üneolïs transverfïs undulatis

ftriatis. Faun* Susc% 6%?, Notone&a vulgaris comprefïa fusca»

Pet. Gaz. T. 72. f, 7, Koes, /«ƒ app% I, p, 177, T, 4*»

Joïlot, Mier* ï% p. 1, T. 7. f. a, 3.
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f

beeft 9 met gegolfde lyntjes overdwars V*

geftreept. *jg*

De Heer Geoffroy, maakt , onder den

naam van Corixa, in *c Franfch Corife, een

byzonder Gefkgt van Water* Wantfen, 't welk

hoofdzaakelyk van dat der Notoneföa verfchilt t

doordien in de Voeten of het onderde deel

der Pooten, dat in die tweeledig is , maar

één enkel Leedje wordt gevonden. Ook hcefc

deeze in 't geheel geen Schildje agter 't Borlt-

fluk, en de twee vooriie Pooten hebben de

gedaante van Nypers. Zyn Ed. betrekt hier

toe de Geftreepce Water -Wants van onzen

Autheur, welke cgter, indien zy zo vee! klei-

nór is(*), de zelfde niet fchynt te kunnen

zyn , hoewel zy ook (linke.

De Corixa dao * welk woord by de heden-

daagfche Grieken 5 in plaats van Korts 9 dat oud-

tyds een Weegluis betekende, gebruikt wordt,

is volgens dien Franfchman vyf en een halve

Linie , en dus ook engevaar 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 veele

bleek gcele dwarsfireepjes. De Dekfchilden

zvo

(*) Precedent! multities minor , fsetenf. Faun, 5»«. £d>

II. p. 144»

I, Dr.F.L x. Stuk. V
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V* zyn buigzaam , glad , en , wanneer menze van

^XXlT naky befchouwc , ziet men daar op een fyn werk

Hoofd- van beurtlingfe geelagtige en zwarte Streepjes,

stuk. nieeftendeels dwars ioopende en gegolfd. De
Pooten zyn geel en het Agterlyf is, van on-

deren , geelagtig bruin.

Be Pooten; De Pooten verdienen , in dit Infekt , eenc

byzondere opmerking, De voorflen zyn zeer

kort, en beftaan üit driedeelen; één dat plat

is , voor Dye verftrekkende ; één dik en lang

deel, dat den Schenkel uitmaakt , en een der*

de kort en knobbelagtig, 't welk wy den Voet

noemen. Aan dit laatfte zyn twee lange Na-

gekjQs , 't een op 't andere geplaatfl: , aan de

zydc naar elkander toe getand , en aan 't end

puntig , gelyk de Nypers der Krabben. Het

middelfte paar Pooten heeft niets byzonders

,

dan dat derzelverNagekjes dun, lang eneven»

wydig zyn; maar de laatfte Pooten zyn bree-

der en langer dan de anderen. Deeze hebben

den Voet, en 't Nageltje zelfs, 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 de Beeken en Moeraflen : het heefc

een leelyke reuk en fteekt vinnig (*)•

in. (3) Water-Wants, die de Dekfcbilden AJcb*

zeer kleine graaauf

(*) Hij}, des ïnf. tnv. Paris. Tom. I. p. 477-479.

(3) Notoiiela Elytïis cincrcis; maculis fuscis longitudina-

al lij*
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graauvo heeft , met bruine Vlakken over* V.

langs. xxxl
_ • , . • n . . . Hoofd.
Een zeer klein Beefl je, met grooter dan een stük.

Zandkorreltje, en dus naauwlyks met hëtbloo-

te Oog zigtbaar , maakt de derde Soort van

Water*Wantfen uit. Het heeft de Agterpoo-

ten langft, gelyk de andere Soorten, naar wel-

ken het in Geflaite veel gelykt. Linnjeüs
zegt, dat de Wieken en Dekfchilden Afch-

graauw zyn ; doch Gkoffuoy, die het ook

omftreeks Parys gevonden heeft , merkt aan

,

üat 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 befchouwing

met het Mikroskoop verlufligen.

XXXII. HOOFDSTUK.
Befcbryving van H Geflagt der Water-
Scorpioenen, waarin, zo de grootè

Weftindifche, als de gewoone Inlandfcbe, en

die men thans de Water- Griffioen noemt.

Deezen naam geeven wy, wegens de Ge- Naam*

Halte, aan zekere Infekten, die, ten op-

zigt van de Levensmaaier, veel overeenkomft

heb- «

libus. Syfi. Nmu X. Notonefta Arcnulac msguitudla's. F&m^
Sutc. 690.

X. Deel X, Stuk, V &



3d3 Beschr^vinc van
V. hebben met de Water-Wantfen : waar van zy

^xl^' jnzonderheid verfchiilen, door de twee N<y pers

Hoofd» voor aan den Kop , welke zeer veel naar die

stuk. jgj. Scorpioenen gelyken. Het woord Nepa

is van ouds, en zelfs door Cicero zo Al-

dr o vandus aanmerkt, voor een Scorpicen

gebruikt geweeft: zo dat ik niet begryp, om
wat reden de Heer Geoffroy hetzelve ver-

anderd heeft in Hepa; een Woord, 't welk

rny niet bekend is: miflehien zal het een Druk-

feil zyn.

Kenmerkea. Ten opzigt van de Snuit en Wieken komen

de Water-Scorpioenen overeen mee de Water-

Wantfen* Hun voornaamfte verfchil daar van

beftaat in de Voorpooten 9 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. Schaaren ge-

fatfoeneerd : want de onregelmatigheid is in 'c

eerde geval grooter, dewyl die zogenaamde

Voorpooten niet van 't Borflftuk , maar van den

Kop afkomen ; gelyk gemelde Franfehmao te

rege 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,

soorten. Het getal der Soorten is by LinnjEUS

zeven, dewyl, behalve driederley Europifche,

nog vierderley vreemde daar in vervat zyn.

co
(*) Wft* des Inf. env> Paris. T o M. 1 p. 47P> enz,
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(1) Water - Scorpioen die bruinrood is, beb_ V.

lende een glad Schildje 9 en tutte Wieken % ^Sw**
die geel gevlakt en geaderd zyn. Hoofd-

stuk:.

De eerile Afbeelding, die wy van dit Infckt u

gehad hebben , is van Juffrouw Mcri-an ,G^te.
#

welke zegt, dat zy in het' Water te Suriname^/*;

Diertjes waargenomen hadc , die van de In*

wooners Water -Scorpioenen genoemd werden.

Den 10 Mey hadc zy eenigen daar van verza-

meld , waar uit vervolgens den 12 een gevleugeld

Dier te voorfchyn gekomen was , dat van haar

vliegende boven een Waterplant vertoond wordt.

De Afbeelding van Roesel is een weinig

groot er dan de onze, naar zulk een Infekt uit

myne Verzameling gemaakt , het welke de

Lugtpyp, gelyk hy de agterfle Stekels noemt,

niettemin langer dan het zyne, hoewel veel kor-

ter dan onze inlandfche Water - Scorpioen heeft.

De Dyën der Voorpcoten of Schaaren zyn breed ,

doch zo breed niet, dat zy, gelyk hy zegt,

Igrooter
zouden zyn dan het geheeleLyf van on-

zen inlandfchen. In een zeer groote Weftin-

difche, van vier Duim lang en anderhalf Duim

breed, die ik gezien heb, heeft dit naauwlyks

plaats.

00
(1) Nepa teilacea, Scutello Ixvl , Alis albis, maculis vc«

niique fhvis. M. L. U. Syft. Nat. X, Gen. 107. Infe&um O
xnagnitudiiie lïrufci. Marcgr. Brkjl 258. f. 2 $9. MKfUA^T

Burin. T. 56. ROES. Inf. UI. TV 25.

I. Deel» X. Stuk V 3
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IV.
'At ra,

Zwarte,
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(2) Water- Scorpioea die bruin is 9 met bet

Lyf van boven en de Aderen der Wieken ,

rood.

(3) Water « Scorpioen die bruin is 9 m?t bet

Schildje rimpelig, de Wieken Sneeuwwit*

Deeze beiden , uk de Warme Geweften af-

komftig, bevonden zig ia \ Kabinet van haare

Sweedfche Majeftek.

(4) Water» Scorpioen die zwart is, met bet

Borjlftuk oneffen > het Lyf langwerpig.

De Heer Br and ei* heeft deezen in Afrika

waargenomen. Dezelve is aan den volgende

zeer gelyk, maar eens zo groat $ eens zo lang

en geheel zwart.

(5) Water. Scorpioen «, die Afcbgraauw is ,

met bet Eorjijluk oneffen en bet Lyf ovaah

Soro-

PI. LXXXI^ 00 Nepa fufca, Abdomïne fapra, Ahruraque nervis, ru»

^' ? ? -kis. V±. L. U. Syft. Nat. X,
'''

(3) Nepa fufca Scutello rugofo,AÜs nivcis* M, L» V.SyJi*

Nat. X.

(+) Ncpa atra, Thorace ïn^quali, Corpore oblongo. SyJK

Nat. X.

(s) Nepa cinerea,
'
Thorace inacquali, Corpore ovato. Syflm

Nat. X, Nepa Abdomints margine inttgro» Faun, Suec. 691.

Scorpio paluftrir, M OüïF. Irf. 321. Jonst. Infcts. f. * , %

O en Ti 2.6. 2? e t. G^* 4 t. 74; f. *. Baad l. iMifr t. >6# f

2. C. S v7 AMM» J?*J/. I. T. 3, f. ^ ROES. Inf.App. Lp.

135. T. 22. f. 6,7, s.Araaeus aqaaticus. B auh. Balltn.iiu

f* 2» \

V.
Clmrea ,

Graauwe of

gewoone.



de Water-Scorpioenen. JU

Sommige Authcuren noemen dit Europifche V.

ïnfekt Water-Scorpioen > anderen Water.Spinne- vv^f'
kop , of, metRoESEL, Water- Wants. Het is Hoofd-

door zyne Nypers van de Wantfen vcrfchillen- 1 STUK*

de, gelyk wy, ten opzigt der Kenmerken van

dit Geflagt, in
9
t algemeen hebben opgemerkt.

Doktor Scopoli, die deeze Soort in de

Graften om Triefle,met de figuuren van Roe-

sel volmaakt overeenkomftig, vondt, merkt

aan , dat het Lighaam niet Eyrond • genoemd • ova:u&

kan worden , en het is , inderdaad , daar te

plat toe, hoewel Geoffroy die uitdrukking

ook gebruikt ; noemende het in 't Franfch
,

niettemin , de Water-Scorpioen met het Lyf
ovaal (*).

Het ïnfekt heeft, volgens hem, de langte

van agt of negen Linïën , 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 tufichen de Schouderen ingedrukt, ge-

plaatft zynde in een halfmaanswyze uitfnyding

van het Borfrfluk, dat breed, en byna vier-

kant is, doch naar vooren een weinig fmaller

loopt. Aan dit voorde gedeelte zyn als twee

dikke

(*) Le Scorpion aquatique a corps orale. Hifi. des Inf*

t«v. JParh. Tom. I. p. 482. Ongaarne zou ik woorden zift-

ten 1 doch ik moet bekennen , dat het Woord evalis ©f ellip-

ticus hier veel eigener zou geweeft zyn dan evatu:
9 dooi

LiNN^US en zyne Volgers gebruikt ; het welk hy Plï-

MUS (Libr. XV. Cap, XXL) zekerlyk Eymd bctekeat.

h Deel. X. Stuk» V &
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v. dikke Stompjes, die voorby den Kop uitftec.

X\
D

xrt"
kcn

>
en t)rccdc

> P!acte Sprieten onderfchraa-

Hoofd- gen * met een krom Haakje , gelyk de Pootca

stuk. der Krabben hebben , aan 't end. Het Schildje

is groot en bruin, üc Dekfchilden , die breed

zyn, leggen kruislings over elkander, en be-

dekken byna het gehecle Agterlyf, dat, in de

Wyfjes, met twee Stekels aan het end gewa-

pend is | zo lang als drie vierden van het Lyf.

De Heer Gboffroy maakt, in deeze bc-

fchryving , geen gewag van de hoogroodc

Kleur van 't Agterlyf, aan de bovenkant, door

welke deeze Diertjes, als de Vleugelen uirge-

fpreidzyn, 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 Haajrt-

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

Geoffrov meent, dat de Voorpooten, die

zig als -Nypers vertoonen , voor geen Pooien

te houden zyn ; zeggende :
*' Waar zouden

„ dan de Sprieten zyn van dit Infekt ? Zou de

„ Water- Scorpioen de cenigfte zyn , waar aan

„ dit zo wezendyke Lighaamsdeel van alle

,, Icfckten ontbrake"?

De Heer Swam

m

eidam ook , door wicn

deeze Waterdiertjes zeer naauwkeurig waarge-

aoincn zyo
,
getuigt dat het boveafte van het

AS-
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Agterlyf van een hoogroode Kleur als Menie is, v.

en met veele flaaircjes bezet, het welk een Afdeel.
XX Xll

fraaije Vertooning maakt* Voorts is het Lyf , Hoofd-

in zyn geheel , by uitftek plat, gelyk wy dit in stuk.

de onzen ook bevinden* Zyn Ed. vondc zeer

opmerkelyk, dat de Water * Scorpioenen fom-

tyds bezet zyn met menigvuldige Neeten van

allerlei grootte, in welken hy een rond Diertje

vondt , roodagtig van Kleur , fchynende een

foort van Luis jes te zyn ( * ). Vervolgens

werden, door Ontleeding , ook de Eijeren van

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

Eijerbuixen van het Wyfje, welke, zo wel als

de Teeldeeleo der Mannetjes, door hem zeer

kondig zyn ontleed en in Plaat gebragt (f).

Deeze Autheur zegt, dat alle de vier Pooten

,

aan de tippen , met twee Nageltjes gewapend

zyn: Gronoviüs noemtze, rond, lang^ tot

Zwemmen gefchikt en weerloos* Ik weet niet

,

waar in die gefchiktheid tot Zwemmen beftaan

zou, en de Klaauwrjes vertoonen zig duidelyk.

Zyn Ed. fpreekt ook van de roode Kleur van

\ Agterlyf niet, en maakt gewag van de Bors-

tels-

(*) Zie Frisc iï. Inf. VIL T H. Cap. 17. Van de Lui-

zen op de Water-Want ten.

(f) Bylel der N*tuur< P L, III. Fig. 6, 7.

I. deel. i. Stuk. V 5
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V. telswyze Staartjes, als plaats hebbende in de
Afdeel beiden sexen (*).

Hoofd-" ^aC de gemelde Staartjes , die men eigentlyker

$tus. Stekels kan noemen , in de beide Sexen plaats

hebben, is blykbaar: doch het gebruik van die

Lighaamsdeelen fchynt niet zo zeker te zyn.

Roesel wil, dat gedagte Stekels, met elkan-

der en tegen elkander aan gevoegd , een Lugc-

buisje zouden uïtmaaken , en hy tragt zyn Ge-

voelen te beveiligen door de Waarneeming van

F r i s c h , die het zelfde beweert , zeggende ,

dat zy deeze Pyp dikwils in de hoogte , boven

de Oppervlakte van het Water, als om Lugt

te feheppen , uitfteeken. Zulks bevondt hy

,

duidelyk, wanneer hy het Water men Olie

begooten of wat Meel daar op geftrooid hadt 3

SQ dat'er als een dun Viiesje over getrokken ware.

Men ziet daar, vervolgt hy, ook dikwils Lugt^

belletjes uit voortkomen. Geen van beiden,

evenwel , heb ik in leevende 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

S

wam-

Her dam aan , dat deeze Diertjes zig, tegen

den avond, uit de Wateren, waar inzyzig be-

vinden, dikwils vliegende begceven naar ande«

re

("*) Fedcs quatuot teretcs, longi, naratorii mszmes, Cau-

«te binx fetacex, longitudine fere Abdorainis, appioximat*.

ji%. Htlvtt. vol» V. p. \%u
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re Wateren ; waarfchynlyk om hun Aas te zoe- V.

ken , of ook om dat de Slooten, waar in zy ^xil"
waren , uitdroogen. Dit is de reden , zegt hy > Hoofd*

dat men , in kleine Plasjes of vergaderingen STÜK*

van Water, fomtyds Infekten vindt, die men

dan weleer zig verbeeldde, aldaar door Ver-

rotting voortgeteeld te zyn. Het ongevleu-

geld Popje, ondertuflehen , moet zig, tot den

tyd zyner Verandering toe > in 't Water ont*

houden.

(6) Water-Scorpioen , die den rand van 't vu

Jgterlyf Zaagswyze getand beejt. wtTt^Tgc.
PL. LXXXi.

Frisch noemt deezen een breedere Water'

WantZy 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 vooren , ge.

]yk 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.

se L worde hy , eenvoudiglyk ,de Water-Wants

getyteld.

De Heer Geoffroy maakt een byzonder

Geflagt van dit Infekt , het welk van de ande-

re Water-Scorpioenen , en Water-Wantfen 9

zo

(7) Nepa Abdomims margine ferrato. Faun. Sues. 6$z.

Cimex aquaticus latior, Frisch. In/. VI. p. 31. t. if»

& O ES. Inf. app. 176. T. %%%

1. Deel. X, Stuk.
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Afdfel.
XXXII.
Hoofd*
STUK,

zo hy aanmerkt, verfchilt, doordien het twee

Leedjcs in de Voeten heeft, gelyk de Rug-

zwemmers, daar het in de meefte opzigten

mede overeenkomt , verfchillende alleenlyk

door de gemelde Nypers als Kreeftfchaaren
,

het welk de Voorpooten , zo hy in deezetoe.

fiaat, zyn. Het Schildje, dat de Gelireepce

Water-Wants niet heeft , doet hem ook daar van

verfchillen. Zyn Ed. geeft dea naam van Nau*

coris aan dit Gdlagt , en bifchryft het Icfekt

aldus.

De langte is. vier of vyf , de breedte drie

Lïniën: de geftalte ovaal, rond van Rug: de

Kleur is groen , met bruin gewolkt. Het heefc

den Kop groot en plat s met eenfoort 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 , ego 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 (leekt met zyne Snuit

zeer vinnig , gelyk de Rugzwemmers of fmalle

Water-Watftfen.

Deeze breedere fchynen, zo wel als die, de

Eigenfchap te hebben van Lugtbelletjes aan

haare Haartjes te hechten, wanneer zy onder

Wa-
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Water gaan. Tegen den Herffl: , zegtFRiscH, V.

gaan zy uit het Water, en dan heb ik ze dik- xxXfT'
wils op 't droogc gevangen , en wederom in Hoofd ,

het Water opeen dryvend Houtöaftjc gedaan, STÜS*

waar mede zy dan boven, dan onder Water

bleeven, en daar uitkomende zuiverden zy de

Haairtjes aan het Agterlyf met de.Agterpoo-

ten, dat men het kraflen derzelven duidelyk

kon hooren. Voor de laatfte Vervelling hebben

zy de Wieken reeds taamelyk lang. Haare

Levensmanier verfchilt weinig vandiederande*

ren. Het Mannetje kan met de Nek een Ge-

luid maaken , gelyk veele Boktorren en andere

doen (*). By het onderzoeken van haaren aart,

moeft hy hun dagelyks viermaal , en meer,

verfch Rivierwater geeven. De grootfïen

wierden tot drievierden Duims lang. Zy blee-

ven den Winter over in de Aarde, naby bec

Water, en hy hadt deeze Infekten 's Voorjaars,

by hetomfpitten van een Tuinbed, datdigtby

een Water was , eenige maaien gevond&n.

C?) Water-Scorpioen , die lang ën fmal is vu.

van Lyf 9 met een zydelingfe Doorn , als sm^il'

een Duim , aan de Foorpooten*
VL
mf^

KÏ'

Met ^ 9l

(*) Deezrn Herffl eenige Water-Infekten , en daar onder

twee van deeze Wantfen , in Krom vangende , heb Ik een zo-

danig fterk piepend Geluid gehoord, het welke waarfchynlyk

jloor cen van die "YVa&tien zal gemaakt zyn.

(1) Nepa .linearis, Manibus fpina larerali pollicatis. Syft.

N*t. S WA MM. BibL I. p. 233. T. 3. f. p» FRIS C H. tef*

Vil. p. 24. T. 16. ROES. lnf% App. 141. T. 13.

1 deel. X. Stuk,



3i8 Beschrivinq van
V. Met reden kan men deeze de Smalle noemen $

xxxü" k°ewe * a-deren 'er, niet 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 Water-

Scorpioen
t
in één Geflagt betrokken , cdSwam-

merdam onderfcheidt hem daar van alleenlyk

door de grootte, hoewel de Geftalte zeer ver-

fchilt. Niettemin zouFm sch , indien Rh e-

d i geen Eijerea 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 langte, van dit Infekt 5 islgewoonlyk meer

dan een Duim, en de breedte maar ééne Linie;

zo dat het zeer lang en foial is van Lyf , ver-

toonende zig nog langer wegens de tweeby-

hangzels, agteraan, 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

Oogen, 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 , beftaan uit drie ftukken , waar

van het uiterfte , Haakswyze , zig ombuigt ais

de Kreeftfchaaren. De Dekfchilden, die de

Wieken bedekken, leggen kruislings over 't

Ag-
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Agterlyf, dat van boven rood is. De vieran- V.

dere Pooten, welke, gelyk die der Langpooten è^f^
of Glazemaakers, zeer lang en dun zyn, ko- Hoofd-

men van
9

t Borftftuk af, en hebben ieder aan &tur.

\ end twee kleine Klaauwtjcs , terwyl de Voet

maar uit één Lid beftaat , gelyk in de gewoo-

ne Water-Scorpioenen.

De Heer Geoffroy merkt ten opzigtvan BeEitj^

deeze twee, doch inzonderheid, zo'tfchynt,

ten iopzigt van de Iangbeenige of fmalle aan ,

dat derzelver Eitjes , die langwerpig zyn , en aan

't end twee of meer lange Draadjes of Haairtjcs

hebben (*) , op een zonderlinge manier van dit

Infekt geplaatft worden in de Steelen of Bladen

van Biezen of andere Waterplanten ; zo dat de

Haairtjes daar buiten uitfleeken , waar aan dee-

ze Eitjes gemakkelyk te vinden zyn. Zodani-

ge Steekjes 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 an-

dere Waterdiertjes, welke zy doorbooren en

uitzuigen of verfcheuren met hunne fcherpe

Snuit, terwyl zy dezelven vafthouden met de

Nypers, die 'er den naam aan gecven.

XXXIII.

(*) Dit zyn die puntjes waar van ik hier voor, ui$ [S WA M-

Ü t & dam , gewag heb gemaakt. Zie bkdz. %q^

h Deel, X. Stuk.
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Afdejsl. ^

'

SSSJ XXXIII. HOOFDSTUK,
TUK.

Befchryving van 't Gcflagc der Wantsen,
tot het welke zo de gewoone Weegluizen , als

een menigte van gevleugelde Infekten, die ia

Geftalte naar dezehen gelyken , zyn t'buis ge.

bragt.

Naam» Toornende thans aan het uitgebreide Geflagt

Alk der Wants e n
s

, wien de Latynfche naam

Cimex^ hoewel eertyds maar ten opzigc van de

gewoone Weegluis gebruikt zynde, toebehoort;

zo merk ik aan , dat de Grieken dit Infekc

Korts noemden , waar van de Heer Geoffuoy
zyn Naucoris gemaakt heeft , daar hy een

*B!adz. 306.zwemmende Weegluis mede beflempek *. On-

der de Israëlieten of Hebreen fchynen deeze

Infekten , oudtyds , niet bekend geweefl te

zyn ; doch onder de Arabieren zo veel te meer,

by welken zy wel vyftienderley naamen had-

den, volgens Aldrovajsdus. Ook waren

zy, in Italië, zo gemeen , dat men Cimex

voor een Bedltede of Ledikant gebruikt vïndc

(*). Den Hoogduicfchen naam heb ik, hier, voor

den Geflagtnaam genomen , om dat dezelve

eigener fchynt te zyn voor deeze Infekten

,

in

(*) Furi, cui neque Scrvus efr, neque Arci ,

Nee Cimex, neq, Araneus, ncq. Ignis.

Catuil,
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m 't algemeen , dan de Nederduitfchc , die maar V.

op ééne Soort coepaflelyk is.
xxxiïï.

De algcmcene Kenmerken der Wantfen, die "hoofd-

dezeiven zeer kenbaar maaken , beftaan een STÜK#

dcele in de platheid insgelyks , ten deele Kenmerken,

daar in, dat de Wieken, als zy famengevou-

wen zyn , kruislings op het Lyf leggen
, ge-

lyk die plaats heeft in de Water Wantfen en

Water- Scorpioenen , welke laatden van fam-

misen ook Wantfen genoemd worden. Voorts

zyn de bovenfte Wieken of Dekfchildcn, in

de voorde helft, of naar den Kop toe, Leder-

agtig, en de Pooten niet tot fprïngen, maar

tot loopen gefchikt. De platheid van het Lyf

,

alleen > maakt de zogenaamde Weegluizen

genoegzaam kenbaar. Bovendien is het Bord-

ftuk gezoomd in de Wantfen, welke aazen op

andere Infekten , die zy met hun omgeboogen

Snuitje uitzuigen. Ook ftinken de meeden.

Ten opzigt van de Wantfen, in*t algemeen, ^gemeen*

kan men aanmerken, dat derzelver Maskers S|^
c ap*

niet van het volmaakte Infèkc verfchillen, dan

alleen doordien zy ongevleugeld zyn. Men ziet

dikwilsdePlantgewaflen bedekt met zulke klei-

ne Wamsjes , die daar op zonder Wieken loo*

pen , w7aar van zy de Stompjes krygen , als zy

tot den {laat van Pop overgaan ; verfchillende

,

in Levensmanier , voor 't overige niet van de

volkomen Wantfen. De laatfte Verandering

doet deeze Infekten, gelykerwys deSpringhaa-

ren en anderen, met Vleugels te vooifchya

j, DEfiL, X. STUK, X fco-
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V. komen , en dan zyn zy eerft tot de Voontec-

XXXIIl' üng bekwaam, In de Paaring beklimt het Man-

Hoofd- netje fomtyds het Wyfje, dat dan daar van
stuk.

gecjekt wordt , gclyk in veele Viervoetige Die.

ren ; fomtyds paaren zy met de Koppen van

elkander af en het Agteriie aan één gevoegd,

dat is Gat tegen Gat, gelyk men van de Ke-

rneis 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 geplaatfc 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 Mursje of Kalot , welke de

jonge Wants daar af doet fprlngen om uit het

Ey te komen. Het is een foort vasDekzeltje,

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 altemaal over

het Boomgewas of ICcuidj waar van zy haar Voed*

zei moeten trekken, en zuigen 'er het Sap uit,

door middel van het fcherpe Snuitje, dat zy

van vcoren, onder aan den Kop, hebben. Zy
zyn , egter , altemaal , zo zagtzinnig niet. Men
vindt 'er onder

p
verfcheide Soorten , die, als

't ware , wreedagtïg en inderdaad Bloeddorftig

zyn ; dewyl zy zig voeden met Bloed en Sap.

pen van andere Gedierten , welke zy dus om 't

1*

Levens*
mankt,
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leven brengen. Het byten van de gewoone V*

Weegluis is Wereldkundig. Veele Boom- of xxXüK*
Plant-Wantfen zuigen de Rupfen, Vliegen , Hoofd-

pn andere Infekten uit, welke zy dus ter dood STÜK:*

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 van de punt van hun

Snuitje, waar aan de Liefhebbers , die niet

voorzigclg genoeg zyn in het vatten en vangen

Van deeze Infekten , zig zeer gevoelig kwetzen

kunnen. Wat zal men dan niet van de Vet*

ftiögens dier groote Uitheemfche Wantfen,

waar van wy de Afbeelding gegeven hebben ,

mogen denken.

De Wantfen worden, door onzen Autheur,
onderfchel-

onderfcheiden in elf Artikelen. Die van hec din£*

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 \ 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 BorJIJluk we-

derzyds gedoomd. Men vindt 'er die Eyrond*

agtig of zo plat niet zyn , welke het zesde Ar-

tikel uitmaaken. Die van het zevende jnoemt

hy Borjlelboornige , die van het agtfte lang-

I. DSM*, x. STUK. X 2'
etter-
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V, tverpige. Die van het negende Artikel hebben

XXxTü ^e Sprieten Borjlelagtig , zo lang als VLyf;
Hoofd* die van het tiende de Dyên gedoomd; die van
SÏÜK

het elfde het Lyf fmal en nagenoeg overal evea

breed, waar onder eenigen in 't Water leeven.

Deeze laaiden worden LiniaaU genoemd, om

dat zy van figuur als een Liniaal zyc,

Seoitefi. De Heer Geoffro\ fielt het Kenmerk

van deeze Infektcn , voor eerft, in het getal

der Leedjes van de Voeten , welke zy 'er drie

hebben , gelyk de Cicaden of Cigaleo ; doch

de Sprieten, iu deeze korter en fomtyds naauw-

Iyks zigtbaar, zyn in de Wantfen langer daa

her Borftftuk en bedaan , zegt hy , fomtyds uic

vier, fomtyds uit vyf Leedjes. Dit doet hem

dezelven onderfcheiden in tweeFamiliëa, waar

van de eerde zeftig , de tweede maar zeven-

tien Soorten bevat. Lin n je us. heeft in dit

Geflagt vyf-en-cagtig Soorten, waar onder vyf-

en-twintig, of daar omtrent, Uitheemfche en

Indiaanfche zyn. In Swecden zyn 'er thans

zes-en.zeftïg gevonden (*).

EERSTE ASTIKEL
Die geheel ongevleugeld zyn.

t.

v
"' (l) Wants die ongevleugeld is.

Cimrx DC
Le&alarias»

Weegluis. (*) Faun ' S*€C'
Ed

' 1L

(1) Cimex apterus. Faw. Snee. 04;. Clmex domeilicus.'

MOUPï. Inf. 269 , f. iupcriöres. BONAN. Mi rosé. T«

ö;, J.QNST. lnf.%9. ALDROV. 'fy.Sli* &AJ. /rfjr.

i
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De gemeene Weegluis of eigemlyk Wand- V«

luis , heeft haaren Ncderduitfchen naam daar
xxxif/'*

van, dat zy zig veel onthoudt in de Wanden Boopo-

of Muurcn, en ook wel in de Houten Bcfchot-
$i$

Wf
ten, die vao de Boeren Weegen genoemd wor«

lya^ uiu

den ; doch allermeelt in de Ecdfteden of Le-

dikanten , en daar van noemt men haar Cimex

Ledtularius. De Franfchen heetenze Punaife ,

welke naam van de Stank, die zy geeven, af»

geleid wordt. Ia
9
t Italiaanfch hebben zy den

naam van Cmice 5 en in 't Spaanfch noemt men-

%t Cbismes of Cbimefas; welke naamen van 't

Lacynfche Cimex , dat van Bedfteden afgeleid

wordt, afkomftig zyn. De Ergelfchengeeven

'er deu naam van the Wall Lowfe , deSwecden

dien van V/agglus 3 aan, en deDukfchersnoe*

menze Wantfcn, als gemeld is.

Dit Infekc ii niet dan te zeer bekend, aan

al -da Wereld, en het kan met regt aangemerkt

worden als een draf der luiheid en cnzindelyk-

heid, Men is 'er meeft van geplaagd in Volk-

ryke Steden , en in een heet Klimaat , als ook

in 't heetfte van den Zomer. Het is, van

ouds, als iet byzonders aangemerkt
. geweeft,

dat de Karthuïfer Monniken dit Ongedicrt niet

zouden hebben ; 't welk veelen daar aan toe-

fchreeven , dat zy geen Vleefch ceten ; doch

het is geloofbaarder, dat zulks aan de zuiver-

heid van hun Gewaad eo Wooningen toe te

fchryven zy. Men vindt het thans in geheel

Europa, daar het egter uit heeter Geweftee

1. DEEL. X. STUK' X 3 fchyilt



3^5 B E S C II R Y V I N C VAN
V.

Afdeel.
XXXUL
Hoofd*
STUK*

JVeegluk.

Eigen-
fchappcn.

fchynt overgebragt te zyn ; alzo men het voo?

den jaare 1670, volgens South all, in En-

geland naauwlyks heeft gezien* £Iee was in I-

talie van ouds reeds zeer bekend (*> Plait»

tos noemde het een foort van Leeuwen en

Aristophanes Korinthifche Slangen of

Serpenten, wegens hun fleeken of byten. 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.

De Weegluizen vlieden het Licht, en hou-

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 bloot leggen, gelyk het

Aangezigt en de Handen, allermeeft; doch zy

rnaaken , even als de Muggen en Vlooijen,

veel onderfcheid, wie zy aanranden; laateude

fommige Mtofchen, ik weet niet waarom, on-

gemoeid. Sommigen hebben de reden daar van

gezogt in de hardheid van de Huid, en het ia

zeker, dat zodanige Menfchen minder aandoe-

ning hebben van hun byten. Anders is het rei-

zen in de heete Lauden , by Zomer , wegens

het flaapen in de Herbergen, niet minder las-

tig,

(*) Martiali s, fpreekende van Nestor, die

zig arm veinsde te zyn , zegt

:

Nee tsga 3 nti ftens ejt , nee ïrltt{S Cimtt Uïïua*
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tig, dan wegens de Muggen: want beiderley v.

Infekten zyn ten uiterfte Bloeddorflig , en de ^5?

j

8*"

Weegluizen veroorzaaken groote Puiften die HoofdI

bovendien het Aangezigt zeer ootfieren , voor- stük»

al Wanneer men, wegens de Jeukt , zigkraauwt w«ti***

op de gebeten plaats. Dus vindt men 'er > voor

wïen een enkele Weegluis een Plaag is; ter-

wyl anderen geruftelyk de nagt doorbrengen,

in 't midden van een Legioen , om zo tefpree-

ken 5 van deeze lofekten , zonder hinder te

hebben van derzelver beet of flank.

Het is voor 't Menfchdom een geluk, dat QzMtt*

deeze vuile Schcpzels ongevleugeld zyn. Som-

migen, egter, willen , dat zy Wieken krygen:

doch dit (luk zou nader bewys vereifchen (*).

Haare Geftalce is rond en plat; de Kleur don-

ker of bruinrood; de zelfflandïgheid zeer week,

zo dat menze gemakkelyk kan verpletteren,

By naauwkeurige befchouwing vindt men haar

Kop 5 op zyde , voorzien met twee bruine

Oogjes , van vooren met twee Hoorntjes

of Sprieten, ieder uit drie Leedjes beflaande;

van onderen met eene Snuit, die in de ftaat

van rufie , of als zy niet werkt, omgeboogen

is , onder de Borfl, tullchen de twee Voorpoo*

ten,

(*) Doctor Scopoli zegt onbefchroomd , dat de Weeg-..

luizen, in Karniolie, ook gevleugeld voorkomen , vliegende

by nagt de Huizen in. In Carniolia volatiUt etiam occurrit 9

noïïu demibus involans. Dit zyn zyne Woorden Entomol. Cara

niol. p. 5 21. Men kan niet zeggen, dar het iets tegenftrydigs

influit; doch het is te verwonderen, dat wy de sulken 9 hier'

%t Lande, dan ook niet eens ontmoeten.

I, Dfsu a, Stuk» X 4
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V, ten. Het Borflfluk beftaat allcenlyk uil eencn

XX\\M
taame'y^ breed eh Ring, die met een Halsje

Hoofd» aan den Kop gehecht is, en het Agterlyf, dat

stok,
allengs verbreedt , is famengefteld uit ncgeo

«& >*• Ringea- Van de Pooten is 't eerde paar aan 'c

Borftfluk, de twee andere zyn aan 't Agterlyf

ingeplant: zy hebben aan 't end een Klaauwtje,

dat naar een Vifchhoek zweemt. Het geheele

Lyf is kaal en glad , uitgenomen ernige 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 Rug een weinig opwaards uitgezet of

rond verheven, maar de Buik blyft altoos plat.

Toetreding, -Als men een Mikroskoop gebruikt , open-

baart zig in 't midden de groote Slagsder , die

voor Hart verftrekt, met Lugtpypcn ter regter

en flinker hand, dienende tot de Ademhaaling.

De Keel , Maag en Darmen , gaan van den

Bek regt door tot aan het Fondament. Naze

lang honger te hebben laaten lyden , vindt men

'er, in plaats van Bloed en roodagtige Exkre-

menten , een SlymigVogc in, het welk naar Eywit

gelykt. Het Wyfje heeft een Eijerftok , vol van

Neeten of kleine Eitjes , die troswyze te lamen

gevoegd, langwerpig, byna rolrond, witagtig

en doorfchynende zyn, De Paaring gefchiedc

in deczé Soort agterwaards. Het Wyfje legt

de bevrugte Eitjes op een plaats, die bekwaam

is om dezelven te doen uitkomen , en dus bren-

gen dezelvcn kleine Weegluisjes voort, welke,

fchoon
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fchoon naauwlyks zigtbaar , zeer fnel loo- v.

pen. Het Infekt , tot zyn vollen wasdom ge-
y^SlL

komen zynde, is wat grooter dan een Luis, 1-joofd-

en omtrent , van grootte en figuur , als Zaad s
'rüK*

van Linzen.
w^UAu

De meefte Weegluizen fterven 's Winters in

de koude Klimaaten ; maar de Wyfjes hebben

de bezorgdheid van op de warmfre plaarfen veel

Neeten te leggen , die 'er bewaard zyn voor

de Koude, en waar uit, tegen 't begin van den

Zomer» een menigte Jongen voortkomen; want

deeze haatelyke Inlokten vermenigvuldigen op

een verbaazende manier, en fchyeen zelfs door

den Waafem van allerley Dieren of rottende

zaaken gevoed te worden* Dus vindt men

dezelven meed in oude Huizen , in Vertrekken

die naby aan Hoender- of Duivehokken , aan

Vogelkouwen of ook aan Ovens zyn ; in Bed-

lieden en Ledikanten , welker Matraffen 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

Boekekaffen of Mandewerk. Men ziet 'er

een grooter veelheid op Bovenkamers , dan in

Kelders; inzonderheid, wanneer dezelven te-

gen 't Zu;den leggen , en de Huizen van veele

Verdiepingen zyn, gelyk in degroote en Volk-

ryke Steden.

Men weet, dat niet alleen het eene Infekt zy zuigen

van het andere verflonden of uitgezoogen en
e '

dus tot Voedzel gebruikt wordt; gelyk die van

I. Dell. X. Stuk. X 5 dit



330 Beschryviwo vab

V.
AVDEEL.
XXXIII.
Hoofd-
stuk.

Weegluis,

f SÏ3
blaa&, i8o.

dit Geflagt zulks in 't algemeen doen ; maar

bovendien vernielen zy ook elkander , zelfs

die van eene zelfde Soort zyn ; ja de Wyfjes

vreeten fomwylen de Mannetjes op, gelyk de

Krekels f. In het Geflagt der Spinnekoppen

is die verwoedheid zeer blykbaar. Men vindt,

egter, dat zulks ook plaats heeft in zodanige

Infekten, die veel zagtzinniger fchynen te zyn,

en gewoon!yk van een geheel ander Voedzel

leeven; gelyk in deEupfen, die elkander op.

eeten, wanneer zy geen ander Voedzel heb*

ben, laatende alleenlyk de Huid, Kop enPoo«

ten over. Op dergelyke wys vernielen de

Weegluizen eikander , doorboorcnde , naame-

lyk, haare Makkers met haar Snuitje en de-

welven dus uitzuigende; zo dat 'er niets dan

het Geraamte of Velletje, gelyk aan 't gene

zy jaaiiyks afleggen , van overblyft.

De moeielykheid , welke dit Ongediert den
pmze te ver* ^[eDfch veroorzaakt , heeft veele Middelen
dryven.

doen uitdenken , om hetzelve te vernielen.

Dewyi de Olie de Infekten in 't algemeen om
't leven brengt, wanneer zy daar mede be.

flreeken worden, heeft men geoordeeld, dat

zy door Vettigheid weg te krygen waren : maar

dan zou men alle de Naaden, Scheuren en

Gaatjes, van de Muuren of.Befchotten, daar

mede moeten opvullen ; *c welk niec alleen

moeielyk te doen * maar ook zeer onzindelyk

en niet duurzaam zou zyn. Veelen hebben

daar toe Ee;ookingen willen in 't werk flellen,

die

Midde'en
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die fomtyds byna zo laftig als de Weegluizen V,

zelf ,
ja ook nadeelig voor de Gezondheid wa- ^HU

ren; gelyk met Koeijen-Meft of Menfchen- Hoofd,"

Drek te branden, of van aangeftoken Zwavel STÜK-

en heet gemaakte Kwikzilver. \ Is zeker dat
mvté3.

de reuk van Jucht Leder dezelvenverdryfc , wan-

neer die genoegzaam fterk is* Ook kan menze

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 Kalkwater met Zwavel en Rotte*

kruid, of dergelyke onveilige Middelen; ter-

wyl 'er anderen zyn, van niet minder kragt^

omze te verdryven of te dooden; waaronder

de Terbenthyn-Olie en het aftrekzel of zelfs

de Rook van Tabak, niet van de minften zyn (*>

Waarfchynlyk zou de Kamfer hier met een

byzondere Vrugt kunnen gebruikt worden;

dewyl deeze Drogerye van zo veel kragt

be-

f*) Necatur Oleo mfufo ScarahAs Mehhnthd,
%
Agarico Mus*

sarlo , AUéa y
picènanï a

zegt Doktor SCOPOLI; en L I N-

KiEUS Peliitur nidore Carhünum^ Oleo TherebiniblnA accen*'

fo, Menlha arvenfi , Lepidiê ruderalt, Myrica, Geranh Ro*

bertiano, Agarico Muscario , Cwxcifug* A&aa , Medufa,

Cmice' perfonato. Syfl. Nat.Ed. X. Doch in de hater uitge-

komen Druk van de Fauna SmcïcA
x
fpreekt onze Autheur

dienaangaande aldus; Peliitur Formica rafa ejasqae acervoin-

trcdutto. Agaiicus Muscarius deliquescens imtnUus terto occidit.

Cannabis virens Ltïïo impoftta. Muria Halecum inunBaf*.fiust

tos occidit 6r ftfai Het laatfte deezer Middelen, naamelyk

de Pekel van Haringen, zal, geloof ik
?
wel het bekwaamüe

fyn,

l, DEEJ.. X. STUKf
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V. bevonden is , toe het dooden van Infck-

XXXIII. ^ '*

Hoofd* In zekere Hofpitaalcn en Gaflhuizen heeft

stuk. men zjg gemeend voor dit Ongediert te kun-
Wvgimu

Den bewaaren , door 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 Buglofïe, Bernagie, en inzonderheid

die van de groote Smeerwortel , om het Hoofd*

Kuflen 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 vindt. A l d r o v a rc-

D u s geeft nog cen gemakkelyker manier aan

de hand , omze op te vangen , daar men , in

styn tyd, te Bononie gebruik van maakte.

Men plaatftc 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 Spionekoppen zya

naar deezê lofekten , zo wel als naar de Mug*

gen, zeer gretig, en verflindenze, wanneer zy

die betrappen kunnen. Linn&us hadc een

zonderling denkbeeld om ons van die Plaag te

ver-.

f
» (*) Zie de Proefneetmrtgen v*n den Keer VrNCENTro
Menghini, met de Kamfer op veeïierlcjr Dia on in 't

werk geftcld ; uit de Aiïa Bctuwe^/ia* Uitgiz^s Vtrk&**

delingen. VIII, Deel, aan 't begin.
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ferlofien. Men moeft, zeid' hy, cnderzoc- V.

ken, of 'er geen Soorten waren van dit Ge- j^Sl
flagc, die, in Huis gebragtzyndc, dienen kon- Hoofd-

den om de Weegluizen uit te roeijen ; evenals
ST°^

men ondervonden heeft, dat de Huis-Krekels * w
.

.

verjaagd worden door de Veld- Krekels: doch

het zou ie bezien ftaan , of die andere Want*

fen, zynde van dcrgelyken aart, ons niet immer

zo veel plaagden , en hoe zou men 't Voedzei

voor dezelve bekomen. Anderszins is het ze-

ker en gewis, dat het Masker van die Soort

van Wants *, welke van Frisch de lang» fetmex

werpïge groote Stront-Wants genoemd wordc^3*^*

(*) , 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

Opflopping van 't Wateren. Dioscorids»
raadt aan , die te droogen 5 en dan het Pocijer ia

den Watergang te brengen ,• maar het is thans,

zegt men, de gewoonte, om deeze lufcktent

leevende daar In te ftceken , ten einde zy , door

de krieuweling , den uitloop beverderen mog*

ten. Sckoderus verzekert, dat hy 'er*

niet gewenfcht gevolg , drie heeft ingegeven *

die gedampt waren, tot bevordering van de

VerloflÏDge. Sommigen hebben 'er zeven of agtf

doen inncemen, tegen 't aankomen der afico*

pen»

ft) I*f. ^Theil, pag, 22.

L Dixz, X. Stuk,



334 Beschryvïng van
V. pende Koortfen : doch deeze Middelen mag men

XXXIII,
* we* onc^er ^e ongerymde tellen.

Hoofd,
stuk. TWEEDE ARTIKEL.

Die het Schildje zo lang hebben als het

Agterlyf.

Stlt ^ Wants, met een groot Schildje , die bet

Bcngaaifchc Lyf groen beeft , met zwarte Plakken.

Doktor S c o p o l i verdeelt de Wantfen van

zyn Land , waar van hy 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 eerden begrypthy

die van dit Artikel, aan welke Linn;eus ook

t Scutei- ^en tytel geeft van Schilddraagers *, om dat

Un
zy het Schildje zo groot en blykbaar hebben,

dat het haar geheele Rog bedekt. Deeze 9 uit

Aüe afkomfdg , die men vondt 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-
k b r , zynen Vrind , aldus genoemd.

(3)

(2) Cimex Scutello Abdornen operiente , Corpore viridi

maculis nigris. M. I. V.Syft. Nat*X. Stcckerus Eenghalcw-

fis viridis nigromaciilams. Pet. Gazk 3*,% u» f» MU



de Wantsen, 335

(<i) Wants met een groot Schildje , het Lyf V.
AfdeeL.

zwart. XXXUL
Hoofd-

Men vindt deeze in Swecden, doch zeer stuk.

zeldzaam, op de Plant genaamt Hanevoet ,
ScJ;^Qïda

volgens den Heer Hartman» Het Lyf is Toragtige.

wel zwart , maar van boven Koperkleurig of

gebronft: de grootte als die van een gewoone

Weegluis, met witte Wieken en gedoomde

Pooten.

IV,
rus.(4) Wants met een groot Schildje , die het Lyf M2ü

uit den graauwen heeft*
Moorfche.

Deeze Soort, gevonden in Barbariej ont-

houdt zig ook in Sweeden, zegt Liiin&us,

doch is aldaar wat kleiner , evenwel grooter

dan de Bed-Waotfen 5 en geheel graauw.

(5) Wants die zwart is 9 met op hetBorfiJluk
t
y.

vyf 9 op bet Schildje drie geeleStreepen % en Getoepte,

het Agterlyf geel met zwarte Stippen.

Deeze, door den Heer Brander in Barba-

rïe gevonden, is van boven zwart, en heeftop

den Kop ook drie geele Streepen; de Wieken

zya

(i) Cimex Scutello Abdomen operlentc, Corporc atro. Syft.

NtU X.

(4) Cimex Scutello longitudine Abdominis , Corpora grifeo,

gyjh Nat, X.

($) Cimex mger, Thorace lineis quïnqae, Scutello ttiböS

luteis, Abdomine flavo pim&i* fiigris, Syji
9 #&# Z9

I. deel, x. stuk.
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V. zyn van onderen geel, aan de üppen bruin.

XXXlfl"
Decze en de voorgaande tekent Doktor S c o-

Hoofd- p o l x aan , als Infekten van Karniolie. fly voegt

stuk. >

er een derde by, die, wegens de menigte van

witte Stippen, doorhem de Pbkkige (*) gehe-

ten wordt.

vt.

Arah s.

Arabiiche.

(6) Wants met een groot Schildje , die bet

Bor[tjiuk gedoomd beeft 9 bet Lyf ovaal en

hleekbmin , den Aars tweetandig.

Ueeze is van Sloane, zo het fchynt , on-

der den naam van ftinkende, groene, driehoe-

kige Bofchwants, afgebeeld. Het Voorwerp,

dat zig bevondt in de Verzameling van haare

Koninglyk Swêedfche Majefteit , was uit Ara*

bie afkomftig.

vu.
Serratus,

Getande.

VIII.

Zotte.

(7) Wants met een groot Schildje , die bet

Borjifluk gedoomd , het Lyf bleekbruin

heeft en de kanten van
y

t Agterlyfgetand.

(3) Wants met een groot Schildje , die bet

Borfl-

(*) Ciiuex Exanthematicus. Entom. CarniêL p. 121.

(S) Cimex Scutello iongltudine Abdominis , Thorace fpino»

fo, Corpore ovato livido , Ano bidentato. M. L U. Syft.

Nat. X. Cimex Sylvaticus foetens , viridis triangularis. SLOAN.
Jam. II. T, 237. f. IS* ió?

(7) Cimex Scutello longimdine Abdominis , Thorace fpinofa

Corpore livido, Abdominis margln:bus lèrratis. Al. L.U. Syjh.

Nat. X.

(%) Cimex Scutello iongitudinc Abdominis, Thorace fuban-
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Borjfftuk hoekig heeft , bet Lyf van lo. V.

ven groen 9 van onderen geel, den Aars
^xjun*

tvoeetandig. Hoo*p.
STUK*

(9) Wants met een groot Schildje , die het _yc.

Borfiftiik ruuvo, platagtig, graauw en böhs*;"

#/*£& bont beeft,

Deezc drie , allen uit de Indien overge-

bragt, waren ook In het Kabinet van gemelde

Vorftin,

Ik zal hier de Afbeelding plaatzen vata eenn, txxxr.

Indifche Wants, uit de Verzameling van den
l*° lQ *

Heer W. van der Heulen, zyndej de

fraaifle en grootfte die ik ooit gezien heb: al-

zo dezelve, in eenige opzigten , tnctde Jaatft-

gemelde Soorten overeenkomftig is. Het Ag.

ttrlyf , dat geenzins bedekt wordt door hec

Schildje, maar aan de kanten uitpuilt, en al-

daar zelfs ftekelig getand is, doet haar gelykea

naar de Zevende Soort: de hoekigheid van hec

Bordftuk naar de Agtfte , en de aartige teke-

ning , met geelagtige Streepjes en Vlakken op

den donkeren Grond , naar de Negende Soort,

ündertuflehen ontbreekt, beken ik, de groot.

te van het Schildje, waar door het Agterlyf

,

Bp vcroaa, niet bedekt wordt; gelyk in veele

gölato, Corpouc fupra vind!, fkbms fevo, Amo MdmtZtSb

\i. L. U„ Syft, Nat. X.

(9) Cimcx Scateüo longicudïne Abdomïnïs, Thoiace fcabifr

tkpi&LTo
7

grifeo paiiid^wc vario. Mi &j Vi Sjft, ijfaft $>,

h m&i» X, STUK. ¥
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V. van dit Artikel, De Kleur van 't zelve, ge-

XXXlli'
4 lyk °o!c die VaD >C

5.
aSryOaS«S? Borftftuk en

11oofi> van de Dekfchïlden , is Kaftanje.bruin en glan-

STüic* zjgj, welke Kleur ook plaats heeft op de Vleu-

gelen. Onder aan het Lyf is deeze Wants ge-

wapend met een dikke punt , gelyk in de Water-

Torren, doch vcorwaards uïtfteekende: haar

Lyf is > in 't midden , omtrent een vierde Duims

dik, en derhalve behoort zy niet onder de ge-

Êen die platagtig 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 Infefcc heeft ongevaar

de langte van anderhalf en de breedte van drie

kwartier Duims.

IJttorails.

Oever»

Wants.

DERDE ARTIKEL.
Die de Dekfchïlden byoa geheel Leder

agtig hebben,

(10) Wants met de Dekfchïlden bet Agterlyf

«verbergende , vuil wit gejlippeld , de Wie*

ken korter , bet Ligbaam zwart.

Dceze onthoudt zig, in Europa, aan de kan-

ten van het Water. Doktor S co po li heefc

'er eenc , die hy de Kuft-Wants (*) noemt

,

voor-

(10) Ciméx Elytris Abdomen occultantibus fbrdidis, Albe

pim&atis, abbreviatis , Corpore nigro« Syfl. Nat* X.

(*) Cimex Miiiitixaus. Entom. Carnhl. p. 12j.
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voorkomende aan de Adiiatifche Zee of Golf V-

van Venene. <||?£
(11) Wants rmt de Dekfcbüden bet Agterlyf

8tuk!"

verbergende en bkek , langwerpig van X i.

gejlalte, . £&*,

Kuiten twyfc! behoort deeze onder de Lang-

werpige Wantfen vao Doktor S co poli, en

wel onder de geneti die het laaide Leedje van

de Sprieten dikker hebben dan de anderen; al-

zo hy dezelve daar toe betrekt.

Cl 2} Wants met de Dekfcbüden bet Agterlyf *ir.

verbergende , en Netswyze geftippeld, ^Geknodfte.

Sprieten Knodsagtig.

Men vindt deeze , die maar de grootte van

een Vloo heeft ; in verfcheide deelen van Swee-

den* G e o f f a o y betrekt daar toe een Wants,

welke hy de Getygerde noemt, en wier Masker

huisveft in de Bloemen van het Gamanderlyn,

die, voor dat zy open gaan, zigdaar door, zege

hy, dikker dan gewoonlyk vertoonen. 11 e -

iüMüK wyfl ons de uitwerking daar van aan,

en geeft de Afbeelding vaa dit Infekt, zona*

tuurlyk als vergroot (*).

Na

(11) Cimex Elyms Andomen occuitaoatibiw paUidiy, Coc-

pore oblohgo. Syft. Nat. X.

(ïz) C'mex Elytris Abdomen occaltandbas redciilrto-piaa*

ftatis, Antennïs cLar.itis. Fa«n. Sm, 07.

(tj Mm. dis fof. Tem* lil. p. 135, i^% Tó, XXXl^.

r* i - *

h Djiel X Stuk, Y 2-
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V. Na dat de Heer B. de J u s s i e o gemelde!

Y^vm ^cer c*2ar van verwut^ hac* c
»

vondc decze

Hoofd- altoos zodanige Wantfen , 't zy volkomen of on-

stuk, volkomen , in de gedagte Bloemen , of een min»

fle een bekleedzel van de Pop, wanneer het

Infekc reeds daar uit was. Het is, zegt hy,

van de geboorte af in de Bloem, nog jong zyc-

de , gehuisveft, en zuigt dezelve uit met hec

Snuitje, daar het mede gewapend is. De ge-

zoogen Bloem heeft meer voedend Stp dan de

anderen, en groeit des te meer, doch zoda-

Big, dat zy niet als gewoonlyfc kan open gaan.

De Lip , die van de andere Bloemblaadjes als

omvat wordt, is te groot geworden, om zig

daar van te kunnen ontwikkelen, eu dus heeft

de kleine Pop altoos een geflooten woonplaats.

De Wants, in welke zy verandert, iszeerfraay

van Kleur, uic wit en helder bruin gemengeld.

De Heer Geoffroy, die aan deeze Wants

de langte geeft van een negende Duims, laat

dezelve voorgaan van een andere, welke hyde

Karthnizer tytelt(*), zynde zwanagtig van on-

deren ; doch van boven fyn en onregelmaatig

gefiippeld , Melkwit van Kleur, uitgenomen

de Kop, die zwart is. Zy haat de langte vai

een zesde Duirr.s.

VIERDE ARTIKEL.
Die Vliezig en zeer plat zyn , ais een Blaadje.

(*) La Tur.AÏJt Ch&rlrtufu T«Hi h p. **•,
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(13) Wants die het Agterlyf Vliezig en plat, V.

aan den rand Gcutswyze ingefneeden , bet jV?fi
F

j

L*

Lyf zwartagtig beeft. Hoov£
STUK.

Deeze, die men in de verdroogde Boom- XIIU

fiammen van groote BofTchen , in Sweeden , £?£££
vindt 5 is een weinig grooter dan de Bed-Want- ich*cs"

fen, zegt LiNNiEns. Hy is geheel plat,

droog , van onderen zwart , van boven morfig

gekleurd, Het Agterlyf heeft, rvcderzyds, zes

ftompe hakkels , van Kleur als Schildpad. De
Dekfchilden en Wieken zyn Afehgraauw, veel

fmaller dan het Agterlyf en dieper ingedrukt.

De Kop is driepuntig en de Sprieten beftaan

uit drie Leedjcs.

(14) Wants die bet Agterlyf Vliezig plat xtt.

leeft, let rorjlftuk getand i -den Kop tH*£ Vandei*.

Spitfcn, de Dekfchilden voorwaards w*ca '

breedende.

Deeze Soort onthoudt zfg in de Berkeboo-

men.

(15) Wants die bet Agterlyf Vliezig, plat

en geel beejt, met een zwarten Band; xffcekntk

be0f
(53) Cimex Abdomine membranciceo depreflb , marginciiti-

brlcatim SeSo, Corpore nigricantc. Faun, Sae~. 649.

(1^.) Cimex- Abdomine meiijbranaceo dëpiëÜo , Thorace

deaticulato , Capice murïcato , Elytiis antice dilatatis. Syft*

Nat. X.

(15) Cimex Abdomine menbranaceo deprefïo flavo, Faseia

Tiigra , Thorace rugofo , Tibiis anticis incraüatis. Syjfé Nat* &,

I, DEEL. X. STUK» Y 3
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V.

XXXII I.

Hoofd
STUK,

tl LXXX1,
Hg. ii.

xn.
Fiikis.

an \\zt Va-

tea.

bet Borflftuk rimpelig, dé v<xiïfieScberi>

kelen dikker.

De Heer Rolander vondt deezc in de

Weftindiën. De Sprieten zyn Knodsagtig : het

Borftftuk is zware, van vooren gcclagrig, rim.

pelig , aan den raad overal ais afgeknahbeld:

het Agterlyf Ruitswyze, Vliezig, breeder dan

de Wieken , geel met een zwarten Band : de

Wieken graauw : de Schenkels der Voorpoo-

ten kort 3 maar zeer dik, gelykerwys in de

Spookjes of Wandelende Bladen.

Wegens de zonderlinge figuur zal ik thans

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 uiterile Leed-

je, op één na, byna geheel rond hebben,

zou haar alleenlyk tot deeze Soort betrek-

ken: want in andere opzigcen verfchilt zy

veel daar van. Het Voorwerp , nog onge-

vleugeld, is uit de Indien afkomflig, zware

en geel van Kleur.

(16) Wants die het Agterlyf Vliezig plat,

de tefpen der Dekfcbilden , Kop en Poo-

ten, bleek bruin , beiLyf zwart beef

U

Deeze onthoudt zig in het Loof van het

Kruid f

(ió) Cimex Abdomine membranaceo depreflb , Elytrorum

ap'cibus , Capite fedibusepe lividis , Corpore nigro. Syft*
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Kruid 5 dat men noemt Mannetjes Varen. Het V.

Lyf is ovaal , plat en naiuwlyks grooter dan ,Arvi
E
M
L

dat van een vlco. Hoofd-
stuk.

(17) Wants dit bet ^gterlyj Vliezig plat, Xviu

bit Schildje met drie verbeven Streeptn , ^i'dÈ^
de Sprieten met zvoarte tippen beeft.

lei3 -

Op de Knoppen der Difielen of Doornen

vindt men deeze Soort, die ook klein is ea

platagtig , langwerpig ovaal»

V Y F D E ARTIKEL.
Die het Borfifiuk wederzyds met een Doorn

gewapend hebben.

(18) Wants die ovaal is en graauw , met bet xvrtL

Borfifiuk feberp gedoomd , de Sprieten Twecaa-

ros,
&

Deeze Soort -wordt , volgens den Heer G r ö-

is-ovids, in ons Land gevonden, op de Plant-

gewaflen (*)•

Ci 9) Wants dit ovaal is en graauw, met bet xnr.

Borfifiuk /lomp gedoemd , de Pooien rood. koodpoor,

Deeze &g% lu

(ij) Cimex Abdótaurië membranaceo depreHb, Scntdlo li-

neis tribus e!evatis, An tennis apice mgxlk FafMS*èé:
. 66q.

(1%) Cimex ovatns grifeus, Thorace acute fpinofb, Antea»

rIs rufls. Faun, Suec. 6$z*

(*) Aïï. Helv. VOL. V p. 152*

. (19) Cimex ovatus grifeas , Thorace qbtnfe (pinofö^:¥eM»

kus rubris. Faun, Suec 4 6$U

J, Deel. X. Stuk. Y 4
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\

V* Dceze is, zo wel als de voorgaandp, om*

xxxi lï" ^ree^s Fatllun in Sweeden, als ook by Abfj

Iïoofd. in Finland en elders, doch zeldzaam gevon-
$tuk. den. Het is een der grootften , zege Ljn-

njeus; dat ten opzigc van de Europïfche te

verdaan zal zyn, en niet ten opzigt van de

Uitbeemfche Wantfen, waar van men 'er heefc

die zeer groot zyn , gelyk uit onze Afbecldin*

gen Fig. 10, il , blykt (*).

xx.
.

(so) Wants die langwerpig ovaal is en graauW)

GzïoomdQ.' mt bet Borfiftuk Jlomp gedoomd , de Sprie.

ten in 't midden rood.

Deeze, die dikwils voorkomt op de Plant,

welke de zogenaamde Blaauwbeflen draagt,

is een der grootften van de Sweedfcbe.Want.

fen. Doktor S co poli hadt 'er het Mannet-

je en Wyfje van gepaard gezien op de Water.

Kruifemunt. De Heer Geoffroy betrekt

daar tóe een Wants , omftreeks Parys gevon-

den , welke , om dat de gemelde ftompe Door-

nen zig als ftompjes van Wieken vertoonen ,

door

f (*)De HeerSuLZER hadt, waarfchyn!yfc f
zodantgen

tilct gezien , dewyl hy van de Gedoomde Wants , welke hy

afbeeldt, en die, in de Figuur, maar vyf-agtfle Duims lang

is , zegt , dat dezelve de grootfte is van alle bekende Wantfea.

fèenjeitïjen öecSfnfeStcn. stmch i 7 6t. w. io4,f^ 72 .

(lo) Cimex oblong».ovatus grifeus , Thorace obtufe fpino-

fc>, Antennis medio rubris. Syft* Nat. X» Cimex oblong us

rufas iramaculatus, Thorace utrimque anguiato. Fsuk* Stuc»
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Hoor hem genoemd worde Ja Punaife a aiïermn. V.

fly bevondt derzelver langte een half Duim,
vyv^'f?*

en de Kleur was, overal, dof roodagtig bruin y Hoofd.*

met het uiterfle Leedje der Sprieten dikker STCK:*

dan de anderen (*).

(21) Wants die ecnigemaate langwerpig is en xn,

kwart , met bet Borfijluk gedoomd, tot»C

op den Kop tw$e boogroode Stippen. k$3f*

Deeze, die zeer annmerkelyk is wegens de

twee roode of purpere Pukkeltjes tuiïchen de

Oogeo, 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 naaitvolgende, in de

Weltindiëa waargenomen.

(22) Wants die ovaal is en bleekbruin, me' Xxxu

bet Borjlfliik gedoomd , en een geele iTDf£g^
op bet Schildje, *•

De Sprieten van decze Weflindifche Wants

zyn zwart met twee witte Ringetjes: op ieder

Dckfchild is efcn witte (lip, het Lyf van onde-

ren -geelagtig. Men vindt een Griekfche Y op

het Schildje getekend.

03)

(*) jgïfid des Jnf. wv. Paris TOM, T, p«Jg. 44^

(11) CÏHiex oblong-u'culus n'ger , Thorace fpinofo
, puste*

tls Vciticis duobus cocclnels. Syft* Nat. X".

(z%) Cimex ovams lividus, Thorace fpinofo , Scutéllo Tp-

filo fhvo infcrïpto SjA iVWf. A".

;. Deel, X. Stuk.' Y 5
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A
V\ (23) Wants die ovaal is en bruin gejlippeld 9

XXXIII. met bet BorJIJiuk eerdgermaats gedoomd 9

Hoofd- fo Schenkels wit geringd.
STUK. ° °

Pun&atL$. Men vindt aangemerkt, dat deeze, die zïg
Geftïpi>eide,

jn ^ B {fchen onthoudt % nagenoeg de grootte

heeft van de Wants der Jeneverboomen.

xxtv. (24) Wants <fee langwerpig ovaal is en graauw 9

Aaitje.
jJpAtta ZWflrt.

/*&T *" we* het Borjiftuk fcberp gedoomd , de

Deeze is een der grootften van de Sweed.

fche Wantfen. Dat het Agterlyf van boven

rood ïs, geeft 'er den Bynaam aan.

xxv* ^25) Wants die langwerpig is en zwart >

Kmmpoot. hebbende bet BorJIJiuk gedoomd- 3 met de

Dyën der Agierpooten krom, en derzeU

ver Scbenkelen ééntandig.

Deeze Ooflindifche » zig bevindende in het

Kabinet van haare Majefteit de Koningin van

Swecden, hadt drie uitfteekzels van onderen

aan het Agterlyf.

06)

(23) Cimex ovatus fafco pun&ams, Thorace iab-ipinofö,

Tibiis antiulo albo. Syft, Nat, X.

(24) Cimex ovato-oblongus grifeus, Thorace acute fpinofö ,

Aniennis nigris. Syft. Nat. X.

(is) Cimex oblongus niger , Thorace fpinofb, Femoribut

pofticis iftcurvis , Tibiifqiie poflicis unidematfe , M. L. U«

Syft. Ndt> X.
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(•26) Wants die langwerpig is en rocd, met V.

bet Eorfifluk vkrfiekelig. XXXM.

De Heer Roland er nam deeze'waar in °°*iL

de Weftindiën. Zy heeft het Lyf Jangwer- xxvi.

pig, gelyk dat der Watermuggen ; de Sprieten £%f^'
zeer lang en Haairagtig: het Borflftuk met GcdooriRtc*

vier ronde Doornen, waar van eene weder-

zyds en twee op de Rug geplaatft: de Wie-

ken rood: de Pooten lang en zwart.

(273 Wants die langwerpig is, hebbende bet xxvrt.

Borfifinh gedoomd , en het Agterlyf met stekeiisfe*

Stekeitjes als Oogbaairtjes bezet.

Deeze Wants, die van Br ow NE-zeer dik-

wils op Jamaika ontmoet was, wordt van hem

genoemd de bruine Acantbaris , zynde, zo

veel hy wift, van geen ander befchreeven.

Het Lyf is langwerpig Ovaal en Stekelig ge-

haaird , met de Sprieten van langte als de Poo-

ten. Men neemt waar, zegt hy, dat die In-

fekt , op zekere tyden van het Jaar, zyne Vleu.

gelen vcrlieft.

ZESDE ARTIKEL.
Die rondagtig of ovaal van Lyf zyn ,

met het Borflftuk ongedoornd.

(28)

(2 6) Cimex oblongus mber, Thorace quadiifpinofb. Syft*

Nat. X.

(ij) Cirnex oblongus, Thorace fpinofo, Abdomine Spinis

ciliato. Syft< Nat. X* Acantharis, B R O W N. Jam* 434.. T.

44-. U il.

I. miL. X. STVK.
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Afüeel.
XXXIIL
Hoofd-
stuk.
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(*8) Wants die rondagtig is , van boven gul

met groens Stippen, van onderen grozn.

xxvin.
JTiridulus.

Groenagtige*

ixix.

tbr.

Reiziger.
• XXX.

BipunftatuS.

Tweeftippe*

lige.

XXXI.
Sexpan Sta*

i'us.

Zesftipp'eli-

e*.

XXXII.
Grifeuu

Graauwe.

(29) Wants die platrondagtig is , uit den

graauwen bleek bont , met bet Borfijiuk

ruuw*

(30) Wants die ovaal is en bleek graauw,

met een witte Stip , wederzyds , voor

aan het Schildje.

(31) Wants die rondagtig is, geel en zwart

bont , met bet Borfijiuk geel en daar op

zes zwarte Stippen.

Deeze vierderley Wantfen, allen uit de Ia.

diëa afkomftïg, bevonden zig in 't Kabinet

van haare Koninglyke Svveedfche Majefteit.

(32) Wants die ovaal is en graauw , met de

zyden van bet Agterlyf wit en zwart

lont , de Wieken gewolkt.

Deeze Soort, die.middelmaatig is van groot-

te,

{28) Cimex rotundatitt fupra fiivus
, pun&is viridibus

,

fubtus viridis. Af. L. U. Syjl. Nat* Xm

(19) Cimex fuhorbiculatus , depreflus , grifco pallidoqus

variiis, Thoracc fcabro. M. L. U. Syft- Nat. X.

(30) Cimex ovams pailido grïfeus; ptm&o albo tttrim-jtt*

ad bafurScuteiii. M. L. U. Syjf. Nat. X.

(31) Cimex rotundatus luteo nigroque varius, Thorace la*

too, punftis fex nigris* M. L. U. Syft. Nat, X,

(32) Cimex ovatns grifeos; Abdominis lateribiis albo ni*

groque variis , Alis «ebulafls. Faux. Succ. 6$j.
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te, wordt vry menigvuldig in Sweeden ge- V.

vonden. Afdek*»
XXXIII.
Hoofd»

^33) Wants die ovaal is en graauw , met d$ tuk.

zyden van het Agterlyf rood en zwart xxxm.

bont y de Wieken wit van Kleur. Gemengeld^

Men hadt 'er bygevcegd, dat deeze hes

Agterlyf van vooren gedoomd heeft. Zy
komt zeldzaamer in Sweeden voor 5 en is van

grootte en geftake byna als de naaflvoorgaan-

de.

(34) Wants die ovaal is en graauw, met xxxiv.
den rand van 't Jgterlyf zwartvlakkig. f"

ccar
e
m '

In Sweeden is dit Infekt bekend onder den
saam van Baerfis, om dat het de Befiën, in de
Herfft, mee een leelyke reuk bevlekt of doei

ftinken. Men vindt dit haatelyke Diertje ook
in Karniolie, hebbende het Borftftuk ftomp .

gedoomd. De Heer Geoffroy befchryfe

het onder den naam van de bruine Wants of
Weegluis, dis de Sprieten en randen bont beeft (*);

zeg«

(*) La Punstïfe hmnz, a Antennes Siboxds panusd^s» ïnf.
&4riu Tom. I. p. 466.

(33) Cimex oyatus grifeiis; Abdomlnis latcrib^w rubio ni*

groene variis, Alls albis . Faun. Suis. 6$$.

(3+) Girnex ovatus grifens; Abdominïs margine nlgto tna-
calato. Faun Suec. 650. Cimex ex luteo virefceiui infufci,

t*s, ad Alri margines nigris xnaculis. L 1 gr. Lof*: 296. m%t%
T. 11. f. lp, Cimcx fylveftris, Corpore hreviori fabfUfcw,
fcapulis magts exüantibas, K A J. Inf. 5^ &, zï'f$&$ T[
Jféf T. 17. £ s>.
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Hoofd
STUK.

Y. zeggende dat de Kleur grootendeels bruin is,

è^?v f'u doch aan de Sprieten , als ook aan de randen

van hec Agterlyr , die voorby de Dekfchilden

uitfteeken , zwart en geelagtig, beurt om beurt*

Ook is het Borfcftuk,dat op zydc (lompe pun-

ten heeft , een weinig gebronft.

Men vindt deeze Wants, voegt hy 'er by,

die zeer ftinkt, dikwilsop de Aalbefleboomen.

Zy eet andere lofekten , zelfs Torretjes , die

zy uitzuigt, daar met haar Snuitje in boorende.

De Pooten zyn bruin , en op den Kop heefc

zy twee gladde Oogjes,

xxxv,

des Braa-

men.

rxxvf,
VariiUfus*

bokkige.

(35) Wants die rondap^g is en graauw, nut

den rand overal Bloedkleurig.

. Men vindt deeze , die van geftalte en groot-

te als de volgende is, alom in de Sweedfche

Bofichen. Zy heeft den rand van \ Borftftuk,

hetAgterlyf en de Dekfchilden, als ookdezy-

den'van het Schildje, rood, en daar loopt een

roode Streep, midden over hetzelve, van den

Kop agterwaards. Het Lyf is zwart ea alle de

Sehenkelen zyn rood geringd.

(36) Wants die ovaal en geel is , hebbende

bet Borjljluk eenigerrnaate gedoomd , en

.
met bruine Stippen, die uitgehold zyn,

ah

(3;) Ctrnex {ïikotundos grifeus, margine undique fangul-

neo. Syft. Nat. X.

(36) Cirae:: ovatus fhvus, Thoracc fubfpinofo pun&is fufc

$$ exemtis YariolojR? , Scutella bafï gibbo, Syfi• Nat. X9
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als met Polputten getekend; het Schildje V.

voor aan gebocheld.
xxxilï*
Hoofd-

Deeze Weftindifche Wants, door den Heer stuk*

Rolander waargenomen , is taamelyk groot

,

en heeft den rand van 't Agterlyf Zaagswyze

gekarteld. Het Borftfluk is aan de hoekea

naauwlyks gedoomd, geel; dïgt befprengd met

uitgeholde graauwagtige Stippen. De Dek-

fchilden zyn geel.

(37) Wants die rmdagtig h en groen, overal xsxvtu

met gtele randen. J*4p**m.
° der jesiev.ci*-

Zodanig een als- deeze, die in Sweeden op

de Jeneverboomen zeer gemeen is, vondt Dok-

tor S co po Li in Karniolie op verfcheidePlant-

gewaffen; doch Geoffroy heeft dezelve,

omftreeks Parys, zo wel in de Tuinen als op *£

Land , en veel op de Beffeboomen , gevonden,

Hy noemt dezelve de Groene Wants , en geeft

'er de langte van omtrent een half Duim aan.

Wy hebben , hier te Lande , ook zodanigen

,

die zeer (linken.

(38) Wants du ovaal is m hlaauw , onge~ %xmn
Vlakt. Ctrtfau

Blaat*w*«

Behalve de voorgaande vindt men 'er nog

ia

(37) Cimex fubiotaxidatas rixidis, margine un&que flavsy

JFaxm. Sutc, tf+8. RA
f. Inf. 53. n. i.

(38) Cimex ovatus cosml.suj» imoa.actóms, Sjft* Nat* È*

h 3tsu 2. Stuk.



3J2 Beschryving van
V. in Sweeden een , die een weinig grooter is en

XXXUfT
gcheel GrasSroen (*> Voorts is 'er ecu die

Hoofd, zware is , met de Voaen rood of ros ', door
sïük. ^CQ HeerSoLANDEK in Schonen ontdekt (f).

Deeze blaauwe, daar aan volgende in de Lyfi:

der Sweedfche Dieren, is geheel ongevlakt.

Men heeft, omilreeks Parys,ook dcrgelyk een

Wants gevonden , die de Grom blaauwagüge(\.y

genoemd worde, zynde maar half zo lang als

de Groene.

3CXX1X. (39) Wants die ovaal is met bet Borjifhtk

effen > zynde van ëèöfeh zwart , van üg*

tsren bkekbiuin> mei idtgehvldt Slippen*

De Fleer Rolander vondt in de Weft-

indien deeze Wants , die de grootte fayna van

een Brems of Paarde* Vlieg heeft, Derzelver

Kop en Borft zyn zwart : het Borftftuk be-

fprengd met uitgeholde Stippen, van vooren

zwart , van agteren witagcig ; welke Kleuren

onderfcheiden worden door een dwarfe Streep

van uitgeholde Stippen. Het Agterlyf is o.

vaal , driekantig, geel , gevlakt op zyde» De
Dekfchilden zyn bleek rood,

(40)

(*) Cimex praflims. Fatez. Swc, Ed. Lfc p. 24.9. N. 531.

(t) Cimex Moiio. Ibld p, 2.$ o N. 932

(I) La Punaifo verte bleuatre. Hifi, des Inf. 6ce. p, 471.

(39) Cimex ovaias , Thorace Ixvl antfcetfK), poftiCQ lirfj

tb
f di&a&o pun&is excavu:;;. Sv/?% Nas. Xé
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C40) Wants die ovaal is, Koperig blaauw 9 V.

bet Borjlftuk gejtreept , de tip van 't
xyyim*

Schildje en de Dekfcbilden met een witte Hoofd-*

of röode Stip. s™ 1^
XL.

Dit Infekt heeft zyn bynaam daar van, dat £f^t^'
het fcig in de Moeskruiden of die , waar van kmidcn*

"

de Vuigt en Wortelen tot Keukengebruik ge-

bezigd worden, gelyk inde Kool en Raapcn,

onthoudt , waar van het grootfte deel in Swee«

den, in 't jaar 1760, door 't zelve vernield

werdt (*). Door de Paaring heeft men ont-

dekt , dat het Mannetje de gemelde Stippen of

Vlakken fömtyds wit, het Wyfje dezelven

rood heeft: doch de Heer Geoffroy merkc

aan, 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 Duïms.

Behalve de blaauwagtige Wantfen van Ra y,

wordt tot deeze Soort ook een kleine blaauwe

Wants, uk het Werk van Sloane betrok^

ken , die met witte Streepjes bont is getekend,

en de geftalte heeft van een Schildpad (f).

(41)

(40) Cimex ovatus coeruleo sneus, Thorace lineola, Scurellt

apiee Elytrisque pun&o albo rubrove. Faun. Suec, G$$> CU
aaex fylreftris caerulescetis. Raj. Inf. $9+ N, 6.

(*) Dit befluit ik uit het gezegde van LinniüS, Faun,

&|f*> £d- II. pag. 250, Habitat in Tetradynamiis
,
quat fati*

k omnes dejïruxit 1760.

(1) Cimex minor csruleus, Hneis alhis varms, Teftudinis.

forma. Jam. HijK II. p< *o?. Fig. 36, .??, . »

1. Dfel. X„ Stuk. Z



35+ Bes.chrhisc va»
V. (41) Wants die ovaal is en zwart , overal wit

XXxIiT.
gerand^ en met een witte Stip op de Dek-

i-jooFD* fchildtn.

"STUK.

xlï. Deeze komt op veelerley plaatfen voor, en

Tweeptkke* heeft de Geftake van de voorgaande , doch is

ll%Qê
. kleiner, geheel zwart , met een zeer klein wie

Stipje op ieder Dekfchild , en den rand , zowel

van 't Borfuluk als van de Dekfchilden, wit.

xlit. (42) Wants die ovaal is en zwart 9 met de

TJcekku- Dekfcbilden wit en zwart bont , de Wis»
r^e* ken wit.

Deeze, zo wel als die der Moeskruiden,

tekent de Heer Gronoviüs aan onder de

lofekten van ons Land (*). Dokror Scopo-

li heeft de tweeftippige en tweekleurige

Wantfen, belden, in Karniolie waargenomen.

Omfireeka Farys vondt men ook deeze laatfte ,

die van Geoffroy getyteld wordt , de Zwarts

Wants met vier witte Vlakken* De grootte is

Eagenoeg als der voorgaande twee , naamelyk

opgevaar eea vierde Duims, gelyk ik ook de

mynen, door afmeeting, van die langte be-

vind

(4.1) Cimex ovatus niger, margine uncïïque albo , Elytris

pun&o albo. Syjl. N*tm X.

(42) Cimex óvatus niger, Elytns nigro alboque varüs, AHs

albi9» Faun. Succ. 655. Cimsx niger albo maculatus. Pet.

Gaz. T. 14. f. 7. Cimex niger maculis candidis. L I S T.

i»qu. 396. Cimex fylveftris parvuj;, Corporc rotundioie. R AJ.

tof, 54. n. 5.

(*) A3. Helv, VOL,V. p. 132.
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vind te zyn. Ray hadtz.e de kleine, met hec V.

Lighaarn randagtiger 9 getytcld. XXXH I-!

, x T~ ,. . T . Hoofd-
(43) wants dierondagtzg ovaal is, zwart en STÜiC#

rood bont , met den Kop en de Wieken xliii.
Ömatasm

Deeze, die men voorcaamelyk in de Zuide-

lykc deelen van Sweeden vindt, wordt vaa

LïHKiüUs geteld onder de breedfte en groot-

de Wantfen. Zy heeft den Kop, en 't Borft-

(mk van agteren, rood, met twee Vorkswyze

Vlakken , die aaa den Kop gehecht zyn* Het

Schildje is zwart, met een langwerpige Vlak,

gaapende naar het Borftfi.uk toe, van agterea

geknopt. De Dekfchilden zyn rood met twee

zwarte Stippen , waar van de ecne geplaatfi: is

binnen de punt , de andere midden in de bui-

tenrand: terwyl een zwarte Vlak , die langwer-

pig is, zig nevens den binnenrand uitbreidt

,

tufichen de twee gemelde Stippen» De Wie-

ken en Pooten zyn zwart, en de rand van het

Agterlyf , aan 't end , is rood en zwart bont.

Geoffroy noemt deese de roods Wants

van de Kool , geeveode 'er de langte aan vaa

ruim een derde , en de breedte van een vierde

Duims. Men viodeze , zegt hy , zeer gemeen

op de Kool , en dergelyke Planten met Kruis*

ivyze Bloemen , omftreeks Pary$# Zy legt

faaa-

^5) Ciracx lotundató-ovatus , higro TRbr&qsè *ttiu^,'<fc*

jrtfc Aligque nigrlst Fazr,, $*?eM 'w6ïf

L BF.K.L. X, STUK Z 2



3J6 Beschryving van

V. haare Eitjes , in groote veelheid , op de Bla-

XXXlll'*
den van deeze Kru ideD

5 die 'er by ryën cp ge*

Hoofd.
«tuk.

XLIV.
Kuber.
Roode.

XLV.
^euminatus»

Gefpitfte.

fchikt zyn, zeer digc aan elkander, en, by

naauwkeurige befchouwiog, 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 onderde Vlakte of Bodem van

het Eitje, is op het Blad gelymd, en de bo-

ven fle 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-

zeltjé opgeligt (*). Doktor Scopoli hadt,

op zyne Reis naarTriefle, in den jaare 176^
een dergelyke Wants gevangen (f).

(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 is, van vooren/maller,

en witagtig Afchgraauw, met de Sprie-

ten Vlee/cbkleurig*

Ray
(*) Hifl. des Inf. env. Paris. T O M. I.

J\
4<Jp.

(f) Entomol. Carniol. p. 123.

'(44) Cimex ruber, alis fuscis. Faun. Suec. tfjj t

(45) Cimex ovalis antice attenuatus, cinereo exalbidus, An*

tennis incarnatis. Faun, Suec. 6$ 6. Musea Cimicifbrinis, R, a J,

/«ƒ. 5<J. N. <J. List. Mut. T. 31. f. *••
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Ray heeft van dit Infekt melding gemaakt V.

onder den naam van Wantsagtige Vlieg, die
^xx!!?*

by List er afgebeeld is, loopende van voo- Hoofd-

ren fpits , waar van zy den Bynaam heeft. G e-
stük

o f FR o v 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 fooien geel. fj^u.
I
WiuïCop.

(47) Wants die ovaal is en de Dekfchilden xlvii,

bleek bruin beeft, met de tippen bruin. Kieintfe?

De naaftvoorgaande Soort is klein , doch dee-

ze heeft maar de grootte van een Vloo. Bei-

den zyn zy in Swceden gevonden.

ZEVENDE ARTIKEL.

Die de Sprieten , aan de tippen , Borflel-

agtig hebben.

(48) Wants die de Snuit krom; de Sprieten xlviu.
r7 . Perfonatus.
Haair* viieg-

(*) La Punaife a tête oblongee. 'Hifl. des ïnf. env> Paris.

Tom. I. pag. 473*

(46) Cimex ovatus niger, Capite Pedibusque flavis. SyJU

Nat. X.

(47) Cimex ovatus , Elytris Hvidis apice fuscis. Faun.

Snee. 659.

(43) Cimex Roflro arcuato , Antennis apice Capillaceis

,

Corpore oblongo fubviilofb fusco Faun. Sttec. 6^% Cimex

Stercorarius major oblongus. Fruch In/, x. T. 20. Mus-

9a Cimiciformis. Ka.]. In/. $6, N. 3.

X. Deel. X. Stuk. Z 3

Wants.
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358 Besciïryvi kg va n

V. Haairagtig aan de tippen ; bet Lyf lang*

XXXII I.
y&frpigi) eenigermaaie Ilaaing , en bruin

Hoofd- fae/$.

STUK,

ri. lxtcxi. Van F r i s c h wordt dceze de langwerpige

groote Stront- Wants getyteld , om dat zy cp

Drek haar Voedsel zoekt , en R a v badze ge-

noemd de derde Wantsagtige Vlieg, zeer ftto*

kende. Zy behoort onder de grootfte Soort

van Wantfen, volgens den eerftgemelden, die

waargenomen heeft , dat de Sprieten in>deeze ?

zo wel als m de anderen van dit Geflagc 5 by-

fia op de helft een Gewricht hebben , om regts

en links daar mede te kunnen voelen; doch zy

beftaan, volgens Geoffr o y, niet uk drie,

gelyk hy wil,, maar uit vier Leedjes, Ageer

deOogen vindt men, op den Kop , twee half*

ronde Knopjes, die, wanneer het Licht regü

daarop valt, als gefleepen Granaatfteénèn glio-

lieren, enjehynen te dieoen om den Kop van

dit Infgkt , voor wryven en ftooten , in en-

ge plaatfen^ tebefchutten. Voorts blylu de Ge-

ftalte uit onze Afbeelding, en inzonderheid de

grootte der Vleugelen , die de geheele Rag

bedekken , en niettemin kruislings over elkan-

der leggen, gelyk in de andere Wantfen , zyn-

de van Kleur zwartagtïg.

Dit Infekt, dat in 't geheel glanzig zwart is,

heeft agter aan den Hals, of aan het Borftftuk

,

een rand of lyftje , waar mede niet alleen hec

Mannetje , maar ook het Wyfje een doordrin-

gend
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gend Geluid kan maakcn , wanneer het den Kop v#

fnel beweegt en daartegenaan wry ft. Friscb ^kw?'
-.ontdekte zulks, "toen hy 'er een gevangen hadt, Hoop»-

en met een Speld opgezet : want dat het eei} &TuiU

Wyfje ware bleek uit de Eitjes, die van het-

zelve, aan de Speld zittende, gelegd werden,

en niettemin maakte het, dus, een fterfc Ge-

luid. Hy heeft ook het Masker w.aargeno»

men, dat van hem de Vezel-Wants genoemd

wordt, om dat allerley kleine deeltjes van Wol,

Haair, Hout, of Stof van Kalk' en Steen, zig

san deszelfs Lighaam hechten , en bet Diertje

dus zeer affchuwlyk maakén : doch , indien

men zulk een Wants in een Doosje befluit,

raakt zy , door de wryving , het meefte van

die ruigte , zegt hy, wel dra kwyt.

Te Stokholm heeft de Heer Clerk, in vezei-

zeker Huis, deeze Vezel-Wants, die wat naar

een Spinnekop gelykt , gevangen , en men
vindtze ook in deeze Stad (•). Zy heeft zes

Pooten^gelyk gewoonlyk, doch akemaal aan

't end dik, en de agterften zscr lang, Knods-

ageïg : ook is de Gang van dit Infekc wagge-

lende , en oogsregeld , dewy 1 het dan deeze

,

dan diePooten gebruikt. Het aaft op Vliegen,

Spin-

(*) De Heer GBOIFR-oy fpreekt , in navolging vart

IiNN£US, ook van dit Infekt , als het Masker zynde vsn

de Vlieg»Wants (laPunatfe M$uche 9 ) zonder dat hy , ofandc-

ien , eenig bewys ofWaarneéming bybrengen , waar uit zulks

blyken rnogte. Alleenlyk merkt hy aaa, dit de Sprieten ca

Snuit hetzelve kenbaar maaken.

X. DEIU X. STUK* Z 4
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V. Spinnekoppen , en ook op Weegluizen : des de

vnni' vermenigvuldiging van deeze Soort mooglyk

nuttig zou kunnen zyn. De volmaakte Wants

vliegt zeer wel en fteekt vinnig , hebbende o-

ver fcig een aanmerkelyke Stank.

XXXIII
«Hoofd

stuk.

XLIX.
jinnulatus.

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 deeze de

Vlieg- Wants met roode Pooten , en zegt dat deT

zelve van de voorgaande alleenlyk verfchilc

door de Kleur en door de Sprieten , welker

uiterfle Leedjes, in deeze Soort, zo dun en

fyn niet zyn. Ook merkt hy aan , dat zy de

Snuit nog wat langer en (terker 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 i»oli de

Toornige (*) tytelt, wordt van hem met de

Geringde van Lïnn^eus 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) Cimcx Roftro arcuato, Antennis aplce capillaribiis

,

Corpore oblongo , fubtus Sanguineo maculato. Syft.Nat t X»

(*) Cimex Iractindus, Entom* CarnioL p, 130.
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V

een Tweeflagtige Wants (*) aan, die hy , dat V.

zonderling is , oordeelde uit de Paaring van J^vfS^
een Vlieg-Wants mee de gene, die hy de Pan- HoofdI

n

doer (t) noemt, gefproocen te zyn. Deeze, STÜK*

waar in ook rood en zware plaats hadt, was

op de Heuvels van Karniolie gevangen*

(50) Wants met de Sprieten aan 't end Haait- **

agtig , het Lyf langwerpig , zwart. zwarte.

Zodanig ecne, van een vyfde Duims lang,

vondt men omftreeks Parys, die van Geof-
froy genoemd wordt; Wants met dikke Sprie-

ten, aan 'c end Draadswys uitlcopende. De
twee cerfte Leedjes, naamelyk, zyn zeer dik,

en de twee laatften dunner dan Hcofdhcair,

geelagtig van Kleur, gelykerwys de Pooten:

terwyl het Infekc , voor 't overige
> geheel

zwart is, hebbende daar van zynen Bynaanu

(si*) Wants die de Sprieten aan^t end Haair- LT*

agtig) het Lyf langwerpig, zwart >
Gotthifcbe*

beeft , en de tippen , zo van bet Schild-

je 9 als van de Dekfcbilden 9 boog rood,

Dergelyfce Wantfen meent de Heer Geof-
froy omftreeks Parys, en Doktor S co poli

in

(*) Cimej; Hybridus. Jbid. p. ifi.

ff) Cimex Pandurus. p. 126,

(so) Cimex Antennis apice c;jpillaribus , Corpore oblong»

«igro. Faun. Suoc 677.

(51) Cimex Antennis apice capillaribus, Corpore oblongo ai-

gro, Scutello E'ytrorumqiie aplcibus coccineis. SyJi.Nat % X*

h D**i. X. STUK. Z S



2Ó2 Beschhyvino van

V. in Karniolie, waargenomen te hebben: doch

Yrmr" alle ^eeze zu^en niooglyk flegts Verfcheidea.

Hoofd.' heden van de Vlieg.Wants zyn.

£TUK.

AGTSTE ARTIKEL.

Xftfe

Indut,

ïndïaanfche,

TtTH-
liyoscyamii

¥an 't B5L-

Die langwerpig zyn van Lyf.

(52) Wants $tf langwerpig is, met bet Lyf

tweetcmdig rood, de Dekfcbüden bruin »

e» Mwfc gefirseph

Deeze Indiaanfche was in het Kabinet van de

Koningin van Sweeden.

(53) Wants die langwerpig is , rwi en zwart

bont, met de Wieken ongevlakt bruin»

Deeze, welke op 't Bilzemkruid 5 in Sweeden 9

aangemerkt wordt heeft voor te komen , is ook

daar op, omftreeks Parys, gevonden. Ray hadc

'er den naam aan gegeven van kleiner Bofcb-

Wants , met het Lyf langwerpig fmal» van bo*

ven rood, doch getekend zynde met zwarte

Vlakken. Ook wordt zy genoemd de Menie-

rco-

(52) Cimex oblongüs, Abdomlne rubro bidentato, E!y-

tris fujcis pailido firiatis. M. L. U. Syft. Nat. X.

(55) Cimex ohlongus rubro nigroque vsrius, Alis fuscis

ïminacalatis. Faun.Susc. 664,06$. It. Oei. 155* Czmex Hyos-

cyarnoides mber, maculi* nigris» Pkt, G&z* T. 62 f. 2%

Cimex rniniatus, nigris maculis, Hyoscyami. LrST. Lsqu. 397.

Mat. T. 31. f. zu Cimex fylveftris inia^r, Corpoic pblcnj©

anguftó. Rij. /*ƒ. $s>
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roode. In den eerflen opflag fchynt zy weinig v;

van de Ongevleugelde te verfchillcn.
XXYUi*

C54) Wants die langwerpig ïs 9
rood en zwart

s1^
bont 9 met de Wieken bruin y en wit ge- LÏV.

vlakt.

Ge.offroy, die de voorgaande genoemd

hadt de rcodc Wants, met een Ridderkruis,

gesfe aan decze den naam van- da zwart gebeu-

deerde rood mei witte Flakke?i (*)• Belangce ver*

fchilde weinig
y

als zynde de voorgaande vier

en deeze vyf Lipiën lang : ook zegt L inn mus
(Jacdeeze eens zo groot Is 9 'n\c Ik nagenoeg

daar op uit komt (+). Deeze Ridderlykekomt,

volgens onzen Ridder, veel voor op de Kerk-

hoven in Swccden (j) : het welk zyne. opmer-

king verdienc.

.(55) Wants die langwerpig is , rood en zwart 1->V*

hout 9 hebbende ds Dekfcbilden rood met pn&xïm*

twee zwarte flippen.
gL

'

e"

Van deeze ongevleugelde Wants , die .in

Duit-

ƒ54) Cimex oblongüs,- mbro n'groque varius, Alis fusch

albo macularis, Fsuk. Sute. 65$. It, Oei 155.

(*) La '.Punaife rouge a bandes noires & taches blanchcfc

Sp. i+. p 4^3-

(f) Want de Teerlingen van vier en',vyf ftaan tot mal-

kander, ongevaar als eén tot twee.

(]_) In coemiteriis frequens, Fsun. Su£t> Ed. IL png. 25

3

a

5p. <?*<*.

f55) Cimex cMongus rubro nigroque Yarius, Elytris nsbris

pun&is duobus nigris. 5^/2, iV#i. 2»

I. DE£I*. X, SïüK.
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V. Duitfchland op de wilde Kaasjes-Bladen waar.

vxxfiL' 8enomen *s ^oor ^en ^eer FoasKAOL, merkt

Hoofd. LinnjEüs aan, dat dezelve zeer naar die van
«tuk. >

t Bilzemkruid gelykt , hebbende het Lyf zwart,

maar het Borftftuk t'eenemaal rood gerand ,

en de Borft , zo wel als 't end van 't Agcer-

lyf , rood gebandeerd : de Dekfchilden zyn

Bloedrood , aan de tippen zwartagtig , hebbeo*

de ieder op het midden een groote zwarte Scip,

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 geftalce ,

als ook in de Kleur, zo veel overeen komlt

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

(*) Atl. Hehttkéu VOL. V. p. Hu
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niet of zyn Ed. heeft daar mede die kleine V.

roode Wantsjes op 't oog, welke aan 't Duin xxxuT*
dikwils voorkomen , en die in alle opzigten de HoofdI

Kenmerken hebben , welke van Linisjeus stük*

opgegeven zyn.

Q6) Wants die langwerpig is, rood en zwart LV r,

bont, hebbende de Dckfchilden rood, rnet^^^
een zwarte Stip.

Deeze is in Egypte waargenomen, en van

daar in 't Kabinet van haare Koninglyk Sweed-

fche Majefteit gebragt.

(57) Wants die langwerpig is en Bloedkleur lvit.

rig , hebbende de Sprieten 9 Schenkels , Snuit c^kruifte*

en Wieken, zwart.

By Sloane is decze Weflindifche Wants

afgebeeld en befchreeven , onder den naam van

„ Bofeb- Wants, langwerpig zynde, Afchgraauw.

„ en zwart bont , op de Rug met een Sint An*

„ dries Kruis getekend". Zie daar dan de re-

den, zo wel van den Latynfchen, als vanden

Nederduitfchen bynaam.

(58J

(56) Cimex oblongus rubro nigroque rarius, Elytris rubris

pun&o nigro. M. L. U. Syft. Nat. X.

(57) Cimex oblongus Sanguineus, Antennis, Tibiis, Ro«

ftro Aliscjue nigris» Syfi, Nat, X, Cimex fylvefhis oblongus

€ cinereo & nigro variegatus , fupinê parte Cruce St» Aftdre&

noiatus. SLOAN. Jam. II. T. 237. f« Z93 $0*

I. DE&L. X. STUK.
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V. (j8) Wants die langwerpig is en groen % met

JXXlit' een &ee
'

ls ^artvorm^ e Vlak op het Schild-

üoofd- je , en twee zwarte Vlakken op de Dek.
ITUK-

fcbilden.
LVIH.
£Culmn.

Kaimrciic Van den Heer Kalm, die decze Wants in

de Boflchcn van Sweeden gevonden heeft, er-

langde zy dien bynaam.

p^^/is. 0£> Wants die langwerpig en graauw is %

£i£ weiden. m$t een Hartvormige gede Vlak op het

Schildje , en de Dekfcbilden aan de tippen

met een bruine Stip.

eJ^firis. (6°) Wants die langwerpig is en groen , met

èa vcidea. em Hartvormige groene Vlak op het Schild*

je 9 en een, Roeftkleurige op de DekfcbiU

den.

Weinig fchyneo deeze twee in Kleur ofWoon-

plaats te verfchillen s doch de laatfteviel, in

Sweeden, een weinig kleiner. Geoffroy
heeftze beiden , ook, ómftreeks Parys waarge-

nomen , zynde de laatfte maar half zo lang als

de eerfle, dat is een agtfte Duims. De eerfte

wordt van hem de grys-vaale , de andere de

groe»

($i) Cirnex oblongus viridis, Scurello maculiCordatA flava,

Klytris mactilis duabus nigris. Faun, Suec. 66 3.

(59) Cimex oblongus grifeus, Scutcilo maculi Cordata" fa-

sdi, Eiytris apice puh&o fusco, Faxn* Suec. 666.

(öo) Cimex obiongus viridis, Scutello macula Cordata viri-

el^ Elytris macula feiui&mei. Fdxn. Suct. 667.
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groene Hartdraager (*), van wegen de gemelde V.

Vlak, getytcld. jggg*--

HOOFD-

(6i) Wants A'e langwerpig is en zwart , &£• *tuk.

bende de Dekfcbilden wit gevlakt.
uj'wk'-
Gcfchaduw-

Een mengre van grooter en kleiner Stipjes ^ de.

op de Dekichilden van deeze] Wants, die bruin

zyn, verfprdd, geeft 'er den Bynaamaan*

(62) Wants die langwerpig is engraauwagtig
CrfFJ;n}^

met röode Stippen , hebbende de Sprieten Dikhooaü*

gehiodfl.

Boven en behalve de roode Slippen , die zeer

fyn zyn , heeft deeze , aan de geele randen van

de Rug, wederzyds, omtrent tien zwarte Stip.

pen.

(61) Wants dit lan&werpip is en zwart , met c
^xïït.

dt Dekfchilden geftreept > en de Wieken van sptmj^c.'

agteren geel gevlakt.

Aan de Oevers van de Zee, van Meiren en

Rivieren , in Swceden , wordt deeze Wants

ge-

(*) La Fanaife giis-fauve ppitecoeur Sc la Punaife vert$

porte-cotur. Hift, des Inf. env. Paris. Tom. f. p*4jf , 452.

(óï) Clmex oblongus ntgef, Elytris albo macolatis. Fam*
Sutc. 673.

(6x) Cimex oblongusfttbgrifcasjtubio-punöarus, Afttetii$&

tóvatis.' Syft. Nat. X.

(6$) Cimex olbongus si?ger, Elytris fklads, Alïs pofh'tfï

flavo maculatis. Fam. Svec. 6j6, li. Otl. lasii;, Cïsm Üièyfeïfe

/ere rorundams , Jizgricass. R & J, Inf, $j% », &
£ &£*£* X* STUK.
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V. gevonden , die daar in van de meefte overigen

vxxifh* vcrfchilc , dan zy gelyic een Cicade, hoewel

Hoofd, niet zo hoog , fpringt. De Sprieten zyn Draad*
"^ vormig.

Awïri'us (6^ Wants die langwerpig is en zwart* heb*

aand-wants. bende de Dekfcbilden Afcbgraauw , van

vooren zwart , de Wieken van agteren wit*

In 't Zand komt deeze voor , die ook zeer

fyn getekend is met zwarte Stipjes.

txy. (6$) Wants die langwerpig is en zwart 9 heb-

te* pyaboa* bende de Dekfcbilden bruin , met eene Ruits*
mCi

wyze zwarte Vlak getekend*

lacvit (06) Wants die langwerpig is en zwart , beb-

Roiaates. bende de Dekfcbilden Vliezig met een geele

waö°-
Vlak.

By Upfal vondt de Heer Roland er dee-

ze, die van middelmaatige grootte was; zyn-

de dus dezelve, en de agt voorgaande, alce-

maal, in Sweeden waargenomen.

(67) Wants die langwerpig is, hebbende de

Dek-

f64) Chnex oblongus niger, Elytris cinereis antice nigris ,

Alk poftice albis. Faun, Suec. 67 g. In Oei» 12T.

(6$) Cimex oblongus ater, Elytris fuscis macula rhombea.

fcigra. Faun Suec. 67+.

(65) Cimex oMongus ater, Elytris membranaeeis maculi

fiair4. Syft. Nat. X.

(éy) Ciinex oblongus Elytrorum bad Antennis Pedibusquc

Jfebrts, Tibiis attficis nigris hiciuriülinis. Syjl. Nat. X.

iacni.
r Mcgrtpes»
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Dekfcbilden aan H begin 9 benevens de Spris * V.

ten en Pooten, rood; de voorfte Schenkels ^xin
zwart en zeer ruig* x Hoofd-

stuk.

Die zelfde Heer nam deeze waar in de We ft.

indien. Zy heeft het Lyf groot en zwart, het

Agterlyf rood, de Spriefien aan 't begin zwart,

<Je voorfte Schenkels langer en dikker dan de

anderen.

NEGENDE ARTIKEL.

Die de Sprieten Borftelagtig en zo lang

als 't Lyf hebben,

(68) Wants die langwerpig is en bleek van Lxvm;

Kleur, aan de zyden wit. giSScT'

Langwerpige witte Wants was deeze , die

zeer fmal is, in de Verhandelingen van Upfal

getyteld. Men vindtze in de Weiden van

Sweeden.

(69) Wants die langwerpig is en bleekbruin , zxix.

met de Sprieten zwart , en een witte Streep, Gelaafde»

op bet Borftjluk, overlangs.

(70) Wants die langwerpig is m zwart, met lxx.

f53) Cimex oblongus exalbidus , lateribus albls. Faun.

Suec. 679,

: (69) Oimex oblongus pailfdo-fuscus , Antenms nigris, li-

nea Thoracis longitudinaü alba, Fann. Suec. 6%u

(70) Cimex oblonge niger, Elytris luteis fusco (inati?,

apice Pedibuscjue rubris. Faun. Suec. 6%oé

h Deel X. Stuk. A a
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V.

Afde81*
XXXIII.
Hoofd-
stuk.

lxxi.
ErraticttSt

Dooiende,

lxxii.
Feras.

Wilde.

LXXÏIT.
Populu

der Popelie*

LXXIV.1
Ulmi.

éer Olmen»

ie Dekfcbilden , & ge*/ me* Mik Stree*

pen zyriy aan de tippen > en de Poolen %

ro@d.

(71) Wants die langwerpig is en zwartagtig9

met de Dekfcbilden wit , de Sprieten bleek*

bruin en bet onderfte Leedje zwart.

(72) Wants die langwerpig is en ongevlakp

graauw , met de Sprieten Borflelagtig.

Deeze vier Soorten onthouden zig altemaal

in Sweeden.

(73) Wants die langwerpig is, wit en bruin

gewolkt , met de Sprieten Borjlelagtig.

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.

C74) Wants die langwerpig is en van boven

Roejikleurig , met Bloedroode Streepen op

de Dekfcbilden , en de Wieken van agte*

ren wit en bruin bonU

Ia

(71) Cimex oblongus nïgdcans, Elytris albis, Antennis

lividis infimo articulo nigro. Faun» Suec. 6tz.

(71) Cimex oblongus gufeus immaculatus , Antennis Seta-

ceis. Faun. Suec» 66%.

(73) Cimex oblongus albo fuscoque nebulofus, Antennis

Setaceis. Faun» Sutcm 669»

f74) Cimex oblongus fupra Hubiginoflis , Elytris ftriis San*

giuncis % Alis poftice albo fuscoque varüs. Faun» Sust. 679*
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In de wilde Olmeboomen, die op 't Land V»

groeijen, wordt deeze Soort, zo wel als de xxXUf*
Geftreepte Wants , in Sweeden gevonden. De Hoofd.

laatftgemelde was door Doktor S co po li, in
STÜK*

Karniülie , ook op het Paapenhout gevangen.

Geof^roy vondt 'er eene , die geel en zwart

geftreept was, omftreeks Parys, zynde een

vierde Duims lang , en een twaalfde Duims

breed (*>

(75) Wants die langwerpig is en zwart , heb- lxxv.

bende de Wieken en Dekfchilden wit en Ï^E*
bruin bont , de Poolen ros. Waot*.

Doktor S co poli heeft, inKarniolie, een

Wants gevangen , die hy de Vaalpoot noemt

,

en welke hy oordeelde naby te komen aan dee*

ze Bofchwants van onzen Autheur. Daar van

heeft hy het Masker waargenomen , zeer vlug

langs de takjes der Boomen loopende en zwart

van Kleur , altoos ongevleugeld , met halve

Dekfchilden ; hebbende insgelyks de Pootea

vaal(t>

(76) Wants die langwerpig is en zwart, met zxxvx.

eene bruinroode Vlak op de bovenfte Wie-^™^5*

ken $n dt Sprieten Borfielagtig. kise-

(77)
(*) Hifi. des Inf* env. Paris. Tom. 7. p. 4*4.

(75) Ciraex oblongus niger, Alis Elytt sque albo fuscoque

variis, Pedibus mfis, Faun. Suetm 67 u

(|) Cimex fülvipes. Entom, CarnioL p« 134» N, sgg.

(75) Cimex oblongus niger , Alis fuperioribus rcacul*

reftaceS f
Anrenniè Setacds, Syft, Nat. X+

U deel» X. Stuk. Aa 2
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Afdeel.
XXX11I.
Hoofd-
stuk,

lxxvïi.
Mutabilis%

Verandejc-

lyke.

rxxvm.
Calcaratus.

Oefpoorde.

LXXIX,
jibietis.

d?r Denne-
h'oomcn.
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(77) Wants die langwerpig is en zwart, met

de onderfle Wieken blaaww, de Sprieten en

Pooten geel.

Dceze vondt men te Upfal in Sweeden , vau

grootte als een gewoone Weegluis, Doktor

S co po li heeft in Karniolie een dergelyke,

die hydeGeelpoot noemt, gevonden, hebben»

de de Dekfchilden Kaftanjebruio (*).

TIENDE ARTIKEL.
Die Stekeltjes hebben aan het bovenfte der

Pooten.

(78) Wants die langwerpig is en zwart, met

de agterjie Dyën van onderen getand.

Dceze , 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 vaal ge*

vlakt is , 'met de Pooten ros, de voorjle

Dyën dikker en getand.

De

(77) Cimex" oblongiusculus nïger , Alis infcrioribus coc-

luleis, Antennis Fedibusque flavis. Syft,\Nat. X.

(*) Cimex flavipes. EntomoL CarnioL N. 390.

(78) Cimex oblongus niger , Pemoribus poflicis fubtus

dentatis. Syft. Nat, X.

(79) Cimex oblongiusculusjmaculato-fulvus, Pedibus mfïs a

Fwnoribus anticis cralïionbus deatatis. Faun» S*ec. $72.
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De Woonplaats geeft den bynaam aan dee- V.

ze Wants , die in de Verhandelingen der Aka- ^x!n
"

demie vanUpfal gezegd wordt de Wieken geel Hoofd-

cn vaal bont ie bebben. STÜK *

(80) Wants die langwerpig is en ros 9 met een Lxxx.

witagtig zwart geftippeld bandeerzel, de j^$**£

agterjle Dyen bezet met vèelè Stekeltjes.

DoorBROwa e is deeze WeftindifcheWants
?

in de Natuurlyke Hiftorie van Jamaika , befchree-

ven. Dezelve is van grootte als een dergroot-

fte Europifche Wantfen. Zy heefc het Lyf

droevig rood, de Sprieten bruin. Een witte

Streep loopt, aan de punt van 't Schildje , over de

. Dekfchilden , die van vooren reder mat vier ,van

agteren met drie zwarte Stippen getekend zyn.

ELFDE ARTIKEL.
Die het Lyf liniaal, of lang en fmal

hebben.

(81) Wants die bet Lyf lang en fmal heeft , lxxxt.

van boven zwart en plat , de Voorpoo*^^mL
ten zeer kort.

- (so) Cimex oblongus rufus, fascia albida nigrö pun&aia,

ïemioribus pofticis multidentatis. Syft.Nat. X. Bruchus car-

ïiiefinus. B.ROWN. Jam. 435. T. 43. f. 16.

(81) Cimex linearis fupra niger deprefïüs , Pedibus anticis

brevifllmis. Faun» Succ, 684. ƒ*. Weftgoth. 182. Cimex

Aquaticus figurx longioris. R A J. faf. $ji n. 1. ïnfe&um

Tipula di&um. BAUH. Ballon. 213. f. 1. L ï S T. Mt»U t. *,

f. 4.BRADL. Natur. T, 26. f. 2. D,

I. DEEL. X. STUK, Aa 3
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V.
Afdekl.
XXXIII.
Hoofd»
stvul.

Dit Infekt wordt zeer oneïgen Water-Vloo

geheeten (*); dewyl het, zo min als de Rug-

zwemmers of Water- Wantfen, in grootte of

geftalte eenige overeenkomfl: met een Vloo

heeft , en wy andere Water- Vlooijen hebben (f),

die al overlang dus genoemd zyn. Het fpringt

ook geenszins gelyk een Vloo, en loopt alleen-

lyk op 't Water in de gedaante van een Spin-

nekop ; weshalve het, al van ouds, Water-

Spin is genoemd geweeft. Aldrovandus,
immers, getuigt zulks van de Tipula , welke

naam, aan de Langpooten of Glazemaakers ei-

gen, van véelen gegeven wordt aan dit Infekt.

Dus zegt Swammkrdam, 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 als de Infekten van dit Geflagt. Vol-

gens Chauleton noemt men de Tipula 'm

't Neerduitfch Walerfpinnen , en in *c Engelfch

Water-Spinners. Ik begryp dan niet, waarom

men de naam van dit Infekt, in 't Werk van

Braolev, vertaald heeft Kramp- Spin (.])

Het

(*) Aïï. Helv. VOL. V, p. 133. Zie btedz,. 3 00 hier voor.

(f) Zie 't IX. S TUK. deezer Nat. Hifltrh y bladz. 123.

(4J Zonderling is de Vertaaling van veelc benaamingen der

Infekten, in dat Werk; gelyk, dat men de Water Griffioen

noemt Wattr-Kiver , en een Hydro - Cantbarus of Water-

Tor, de Water-Spaanfche Witg; als ook de Rugzwemmer of

Water-Wants , het welk allerongerymdft is, de Bottvlieg

;

hoevvel uit de belchry ving blykfc dat het Bmvliei moet zyn ,

welke
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Het wordt , by die van Smaland in Sweeden , V.

genoemd Braxen.Myggy zegt Linnjeus. Wy Jxxill"
noemen haar dan ook de Water - Mag , om Hoofd-

dat zy zeer veel naar een Mug gelykt* s™k.

Aanmerkelyk is de fnelheid , Waar mede dit

Infekt over 't Water loopt , en die den Ouden

reeds tot een aartige aanmerking gelegenheid

fchynt gegeven te hebben (*). Voorts is het

zonderling , dat men de Jongen of Nimfen van

hetzelve , die nog geen Wieken hebben , fon>

wylen gepaard vindt , volgens de Waarneeming

van onzen Aucheur Qf). Men ziecze niet daa

op de Oppervlakte van ftille Wateren , in Vy-

vers en Slooten.

De Geftalte der Water-Muggen is , gelyk onze
pI Lxxxl

Afbeelding , (Fig. 14 ) vertoont , lang en fmal, F*g' H%

met het Lyf nagenoeg van gelyke breedte, eo

met vier taamelyk lange Pooten ; terwyl de

twee voofften^ 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 fmal, dof

zwart van Kleur , gelyk ook de Dekfchilden*

Met

welke naam, in 't Engelfch the Büatfty , zeer grappig char

aan gegeven was, om dat d'.t Infekt naar een Boot oFRoey»

Schuitje gelykt , enz. Zie bladz. 3 04* hier voor.

(*) Neque Tipulac levius pondus eft, quam üdes Lenonia,

ÏLAUT. Perf. Aft. II. Scen. 2.

(f) Propolides ,
quas Alis carent , facpe copuÜ conjunct»

«bfervantur. Fauru Suec* Ed. I. & II»,

I. DEEL. X. STUK% A a 4
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V. Mee het Vergrootglas vertoont zig, daar op,

XXXUl'
eeD1g gee^ ^tof en *an ondereD fchynt het

Hoofd- Infekt, van vooreh gezien zynde, enopzeke-
stuk. re Wyze tegen *c Licht gehouden , wit , anders-

zins zwart* De langte is meer dan een half

Duim (*>

lxxxit. (82) Wantfs die het Lyf lang en fmal beeft,
Stagnarwn. . . -,

Kleine wa- zwartagtig op zyde plat y ds Voorpooten
te 'Mug -

zeer lort.

Volgens LiNN^Eüs zou deeze van de voor-

gaande inzonderheid fchynen te verfchillen door

haare kieinte (f), daar anderen 'er nagefcoeg

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). P e ti ver
hadtze, onder den naam van by uitftek dunne

Londenfche Wants
5
afgebeeld , en Doktor S c o-

POLI

(*) Volgens d^Af beelding van Lister ten minfte, en

die van anderen ,
gelyk ook ons Voorwerp ; hoewel Geof-

r r O Y 'et de langte maar aan geeft van een derde Duims

,

en de breedte van omtrent een Lyn.

(t) Prscedenti fimillimus, fcd multoties minor & anguftior.

JRaun. Suec.

(I) La Punaife aiguille. Hift. des Inf. env. Paris. TOM.

I. p. 453. Deeze Autheur geeft 'er de langte aan van $

Lynen, en aan de voorgaande, die hy la Punaife Naytde

tyfelt, maar de langte van 4 Lynen.

(82) Cimex linearis nigricans comprefTus, Pedibus anticis

breviflimis. Faun. Succ. 688» Tipula Londinenfis anguftifïima

Pet. Gaz. T. 9. f. xz.

*
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poli merkt aan, dat zy naauwlyks een halve v«

Lyn breedte heeft. Zy is, bovendien, op het Afdebl.

Borftftuk met twee rondagtige Knopjes of Knob- Hoofd-

bekjes getekend. Men vindt dit Inlekt, dat stuk.

ook op 't Water doch zo fnel niet loopt , zeld-

zaamer dan de andere Water.Mug»

(83) Wants die het Lyf lang en faal beeft , LXXXIIL
bont van Kleur 3 met de Voorpootten korti*r*$*tm*

en dik , geboogen. zwewer.

Onder de Bocm-Wantfen komen 'er ook

voor 5 die tot dit Artikel behooren, gelykdee-

ze Soort , welke veel naar de Water - Muggen

gelykc. 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 de

Dekfchilden een aartige tekening van witte

Vlakken op een bruinen Grond. De Bek beftaat

ïn een omgeboogen Snuitje, en de Sprieten zyn

als 't 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

(S3) Cijnex ïinearis, variegatus , Pedibus anticis breviflï*

mi£, eraffis, inflexis Syft. Nat. X. Cimex linearis, Pedibus

quatuor longioribus , Antennis longiflimis, albo fufcoque va»

rius. Faun. Suec. 6g3. Cimex Arborum oblongus Alarum

iïgnatura alba. Frisch. Inf. yII. p. n # Ti 6.

I. Deel. X. stuk. Aa 5
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V* dunte van deeze Pooten , die bovendien zeer

xxxuï" 'an^ z^° 5 zou kunnen toefchryven. De Voor-

Hoofd' pooten zyn , als gemeld is, kort en dik, en wor*
stuic. ^en altoos, zo het fchynt, geboogcn gehou-

den. Mooglyk zullen die flegts tot Nypers

dienen, om de prooy te bemagtigen. Frisch
heeft waargenomen 3 dat de Jongen van dit

Infekt wit en ongevleugeld zyn , en dat de

Voortteeling van hetzelve, dus, overeenftemt

met die der anderen.

txxxiv. (84) Wants die het Lyf lang en fmal beeft,

Mag- waatfc witagtig zynde van Kleur , met alle de

Pooten zeer lang; de Dyen 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 (*).

Frisch geeft 'er de Afbeelding van , volgens

welke dit Infekt vry grooter zou zyn dan het

andere. Deeze Mug.Wants , zegt hy , ftinkt,

en de voorgaande niet, Hy heeft waargeno.

men , dat zy viermaal van Huid verwiflelen

,

en na de laatfte maal eerffc de Vleugelen

krygen , die in boven- en onder- Wieken be-

flaan , gelyk plaats heeft in alle die tot dit

Gefhgt behooren.

Moog«
(*) La Punaife Culiciforme. Ibld. p. 46.

(8+) Cimex linearis exalbidus, Pedibus omnibus longiflï-

mis, Femoribus clavatis. Faun, Snee» 6%6, Cimex Arborens

Culiciformis. F R l SC II. Inf. VII. p. as. T, 20.,
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Mooglyk , zou men tot deeze foort die Wants V.

betrekken kunnen, welke van Doktor Sc o- ^xxm
%

poli de Biesagtige gebynaamd wordt (*) , zyn- Hoofd.*

de niet dikker dan een Lyn , en meer dan een STÜK*

half Duim lang. Dezelve badt Sprieten van

vyf Lynen en een Snuitje van twee Lynen lang,

uit drie Leedjes beltaande. Het Lyf was zwart

,

de Oogen bleeker ; het Borflfluk 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 9 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, LXXXv«

met de Pooien en Sprieten Eorfielagtigj £
ör^'-

geel. Wants.

In de Hazelnooten Boomen , van Sweeden,

onthoudt zig deeze Wants ,gelyk Doktor Sco-

p o l i zyne Vaalpoot , hier voor gemeld f , op
^ Bladz ^

dezelven in Karniolie gevonden hadt. Zy loopt

langs

(*) Cimex Junceus. Er.tomoL CarnicL p. 135.

(f) Cimex Riparius & 7 eftaceus. Ibid.

(%s) Cimex oMongus niger, Pedibus Antesinisque SetaceisV

flavis. Faun. Suec. 675.

I. Deel. X. Stuk.

?
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V. langs de Bladen. Het geheele Lyf en alles is

xxxïu*
onSev 'a^ t zwarc > maar id fommige blinken de

Hoofd- Vleugeltjes een weinig hlaauw door, en de Bui-
*rüK# tenleden zyn geel , als gemeld is.

XXXIV. HOOFDSTUK.
Befcbryving van '£ Geflagt der Plantlui-

zen, die omjlandig befcbouwd worden ten opzigt

van haare Eigenfcbappen en zonderlinge manier

van Voortteeling , volgens de JVaarmemingen

der bedendaagfche Natuurkundigen.

Naam, T "f Et Griekfche woord Apbis> dat oudtyds

<** voor een foort van Wants of Weegluis

fchynt gebruikt te zyn , wordt door Lin-

Njeus toegepaft op een Geflagt van Infekten

,

die in Vrankryk bekend zyn onder den naam

van Pucerons , 4at zo vee* ze§t a's Vlooitjes of

kleine Vlooijen : daar zy , wegens de Levens-

manier (*) , wel wat naar gelyken , hoewel de

Geftake haar nader t'huij brengt tot de Luizen.

In 't Nederduitfch geeft men 'er den naam van

Blad* Boom» of Plan tl ui zen aan, en dit

laatfie Woord heb ik, om dat het de algemeen-

fle betekenis influit , tot de benaaming van dit

Geflagt verkooren.
De

f*) Puceron Ver de Pots. Steekworm , ErtwormJ*

Zegt Marin; dat zeer verkeerd is.

*
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De Kenmerken beflaan in een geboogen V.

Snuitje ; Sprieten die langer dan het Borftftuk x̂ fy^
zyn; vier groote opftaande of in 't geheel geen Hoofd"

Wieken : Pooten tot loopen , niet tot fpringen STÜK -

gefchikt, waar in zy van het volgende Geflagt
Kcnmerken

?

vcrfchillen; en dat het Agterlyf aan 't end,

dikwils , doch niet altoos , twee Hoorntjes heeft.

Geoffroy voegt 'er by , dat de Voeten maar

één Leedje hebben. De Piantluizen, zo veel

men 'er toe nog toe ontdekt heeft, zyn alternaal

zeer klein.

Ik moet hier vooraf van de Eigenfchappen Eigenfchag.

deezer Infekten, die, hoewel op verfchillende
p€a*

Gewaffen 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 opfehieten , ge.

fa-cel zwart maaken, endoen verdorren; zo dac

menze genoodzaakt is te toppen , gelyk men 'c

noemt. Op dergelyke wyze onthouden zy zig

in menigte , troeps- of hoopswyze > aan de en-

den der jonge Takjes van de Aalbefle- 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 groenagtig bruin vertoonen. Men
vindt 'er dikwils twee Laagen op, waar vaa

\de onderde, digtft aan de Bad, beltaat uiteea

klei-
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V. kleiner foort, die byna (til zitten; de bovenfte

XXxYv"
uit eenl§e groote^ > hier en daar op dezelven

WooFo. verfpreid , door welken de anderen zyn of
stuk. WOrden voortgebragt. Ter langte van vcrfchei-

de Duimen, ja van een Voet of meer, zyn; dik*

wils de jonge SpruKcn van de Vlier, of de

Toppen der Boereb-Boonen, bekleed met eea

Verzameling van zodanige Infekcen.

zy zuigen Indien men op deeze Plant- of Boomluizen

dfpiaiu^ agt geeft, zonder het Gewas merkelyk te be«

weegen, of te fchudden, is het, als of zy

niets uitvoerden; doch middelerwyl houden zy

zig bezig, met het gene dient tot haar beftaan.

De Natuur heeft haar, zo wel als de Wantfen,

voorzien met een fyn Snuitje , dat in eenigen

langer en zigtbaarder, in anderen fyner en

korter is; doch 't welke zy allen hebben, en

waar mede zy, in de Steelen of Bladen boo«

rende , het Sap daar uit zuigen tot haar Voed-

sel. De endjes van zodanige Snuitjes, die dan

afgebroken moeten zyn , kan men fomtyds

,

met een Vergrootglas , in de Takjes of Steelt-

jes vinden zitten , waar op zy geaaft 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.

Veele Gewaffen fchynen niets te lyden door

het zuigen van deeze Infekten. De Takjes

van
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van den Vlierboom, by voorbeeld, behouden Jft

zelfs de groene Kleur, niet legcnftaande 'er «2ÏÏ5'

honderden van Plantluizen op en om gezeten Hoofd**

bebben. Even zo is 't met de Bladen en Stee- stuk.

len van veele andere Boomen en Kruiden : des

men in 't algemeen niet kan zeggen , dat zy de

peft der Gewafïen zyn , het welk: Leeüwkis*-

HOEKenHARTsoEKEU verzekeren. Even-

wel is het waar, dat 'er Planten en Boomen

zyn, die niet alleen door de uitzuiging van het

Sap veel benadeeld worden, maar welker Bla-

den zy, op een deerlyke wyze , mishandelen*

Die derPerfiken, der Pruim- en Kamperfoelie-

Boomen, zyn dikwils t'eenemaal gekruld, ea

zonderling omgedraaid door deeze Infekten ,

die in dezelven , of in geheele Knobbels , van

zodanige Bladeren geformeerd , zig neltelen

;

ja , door hun fterk zuigen , de Bladen zelfs

doen geel worden en verdorren.

Van deeze uitwerkingen ziet men de Voor- zy doen de
Binden ea

beelden aan die groote Blaazen of Bobbels , Takjes om-

welke men op de Olmehoomen zo dikwilsonc-
au

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. Zeerduidelyk,im.

mers , blykt zulks aan de Peereboomen , en d©

zonderlinge omroïling van derzelver Bladeren,

door het fteeken van deeze Infekten , die zelfs

de Steekjes van de Bladen of Takjes der Lin-

ieboomen dermaate doen omdraaijen , dat

zilks.
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V. zulks, door de famenvoeging der Bladeren,

'xxxfv
^un een verfc]lurtp*aats g^ft. Immers het is

Hoofd- klaar, dac de Luizen van dit Gewas niet rondom
tuk. jen 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 AalbefTeboomen , die 'er

iömtyds ook geheel door omgekromd zyn : of

een foore vanZakswyze Blaazen, wanneer K

Blad op zig zelf zig fluit , het welk meer:r<: ;

plaats heeft in de zwarte Popelier. Van 't e<-

en andere geeft tig* 3 en 6 , op Plaat LXXX IL

een denkheeld.

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*

wylen vindt men » op een zelfde Boom , alle

verfchillendheden , welken ten dien opzigte in

de gedagten kunnen komen* De Pruimboom

levert dikwils deeze Vertooning uit , die van

een zeer eenvoudige oorzaak afhanglyk is*.

Wanneer , naamelyk de Luizen, caar op, i\g

hechten aan Bladeren , die reeds te ftyf gewor-

den zyn tot de oprolling , worden dezelven

alleenlyk een weinig omgekruld, terwyl de

jonge
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jonge Bladertjes en dé toppen van de Takjes» V.

door haare teêrheid , zig op allerley manieren
^xxjv"

Jaacen buigen, en, omkrommende, de zonder. Hoofd*

jingfle figuuren aanneemen, Veeltyds vindt STÜÏC»

men de jonge Bladen van dien Boom, alleen-

lyk, wederzyds, tot 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

sgterfte om hoog heffen , en anders geen be-

weeging maaken. Ik fpreek nu niet van Knob-

belagtige Uitpuilingen of Schurftigheid der Bla-

den in de AalbciTen- en Peereboomen , noch

van de Gallen of ronde Uitwafleo 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 verfchoot voortte®*

len, zou men mogen denken, dat de zorgvul-
mg*

dige Natuur derzclver 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 kcnnclyk en gemeen, dat men daar uit aan-

leiding genomen hadt, vanze te houden voor

Hermaphrodieten of zodanige Infekten , welke

de Paaring niet behoefden tot de Voortteeling
j

dewyl men in alle, die tot volwaflenheid ge-

l pEfcL, x. stuk, B b ko«
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V. komen waren , hec Lyf drukkende , byna al*

XXXlv" toos leevenc*e JonëeQ of Eijeren daar uit zag

Hoofd, voortkomen; de eerften altyd met het agterfte

S1VK" voor. Verfcheide Weeken lang hieldt de Moer

zig dagelyks b.ézig 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 geweeft van L e e u-
denkbeelden
daarom. WENBOEK, CesTONI, VaLLISNIERI,

en andere Natuurkundigen of Onderzoekers van

de voorgaande Eeuw. De Heer de laHire,
in tegendeel , gaf in 't voord van deeze Eeuw

eén Vertoog uit , waar in hy op een ftoutmoe-

digen trant, de Natuur als dwingen willende

naar zyne denkbeelden , een overeenkomft ftelde

die niet te vinden is, Dewyl men , onder de

Plantluizen , van ouds reeds eenigen hadt waar-

genomen 9 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 Voortreeling heeft zig zo min naar zyne

Denkbeelden willen fchikken , als de Hemel-

loop naar de Vereffeningen , door hem daar in

gemaakt.

Deeze Heer ftelde, dan , dat de Plantluizen

Ei-
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Eijerleggende Dieren waren ; doch anderen ,

gelyk Frisch, die duidelyk hadden gezien

,

dat zy leevende Jongen wierpen , hielden de

Gewiekte Plantluizen, 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

dceden fpruiten, of datvan Goed aart, die

haaren oorfprong toefchreef aan zeker vloei-

baar Sap, het welk de Mieren zouden afleg-

gen op de Planten; waar toe hy, zekerlyk,

aanleiding daar uit gekreegen hadt, dat menze

derzclver 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 Reaumur eene Proefneeming doen

voordellen , die door hem , vier of vyf maa-

ien , zonder een gewenfchten uitflag , in 't werk

gefield werdt. Dit was , naamelyk een Plant*

luis te neemen , zo als die uit het Lyf van de

Moer gekomen was, en dezelve zodanig op te

voeden , dat zy geen gemeenfchap hebben koa

meteenige andere Plantluis. "Indien het In-

„ fekt, dus in eenzaamheid opgebragt, even-

„ wel

(*) AÏÏA Berolin. 9 five Hifi, & Mem. defAcad. Royale dê

Berlih. Tom. II. Mem. X.

(|) Excernunt rorem melleum hx Formlcarwn Vaccs*

Iinn. Syft% Nat.X. pag. 4*2.

1. deel, x. stuk, Bb 2

V.
AFDEEt%
XXXIV.
Hoofd*
STUK.
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V.

fa wel Plantluizen baarde, zo zou dit zonder

XXX?v! » Paaring moeten zyn, (zegt die Heer), ten

Hoofd. „ ware men onderftellen wilde, dat het in 't

STUK
* „ Lighaam van de Mcêr ware gepaard ge-

„ weeft (*)".

proefnee- Zie hier hoe Re a u m ü

r

. ten dien einde,

REAUMUfui was te werk gegaan. Een jonge Kool-Plant,

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*

tePlant(uis 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 werdc. t'Elkenswas 'ereenig

toeval , het welk zulk een Jong deedt ftcrvenj,

voor dat het in ftaat ware , om Jongen voort te

brengen ; niettegenftaande de Proefneeming,

eenige maaien , door hem herhaald werdt. Die

het langde , 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, geboorenwas,

leid* haar Huid den 20, te zeven Uuren 's mor-

gens, af; zo datzy, in minder danJdrie Dagen

tyds , tot den (laat gekomen was , van de Vervel-

ling te moeten ondergaan ; doch op den Grond

vallende (lierf zy, gelykerwys de anderen.

proefnee Op 't voetfpoor en verzoek van gemelden

Heer
mingen van

Bonnet.

(*) Mem. pur l'Hifl* des Inf. T O M. III, Part. 2. p. 6S.

O&avo,
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Heer werden door den fchranderen Bonnet, V.

teGeneve, in den jaare 1 740 , dergelyke Proef-
^xxiv'"

ceemingen in 't werk gefteld, die van beter Hoofd-

iritflag waren; gelyk uit het Berigt blykt, dat STÜK«

Rkaümor dien aangaande geeft (*). Een

Plantluis van 't Paapenhout f, die den 2oMey t Ev§nym*9

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

ander levendig Schepzelcje bevondt. Dit Tak-

je, nu* geftoken hebbende in een Flesje met

Water, werdt hetzelve van hem geplaatft in

een gewoone Bloempot met Aarde gevuld , en

hy dekte het toe met een Glazen Klok , die

digt op de Aarde neer ftondt ; bewaarende , voor

't 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 veele aanmerkelyke Waarneemicgen

uit. Men is daar door verzekerd geworden,

hoe dikwils de Plantluizen van Huid verwifle-

len : deeze ten minde deedt zulks viermaal

,

en 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. pour ïHif. des Inf.JTQK* VI. Part. :. p. 342.

O&avo.

I. deel. X. Stuk, B b 3
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V. wierdt dus een volmaakt Infekt, bekwaam tot

XXXIV. de Voortteeling; gelyk bleek, dewyl hy den

Hoofd- volgenden avond zag, dac zy twee jonge Plant-

stuk.
]u jzen geworpen hadt. Den 2 Juny bragt zy

'er, voorzynOogen, tien voort; den 3 zeven

,

den 4 wederom tien, den 5 agt, den 6 vyf:

hebbende dus , in zes Dagen , meer dan veer-

tig Kinderen gebaard. Hiermede hieldt 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 r

op vyf naa honderd geweeft.

Uit deeze Waarneemingeo bleek dan, dac

een Plantluis, zonder Paaring of Bcvrugting,

kon voortteelen: doch het was, tot dien tyd

toe, de eenigfte Waarneeming van dien aart:

weshalve door de Akademïe der Weetenfchap-

pen van Parys, aan welke de Heer Re au*

mür den Brief van Bonnet, op den 13 Ju-

ly van dat Jaar, voorlas, noodig geoordeeld

werdt, die Proefneeming te herhaalen; gelyk

dit niet alleen door Bonnet zelf, maar ook

door den Heer Bazin te Straatsburg, door

ïrembley en Lyonnét, 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

Moer , 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 Vf

hunne Froefneemingen zyn, in dit opzigt, van
xxxiV*

den zelfde uitflag geweeft , en hebben de ge- Hoofd-

melde Wonderfpreuk beveiligd, stuk.

Her is den onderzoekercn der Natuur niet Manier van

ongewoon , dat zy , in de nalpoonng van het

eene, ook iets anders vinden : ten minfle werdc,

by deeze gelegenheid, ontdekt, dat fommige

Plantluizen zeer teder zyn. Schoon zy , in 'c

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,

caamelyk, zwakker zynde, zohetfchynt, dan

die zig in de open Lugt bevinden, vallen föm-

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 dat

men met reden daar toe zodanige Plantluizen

uitkieft, die in korten tyd tot volwaffenheid

komen ; gelyk die van de Maankoppen f > wel*
-f papavtt

ke maar agt, en dikwils maar zeven Dagen,

daar toe noodig hebben. De Heer B az i n

hadt zodanigen genomen , die hy op jen Blad

I, Deel. X. Stuk. B b 4 zet.
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V, zette , welks Steel gedaan wcrdt in een klein

^(\XïV 'Suikerglaasje met Water, en dit plaatfte hy in

Hoofd t een groot Suikerglas, het welk van hem met
stuk, papier werdt toegebonden, Hy vreesde niet , dat

de vogtige Damp nadeelig zoude zyn ; alzo

hy deeze Infekten, in de Tuin, verfcheide Da-

gen lang, een zwaareMifl hadt zien uitftaan,

zonder dat zy daar van aandoening fcheenen te

hebben.

Manier van De Heer Trembley, die zyne Proefnee-

bley
* mingen op de Plantluizen van de Vlier in 't werk

ftelde , gebruikte een andere manier f 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 zigdaarop ook eenig ander Infckt 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

Iufekt. Hy nam 'er dus twee, die den 28

September geboren waren , en , wegens de

ongunftigheid van het Saifoen, elk op zig zeU

ve.
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ve j niet dan na verloop van omtrent twee v.

Maanden voorttecldco.
\\\fv

De Heer Bonnet heeft , vervolgens , een hoofd-

nieuwe Manier voorgefteld , welke zyn Ed. ge» stuk.

makkelyker en veiliger is voorgekomen, ten^iei
.

v/c

einde nog andere Liefhebbers deeze Proefnec-

mingen herhaalen mogten, „ Ik neem, (zegt #

99 hy)," een Suikerglas (*j), dar. ik half vol

„ Water doe \ leggende op den mond een

,, fchyfje Bordpapier , dat in \ midden een

,, Gaatje heeft , van wydte omtrent als de

5, dikte is van het Takje, of Steekje, van 't

„ Gewas, daar men de Plantluis op wil doen

n aazen. Dan bedek ik dit Takje , wanneer

„ het daar in gezet is , met een ander Suiker-

„ glas, t'ondcrfte boven met zyn mond zo digt

„ als moogelyk is fluitende op hec Bordpapier

35 en, op dat 'er geen gaaping overblyve, bezorg

„ ik het, in 't ronde, met droog Zand. Dus

„ heb ik niet te vreezen dat eenig Infekt in dit

„ kluis zal kunnen indringen , om de eenzaam- •

„ heid van myne Plantluis te ftooren: maar

„ het gene, naar myn oordeel, wel het groot-

je (Ie voordeel is van deeze Manier, beftaat

„ daar

(*) De Heer BONNET gebruikt , in zyne Ohferv. fnr

les Pueerons 9
(Paris 1745, O&avoj , waar uit 'ik dit zaakelyk

ontleend heb, het Woord Poudrier , 't welk e'gentlyk een

Ïoeijer-Doos of Bakje zoude betekenen , doch zyne Afbeel-

ding ge'ykt meer naar een Bierglas , en tot een Steekje van de

Weegbree-Halm,, het welke daar in door hem vertoond wordt,

zullen gewoone Bierglazen genoegzaam zyn. Tot grooter Takje*

kan men Suikerglazen of zelfs Infekten Glazen neemen.

I. DEEL. X. STUK. Bb 5
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V. „ daar in, dat, zo een Plantluis by toeval of

"xxxfv^* " met voorc5aSc van hec Takje afraakt, dezel-

Hoofd- 5, ve 'er weder op kan komen en men dus geen

stuk.
9§ gevaar loopt van het Diertje kwyt teraaken,

„ en dikwils, als in een oogenblik, na veel

„ zorg en moeite , van zyn oogwit verlteken te

5, zyn; gelyk dit den Heer Reaümur, 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-

je papier neemen, dat in Kleur veel van de

^ zyne verfchilt*"

De Heer BoNNETzyne Proefneemingen op

de Plantluizen van verfcheide Gewaden 5 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 fchryven aan

de onuitputbaare Natuur. Men hadt gefield,

dat zy 't agterfte voorgeworpen werden; doch

hy bevondt , dat de Jongen fomtyds ook , met

den Kop voor,ter wereld kwamen ; gelyk Fr i s c tf,

wat onvoorzigtig , als een algemeene Regel hadt

geopperd. Voorts bevondt deeze Heer , dat

zy fomtyds maar driemaal van Huid verwillèlen.

Doch
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Doch men kwam, eerlang, tot een Waarnee- V.

ming , die de Geeften nog meer in verwarring ^$y 9

bragt; hoewel zy de Natuur wederom op 'c HoofdI

lpoor fcheen te brengen , daar deze in de Voort- SïülC*

teeling der Plamluizen als van was afgedwaald.

Na het neemen van zulke befliffende Proeven zy worden

door de fchranderfle Natuurkundigen van Euro. phrodiet™

pa , kon men naauwlyks minder doen , dan vaft-
gei

ftellen , dat de Plantluizen Hermapbrodieten wa-

* ren , of dat zy de deelen der Voortteeling van

beide Stxen in gig beflooten; terwyl de klein-

heid van deeze Iniekten niet toeliet zig , door

Ontleeding of opening van derzelver Lighaa*

men , dien aangaande te verzekeren. Men werdt

in dit Gevoelen nog meer bekragtigd, na dac

de Heer Bonnet, op de voorgemelde ma-

nier , het geluk hadc gehad , van het Jong eeper

Piamluis , dus in afzondering en als geklooflerd,

door dezelve geworpen, weder op te voeden,

en die Vrouwelyke, of liever Maagdelyke en

Nonnen - Voortteeling , te brengen tot de vyfde

Generatie; zynde de Plantluis, dus ten vyfden

maale , in eenzaamheid, en 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 Hermapbrodieten , dat is Mannetje en

Wyfje te gelyk, zyn?

Ik gaa de redeneeringen voorby , die de Jtfeer

R eaomür te berde brengt over de mooglyk-

1, Dei :jl. X. Stuk. hcid
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V. hcid of onmooglykheid der inwendige Bevrug-

XXX! v"
ting: alzo het bekend is ' dac de SIakken en

^Boofd- Wormen evenwel paaren, niettegenrtaande ie-

stuk*
<jer je Teeldeelen heeft van beide Sexen. 'e

Is zeker , dat zulks geen tegenftrydigheid fcheen

in te fluiten , en dat die Weg veel eenvoudiger

zou geweeft zyn , en oogfchynlyk dienltiger toe

vermenigvuldiging der Dieren. Evenwel vondc

men verfcheide Geleerden , die , ten uiterfte

vreemd van Onderfteltingen te maaken, hoe

vaft de Grond ook fcheen ; een ander Denk-

beeld opperden, 't welk de oplofling van die

Verfchynzel nader overeenbragt met de beken-

de Natuurwetten.

Wow- 3> Zy dagten, ('t zyn de Woorden van Reau-
Dcokbeeid. ^ mör,) dat 'er miflchien een Paaring plaats

j, had onder de Plantluizen , en veel kragtiger

„ of van meer vermogen dan die der andere

» Dieren , als dienen kunnende voor verfcheide

3, Geflagten : dat deezc Paaringen noodig wa-

„ ren , maar dat zy niet behoefden herhaald te

5 , worden, dan na eenige Generatiën: dat de

,, Werking, die de Moer bevrugt hadt, hec

„ Kind ook had bevrugt, het welke zymoeft

,, voortbrengen, en dat hetzelve dus, fchoon

9> na zyn Geboorte geen gemeenfehap gehad

„ hebbende met eeuig ander van zyn Soort,

,, niettemin , na dat het de Volwaflenheid hadc

„ bereikt, in ftaat was tot het voortbrengen

„ van Plantluizen, die miflchien na ééne en-

„ kele , of na een reeks van Generatiën
, [zon-

» der
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5> der een nieuwe Bevrugting] onbekwaam zou- V,

„ den zyn tot verdere vermenigvuldiging van
^xxi v***

„ haar Geflagt. Om kort te gaan; zy (telden, Hoofd.

„ dat de Paaring der Plantluizen mooglyk STUIU

„ van kragt zou zyn tot Bevrugting voor een

^ bepaald getal van Generatiën , en niet vcr-

„ der"(*).

Dit Denkbeeld , dat men met regt een Her- De paJlr^
fenfchim mogt noemen, veel vreemder dan^le

L
k
^^

'er 5
met reden, duizenden verworpen zyn, is N£T»

cgter thans in 't 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 dezelven , een Paaring , en buiten

twyfel ook eene Bevrugting plaats heeft. De
Eer van deeze Ontdekking was voor den Heer

Ltonnet bewaard, die onder 't waarneemen

vaa een reeks van dergelyke Generatiën of

Maagdelyke Voortteelingen der Plantluizen van

den Wilgeboom, (van een klein Soort,) om de

agt of tien Dagen voorvallende, eindelyk het

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. Part. 2, p. 373. Ed. de

Ï748 , in O&avo.

(t) A copnla Parentum foecundas nafci Filias , Neptes,

Froneptes , Abneptes , afkverant Entomologi, L 1 N N. SyJL

Nat. x. pag. 452.

Ia Deel. X. Stuk.
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V, te vinden (*). De Heer Bonnet heeft , om-

XXXTV trent den zelfden tyd , het zelfde waargenomen

Hoofd- in Plantluizen van de grootfte Soort , op de
&TüK Eiken huisvettende, 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-

fyk 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 Svveeden , 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-

(*)Lesser Tkeolog. des Inf. par LYONNET. Toni,

I. p. 50, $1.

(t) Reaümür, Mtm< Tom. VI» 2. Part pag. 380.
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Opmerkelyk is de Waarneeming van Bon- V.

N e x , dat , naamelyk , de Paaring van deeze ^v^V*
Infekten niet dan in de Herfft gefchiedt , terwyl Hoofd"

zy zig, in de Zomer, zonder Paaring vermenig- STÜK*

vuldigen : doch nog verwondelyker kwam hec, jon^wcJ^n.

in den eerften opflag, voor, dat zy in <J^Zo.fe
e

g^^
mer onder de Jongwerpende , en in de Herfft

pnder de Ëijerleggende Dieren behooren zou-

den (f). In vcrfcheiderley Soorten badt de
Geer zulks waargenomen ; maar R eaümür
meende reden te hebben om te twyfelen , of

die ronde Lighaampjes, welke zy in de Herfft

uitwerpen, wel weezentlyk Eitjes, en niet

veeleer onvolgroeide Jongen zyn. Haare re-

gelmaatige gedaante , ondertuflchen ; 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 redea

overeenkomftig , dat de Ontwindiog van de

Vrugt ,in deeze Diertjes , tegen den Winter traa-

ger gefchiedt ; en hoe zouden zy anders, mag

mea

(§) De Waarneerningen van gemelden Kamerheer, met de

Afbeeldingen daar toe behoorende , kan men in 't Nederduitfch

vertaald vinden in het V. Deel der Uitgezogte Verhandelin-

gen
9 bladz. 2$s , enz.

(f) Fariunt JEftate vivos Foetus, Autumno ponwit Ova«

ilNN. Syjlé Nat. X. pag: 452,

I, Deel. X, Stuk.
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V. men vraagen

?
haar Gefhgt , van 't eenc in 'c

XXX IV.*
ancrere Saizoen, voortplanten: hoewel Reau-

Hoofd, müü meent, dat 'er altoos, zelfs geduurende
stuk. de ftrengtle Winter, eenige Plantluizen leven-

dig overblyven.

Twyfeiing £)e £jeer Bon net wilde liever deeze Lig-

Eitjes. haampjes aanzien als een Soor: van Zakjes , in

ieder van welken een Vrugtje was vervat, tot

dat het zig in ftaat bevond om voor den dag

te komen. De groote menigte , die hy 'er van

op de Takken der Boomen voridt , 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 , befchutte voor Wryving tegen

harde Lighaamen, houdende hetzelve een poos

in de Lugt, en ten dien einde haar Lïghaam,

langs hoe meer , van agtereo opligtende , naar

dat het Jong verder uitkwam. De Eijerleggen-

de, integendeel, lieten haar Lighaam zakken

naar het Takje, waar aan dat Lighaampje ge-

hecht moeft zyn : zo dat de zorgvuldigheid van

de Natuur, om deeze oogfchynlyk zo geringe

Infekten ten nutte van haar Kroofl: te doen

werken , in deezen ook by uieftek blykbaar is

!

wa?.r toe de Wy hebben gezien , dat fommige Plantluizen

wieken?
gevleugeld, anderen ongevleugeld zyn, en de

eerftgemelden kunnen zig zeer wel van hunne

Wieken bedienen , terwyl de anderen als Voor-

beel-
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beelden zyn van vadzigheid. Dat dit geen on- V.

derfcheid van Sexc maakt , gelyk in veele an- xxxiV*
dere Infekten , is uit de Waarneemingen on- Hoofd*

betwiftelyk. Dus worden ook, door de ge* $TÜK#

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

ftaat 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 bed

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 vet*

, t r 1 1 • • menigvuldig
deeze Inlekten , zal men zig geenszins verwon- ging,

deren, wanneer men in aanmerking neemt het

getal van by de honderd Jongen , die door ééne

Plantluis van het Paapenhout werden voortge-

bragt. Indien men verder agt geeft, hoe, na

tien of agt Dagen of minder tyd verloops , ge-

melde Jongen tot de Voortteeling bekwaam zyn;

zo ziet men ligt, dat in een Maand ten minfte

drie, en in twee Maanden zes of zeven, ja

Ibmtyds tien Generadën kunnen plaats hebben
j

h deel. x. stuk. Cc waar



402 BESCHRY VING VAN

V. waar door een getal van honderd millioenen*

yxXTV* mi^*oeneD van millioenen , Plantluizen kon voort-

Hoovd-' gebragt 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 te

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-

winters
e"ge

aangenaam zyn te weeten, dat ftrenge Winters

haar zeer nadeelig zyn. Terwyl men binnens-

huis gehouden wordt door Jangduurige 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 Plant19

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 P Eonder dat dezelven bevlekt of be-

dekt zyn van deeze kleine Beertjes. Na de
e

ftrenge Winter van 't jaar 1740 • zegt Re a u-

Mini, fcheen deeze Soort van Plantluizen byna

geheel vernield te zyn : naauwlyks zag ik 'er

ééne ? en dat maar zeer laat 5 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 , gelyk van de V#

Perfiken , Abrikoozen en Pruimboomen , waren xxxivT
toen ook vry zeldzaam. Hoofd.

Men ziet de Plantluizen, in de Zomer , door
STUK

;

nat Weder ook merkelyk verminderen ; doch re infeteat"

haare grootfle Vyanden zyn , in dat Saizoen

,

verfcheidcdey andere Infekten , die *er egter

altoos niet dan te veel overlaaten. Wy fpree-

ken nu van die Wormen 9 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 Aalbefïen- 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 9 daar een dergelyke Ma-

de uit voortkomen , die meer dan de helft van

den geheelen Inhoud van haar Lyf beflagea

hadt.

Een ander Verfchynzel openbaart zig onder

deeze Infekten, het welke regt tegenflrydig

I. Deel. X. Stuk. Cc 2 j$.
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V. is. Men vindt 'er onder die gerimpeld en als

XXXI
V* *ngekromPen zyn > en welken Doktor Ge of-

Hoofd froï gifte dat de Mannetjes waren; om dac

stuk. }^ delven verpletterende door ftyve druk-

king , daar in geen Eitjes noch Jongen vondt

,

gelyk in de anderen. De Heer Reaumur,
ondertufïchen , die dergeiyken 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?

Wormea Gemelde Heer heeft een geheel Vertoog ge-

s *ïk? maakt , dat den tytel voert van Hijlorie der Wor-

men die 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- 't end,

een foort van Drietand of Pyl met drie pun-

ten , waar mede hy zig meefter van zyn Prooy

maakt. Twintig of dertig Plantluizen kunnen

bem naauwJyks tot een Ontbyt verftrekken.

Bo-

(*) Hiftoire des Vers manieurs de Pucerons* Mem/ xU
Tom. III. 2 Pact.
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Bovendien zyn 'er met Pooten, welken Re- V.

aümur noemt Leeuwen der Piantluizen, in
xxXIV.*

vergelyking en als in overeenkomt!: mee den Hoofd-

Mieren -Leeuw , of liever met den Leeuw- STUK#

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 Steekje ftaande, zig als

Bloemknopjes vertoonen, die fehynen open te

gaan , wanneer het Jong uitkomt.

Op z;yn tyd en plaats zal ik nader ipreeken

van de Huishouding deezer Wormen, gelyk ik

reeds gefproken heb f van die Maskers der Lie- t ix. su

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 , die op zyne Rug op elkan-

der ftapelende. Zie daar een Herkules, die

• |
zig

(*) Lions des Pucetonfc,

L Deel. X. stuk. Cc 3
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y. zig bekleedt met de Vagt niet van een , maar

YYY!
E
v
L,van een meD *Ste 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).

BéMieren. Onder deVyanden der Plantluizen moet men

vooral de Mieren niet vergeeten , voor welken

deeze Infekten als een Voorraadfchuur uitmaa-

Icen , welke haar op veelerley, Boomen eu

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-

(*) Barbets ou Herifïöns blancs.

(f) ZieREAUM. Mem % Tom. III. Part 2. p. 165. O-

öavo. PU XXXI. Fig% 20,21, 28,29. Ook Bonnet fut.

les Pucerens. Introd. p. 21.

(§) Les Fourmis gatent les-Arbres et en^exdrent les Pucerons.

Vindt men in 't Werk genaamd la nouvelle Malfon Ruftique.

Tom. II. p. 250: terwyl men aldaar pag. 24-8 van de Pu-

torens gezegd hack ; Les Fourmis er, font ennemie$*t les detrui*

fenU
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Reaumür heeft onder Gras -Zooden, in 'c V,

midden van een goed getal zeer kleine roode ^^J-
Mieren, verfcheide graauwe Plantluizen, van Hoofd.*

middelmaatige grootte , die niet gevleugeld stuk.

waren , in de eerfte Dagen van Maart gevonden.

Om dit Ongediert weg te helpen, worde

voorgefteld, 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

laatfle 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 Tabakswater neemen , of beftrooijen de

Boomen, 's morgens, als 'er nog de Daauw

op legt , of na een Regen , met ftof 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 (laat, met het bloote Oog, de«" L,

?
^
XI

9

r#

Ge-*>*«

fent. Dit laatfte is in zeker opzigt waar ; doch het eerfte kan

niet beftaan. De Mieren brengen de Plantluizen niet voort,

en het nadeel, dat zy aan het Geboomte toebrengen, doot

daar op te loopen , is gering. Doktor Scopoli, in te*

gendcel , zegt , dat zy de Plantluizen beminnen ; doch om&e

uit te zuigen ,
gelyk de eene Menfch den ander , hedendaags

,

20 dikwils doet, Has amant Formicd , eoque fine vifitant s

quo Homo Hominem , hoc &vo ^finpifflme, UtC p- 136,

(•f) Chomel. Huishoudelyk Woordenhuk op Ongediert*

It DEEJfe, X. STUK» CC 4
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V. Geftalte te onderfcheiden , welke io de onge* .

VVVYU*
4 vleugelde eenigermaate Luisagtig zig vertoont

,

Hoofd»' hoewel de gevleugelde meer naar een Mug ge-

stuk. ]yken. Men kan daar van oordeelen uit onze

Afbeeldingen Fig. iens, die door vergroo-

ting met het Mikroskoop getekend zyn. De

natuurlyke grootte van fommige Plantluizen

blykt nader uit Fig. 3, alwaar dezelven aan

het omgekrulde Takje van een Lindeboom

vertoond worden. Eenige verfchillendheden , in

de Geftalte van deeze Icfekten 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 ofEyrond, in fommigenby-

na half Klootrondisj in anderen langwerpig , en

van agteren eenigermaate puntig. De Bek be-

ftaat 1 als gemeld is, in een Snuitje, van meer

of minder langte. Op het Agterlyf, aan hec

end , hebben veelen twee Hoorntjes of Pyp-

jes, die opwaards (laan, 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 Reaümür twee kleine ronde rand-

*Rehords jes * waargenomen, die hy oordeelt van den
cinuUhès

welfden dienft te kunnen zyn. De Pooten zyn

dun,



DE PlANTLUIEEN 409

dün, de Sprieten in fommigen zeer lang, ja V.

langer dan het Lyf in eenige Soorten > die de- xxXÏV*
zelven agterwaards op de Rug neer leggende tloovo-

hebben.
STUK'

De Kleur is het gene de Plantlüizen wel al- verfchiiien.

lermeeft onderfcheidt* Men vindt 'er een groot
deKleur*

getal, die groen zyn ,• hoewel met veelerley

Veranderingen, van bruin, helder, en geelagtig

of bleek groen : ook zyn 'er zwarte , wiue *

Brons- en Kaneelkleurige. Zy fchynen wel

van Kleur te veranderen : alzo men in Auguf-

tus , op de Roozeboomen , 'er vindt die bleek

rood zyn of Roozekleur ; terwyl zy , in de voor-

gaande Maanden , groen waren op dat Gewas.

Op meer andere Bcornen vindt menze in de

Herfft roodagtig; daar zy, te vooren , groen

geweeft waren. Waarfchynlyk zal de over-

vloed van groen Sap , in de Zomer en 'p Voor-

jaar, haar die Kleur geeven. Bovendien zyn

fommige Plantlüizen dof , anderen glanzig : ge-

lyk dit onderfcheid duidelyk blykt, in die van

de Vlier en Abrikooze- boomen. Ook zyn die

der Boeren Booeen Fluweelagdg zwart of bruin.

Men vindt 'er, die zig als heerlyk gevernift

vertoonen, of met een glans van gebruineerd

Koper ;
gelyk die van 't Reinevaren , van de

Haazen-Latouw of Melkdiftel; benevens een

groote Soort, die fomtydsop de Eiken gevon-

den wordt, en verfcheide anderen. Daaren-

tegen ziet menze, fomtyds, op de Aalbcffeo

of elders, Parlemoer- Kleur, en als Hoornagtig

1. deej-. x. stuk. Cc 5 vaq
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V. van Huid: het welke doorgaans 3 gelyk gezegd

XXX IV.
is > een zwaare Ongefteldheid te kennen geeft.

Bocfd- De meeden zyn van ééne , doch men vindt 'er
1VK9

ook van meer Kleuren ; gelyk die van de Alft f

, op welken het wit en bruin wel gemengeld zyn.

De Veldzuuriog 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,

seorten.
De Heer ReaüMür

5
door wien aïïQ deeze

Byzonderheden waargenomen zyn , durfde eg«

ter niet verzekeren of alle de genen , die tot

byzondere Planten behóoren
9 van byzondere

Soort zyn. Hy hadt gezien , dat de Plantluizen

zig van de Alft verfpreidden op nabuurige

Kruiden , van een laffe fmaak. Ik meen ook

dikwils gezien te hebben , dat die der Boeren-

Boonen , by voorbeeld , de nevensflaande Boo-

men, veel harder van zelfilandigheid, hebben

aangelloken en befmet, L i n nje üs niettemin

heeft deeze Infekten onderfcheiden naar de Ge*

waflen , waar op zy zig gemeenlyk onthouden

;

om dat het Soortelyk verfchil zo moeielyk te

befchryven en te bepaalen was (*>

t. (i) Plantluis der roode Aalbezie-Boomen.
Aphh Ribis. T p p n
rlantluïsder ** E * "
AalbcfTen. (*) species difficile diftinguunmr , difficilius definiuntur.

Syft. Nat. X.

(t) Aphis Ribis rubri. Faun, Suec. 704. LEEUW. Are.

Epift. 90. p. S4-S. T. 548. BLANCK, In/l I64, T. 14» f.

P. E. F1USCH Inf. XI. p, 9% T. 14. B>E AU M. In/i UU
T, 22. f. 7*x©*
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Leeuwenhoek, Blankaart en v.

Frisch, hebben deeze Bladluizen der Aal- .Apdeel.

beffen waargenomen en afgebeeld. Die van Hoofd-*

Reaümür, ondercuflchen , welkeLinin^üs stok.

aangehaald heeft, onthouden zig niet op de

Aalbeflen, maar op die Boomen, welken wy
Schotfe Linden noemen* en die teParys gemeen-

lyk den naam voeren van Sycomore. Het fchytit

dat de gelykenis van de figuur der afgebeelde

Bladeren onzen Autheur bedroogen heeft (*)j

Op Plaat XXIV van Reaümur, in (Fig. 4),

is het Blad van een Aalbeffe-boom afgebeeld,
'

en de Knobbelagtigheden , daar op , aan de

andere zyde hol , weet men dat zeer dikwils

voorkomen, zynde van binnen met Plancluizen

geftoffeerd. Deeze Knobbeltjes hebben de

catuurlyke 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 derwaards

is geweeft; zo de Heer Re a om o r aanmerkt.

Zy hebben de grootte van een Luis, en zyn

in de jongheid geelagtig, in de volwaffenheid

bruinagtig groen , volgens onzen Autheur.

De

(*j In 't Syfi, Nat Ed. X, is deeze fout begaan, en in
s
t

Ctmpend. van Leiden nagevolgd In de Faun. Sues. Ed, IK

is een nieuwe gemaakt met te zetten ; Tab. XXII, Flf* $ s

èzt een Plantluis is van de Melk of Ganze cMiteK

I* Deel, X. Stuk.
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V. De Plantluizen der Schotfche Linden, m

XXxfv*.
teSendeel > fchikken zig op de Oppervlakte

Hoofd- der Bladen, nevens elkander, en houden zig
STÜK# zo (lil, dat menze niet beter vergelyken kan

,

decschotfe &*Q by een troep Schaapen of Lammeren»
Linden. ^e ^y elkander neder leggen op het heetfte

van den Dag. Zy hebben zelfs de Koppen»

even als het Wolvee 9 naar om laag geboo-

gen ; doch met dit verfchil 5 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, te kunnen

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.

tt. (2) Plantluis mn de Olme- of YpeBoomtn.
UTvm.

V
men.

e
" Op de Bladen dier Boómen 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
meQ

(2) Aphis Ulmj campcftris. F*un. Suec, 705. It. Scan*z*$*

REAUM, /«ƒ. III. T. 25. f. *-7«
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men moet zig verwonderen , dat het genoegzaam ym

daar toe zy geweeft. Men vindtze van binnen Afdeed
XXXI

V

hol en door een menigte van Plantluizen be- hoqfdI
woond , waar van de kleinere groenagtig zyn stuk.

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 y die 'er behalve de Infekten in vervat

zyn 5 zeer wei befchreeven (*). Het voornaa»

me oogmerk van dien Heer was , deeze Blaas,

agtige Knobbels te vergelyken met anderen >

die men uit China overgebragt hadt, en die

aldaar in gebruik zyn tot de Verwery. Zoda-

nigen , genaamd Basgendges of Baizonges , wor-

den ook in Perfie en de Levant, onder de

Conchenilje, tot het Verwen van Karmozyn

rood gebezigd (f).

De HeerREAüMUR, willende waarneemeü

op wat manier deeze Blaazen geformeerd wor-

den 9 vondt 'er geene voor het begin van Juny,

en zy waren toen nog zeer klein. In de klem-

den 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

toe

(*) Mem% de l'Acad Royale des Sclenc. de Parts , de 1724»

(f) BONNET, Obferv. fur les Pucerons* I. Fait, p< IZ%

Vergelecken met Pommït des Dte£ue$

I, Deel. Xt Stuk.
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V. tot dertig Jongen toe inhielden. De kleine

XXxnf'
- ^aas ^*es waren van a*-e kanten digt , niet open

'hoofd-- geiyk d -e de^ Aal bede-Bladen. Dit is eene by-
sTüK

* zonderheid, miffchien afhangende van den aart

van 't Sap of van de zelfftandigheid der Bla-

den : dewyl het onbetwiftelyk fchynt te zyn

,

r dat de eene zo wel als de andere , door eene

eitzwelling van het Blad op de plaats, die van

de Flantluis gedoken is , worden vooregebragt-

*nt. (3) Plantluis van de Pinkjterndkelen.
Paftinac&m

van de Pi nk-

ficmakeicn.i In Sweeden heeft men, op de Bladen van

deeze Plant, een Soort van Plantluizen ge.

vonden , die het Lyf groen heeft , den Kop

,

ds Spiieten, de bult van 't Borftftuk en de

enden der Pooten zwart; de Wieken wit; en

aanhangzeltjes , die beweeglyk zyn , aan de zy»

den van den Buik.

iv. (4) Plantluis van de zwarte Vlier.

Sambuci,

boom&u*
1
' ^et IS zeer gemeen > de jonge Scheuten van

onze gewoone Vlierboomen , en zelfs de Steek-

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-

(i) Aphis Paftinacx fdtlvx. Faun, Sue\ yo6.

(+) Aphis Sambuci [nigrx. Faun, S/e:. 707. Cimex exiguus

cxCms. List. Loq. 39 k Frisch. Ik/, XI. p. 14. T. 13*

REAUAf. Inf. III. T. at. Figu 5*15.
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Olmen: zy onthouden zig , naamelyk, in de o- V,

pen Lugt, en zyn daarom ook meer Toevallen vvv*5^
onderhevig. Dikwils vindt men op de kleine- Hoofö-

re, die tegen de Baft aan zitten ; eenige groo- sim*

teren; doch allen houden zy zig byna geheel

ftil, terwyl zy met haare Snuitjes het Sap uic

de Steelen of Takjes zuigen.

F risc 11 heeft wel te regt opgemerkt, dat

men deeze Soort van Planduizen ook op de

fCerfeboomen , de Zuuring en andere Kruiden ,

zelfs op de Alft ontmoet; hoeweide Kleur een

weinig verfchillende is* Zy moeten zig dan

naar allerley Soort van Sappen fchikken kan-

oen: laf, zuur en bitter, alles moet van haar

Smaak zyn* Ik twyfel uit de Levensmanier

,

Geftalte en Kleur , niet 5 of het zyn ook der*

gelyke, met welke zo dikwils de toppen van

de Stengen der Boeren^Boonen dermaate bezet

raaken , dat men die deswegen genoodzaakt is

te toppen.

(5) Plantluis van de Paticb*Planten. v,
Rumicts.

Op die Soort van wilde Water-Patich, wel-
ti

™ dera"

ke de fcherpe f genoemd wordt , van wegen de % tapmhum

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 Hoorn tjes.

(O
($) Aphis Ruraicis Lapathi, Faun» Sm* 701.

1* DEE*. X. STUK.



4ió Beschryvino van

V. (6) Plantluis der Wilde Kriftus-Oogen.

XXXIV. De Plantluïzen , op die Kruid , dat aan de

stuk!'
kanten der Wegen en Wateren , in Zandigc

vi. Lacdftreeken van Holland , vry gemeen is (*} »

te^Kriftus^
voorkomende , hebben een glimmend zwarce

oogQn. Kleur , als of zy gepolyfl waren.

jplk (7) Plantluis van de Vogelkerjen.

van de Vo-
geikerfen. Volgens den Soortelyken bynaam van onzen

Autheur, behoort dit Infekt tot de zogenaamde

Wilde of Vogelkerfen , die by trosjes groei-

jen , en niet eetbaar zyn of gegecen worden

vanden Menfch (f). Deeze Boom, naamelyk,

wordt voor den Padus van ïheophrastüs
aangezien. Die, evenwel, waar van Reaü-
Mür de aangehaalde Afbeeldingen geeft ,

kwamen op de Pruimboomen voor , welke ei-

gentlyk deezen naam voeren. Ook heeft de

Heer de Geer, in Sweeden , zyne Waarnee*

mingen omtrent de Paaring der Plant- ofBoom-

luizen , waar van voorheen gemeld is (§),

voor-

(6) Aphis Lychnidis dioicx» Syjl. Nat* X. Aphis Cucuba-

li. Faun. Suec. 719.'

(*) Lychnis fylveftris , feu Aquatïca , purpurea- ü mplcx.

C. B. Pin.

(7) Aphis Pruni Padi. Syjl. Nat. X. IUaum, Inf. III,

T. 23. f. 9, 10.

(|) Cerafus racemofa fylveftris , fruftu non eduli. C. B.

Pin,

(0) Zie bladz. 598', hier voor, en Uitgez. Verbind. V.

Deel. bladz. 255 , eaz.
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voornaamelyk in 't werk gefield op die der V.

Pruimeboomen. XXXIV.*
Van alie verfcheidenheden , welke in de Hoofd-

verandering van de figuur der Bladen doot ge-
STÜK*

melde Infekten plaats hebben , levert deeze van de

Boom , zegt R e a u m u r , voorbeelden uit ,^n:)OQ"

die van zeer eenvoudige oorzaaken afhanglyk

zyn. Wanneer zy zig neerzetten op een Blad,

dat reeds tót zyne grootte en" vaftheid is ge-

komen, zo blyft deszelfs figuur onveranderd:

maar ais de Bladen, waar op zy zig neerflaan,

nog jong en teder zyn; gelyk in 't Voorjaar,

wanneer de Boom eer ft Bladeren krygt; als-

dan ziet men aan denzelven byna niets dan

zulke Bladeren , welke aan twee kanten , bin.

nenwaards, naar de middelrib zyn opgerold,

en waar binnen zig eenige Plantluizen gehuis-

veft bevinden. Op die Bladen, integendeel,

welke vlak gebleeven zyn , bevinden zy zig

,

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*

Waarfchynlyk zal dezelve dienen , om te fter-

ker te kunnen zuigen, doordien zydus, mee

de Snuit , dieper in het Blad doordringen.

(8) Plantluis van de Rooze-bocmen. vrrr.

.L I N- van ^e r00 ,

(8) Aphis Kofx. Syft> Nat, X. PvEAÜM, In/. UU T. zi^e-boomcö,

f. i-4*

X* DJSEL. X. STUK- D i
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V. L x n n m u s fchryfc aan deeze de Woonplaats

XXXIv" toe *n ^e ^^e °^ Hondsroozen
, en wel aan

Hoofd* dcrzelver Takken , geevende 'er zwarte Hoor-
SÏÜ|C

* nen , en Sprieten aan , byna zo lang als 'c Lyf,

dat groen is of roodagtig, mee de Knietjes der

Pooten zwartgroen. Reaümür merkt aan ,

dat men , in de Maand Auguftus, op de Roo-

zeboomen , Planiluizen vindt die bleekrood,

ja fommigen Rooskleur zyn ; doch in de vroe-

gere Maanden niet dan groene (*).

^ix ' (9) Plant! uis van de Linde-boomen.

van deLin-
den. Door Frisch zyn deeze Infekten, onder

&g- h +> ^en Daam van Boom.Wadluizen op de Linden,

waargenomen, en dus befchreeven. De Man-

netjes , zegt hy , zyn geelgroen , doch hebbea

een dubbelde ry van zwarte vlakjes op de Rug,

en zwarte Sprieten , ieder uit vier Leedjes be-

ftaande. De Schenkels aan de Agterpooten

zyn voor een derde deel zwart; de Oogea

fchoon hoog rood. De Jongen zyn witagtig,

en op de Rog getekend met twee ryën van

zwarte Stippen , als ook ééoe op ieder zyde

;

op het Halsfchild vier Stippen , in 't vierkant

geplaatft , en op hec Voorhoofd twee flreep-

De Geftalte, welke hy aan deeze Plantlui-

zen

(*) Vergelyk bhdz, 409, hier voor.

(9) Aphis Tilix Europix, Syft, Nat. X. Pediculus arboreus

Tilis. FRISCH. Inf. XL p. 13. T. 17, REAü M. Inf. UI.

T. 23. f» 1-8.
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zen geeft, is vry langwerpig, daar de Afbeel- V.

ding van Reaümur haar gelyk in Fig. f, XXXIV
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 uitgezoo.

gen zynde door deeze Infekten, 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 Kurketrekker aanneemt, onder de uit-

(chietende Bladeren , die hetzelve bedekken.

De Plantluizen zyn aldaar meeftendeels aan de

holle zyde gehuisvefl, en worden door deeze

bosjes van Bladeren befchut voor Regen en

Zonnefchyn. Iets dergelyks kan men aan de

toppen der Aalbefleboomen 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 5 op derge*

]yke wyze , en waarfchynelyk door de zelfde

oorzaak , Slangswyze omgedraaid.

(10) Plantluis van de KooL x.

Van deeze Plantluizen, diezig aan deagter-
vaudcKoo!'

zyde

(10) Aphis Brafïk* oleraces. Syjf. Nat. X. Pcdiciilus

$ia&cx. Frisch. lp/, XI. p. 10. T, 5. f, i S ,

I. Düejl. X. Stuk. Dd 2
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STUK

V. zyde der Kools. bladeren onthouden, en de

XXxTv
B5aden doen £eel worden, fpreekt Frisch

Hoofd.' omflandig, zeggende, dat men cjezelven , on.

der het Landvolk, aanziet vooreen 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.

Nymph&&>
der Water-
planten.

XI.
Cracc*.
vin de
"Wikken,

(n) Plantluis van de wilde Wikken*

Een Onkruid, dat op de Bouwlanden, on-

der 't Koorn groeijende , gevonden wordt , le-

vert deeze foort van Plantluizen uit, die het

Lyf Eyrondagtig , gerand , Loodkleurig zwart

en als met Meel befprengd hebben.

xn.

van de

Mélkdiftel»

(ia) Plantluis van de Melkdijicl.

De Heer Reaümür hadt op de Melkdif-

tel , een zeer bekend Wild Gewas , dat overal

,

waar men het kwetft, een Melkagtig Sap uit.

geeft,

(n) Aphis Viciar Cracc*. Syft. Nat. X.

(iz) Aphis La&iics. Syjl, N*t< X, RUUM, Inf% HI%

T, ii. f. 3. 4- 5%
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geeft y een byzondere foort van Luizen waar- v.

. genomen , die een klein Vliezig ftaartje , dat ^DEEU

opwaards omgeboogen was , en langer dan in Hoofd-

de meefte andere Soorten , droegen. Onder STÜK*

deeze waren eenigen dof zwart, anderen glanzig

van Kleur. L

i

n n je ü s haalt Reaümür aan

,

doch fchryft deeze Plantluizen , miflchien by

mistafting , aan de Salade toe (*).

(13) Plantluis der Diflelen.v 0J J xi ir.

Die foort van Plant , onder de Diflelen be- derDifteicn.

hoorende, welke men in Noord-Holland , ge.

meenlyk, Stekels noemt (t); voedt een foort

van Plantluizen, welke bruin is van Kleur,

met zes ryën van verheven flippen op de Rug,

(14) Plantluis der Doornen.
XIV.

Deeze onthoudt zig aan de Steelen der Door- deerne*
nen , zynde geheel Koperglanzig zwart.

(15) Plantluis van
9
i Reinevaren.

°P ^ xv.
Tananti.

(*) Ik zeg, miiTchien by mistafting, en waarfchynlyk wel van 't Rei-

zo : aangezien hy 'er zelfs byvoegt .• habitat in Laftuca O/f- nevaren*

TAcea. Nu is 'er, onder de Soorten van Laffucx, by hem,

geen eene met dien bynaam bekend , en wel een Soncbus Ole-

raceus , dat is, onze gewoone Melkdidel. In Faun. Suec.

Ed. II. heeft zyn Ed- deeze Soort geheel overgefbgen.

(13) Aphis Serratulae arvenfis. Faun, Suec. 713. ƒ/. B*g&t£$

307.

(f) Carduus Vinearum repens, Sonchi folio. C. B. Fin,

(l-f) Aphis Carduï. Faun. Suec. 714»

(15) Aphis Tanaceti vulgaris. Syfl. Nat. X,

J, Deel. X. Stuk, D d 3
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V. Op de Bladen van 't Reinevaren ontbouJc

X^xiv. ziS eeü andere Soort van Plantïuizen, dan die

Hoofd aan de Steelcn van dit Kruid gevonden wordt,
S1ÜK

* zynde verfcheide Planten gemeen. De eerfl>

gemelde is ros van Kleur, met de Sprieten en

Pooten bleeker, de Hoorn tjes , van agteren,

bruin.

AhfZln W9 Plantluis van de Alfl.

van de Alfh

De Alfl: of Alfem, wegens haare uitfteeken-

de bitterheid zeer bekend 9 voedt Plantïuizen

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. O 7) Plantluis van de Wilde Jacéa*

eJacea
' Aan de Steelen van de wilde Jacéa, die ge*

meenlyk de Zwarte genoemd wordt , vindt men

deeze Plantïuizen , die zwart zyn , met het ag-

terfle van het Lyf uit den bruinen roodagcig

,

en de Wieken wit.

xviii. (18) Plantluis van de Berkeboomm.

keu. Deeze Soort vindt men , doch niet zeer veel

,

op de Berke-boomen in Svveeden. Zy is zeer

klein , en heeft het Lyf bleekgroen , met vier

zwart-

(tt) Aphis Artemi&s AMïnthii. Faun% Sxec. 715.

(17) Aphis Centauren Jicéx. Faun, Sueem yi6»
1

(n^ Aphis Betnlx albce. Faun. Succ% 717,
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zwartagtige Stippen aan den rand van ieder In- V.

fnyding, wederzyds. . ^XIV^
HooFi>

(19) Plantluis van de Eiken. . stuk*

Deeze komt voor , ónder den naam van Réoris.

Plantluis der Eiken, die zwart is, met afge- ken.

fleeten zwarte Hoorntjes op het midden van

't Agterlyf. Zy is taamdyk groot, en ont-

houdt zig op de takken der Eikeboomen. Het

fchynt die Soort zyn , waar van do Heer Bon-

net zegt, dat dezelve, in zeker opzigt, de

Olyphant der Plantluizen genoemd zou kunnen

worden. Hy hadt 'er, gezien, met het Lyfzo

groot als dat van een gewoone Vlieg , en mis-

fchien nog grooter. Zy leeven , zegthy, 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 allergemeenft* voornaame-

lyk omtrent de Maanden Oktober en Novem-

ber. Haar Kleur is, kort voor de volwaffenheld

,

donker-bruin 5 met de Pooten , Sprieten en

Snuit , roodagng of Kafranje - bruin. ïri plaats

van Hoorntjes hebben zy niet dan twee ronde

Knobbeltjes. De langte van haar Snuitje is

omtrent twee derden van die van 't Lyf. Men
vindt 'er gewiekte en ongewiekte onder,- gelyfc

in alle de Soorten van deeze Infekten (*). Gs«

OF»

(*) Obferv. fut les Pucerons. Part. I. p, 119.

(19) Aphis Quercus Roboris nigra^ corniculis obfoletis atris

jnedii Abdoininis. Syft. Nat, X.

i. DEEL. X. STUK. D d 4
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STUK.

S89.

V. offroy zegt, dat hy onder zyne Plaotluïzcn

XXXIV."
van ^eD Kikeboom-, die van Kleur zwart-bruin

Hoofd, waren , geen gevleugelde gevonden hadt £*).

•Gemelde Heer deeze Plantluizen, die een

zonderlinge (lerke Reuk hadden , met een Ver-

grootglas befchouwende , bevondc, 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

f ziebladz, jk de Hiftorie van befchreeven heb f : te wee»

ten met het agterfte om hoog te ligten , en haar

agterfte Pooten te beweegen. Hy bevondt

ook* in deeze groote Planduizcn, 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-

„ r.a 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

3, een Leger te verdryven van groote Mieren

,

„ die dezelven aan alle kanten omringen, en

„ naar 't Aangezigt druppels zenden van een

„ bytend Water, 't welk daar op de zelfde

9i indrukking maakt, als zeer kleine Naaldjes

„ doen

(*) Wfi. des Inf. env. Paris, TOM. I. p. 4S>5<



DE P L A N T L U J Z F N. 435

5 , doen zouden. Wanneer men zig eenigen V,

„ tyd verledigt, om de Takken des Eikebooms, ^yiv
„ dus met onze grooce Planduizen en Mieren Hoofd**

„ bedekt, te bekyken, zal men een zeer ver- STUK*

„ maakelyfc Schouwfpel zien. Men zal eeni-

^ gen, van deeze Planduizen, als 't ware | de

3 , Mieren zien willen beletten haar agterfte

„ te naderen : men zal ze haar Lyf beurtlings,

„ en zeer vlug, dan over den eenen , dan over

„ den anderen kant, zien fmyten, terwyl zy

„ alleenlyk op de Voorpooten ruften ; vervol-

,3 gens haar ageerde zeer hoog opligtende , en

3, met alle haar kragten tegen de Mieren aan-

„ (looiende. Op dergelyke manier zal menze

3, met pleizicr zien balancceren ,om haarSnuic-

33 je uit de Schors te wrikken."

(20} Plantluis der Eiken, met een zeer lange XXn

Snuit. ^B
UTTmet ac lan-

ge Snuit.

De Heer Bonnet hadt, onderde Plant- pulxxxu.

luizen van den Eikeboom, nooit gevonden met
2i

's ' u

een zo lang Snuitje, als die, welke de Heer

Reaumur 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 overmaaug lang, dat het end , wan-

neer

(20) AphisQuercus, Proboscide longlfïïma. Reaum.. lrj\

III. T, 28, f. 5-Ü-.

I. Deel. X. Stuk. Dd J
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V. neer zy onder den Buik agterwaards omgeboo
'^' gen legt, wel eens of twee maal zo lang, als

Hoofd' 't Lyf is, agter ukdeekt , en als 't ware een

stuk. Staart maakt, die aan 't Infekt een zonderlinge

Vertooning geeft* Het is, in onze Afbeelding,

Fig. 5, dus by vergrooting vertoond, en gelyk

het zig bevindt in 't 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:

eenige Klooven waren, by welken de Mieren

zig ophielden 9 en daar in kroopen. Derhalve

de Bad opligtende, die hier en daar een weinig

van het 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 , vlak en niet overend (taande.

In getal evenwel fchooten deeze veel te korc

by de ongevleugelde , die kleiner waren , doch

veel grooter dan de gewoone Plantluizen , en

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 voorde Pooten , v*

en wordt van het Infekt, langs den Buik, ag- AF&EEt,.

terwaards geleid , fïcekende aldaar zeer veel Hoofd.*

uit, terwyl hec end opwaards is omgekromd. stuk.

Men kan hier uic een denkbeeld maaken van

hec gebruik, daar dezelve toe dient. Het In-

fekc, naamelyk, zig tuflchen het Hout en de

Schors van den Boom bevindende , kan dus

daar gebruik van maaken , om Sap uic de Schors,

die boven haar is , te zuigen : terwyl de inkor-

ting van dit Werktuig, tot de langte van hec

Lyf of iets meer , hetzelve wederom in ftaac

ftek , om van die Snuit nederwaards gebruik

te maaken. Onverbeeldelyk konftig is 5 ten

dien einde, het famenftel van dat Snuitje , ge-

lyk men dit uic de Afbeeldingen , welke de

Heer Reaümür daar van geeft f kan na*

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 eenc

gedeelte dikker dan het andere, en het endje,

waardoor de zuiging eigentlyk gefchiedt, ui-

termaate dun en fyn; zo dat men, met hetal-

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 doorfchynende,' behalve twee

bruine Vezelen, die men daar binnen gewaar

1, ï. deel. x. stuk. wordt

,
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V. wordt , en dienen kunnen , 't zy als Zuigers ,
%
t

yvyfv zy a 's ^pterea tot inkorting en verlanging

Hoofd! van dit Werktuig.

si uk.
>' Indien de Snuit, die wy komen te onder-

„ zoeken ,
('t zyn zyne Woorden 3 ) aan ons

„ Infekt ontbrak, zo zou men 'er een andere

9, aan geeven. Het end van zyn Kop loopt in

„ een dikke Vezel uit , welke door de plaat*

„ zing zeer gelykt naar de gewoone Snuiten ,

3, en in langte daar mede overeenkomftiger

„ fchynt te zyn. Dit Deel legt op bet agter-

„ end van de Snuit, in een Geutje, dat , als

3 , 't ware, uitgehold is, om hec in te neeraen,

„ en men kan bet niet dan door opligting in

„ zulk poftuur houden , gelyk het zig in Fig.

5, 5. vertoont. Miffchien zou men kunnen ver-

9y moeden, dat hetzelve dient om 't Vogt, het-

>5 welke door de groote Snuit ingezoogen is,

,, op te flurpen, en ter beftemder 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 maakzei

3 ,
onderftelt, inDeelen, die ons 3 door de kleio-

„ heid, het Oog ontglippen ".

% De beweegreden , die de Mieren hebben om

„ de andere Plantluizen op te zoeken , is ook

„ de gene , die haar deeze naloopen doet.

3, Zy werpen, door haarAgterfte, een Water

3, uit, dat waarfchynlyk buikerig is; ten min-

3, (te is het zeker % dat de Mieren fmaak daar

» ia
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„ in hebben. Ik heb een Mier een druppel V.

,, daar van zien inzuigen, welke de Piantluis xxxiv"
„ uitwierp , en die nog aan haar Agterfte zat: Hoofd*

„ de Mier liet niets daar van over.
$TÜK'

i

(21) Piantluis van de Pynboomen. xxi.
Pini,

Deeze , onthoudende zig op de wilde Pynboo* ^^
ynbo°"

men in Sweeden, heeft deAanhangzeltjes, die

in fommigen, gelyk in de laatfte Soort, ge-

beel ontbreeken , zeer kort.

•

{22) Piantluis der Wilgen. xxn.
Salieis.

Op deeze Soort ftelde de Heer Lyonnet d
n
er wü"

zyne voorgemelde Waarneemingen f in 't werk ,
-f
Biadz.357,

waar door hy, gcvallig , 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 kant

en 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) Piantluis van den Ratelaar. xxm.
p&puii

Op de Bladen van die foort van Popelieren,^af
emRa"

de Ratelaar genaamd 3 onthoudt zig deeze 9

wel*
(xi) Aphis Pini Sylveftris. Faun. Suec. 715.

(22 Aphis Saiicis. Re AU m, ïnf. III. T. 22, f, i,

(23) Aphis Populi tremulx. Syft% Nat, X,

L Deel, X. Stuk.
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V. welke hetLyfEyrond, bleckbruin, zeergroor,

X^xïv en aan ^cn ranc* ract witte Stippen heefc, zon-

Hoofd- der Hoorntjes op 't Agterlyf. Behalve deeze,
stuk.

^je zjg p ^Q Bladen van den Ratelaar onthoudt

,

heefc men , in Sweeden , nog een andere , aan de

Takken en Stam van dien Boom waargenomen

,

welke het Lyf bruinagtig, geracd , en de Sprie-

ten geelagcig heeft, doch door deo Ouderdom

van Kleur verandert (*).

xxiv. (24) Plantluïs der zwarte Popelieren.
Burfaria» •

popeSi. De Latynfchc bynaam , die aan deeze Soort

pi. lxxxil gegeven wordt, is afkomftig van de Beursag-

*' tige Knobbels , waar in dezelve op de zwarte

Popelierbo3men huisvefténde wordt gevonden.

Verfcheide Autheuren hebben haar gekend en ,

doch zeer onvolkomen , befchreeven. Wy heb-

ben de Afbeelding , Fig. 6 , van den Heer R e-

aumür ontleend, die deeze Infekcen
,
gelyk

de anderen , zeer naauwkeurig nagegaan heeft

,

en daar van aldus fpreekt.

" Op deeze Boomen ontdaan verfcheiderley

„ Soort van Gallen : men heefc 'er die door-

„ gaans afkomen van de Steekjes der Bladen

,

„ of ook van de jonge Takjes : fommïge zyn

„ rond,

(*) Aphis Populi tremulz ramorutn. Faun, Suec, Ed. II.

p. Z6X,

(zt) Aphis Populi nigrae. Faun. Suec. 13 $ 5. It, Scan, 3 il.

SWAMM. BibL 45. f. 22-2$ u HOFFM. Alt. Hort, 5*.

REAUM. /«ƒ. IIT. T. 27. f. g. h. S E B. Muf. \ T. 37- f- 3.

Amb. Hm, T. s>s. Merian, Eurtp.lt p. 15. T. 42,
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I

„ rond , anderen langwerpig en een weinig o- V.
Afpffx*»

„ ver de eene zyde krom: ja men heeft 'er die xxXiV.

„ zig als Hoornen vercoonen. Die ik laat in Hoofd-

„ 'de Herffl opende , waren altyd wel voorzien

„ 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 Steekjes der Bladen,

,, zynde, in het midden van September, zeer

„ .vol van zulk Ongediert. Het byzondere, dac

„ ik 'er in waarnam, was, dat zyeen Slangs-

„ wyze omdraaijing hadden , met een Naad in

„ 't midden, welke zig fomwylen opent, om
„ uitgang te verkenen aan de Infekten. Ook

5 ,
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 Schroefswyze gedraaid,

„ met de randen cp elkander gevoegd, Som-

„ mige Steekjes der Bladen , aan welken zig

„ deeze Blaasjes niet bevonden , waren niette*

„ min omgedraaid".

"De andere Gallen , welkedePlantluizenop

„ de Popelieren veroorzaaken, zyn op het Blad

„ zelf, en akyd 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-

i; Deel. X, Stuk» j, zy*
V.



43* BescHryving van
V. „ zyden van de Rib, een weinig uitrekt, gaat

xl&it* " (^ c Spleetje, dat zig als een Streep vertoon-

Koofd* ,5 de, open ^ en ontdekt de holligheid , waar
stuk, ^ j n 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 weder toe , en de Infekten zyn even

,, zo beflooten als voorheen. Twee Zoomen,

5 ,
veel dikker dan het overige van het Blad,

3, die tegen elkander fluiten , zyn oorzaak van

33 dit verfchynzel ".

" Nog een andere Soort van Luizen onthoudt

33 zig op deeze Boomen, die Blaazen maaken

33 van het Blad zelf, veel grooter dan de voor-

3, gemelden , en welke men eigenlyk Beurs-

3, agtïg kan noemen* Het Blad wordt , met

3, de randen tegen elkander, famengevouwen

„ en dus vaft gelymd; zo dat de Oppervlakte,

„ die bevoorens de onderde was , de binnenfte

,> wordt, en de Wanden uitmaakt vaneenHol-

„ te, dikwils byna drie vierden Duims wyd.

„ Deeze , dus gevouwen , Bladen hebben hec.

„ groen noch ook de gladheid niet van de an.

„ deren : zy zyn bezet met een groote menig-

,, te van Knobbeltjes, op 't grootlle als Spel-,

„ dekoppen en roodagtig van Kleur
t
welke de

„ oorzaak zyn van het famenvouwen der Bla-

5, den. De Infekten , naamelyk , taften in 'c

,, eerft de jonge Bladen aan. Ik heb 'er kleine

>, gezien, die nog niet geheel toegevouwen wa^

5, ren , hebbende bvxa haare natuurlyke groen-

3, heid
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>5 heid> en daar in vond ik niet meer dan twee V.

3 , of drie zeer kleine Plantluisjes , op de onder-
xxxlv'*

„ zyde van het Blad nevens de rniddelfte Rib, Hoofd,

„ maar op verfchillende afftanden van de en- STÜK»

„ den. Met het bloote Oog, en nog beter

„ met een Vergrootglas, wierd ik toen, aan*

„ de andere zyde van het Blad, kleine Puk-

„ kelt jes gewaar, die geelagtig of bleeker groen

„ waren dan het overige. Deeze kleine Knob*

„ belagtïgheden waren het, die groeijen moes-

„ ten en dus het Blad dwingen om zig aldaar

„ meer uit te rekken dan elders, noodzaaken-

„ de daar door de beide randen, om eikander

5 , te nadert n. De gemelde kleine Uitwasjes,

„ of, 'cgeen het zelfde is, deSceeken diedezei-

3, ven veroorzaaken, moeten dan welregelmaa-

,, tig verfpreid zyn, aan ieder zyde evenveel,

„op dat de randen zo juid mogen famen

„ komen en zig vereenigen, als zy gemeenlyk

„ doen. Hec gebeurt, evenwel, dat een der

„ helften voorby de andere uitdeekt , en dat

,

„ op fommige plaatfen , de randen van het

„ Blad niet fluiten. Doch het gene , daar hec

„ hier allermeed 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 Gilletjes geformeerd zyn.

Het een en andere blykt in Fig. 6 , van onze

Afbeelding, waar van het bovenfte gedeelte

de fumengevouwen Bladen , hec middelde een

it deel. Xi stuk. E e Zak
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V* Zak of Blaas , daar van geformeerd > met een

*yxïv* meD*8ce van Knobbelagtigheden,*en het onder-

Hoofd.* fte twee zogenaamde Gallen, na dat het ge-

stük.
iieei van geftalte veranderd is , vertoont. De
Plantluizen, die daar in huisveften, gelyken,

volgens ReaumüRj zeer, naar de genen die

de waare Gallen van den Popelierboom bewoo-

nen : te weeten , zy zyn bedekt met een Ka-

toenagtig 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.

xxv. (25) Plantluis van de Brandenetekn.
Urticd.

Sdcï?
" °P de Brandenetelen , in Duitfchland, is

door den Heer Forskaol een Plantluis ge-

vonden, zynde van de grootften in dit Geflagt

,

geheel wit en als met Borftels bedekt, van on-

deren met een witte Wolligheid, van agteren

zeer ftomp. LiNn^üs twyfelde, of deeze

tot dit dan tot het volgende Geflagt t'huis te

brengen ware. Zyn Ed. heeft niettemin daar

toe ook betrokken, de witte Bladluis op het

Moederkruid , welke Frisch zo omftandig

befchryft.

MripiicU.x in de tweede Druk van de befchryving der
vandeWiide _ „
Melde. Sweedfche Dieren, wordt thabs met alleen van

de Plantluis der Schotfe Linden gewag gemaakt *

maar ook daar by gevoegd een Plantluis van de

wilde

(zs) Aphis Vit'icx; alba tasttta^pgOift ttWKBWi f »IS6»,
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wilde Melde , die aan de 'Zee-Stranden groeit , V.

v/elker Bladen, door dezelven , overlangs, tot ^l1^
Cylfodertjes worden famengerold, waar in zig Hoofd-

groene Flantluisjes 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-
froy veertien Soorten van Plantluizen waar-

genomen, die hy dus onderfcheidt.

1. Plantluis van de Olme- of Ypeboomen.

2. —-—•? van de Effchen , zwart en groen

bopt.

3. » van den Vlierboom , geheel

blaauwagtig zwart.

4. — van de Eiken , zwartagtig bruin.

j. — ,—_ van de Schotfe Linden, groen

met zwarte Vlakken.

6. — van de Linden, met de Wie-

ken , Sprieten en Pooten,

zwart geftippeld.

7. —

•

van de Berken , met de randen

der Ringen van 't Agterlyf

,

zwart geftippeld.

8. * " van het Reinevaren, bruin, met

het Agterlyf zwartblaauw, van

vooren groen.

p. — van de Zuuring, zwart, met

een dwarfe groene Band.

jo. —- van de Pruimboomen.

11. ——- van de zwarte Popelier, Wollig.

X. Dïel. X. Stuk, Ee 2 12.—
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V. 12. van de Beuken, Wollig.

xxxfv
I3

'

— "— van de Melkdlftel
'

met eeö

Hoofd* Staartje.

tuk.
Izj #

mmmtmt van (je Boomfchors, met eea

lange Snuit.

De meeden. van deeze Soorten komen over-

een met die van Sweeden, en zyn dus reeds

befchreeven. 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-

gewaffen, aangetekend.

xxxv. hoo/dstük,
Befchryving van 't Geflagt der Bladzui-
gertjesj waar van fommige Soorten Bat

taard - Plantluizen en ook wel Blad-Vlooijen of

Blad-Motten , genoemd worden.

Naam. |k geef den naam van Bladzüigêrt-
.

-*j es aan de Infekteo, welke de Heer Lin-

kje u s 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 aan de Bla-

den, en zo dikwils niet aan de Steelen of Tak-

jes , als de Plantluizen. De naam van Ziertjes %

dien 'er fommïgen aan geeven , is geheel onbe-

paald. Men zouze ook Bladvlooijen of Plant"

vlooijen kunnen noemen, dewyl zy fpringen,

ea daar in van de Plantluizen verfchilien ; doch

des
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den naam van Plantvloo heb ik , met meer v«

©vereenkomft, toegepaft op een ongevleugeld XXXv!
Infekt f- Geoffroy, evenwel, gebruikt Hoofd-

het woord Pfylla , het welk daar van afkom-
STÜK:#

f Zie 't IX.
ftig is. Voorts moet ik nog berigten, dat he c stuk.

T-v T o cl 7 t y T

Diertje van de Scharlaken- Bezien f, waar de '" "

eerftgemelde Naam zyne afleiding van heeft, cformes

niet tot dit , maar tot het volgende Geflagt

behoort.

De Bladzuigertjes, dan, hebben haar Snuit- Kenmerken;

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 ovcrend; zy leg.

gen fchuins afloopende of Dakswyze. Het

Borftftuk is , in deeze Diertjes, bultig en zy

hebben , als gezegc 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 (^lig* io) Het Masker.

heeft zes Pootep en gelykt naar het Gevleu-

gelde ; doch is langwerpig en vry traag in 't

loopen. De Pop verfchilt 'er van, door twee pl.lxxxit*

platte Knoppen, die van het Borftftuk afko-^* 9 * 11 '

men , en de Wieken influiten , welke men ver-

volgens aan 't volmaakte Infekt waarneemt.

Op (Je Planten komen dikwils zulke Poppen

voor, aan welken de twee ftompjes van het

Borftftuk een breede en zeldzaame figuur , en

I, Deel. X. Stuk, E e 3 een
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V. een zonderling aanzien geeven. . Wanneer dee-

XXXV* ze PoPJes aan de Vera°dering toe zyn, blyven

Hoofd- zy onbeweeglyk onder eenige Bladen , daarzy
stuk.

zl-g aan hechten: alsdan fplyt haar Huid op den

Kop en het Borftfluk, en het volmaakte Infekt

komt 'er Gevleugeld uit te voorfchyn , laatende

op het Blad de afgeworpen Huid ; hoedanigen
5
er dikwils veelen aan de onderkant der Vyge-

Bladeren te vinden zyn.

Eïgenfchap- ®e algeme'ene Eigenfcbap van de Bladzui-

pen. gertjes is dan , dat zy Vliegen en Springen

kunnen : doch dit laatfte 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 ; gelyk

fommigen een Suikeragtige witte ftof , naar

Manna gelykende, van agteren uitwerpen, die

• men zelfs kan verzamelen. De meeften zyn

Wollig of met Dons bekleed, en dit doet 'er

fomtyds den naam aan geeven vanBlad-Motten;

gelyk dit in de Afbeeldingen (Fig. pen il,)

blykbaar ïé.

soorten Het gene, verder, de byzondere Eigen-

fchappen van deeze Infekten" betreft , zal bly-

ken uit de befchryving der Soorten, welken

LinnjEüs 'er veertien heeft, die hy, even

als in 't voorgaande Geflagt, alleenlyk door

de Gewaflen, waar op zy voortkomen, onder-

fcheidt. Men vindc 'er eenigen onder, wel*

ken de Heer Reaümür onder den naam van

Faux-
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Faux • Pmerons , dat is valfche , onechte of V.

BaftaardPlantluizen, befchreeven en afgebeeld AJ^J?AAAV.
heelt. Hoofd-

STÜR.

(i) Bladzuïgertje wnHaairagtig wild Gras. i.

Op zekere Soort van Gras , met zeer fmalle Van* heT*

en als Haairagtige Bladeren , het welk in Bos-
Gras#

fchen en Wilderoiffen of op Steenagtige plaat-

fen groeit, door de buigzaamheid van zyne

Steelen kenbaar zynde (*) , onthoudt zig een

Bladzuïgertje, dat de grootte heeften 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 (lomp 9

en!, zo wel als 't Borftftuk, graauw,met witte

Streepjes': de Wieken zyn Waterig, bruin ge-

aderd.

Het Ichynt my toe, dat, in veele opzigten 5 der stesncn,

met deeze Soort overeenkomftig is datBeeftje,

het welk Geoffroy noemt de Pfylla der

Steenen (f)« Dit hadt de langte van omtrent

een tiende Duims, en was helder bruin, met

eenige zwarte flippen; op de Wieken , # die

door*

(i) Chermes Ataflexuofce. Syft. Nat, X. Gen. 200, Chermes

Graminis Faun, Suec. 693.

(*) Graraen nemorofum paniculis albis , Capillaceo folio.

C. B. Pin. Aira flexuofa. LlNN.

(t) La Pfylle des Pierres. Hij?, des Inf% Sec. p. 48 s.

1. ©EEL X. STUK, E e 4
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Vhm
de: Olmen,

440 Beschryving van
V. doorfchynende zyn , bruin geaderd en gevlakt.

XXXV.
UMen v]n^ hetzelve

>
ze§ c hY > in de Herffl

overvloedig op de oude Muuren der Huizen

alwaar het zyn Voedzel fchynt te raapen van

een Soort van Mos , die de Sceencn groen

maakt , welke dikwils byna geheel bedekt zyn

met zodanige Infekten, gevleugeld, en onge»

vleugeld of in de (laat van Masker»

(2) Bladzuiger
t
je van de Olm- of Ypebop*

men,

Binnen de omgevouwen of omgekrulde Bla-

den van deéze Boomen vindt men, benevens

en onder de Plantluizen, .eenigen van dit Ge-

flagt , wier Masker rondagtïg en Afchgraauw

is met verheven zwarte Stippen 9 bedekt met

een groote menigte van witte Wolligheid.
«

(3) Bladzuigenje van het ruige 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 fameogeboogen

Bladeren, waar in zulke Ziertjes huis vetten.

ITT.

Cerafïi:.

van het

ruige

Muur.

IV.
Pyri.

der Peere*

boomen.

(4) Bladzuigenje der Feereboomen.

LlN-

(z) Chermes Ulmi campeftris. Faun % Suec. 69+*

(3) Chermes Ceraftii vifcofi. Faun. Suec
m 695.

(*) Myoforis five Aliïnc hirfnta altera vifcofa. C„ B. Pin

(4) Chermes Pyri communis. Syft» Nat. X.
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LiNN-ffius hadt van de Plantluis der Peere- V.

boomen geen gewag gemaakt , niettegenftaande ^?J?

®

L•

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 de

Afbeelding geeft. Vervolgens befchryfe hy de

Knobbelagtigheden, die op de Bladen der Ap-

pelboomen en Aalbefleboomen ontdaan , en

dezelven niet alleen dikker maaken , maar ook

van Kleur doen veranderen.

De Heer Doktor Bast er, te Zierikzee,

heeft my eenige Peerebooms - Bladen gezon-

den, die aan de agterzyde met zekere Schurfc-

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 eyd en mis-

draagen. Millchien zal zulks door het fteeken

van dergelyke Infekten veroorzaakt zyn.

Die van den Peereboom hebben , volgens

onzen Autheur, het Lyf graauw; het Agterlyf

kort met witagtige dwars-ftreepen ; de Wieken ,

aan den Rug-rand , met een donkere Stip.

(5) Bladzuigertje van den Palmboom* v.

(*) Mem, Tom. III. 2. P. p„ 23, O&avo.

(s) Chermes Euxi. Syft. Nat. X. REAUM. In/. III. T,

ft*, f. I.-I4. i *

I. Deel. X. Stuk* E e 5
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V. De Heer Reaumür geeft een omftandige

XXXv" ^e ĉhryviDS van zekere Baftaatd-Plantluizen ,

Hoofd- die zig , in Vrankryk , op de Palm onthouden ,

stuk* en van weiger arbeid , om zig te verbergen

,

n. lxxxil onze Afbeelding een denkbeeld geeft. Men
*fe..7» *• vindt, naamelyk, zegt hy, aan *c 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 buitenfie van het Bolletje , dat

van binnen ten deele met kleiner Blaadjes is

gevuld, die ook' fcheppende ftaan, en in 't

middelpunt een kleine holte overlaaten , welke

tot huisvefting voor deeze Infekten dient.

Deeze Bolletjes open doende tegen het be-

gin vanMey, vindt men in allen Baftaard-Plant-

luïzen 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

Suikeragtig 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 veele Diertjes

kon-



V.
Afdeel.
XXXV.
HoOFD-
STUK*.

de Bladzdiobrtjks. 443

konden wel de grootte van een Erwt , ieder op

zig zelf , uitleveren.

Dit Bladzuigertje onthoudt zig , volgens G E-

offroy, in Vrankryk ook op andere Boo-

men , die altoos groen zyn. Hec Masker, daar

wy van gefproken hebben , is altoos met een

dikke Wolligheid bedekt, en jong zynde 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 , fnet roodagtige Vleugelfcheeden.

Dan komt 'er een vliegend Beeflje 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 laaten het voorde van 't Agterlyf on-

gedekt, ontmoetende elkander nfet, 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 Brmdeneukn. vr.
UrticA

Op de gemeene groote Brandenetelen , to^Ja^
Sweeden , onthoudt zig een Bladzuigertje dat

Monftreus is, de gedaante hebbende van een

Luis,

(6) Chermes Urtic* djolcx. Faun. Suec. 702. Re A-U M.
'
faf. III. T. 29, f. 20, 22, 23. ©

I, DEEJU X. STUK.



444 Beschryvihg van
V. Luis, doch plat zynde, met het Lyf rondom

XXXv!" ^^'^ ^et bruine vliegend Schepzelcje,

Hoofd» daar uit voortkomende, heeft de Zyden en Poo-
stuk, teD witagtjg^ de Staart opwaards omgeboo*

gen , de Sprieten zwart en van onderen wit

,

de Oogen gcelagtig. Of de Geftalte eeniger-

maate zweeme naar de Afbeeldingen , die uit

Reaümür aangehaald zyn , is my onbekend*

VIT.
BetuU.

van den Ber-

keboom.

(7) Bladzuigertje van den Berkeboom. •

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 Borll als ook den Kop bleek

;

de Sprieten Borftelagtig , de Staart fpits en de

Wieken helder als van Glas.

vin, (8) Bladzuigertje van den Elzëboom.
Alni.

SS? Omftandig worden deeze Blad.Motten, die

n. Lxxxii. in 't Voorjaar de Takken der Elzeboomen met

'f'
9

' haare Wolligheid als geheel omkleeden , van

onzen Autheur befchreeven. Het Masker heeft

de grootte van een Luis , het Lyf platagtïg

,

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 Betulx nlbze. Faun. Suec, 69J.

{%) Chermes Betulx Alni. Faun. Suec. 698. KAL M- //. U.

f. 275. Vermis futtorius Alni. FR I SC H lnf% VI11. T. 13.

REAUMi &/• III. T. 26. f. I, 2, 3.
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den. De Staart heftaat uit zeer lange wkag- V.

tige Vezelen , die de gemelde Wolligheid maa- ^^
ken , en de Oogen zyn rood. Ook wordt men. Hoofd-

dikwils, in de gezegde Wolligheid, een drup- STVKm

peltje Vogt, dac uit de Staart geloiopen is, ge-

waar. In Fig9 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 uitfleekzel; de Sprieten bont.

De Bek is , onder aan het Lyf, tufïchen 't eer-

fte en tweede paar Pooten geplaatft. Het heefc

vier Wieken die wit zyn , met bruine Aderen,

Het fpringt*. •

Met dit Bladzuigertje heeft dat der Beuke- j^
boomen veel overeenkomft, het welke door

derBeuk,M1*

den Heer Reaumur als de langfte Wollig-

heid hebbende , afgebeeld en belchreeven wordt.

Deeerftemaal, dathy 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 Plant-

1. DEEL. X. STUK# llil-
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446 Beschryving van

V. luizen van de Beuken , geen Duim en daar bo-

^xxv" ven laQg
'

gelyk aan lommi8eD -
De genen,

die van Huid verwiffelen , hebben het niet

meer: zy zyn en vertoonen zig groen; maar

in 't vervolg worden zy bedekt met een ligc

wit Stof of Poeijer. Op de Bladen der El-

zen vertoonen zig ook Plantluizen, die het

Dons byna zo lang hebben , en men vindt 'er

fomtyds aan de Steekjes der Bladen van eenige

Soorten van Veld-Ranonkels>die zeerWollig zyn.

Gemelde Heer vraagt naar* den oorfprong

van die Katoenagtige Stoffe, en hoe de In*

fekten zig daar mede bedekken : doch hy be.

kent , door de naauwkeurigfte Waarneemingen

niets daar van te hebben kunnen gewaar wor-

den. Het fcheen , dat gemelde Dr3aden moes»

ten gefponnen zyn , en hy heeftze nooit zien

fpinnen, noch eenig Werktuig hebben daar

toe noodig. Miflchien, zegt hy, verfchaft de

Stoffe , die vervat is tuffchen de Huid welke

afgelegd moet worden en de nieuwe Huid ,

door Uitwaaffemiog 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, ofvandeZwa*

vel- en Vitrioolagtige Mineraalen.

ix, (9) Bladzuigertje van de Eiken.
Quercus.

(9) Cheimes Quercus Roboïis, Syjl, Nat, X#

Dit
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Dit Infekt, dat zig onthoudt op de Bladen V.

der Eikeboomen, heeft het Lyf witagtig geel ; vv^V*
de Dekfchilden met vier bruine Vlakken aan Hoofd-

den buitenrand, en ééne aan den binnenrand* STÜK*

(10) Bladzuïgenjc der Denneboomen. x#
Abietis.

Aan de toppen der Takjes van de Denne-

^

Denne*

boomen groeijen fomtyds wanfchapen Eyronde

Lighaampjes, van grootte en figuur alsBraamen

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 Befie wordt een grooter veelheid van Wol
waargenomen , uit hoofde dat zig de Moeders

aldaar bevinden. In de Herffl: gaan zy altemaal

gevleugeld daar uit.

;
Het volmaakte lofekt , 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

,

wan-

(10) Chermes Firn Abietis. Faun* Susc. 700. Flm Lapp*

218. p. 347« E- picea pumila Clus, Pan. 20. 21» Infe&um

tuberculi muricati. FRISCH, ïnft XlU p, 19, T. 2. %. u
1. Deêju X. Stuk.
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V. wanneer menze op zekere manier tegen den

YXXV
La

"^a2 befchouwc. Het fpringt niet.

Hoofd-
stuk, (ii) Bladzuigertje van de Wilgen.

XI.
Saiicis. Dit vindt men op verfcheiderley Soort van

gen. Wilgen. Het is wit, met het Lyf van boven

eenigzins gevlakt , en een zwarte divarsftreep

op de Borft.

XIT# (12) Bladzuigertje van de Effcbenboomen.

Fraxini.

derEflchcn. ID de hoogftammige Effchen ontmoet men

een Bladzuigertje , dat de Wieken en hetBorft-

ftuk zwart gevlakt teeft.

xiit. (13) Bladzuigertje van de Scbotfe Linden.
Aceris.

feLfndehi Deeze Boom 5 die ook wel Booghout genoemd

wordt , voedt , behalve de Plantluizen , voor-

tBiadz. 412. gemeld f, ook een Plant-vloo , op de Takken

en Steekjes huisveftende 3 die een der kleinften

is van dit Gcflagt , zynde van boven geheel

groenagtig geel, van onderen bleek groen.

xiv. (14) Bladzuigertje van de Vygéboomeru
Ficua,

geboom.
y" Deeze Soort , in tegendeel , is eene der

grootften , als de laogte hebbende van een

zesde

O 1 ) Chermes Saiicis, Syfl. Nat. x.

(12) Chermes Fraxini excelfïoris. Faun, Suec. ^03.

(13) Chermes Aceris platanoidis. Faun. Suec. 696»

(14) Chermes Ficus Carics. Syft» Na;, x. Reaum. Ir.f.

III. T. 2p. f. 22-24,
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zesde Duims. Men zietze m Fig. 12, natuur- V»

lyk en door fterke Vergrooting afgebeeld ; om x^XV
*

de fchikking der Vleugelen of Wieken, en het Hoofd-

geheele poftuur van het Infekt , te beter te kun-
STUK*

nen befchoüwen. De Heer Reaumür telt jp»^ ££

hetzelve onder zyne Baftaard-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 geveftïgd zyn.

Men hadt moeite om 'er twintig of dertig waar

te neemen cp één Blad , en dikwils maar vier

of vyf , en van verfchillende grootte.

Het Masker heeft, wanneer men 't zelve,

als niet greoter dan een Speldekop zynde , met

een Mikroskoop befchouwt, een zeer zonder-

linge figuur , wegens de breedte der Scheeden 9

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 Verwiffelt dit Masker varit

Huid* Wanneer het een Pop of Nimf gewor-

den is, en voorde laatfie maal wil veranderen

i

1. Deel. X, stuk. F f hèehé
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V.
Afdeel.

Hoofd.
stuk.

hecht die zig aan een Blad en blyft daar on*

bewoogen, totdat, na verloop vaneenige Da-

gen , het Vliegje uit deeze Pop voortkomt , als

uit een Scheede. In de Maanden Mey en Juny

gefehïedt deeze laatfte Geftaltewifleling.

Het Infekt is, in de ftaat van volmaaktheid*

van boven bruin, van onderen groenagtig: hee

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 onderde gedeelte

van het Borftftuk, tuffchen het eerfte en twee-

de paar Poocen. Deeze Iofekten fpringen , en

worden daarom van Reaumür tot de Sprin-

gende Vliegjes betrokken.

G e o f f r o y , die , in navolging van gemeï-

den Heer, de Vlooïjen van den Vygeboom al*

dus befchryft , heeft bovendien ook die van de

Palm, van de Elzen, Effchen, Denne- enPyn-

boomen , enz : dus in 't geheel negen Soorten

of Verfcheidenheden van dit Geflagt, omftreek*

Parys, gevonden.

XXXVI. HOOFD-
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V.
Afdeel,

XXXVI. HOOFDSTUK. fjj^
STUK%

Ëefchrföing van 't Geflagt der Schil dlüi-
zên, dus wegens de Geftalte genaamd , waar

onder de Scharlaken - Befiën 9 het Poolfch

Grein, en de Conchenilje, als wezentlyke In*

fekten geweejt zynde , begreepen worden.

Dat 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 , 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, heeft Linn^us haar begreepen

onder den Geflagtnaam Coccus , die anders , in

't byzonder, aan fommige Soorten , welke tot

Verwftof in gebruik zyn , gegeven wordt. De
Scharlaken-Befiën , by voorbeeld, hetPoolfche

Grein, de Conchenilje zelve, die egter deeze

i. dkel. x. stuk. F f 2 ver-



4J2 BfiSCHRtVlNG VA»
V. verandering niet ondergaat, leveren daar vèn

XXXvï.
Voorbeelden uit (*).

Hoofd- De Wyfjes van deeze Infekten , veel gemak-
stük. kelyker te vinden dan de Mannetjes, en op

^/^fjes^eenïge Plantgevvaflen dikwils zeer gemeen;

zweemen, in de jongheid, naar kleine Pifle«

bedden. Zy hebben twee Sprieten , zes Poo-

ten, en hun Lyf, dat witagtig en als gepoei-

jerdis, beftaat uit vyf Ringen. Aan hetBorft-

fluk , van onderen , tuiïchen 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 uis

zyn Voedzel in te zuigen. Aan het end van 't

Agterlyf zyn witte Draadjes of Haairejes, 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. Ns
eenigen tyd geloopen te hebben

y zetten de

Wyfjes zig vaft, als gezegd is: zy doen dit

niet , om dat zy niet meer loopen kunnen
; go-

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 Schatf*

laken«Grein (Grana Kermes) genoemd JZkchs Baphka*
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end van de Winter, de genen los maakt, die V.

men in de Herfft zig heeft zien vaft zetten;
^XXVJ

U

zo wordt men 'er geen beweeging of leeven HoofdI

in gewaar. STÜK*

Wanneer de Wyfjes zig dus vaftgezet heb-

ben , haaien zy haar Voedzel waarfchynlyk te

overvloediger uk de Plant of Tak, waar op

zy zitten, Middelerwyl verwiffelen zy van

Huid , die zy by brokken kwyt 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 uit, 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 $oor eigentlyke Knobbelt-

jes of Uitwafien genomen; nier denkende dat

een onbeweeglyk Lighaam , het welk zig als

van Gevoel ontbloot vertoont , een Infekt koa

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 .Voomea*

zo hoofdzaakelyk bedoelt in alle haar bedry-
mg%

'

ven, is het Oogmerk, zo 't fchync, van die

1* Deel", x. Stuk. F f 3 Ver-
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V. Verandering, De Wyfjes gaan* eenigen tyd

XXXVI na dac zy dceze Geftalte hebben aangenomen

,

Hoofd- aan 't Eijerleggcn. Zy hebben de Leg , aan
stuk. ket 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 tuffchen in ko.

mende, ligten de onderde Huid op, die, als

het Lyf t'eenemad ontledigd is, zig digt tegen

de bovenfle Huid plakkende , van het geheele

Infekt niet dan een Dop of bekleedzel maakt >

waar in de Eitjes vervat zyn.

In de Zomer zyn de Boomen dikvvils bela«

den met zulke Doppen , welken opneemende

men daar onder een groote menigte Eitjes ont-

moet; anderen, waar de Jongen reeds uïtge-

kroopen zyn , vindt men hol en ledig. Deeze

Doppen , 't zy droog , 't zyTfrifch
,
gelyken geen-

zins naar Infekten: men wordt 'er, terwyl 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, blyven 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 vaft,

blyven geduurende de Winter onbcwoogen,

leggenEitjes en derven in 't Voorjaar : zo dat

het
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het Leven van de Schildluizen omtrent een V.

Jaar duurt-
xlcxvï'

De Mannetjes van deeze zonderlinge ïnfekten, Hoofd!

gelyken in *t eerfl naar de Wyfjes , en zetten
STUK#

zig, zo wel als die, aan de Plantgewaffen vaft, n^
e

esf
m"

maar zy worden niet grooter, en veranderen

aldus in een Fop, die onder het bekleedzel

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 geftalte van Masker hadden , maar

twee halfronde Tepeltjes , die daar mooglyk

de plaats van vervullen. Miffchien haaien zy

daardoor hunVoedzei in; miffchien ook heb-

ben zy Bek noch Snuit noodig , komende daar

in met veele andere Infekten overeen, die,

in de ftaat van volmaaktheid zynde, weinig of

geenVoedzel gebruiken, en niet langer leeven,

dan tot de Voortteeling wordt vereifcht. Ten

minde 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.

J« DEEL. X, STUK, Ff 4 tïlQ
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V. me Stekel, die aan het Agterlyf is, daar toe

ixxvh êebruik maaken,

Hoofd* Het voorgemelde heeft in de meefte Soorten

stuk. van deeze GaiUnfekten plaats; doch men vindt

Sowten. >
er $der die eenigermaate verfchillen; in zo

verre, naameiyk, dat het Wyfje zjg wel vaft*

zet , maar de Geftalte van een Infekt behoudt,

É
Zo is het met de Conchenilje , 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 Chemes toegepafl aan de eerft-

gemefden. Deeze beiden maakeo, by Lin-

n^eüs, zeventien Soorten uit, waaronder, als

gezegd is , die voornaameVerwftoffen , de Schar»

laken- Befie van Provence , het Poolfche Grein en

het Weftindifche Conchenilje «Infekt, begree-

pen zya.

i.- OO Schlldluis der Oranje-boomén»
Coccus Hef'

fcifcs Meefi kotm dic Infekt
> dac in de WiDtei>

der winter- plaatfèn of Orangeriën zeer gemeen is, op ds

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 Linn^eüs, die het noemt

een

(i) Coccus HybernacLilomm. Syft* Nat. X, Coccus Hefpe-

ridum. Faun. Snee. j2Z. A&. Parif. i69 i. p. 14^ T. 14,

In is au In/l XII. p. II, K.EAUM, iV~. IV. T. U
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tcpnOvaale, platte , Schuitvormige Korft, naar v.

een Drinkfchaaltjje gelykende (*) , van agte-
^gvl^

ren uitgerand , welke de Pooten, naar wel- 'hoofd*

gevallen , uitweekten weder inhaalt. lo de STÜK*

Verhandelingen van Upfal wordt het, in 't

byzonder , de Schildboerende Luis genaamd,

Frisch vondt deeze Infekten, in July, nog

byna plat , zynde weinig verdikt geworden
5

't welk hy daar aan toefchryft, dat deeze Doo-

rnen, dikwils, zo laat uit de Oranjeriën komen.

Hy merkte op, dat de. Kleur niet,, gelyk die

der Schildluizen van andere Boomen , bruin

,

maar Cïtrocnverwig geel, of uit den groeoeq

was. Geoffroy zegt , in tegendeel , dat zy

bruin zyn , en bedekt met een Soort 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. nooit gezien en

merkt aan , dat de Oranje , Citroen , Limoen*

^n andere Boomen van dat Geflagt, gelykelyk

of even fterk (*) worden aangetaft door deezq

Infekten , wier groote menigte deeze Gewaf-

fen fomtyds kwynen doet (f).

De

(*) Patelte ïnffor. Faun. Suec. Patella dimmutlvum a Pate-

ra. Plinius heeft reeds een dergelyk gebrek der Olyf-

^ooinen diar mede vergeleeken. Oka Clavum patitur
y fivt

Fungum placet dici vel Patellam. Hift. Nat. Libr, XVI. Cap»

(|) Sont egalement attaques, Sec.

(|) Le Kermes des Orangcjjs. Hifi. des In/l &c~ p. s<*s*

h DEEL, X. STUK. Ff J
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V. De Afbeeldingen van Reaumür, die op

yxyvt"
^eeze ^oort van Schildluizen aangehaald wor-

Hoofd- den, zyn van Gall- Infekten der Perfiken, op
stuk. welke Boomen men 'er tweederley vindt, naa-

der Perfiken^jk. ^Q langwerpig zyn, en 'van een Schuits-
pi LXXXIIÏ
i%. 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 Pl. LXXXIIL) in

natuurlyke grootte, op een Perfiken-Takje ziet

afgebeeld, waar van de Bladen met een me-

nigte van Jonge Schildïuïsjes beladen zyn. De
langwerpige, zegt hy, zyn glad en Feuille-

mort, fomtyds" trekkende naar Koffykleur of

Kaftanje-bruin , maar gemeenlyk roodagtiger:

de roode 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 en

Voortteeling deezer Infekten, kan men, uic

het gene hier voor gezegd is, zig een denk-

beeld opmaaken. Sommige Autheuren hebben

gerekend, dat 'er meer dan tweeduizend Eu
jertjes onder vervat zyn ; anderen verdubbelen

dit getal. De Heer Ces toni,, zulke Le-

gioenen van Jongen ziende grimmelen in een

hoopje wit Poeijeri verbeeldde zig dat deeze

In.
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Infekten het Lyf van de Moer hadden opge- v#

geten , en ging dus de Natuur een allerbar- y
FE

lf
EL*

baarde wreedheid aanwryven: maar hy is daar Hoofd**

in bedroogen geweeft , gelyk uit het gemelde stuk.

blykr.

De Mieren , die den Heer R e a um ü r ge-

diend hadden om de Plaotluizcn CPucerom) te

vinden , hadden hem ook de Gall . Infekten

doen ontdekken, die op de Bladen van den

Perfïkboom als Zandkorreltjes verfpreid waren,

en zig aldaar, by plekken , zonder beweeging

onthielden. Zy waren meeftendeels zo klein ,

dat men een Vergrootglas noodig hadn omze

waar te neemen , en van verfchillende Kleuren ;

doch begonnen zig wel haafi te beweegen , loo-

pende langs de Bladen. Ces toni heidein

't 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 Luïsjes, die de Oranje.

boornen verlaten en zig op planten Tuinkers

gevefligd hadden , meer dan anderen gegroeid

waren: waar uit hy befloot, dat de Pooren

van de Plant aan deeza 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,

té DEEL, X» STUK, dat



00 Bescjöryvino van

V. dat de Gewaffen , die 'er veel mede bezet zyn , aan
Afdeel. >

t kwynen raaken en fterven. Dac zulks door

Hoofd.' ^e veelheid van Sap , welke deeze Infekten uit

STfjf. cje Boomen zuigen , veroorzaakt worde , is

,

volgens, Reaümür, waarfchynlyk en wel,

doordien zy een grooter fpilling van 't Voedend

Vogt in de Boomen veroorzaaken ; dan zy tot

hup onderhoud behoeven. Zulks was hem ge*

bleeken uit Waarneemingen, in de laacfte helft

van de Mey-maand, Op zekeren morgen ver-

wonderde het hem , den Grond , onder de Tak-

ken van Perfikboomen aan een Heining, die

zeer bezet waren met de£^e Luizen , geheel

Vpgtig te vinden , even of de Aarde begooten

ware. Hy befloot, dat zulks moefi: veroorzaakt

zyn door d£ uitftorting van het Sap der Boo-

men : dewyl niet alleen de Grond onder andere

Perfikboomen, en onder de zuivere Takken,

droog, maar ook de gedagte Takken, zelf,

nat waren , zodanig $ dat zy de Latten bevog-

tigd hadden. Dat meer is, met zyn Vinger

ftrykende over den Boom, bevondt hy dit Vogc

en zelfs de vogcige Aarde , die van hem insge-

lyks geproefd werdt, 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 gedaan heeft op Hy-

fop, Wynruit, Salie, Lavendel, Thym en

/ Ros-
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Rosmaryn,ineenVat onder elkander gemengd^*). V.

Moogiyk was het Aftrekzel van Tabaks* Stee- ^XXVT.
len daar toe ruim zo bekwaam. Hoofd*

De Scbukswyze Gall- Infekten van de Perfi.
STUK '

ken, Abrikoozen, Vygeboomen , en die van

den Wyngaard , gelyken dermaate naar die der

Oranjeboomen , en naar eikanderen , dac de

Heer Reaumür twyfelde, of het niet één

zelfde Soort was van Iofekten: het welk, zo

hy aanmerkt % door zeer gemakkelyke Proef-

neemingen zou te onderzoeken zyn, Wy gee-

ven 'er hier de Afbeelding van (Pl. LXXXIII.

Fig* d); zynde a het Diertje zo als het pas ter

Wereld gekomen is ; b hetzelve in Volwaffen-

heid , en wanneer het zig heeft vaftgezet , van

boven gezien ; c het Mannetje van natuurlykc

grootte; d hetzelve vergroot en van onderen

befchouwd zynde.

i
(a) Schildluis van de Uitbeemfcbe Gewqiïen. i*.

Aonldum,

Op de altyd groene Boomen, die uit Oofiin- KafFen?

*

die zyn overgebragt, gelyk de Japanfche Roos

en anderen, komt een Infekt voor, dac 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 \
midden, maakende den top uit. Het Mannet-

je*
(*) La nouvelle Mal/on ruflique. Tom. IL p, 31 2,

(2.) Coccus indaram arboimn, SyJÏ, Natt X:i



4Ö2 Beschryving van
V. je, dat ongevleugeld, geelagtig en langwerpig

XXX VI*
is , heefc aan het Agterlyf eenige regte Haaire-

Hoofd- jes, die 'er als een Staart aan geeven. De
stuk. Sprieten, die de laogce byna van het Borftftuk

hebben, zyn Draadvormig.

Zodanig is de befchryving , -welke Linnjeus

thans geeft van de Luis der Uitbeemfche Gevoaf.

fen (*) , welke zyn Ed. te vooren ,zo 'tfchynt,

gebragt hadt in het Geflagt der eigentlykc Lui-

zen (f) , als hebbende het Mannetje , daar

van, niet gezien. Hy noemde die, de ruige

Boomluis der Winierhuizen (§) ; waar van hy

verhaalde, dat hy, uit Engeland in de Neder-

landen te rug komende, en eenige zeldzaams

Boomgewaffen medebrengende, op een derzel-

ven eeoigen van deeze Luizen, metvoordagt,

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, bulten zyn weeten , binnen weinig

Weeken alle de Boomgewaflen, die daar in

waren, befmet hadt, zo dat men het in 't ver-

volg niet weg kon krygen; zynde naderhand

ook in die van den Leidfen Akademie-Tuin en

anderen, welke Gewaflen uit den Tuin van

Cliffort kreegen, overgegaan,

fuügewitte. De befchryving is zo volkomen niet, om te

kunnen vaftftellen, dat deeze Luis de zelfde

ware

(*) Coccus Aönidum. Syfl* Nat, X, p. 4*5.

("j") PedtculuS Adonidum. Faun» Suec. Ed, I. p, 341»

(§) Pediculus Hybernaculorwn arboxeiis villoiiis» A3% Upf%
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ware als die derlndifche Boomen, zo even ge. V.

meld: maar de Heer Geoffroy merkt aan Xxxvl
#

dat de laatfle , die hy de Conchenilje der Win- Hoofd.

terhuizen noemt (*), uit de heete Landen met STUK*

de Ukheemfche Plantgewaflen teParys overge*

bragt zynde, aldaar in de Broey-Kafien gena-

turalizeerd is, daar zy fomtyds alle Geboom-

ten bedekt , zonder dat menze vernielen kan >

welk een moeite men daar toe ook aanwende.
9, Het Mannetje, zegt hy, is klein, met lange

9>
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 vierDraaden 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

„ tuffchen zyn de vier Draaden van hetzelve,

3, korter dan in het Mannetje, en naauwlyks

„ zigtbaar , ten zy men 't Agterlyf een weinig

„ drukke. Dit loopt op de Planten, tot dat

„ het, gereed zynde om zyne Eitjes ofNeeten

„ te leggen , zig vaftzet en een Neft maakc,

„ het

(f) La Cochenille des Serres. Hifi, desjjnf* env. TmtU^

Tom. L p. jit.

I. Deel. X. Stuk.
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Vt » het welke naar een klein Vlokje wit Katoeö

XXXW " ëelykt» waar in het zig bewinde tot de EU
Hoofd. *> jerleggitig. Kort daar na ziet men de Jon-
STÜK

$> gen voortkomen uit dit Neftje, waar in de

, 5 Moer haar leven heeft afgelegd. Zy zyn,

„ alsdan , altemaal ongevleugeld , maar het

fi Mannetje krygt zyne Wieken wel dra. De

„ Winterhuizen van 's Konings Tuin zyn vol

3> van deeze Infekten , die zeer veel voerko-

st men op de Franfche Eilanden en te Sene-

'

» gal";

Deeze Autheur heeft dan gelegenheid gehad,

om dit Iofekt zeer wel te kennen , dat hy t'buis

brengt tot het Geflagt'der Gonchenilje, 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*

in. (3) Schiïdluis' van de Eikebobmeri*

Qttereui»

van de Ei- De Schildluizen , die rond moeten, worden

,

ken.
? *

zyn in 't eerft .zodanig gelyk kan die, welke

een langwerpige Schuitswyze gedaante zullen

aanneemen , dat menze niet van elkander kan

onderfcheiden. Dit ontdekt men niet alleen

opdePerfikenj die tweederley zodanige Schild*

luizen voeden , maar en wel inzonderheid op

*de£i^n,udaar men vier verfchillende Soorten

op vindt van zulk Gngediert. Men heeft 'er

die

(3) Coecus Quetcus Roboris t REAUM, Inf. IV. T» **

f. 1-4.. & alia, f. s, 9, 10,
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die rond en bruin zyn, weinig van die der 01- V.

meboomen verfchillende : die rond zyn en wie
^XX^/U

agtig geel met zware gemengeld van Kleur; Hoofd-

die byna de figuur hebben van een Nier; en STUK*

die langwerpig zyn, bekleed met 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'huisgebragt te kun- Zwarte

nen worden die zwarte Schildlms , welke men,

behalve de laatftgemelde ruigeWitte , en de Roö-

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 uaaften by van omtrek rond, in volwaffeü-

heid breeder of langer dan een agtfte Duims.

De zwarte Dop opligtende komt een menigte

van rood Stof te voorfchyn , dat de Eitjes zyn*

die door 't Mikroskoop zig egaal Eyrond ver-

toonen, omtrent zo lang als de breedte is van

\ Zaad van St. Jans Kruid f. Wel haalt fchy. t Ryf*
TIQUM

oen de Luisjes, daar uit voortkomende, die ook

roodagtig zyn , zig vaft te zetten , en worden dan

een geelagtig Schubbetje ; zynde, zo wel als de

groote , op de Rug met een dubbeld Kruis * al-

4 dus % , getekend : zo dat de Geftalte , in 't klein,

zeer , naar die van een Land-Schildpad gelykt:

ter-

(*) Reaum. Mem. fut lis ƒ»/. Tox IV, Ent. I,

P L. VI, Fig. s . 6.

I. Deel, X. stuk. G g
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V. terwyl de Witte meer de gedaante heeft van

XXXVI* eenI> êbed en eenigermaate overeenkomt mee

Hoofd- die van het Diertje der volgende Soort , daar

stuk, jk ^e Afbeelding van gegeven heb.

iv. (4) Schildluis der Groen-Eiken.

llicis.

oftcS Oflder alIe Soorten van dit Geflagt,' is geene

ken-Befie. Van oudsher zo vermaard en tevens minder be«

W^f3"
1, kend Seweeft ' daQ

.

die der Groen-Eiken (*),

welke de zogenaamde Scharlaken-Befiën, ge-

meeniyk Grana Kermes of enkel Cbsrmes 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 y en dus 9 het geheele Jaar

door, groen blyft; is in de Woeftenyën van

Provence en Languedok zeer gemeen ; hoewel

men het ook in Spanje , Portugal en op de Ei.

landen in deMiddellandfcheZee, inzonderheid

op Caodïa, 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 Verw-Be-

fie, of enkel Coccum getyteld werdt (f).

On*

f4) Coccus Quercus coccifere. G A R 1 1>. Alxenf. 250. T.

53. & 2. Ge of FR. Mat, II. p. 782. ReAum. /«/;

IV. T. 5.

(*) Chêne vert. Ilex cculeata Cccci-Giandifera. C. £, Pie*

(t) Bellonius noemt het Coccus Baphiea en P 1. f •

Ni-
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Onder de Romeinen betekende Coccinum een V.

rood Scharlaken Kleed en Coccinatus werdt ie- ^xvY'*
inand genoemd , die zulk een Kleed aan 't Lyf Hoofd-

hadc (*>. Het Woord Kokkos , dat men in 't
STÜK-

Latyn heeft overgenomen, is zuiverGriekfch,scharhke^

en wordt by Hesychius ook voor derge-
BdIe«

lyke Scharlaken* Bcfie gebruikt; weshalve men

naauwlyks twyfelen kan of het Kleed, dat on-

zen Heiland tot befpotting aangedaan werdt*

is gekleurd geweefl met deeze Verwftoffe : niet-

tcgenftaande de Nederlandfche Overzetting het-

zelve een Purpere Mantel noemt (f). De^é-
gata, naamelyk, het Griekfch volgende, heeft

Cblamyde Coccined , en 't woord Coccineus is , ge-

]yk men weet, van ouds tot heden , in gebruik

voor een Scharlaken of hoogroode Kleur. P Li-

jf rus zegt dat de Keizerlyke Gewaadèn 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
s
er

5
op ééne plaats , in Nominativo den naam

aan van Coccum : mooglyk om de gelykluidenheid met Gra*

num te bekomen: of ook zou het een Drukfeil kunnen zyn e

('*) Coccinatus Euclides. MART, Pueiiilus coccinatusa

S II E T. D O M I T.

(•f) Matth. xxvn. vers 28. j£A#f<.vJ# xókx/vj??.

(§} Coccoque tinftum Tyrio tingere, ut fiere* Hysginum*

J/i/?. Nat. Libr. IX. Cap, +j,

I. Deel X. Stuk. Cg S
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V* die hy daar van geeft (*). Bovendien is het

XXXvT* woorc* iKarmyn en Karmozyn , baarblykelyk van

Hoofd- Kermes, het welk in *t Arabifch een Wormpje
stuk. betekent, afkomflig.

Kermes of TJ r n ,.

scharlaken- Bellonius of Belon, dienu omtrent

twee Eeuwen geleden leefde, verhaalt, in zy.

de ouden ne Byzonderbeden (f) omftandig , hoe de Inza-

meling van de Verwbefie gefchiedde op 't Ei*

land Candie, oudtys Creta genaamd , in deMid-

dellandfche Zee. Men vondt dezelve, zegt hy,

op een klein Boompje, eea foort van Groen-

Eik , die Eikels draagt , en fteekende 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 affnecden, om 'er verder

de Befiën , die de Tros of Scapus , daar P l u
niüs 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 groot was op dat Eiland (§).

Geen

(*) Oinnes tarnen has ejtis dates Ilex fofo provocat Cocco%

Granum hoc, , ceu fcapus frutich parv& Aquifolia

llkis. Libr. XVI. Cap, 8.

Cf) O.bfervatUns dts Singularités. Libr, I. Cap. lp.

(5) Le Revenu de la Graine d'Ecarlare, tiommcc Coccus

Ikiphica) eft in ouit grai^d en Crete; &c.
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Geen eigentlyk Licht was 'er, wegens den V.
ApdffIj

oorfprong van de Kermes, voor het begin van xxXVL*
de tegenwoordige Eeuw, Het blykt wel, dat Hoofd.

de Hiftorie , daar van , aan eenen Biffchop van
STÜK*

Senez (*) reeds vroeger is bekend geweeft ; scSken-

doch men hadt dien aangaande zo weinig ze-
Be ie '

Haar Oor-
kerheid , dat de Graaf Marsïgli deeze Be- fprong dïus-

fiën^ die onmooglyk de Vrugt van den Boom
tc

konden zyn, nog hieldtvoorUitwaffen, 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 Vallisnie ri, 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 Herffl ge-

legd zynde, den geheelen Winter overblyven,

om in 't Voorjaar te groeijen, 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 wordt. j Biad^

Kort daarna, evenwel, in 't jaar 1714 naa-
4U '

melyk, fchreef de Heer Ces toni reeds een

Brief, van Livorno, aan den Heer Vallis-
wieri; waarin hy vooreerft beweert, dat de

Gall-

(*) Pierre de Quiqjueran de Beaujeu*
%\t Reaum. Mem. IV. I. p. 70, e

I. Deel. X) Stuk, G g 3
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V. Gall-Infekten van een kleine Eik , by Livorno,

Y^XVI* Sroei3
ende *

tot ^e ze^de KlaflTe behooren als

Hoofd.' die der Oranjeboomen en Vygeboomen: ten

stok. anderen ; dat de eerltgemelden , fchoon zy geen

sfhSeï roode Kleur uitgeeven, niet meer van de Ker-

Milfy mcs verfchillen, dan Soorten van een zelfde

Geflagt ondereen. Vallisnieri hadt waar-

fchynlyk wel de kragt der redenen van C e s-

ïoni gezien; doch hy liet de zaak onbeflift,

miffchien uit agting voor den Graaf, die zyn Ge-

voelen * dat de Kermes een foort van Galnoo»

ten ware, daar door bekragtigen wilde, dat

men 'er, met Koperrood, ook Inkt van maa-

kenkan: hetwelk egter niets bewyft, want de

HeerLEMERY heeft getoond, dac 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-
kidël, Geneesheer te Aix in Provence , daar

toe aangcfpoord zynde door den Heer T o u r-

eïefort, nam tot zyn behulp eenen Doktor

Emeric, die dagelyks , of om de twee , drie

Dagen, verfche Takjes van den Kermesboóm,

ïfletBefiën begroeid , deedt aanbrengen. Hier

uit zyn de naauwkeurïge Waarneemingen ge-

fprooten , welken Gaiudel in 't jaar 1715

aan 'c licht gegeven heeft (*) in zyne Hiftorie

der

(*) Ik maak hier geen gebruik van het Vertoog van den

Heer Tourn|ïort zelf, dien aangaande , geplaarft
s
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der Planten omftreeks Aix voorkomende, en V.

waar van dit de korte Inhoud is, volgens den^E
,?f
u

Heer Reaümür, . Hoofd.

De Kermes , tot haare grootte gekomen zyn- STÜK*

de , vertoont zig als een Klootrond Dopje
s^J^f

£$*§• 3 5 *0 dat aan het Boompje gehecht is ,
Befie -

pf , om naauwkeuriger te fpreeken , als een Befie,.^^dïea

taamelyk llerk van Schil, glanzig en van Kleur aan§aande*

als blaauwe Pruimen, zelfs tot den Waafem

toe ^ dewelke door een wit fyn Stof, dat 'er

op legt, veroorzaakt wor
#
dt. Hier uit blykt

dan, dat de Kleur der verfche Befiën geheel

anders is , dan der genen , die mm in de Win-

kelen vindt , welke door het droogen , en door

de befproeijing met Azyn , bruinrood geworden

^yn.

De Ingezetenen van Provence merken drie*

derley ftaaten aan , of tydperken 3 in de aan-

groeijing van deeze Verwftoffe. De eerfte ftaat

Is in 't begin van Maart, wanneer zy de Ker-

mes lm Vermem noemen ;'t zy om dat dezelve

dan nog loopt of zig begint vaft te zetten ; \

zy om dat de Blaadjes 'er van grimmelen.

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.

in de Kift* 6* Mem. de VAc&i. Royale des Sc* de 1'An 17051

•om dat de Heer Garidel zyne Waarneemingen , waaf

uit hetzelve was opgemaakt, eaderhand gewraakt en verbe*

t£rd heeft.

JU djuli. X. Stuk* Gg 4

,.,>::
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V. hetzelve, een Soort van Katoen , hetwelke tot

XXML zyDe be ĉhuttinge verftrekt. Alsdan is het nog

Hoofd langwerpig van figuur, gelyk de Schuitswyze
stuk. GalMufekten , en op de onbedekte plaatfen

scSken. van zyn Lyf heeft het een menigte Goudgeele
Beüe' Stippen. In de Maand April , wanneer de

Kermes rond en van dikte omtrent als een Aal*

bezie geworden is, zeggen zy lou Fermeou
tf-

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 valt, en van buiten met de gemelde

Meelagtigheid bedekt; doch van binnen, oog-

fchynlyk, niets bevattende dan een roodagtig

Vogt , het welke naar bleek Bloed gelykt. Het

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 FraiJJet* Dee-

ze Eitjes, die zig, op het oog, maar half zo

groot als Papaverzaad vertooneq , 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 algetaeen , aange-

merkt heb te gefchieden. Het Infekt, ofwel

de Wyfjes daar van, tot volwafïenheid geko-

men, en door de Mannetjes, die gevleugeld

zyn
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zyn, bevrugc, ontlaft zig op de plaats, daar V.

het zig vaftgezet heeft , van zyne Eijeren ; die ^XX VI.

het, iniddelerwyl , onder zyn eigen Lyf be- Hoofd-

fchut, het welke een Dop geworden is, om STU1C#

tot uitbroeding te dienen van de JoDgen. scStei.

Twee Soorten, merkt hy aan, dat 'er van
Befie

-
4

. . ,De Moeder
Kermes • Befiëp zyn: de eene blaauw , als ge- Vande

meld is , die roode Eytjes legt ; de andere wit-
Km

agtig, en deeze legt witte Eytjes. De Jongen,

uit beiderley Eytjes komende, zyn ook wel in

Kleur verfchillende 3 doch eveneens van Ge-

ftalte, langwerpig naamelyk, en naar Piffebed-

den gelykende zie Fig 3 , b t 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 deeze laaiften , 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 Emeric befchryft ons tweeSoor- DeMannetfes

ten van Nimfen of Popjes, die men in eenige S5.
gevlea"

Kermes.fkfiën vindt, en welke in twee kleine

Vliegjes, van verfchillende Kleur , veranderen

;

doch die beiden dit gemeen hebben 5 dat zy

fpringen als de Springhaan-Vloo. Dit zullen ,

buiten twyfel* de Mannetjes zyn: niet dat de-

zelven met elkander paaren zouden , gelyk hy

zig verbeeldt: maar dienen tot Bevrugting van

de Wyfjes op eene dergelyke manier als in de

I. Deïl. X. Stuk.» Gg J Schild-
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V. Schildluizen, hier voor, is opgemerkt, Ze-

A
yyvt

% ^erIyk is ^ veel waarfchynlyker, dan dat de

Hoofd- Jongen , onder de gedaante van roode Wormp*
stuk. jes , in 4e Winter langs den Grond loopen

;

^Scen- hebbende hy mooglyk een Soort van kleine

Befie. 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
9

inzamewg. ^^ meQ een ^^y^ ffchaarfer Inzameling

van de Kermes-Beliën. Men hoopt op een goe-

den Qogft, wanneer het Voorjaar zonder Ryp

of JMiftig Weer paffeertcOok brengt de gefield-

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

dax lange Nagels aldaar dienftig zyn. Het

Vrouwvolk neemt, als 't in de tyd is, 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.

Dewaitde j)e Prys.tot welKen men de Kermes ver-
verfchillcn-

de. koopt
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koopt, is zeer verfchillende, en wordt alhoo- V.

ger, van dat de Inzameling begonnen is, tot xxXVI*
dac dezelve eindigt. Hec Pond, dat in den Hoofd*

aanvang niet boven de agt of negen Franfche STÜK#

Stuivers f geldt , loopt op het laatft tot zeltig ; schadaken-

om dat alsdan de Kermes zeer ligt wordt ; dit
Bdle*

wil zeggen * dat 'er minder Eitjes en Jongen

onder de overblyffels van de Moeders , die de?

zelven voortgebragt hebben , en de Dop alleen

uïtmaaken, gemengd zyn. De Heer Emericj Francs

getuigt, dat hy dezelve heeft zien betaalen tot

zes Franfche Guldens f het Pond.

Zy die deeze Befiën, dat dan eigendyk In* Bereiding,

fekten zyn , koopen tot hec Verwen van Zydë en

Wolle, hebben de zorgvuldigheid van de Eic

jes , die zig daar van affcheiden , met Azyn te

befproeijeo, Zy ftellen dezelven , vervolgens,

aan de Zon, of aan een dergelyké Hitte bloot,

om alle de Jonge Diertjes , die uitgekomen zyn

of in ftaat om uit te komen , te doen derven z

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 natuutlyke Kleur van deeze Be«

fiën.

Het is niet zeldzaam, dat men, in één Jaar f

twee Inzamelingen van de Kermes heeft: zyn*

de de tweede zeer bekwaam om de overeen-

if deel. x. stuk* komfl
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V, komft te beveiligen , die wy tuffchen dezelve,

XXXVl"
en de Gal1 " InfekteD van den Perfikboom ge-

Hoofd- fteld hebben , zegt Rbaumür. Die van de
stuk. tweede Inzameling zitten . volgens Emeric,

icXVen- bykans alle aan de Bladen: zy zyn zo groot

,

se-öe. coch zo Kleurig niet ; derhalve toe Verwftoffe

minder bekwaam, dan die van de eerfte. Men
begrypt ligt, dat een gunftig Saizoen de Infek-

ten, die den Winter zouden gepafTeerd zya

zonder aangroeijing , tot volkomenheid kan

brengen: even als men dit met fommige Boom-

en Plantgewaflen , die dan voor de tweede

maal bloeijen en Vrugt draagen, ^iet gebeu-

ren.

«gebruik. Pe Duiven beminnen deeze Befiën, 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 meeden

fterven ; gelyk bekend is aan alle die Duive-

hokken daaromftreeks 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

welk een rang haar toegefchreeven worde on-

der de Harttterkende Middelen? De Syroop,

die 'er van te Montpellier en elders gemaakt

wordt , immers , is de grondfhg van die ver-

maarde Confeftio Alcbermes, welke men zelden

agterlaat in Hartfterkende 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 ^S'
uit verflapping, wordt dit Geneesmiddel zeer Hoofd-*

dienftig geoordeeld. Ook kan men gebruik STüK*

maaken van de enkele Syroop , en de Befiën fSkL
zelf, gedroogd zynde, komen in het Verkoe- Bcfxe*

lende Paarlen Poeijer. Uitwendig wordt, door

Galenüs, het Poeijer van de Kermes, als

een weinig famentrekkende en niet fcherp zyn-

de 5 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 Befklu

heeft, ofnog maakt (*), heeft doen denken om
dergelyke Knobbeltjes , welke aan andere Boo-

men groeijen , ook tot dat eiude , of tot een Ge*

neesmiddel, te gebruiken*. Op de laage Eik vindt

men , volgens Reaümür, roodagtige Gall-In-

fekten, die wel totVerwftoffe niet bekwaam, maar

geagt worden even zo goed te zyn tot de Con~

feEtio Jlchermes als die donkerer zyn van Kleur.

De hooge Eiken leveren dergelyke Gal!- 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 heclen wel zo veel gebruik van de Kermes*

Bellen tot het Verwen van Karmozyn-rood, gemaakt worde,

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 VerwiWen 3 tot het Kiemen van hun Le-

der, bezigen.

I, DEEL. X. STUK*
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V. Hazelnooten, aan den Stam der E^keboomeu

XXX^K groei J
ende > met evenveel Wynlleen , tot de

Hoofd- helft onder de Conchenilje gemengd, plagtente
stuk. gebruiken tet het Verwen van Karmynrood (*).

Kermesvan In de Verhandelingen der Koninglyke Socie-
^geland,

teJt van Londen, op 't Jaar 1671, leeft men

de Waarneemingen van Lis ter 9 omtrent

zekere bruïnroode 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 ea Languedok, konden uideveren;

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: opgéfneeden zynde vondt mem

*er eenige Wörmpjes 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.

Betu'u. In de mikken der Takken van de Berkeboo-

ken, men in Sweeden , wordt dit infekt, op zig zelf

alleen, gevonden.

cJpfni. (6) Schildluis der Abornböomen.
der Ahorn. Op

(*) Po MET. Diiï. des Brogues.

($) Coccus Betul# albae. Faun, Suec. 7»$,

(6) Coccvis Carpini Betuia:, It. Scan» 47.
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Op deeze foort van Boomen
,
gelyk ook op V.

de Haagedoorn 9 de Eiken en Wyrsgaarden , hadt xxxvT*
de Heer Reaümur eene foort van Schildluis Hoofd.

gevonden, die roodagtig bruin was, hebbende STUK*

van onderen en op zyde een hoop van witte

Wolligheid.

f7} Schildluis van de Olme* of Tpeboomen. vu.

Tot deeze Soort betrekt de Heer Linn mxjs

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 langwerpige] of Schuïtswy-

ze der Perfiken en andere Boomen : als ook

van de ronde of rondagtige der Eiken, enz,

Deeze , ondertuffchen , heeft byna de figuur van

een Moffelfchulp , als breed zynde aan 't eene

en zeer fpits 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 vondt, van welker kleinheid men

# oordeelen kan, daar de Dopjes zelf, die uit het

vergroote Lighaam van de Moer beftaan , een

fcherpziende Oog vereifchen om ontdekt te

wor-

(7.) Coccus ülmi campeftris. Syft, Mt9 X, .Reaüm.
/«ƒ. IV. T. y. f. s*7.

L Deel, X. $tvk.
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480 Beschryvïng van
V. worden; als in Kleur zeer naar Boomfchors

ixxvï. &w^
Hoofd- De andere Soort, niet minder klein, wordt

door gemelden Heer tot de Pro-GalHnfekten (*)

t'huis gebragt , en door Geoffroy, derhalve,

tot de Conchenilje betrokken. Men vindtze

meefl in de mikjes der Takken , 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 Éyrond

Klompje gewaar, flegt 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. Het legt in de gemelde

Wolligheid als in een Neftje, daar het zorg

draagt voor de Voorcceeling. De Heer Reaü.
mur beweert, dat hetgeen Eitjes legge, ge-

lyk de Gall- Infekten, maar leevende Jongen

werpe ; doch de Heer Geoffroy verzekert

,

dat hy zo wel Eitjes onder deszelfs Ligbaam ge*

vonden heeft , als onder dat van alle ande-

ren (f>
(8) Schild.

(*) Dit Woord betekent zo veel als Ba/ïaarcL Gall- Infek-

ten : want zy hebben veel Kenmerken daar van , doch eenige

Eigenfchappen , die hun byzonder eigen zyn: gelyk hy dit

aelf verklaart

(f) Hifi. des lnf% env. Paris* Tom. I. pag. $iu
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(8) Scbildluis der Hazelnooteriboonien. V;
Afdreg*

Deeze Soort behoort tot de genen, die in *t XXXVI,

eerfl wel Schuitswyze langwerpig zyn, doch stukJ
in 't vervolg als de Kermes rond moeten wör- vni.

den. Zy zyn alsdan zeer mooy van Kleur , &°mtè*

byna Citroengeel , met roodagtige Vlakken ge- laareUf

tekend, en hebben als een Bekje , daar de

Spleet is 5 door welke zy 3 waarfchynlyk , be-

vrügt moeten worden. De Ëijertjes, daar zy

vol van zyn , doen hun naar een Doosje mét

3£and gelyken. De Jongen zyn roodagtig , met

Sprietjes en twee puntjes aan het Agterlyf zigt-

baar , wanneer menze met een Vergrootglas

befchouwt;

(o) Scbildluis der Lindeboomen. IX.1

Öp de Linden onthoudt zig een dergelyke
derLinde^

Schildluïs , in Geftalte weinig van die der Ha-

zdaaren verfchillende.

(io) Scbildluis van de Jleekende Palm, wier $fc.

Schulp met ast Schildjes omringd is. n* <te fte&r ö J ö kende fala^

Colümna 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

fa-

(Z) Coccus Coryli. ReAUM. Inf. IV. T. 3, f. 4. io.

(9) Coccus ïijiae. ReaUm. Inf. IV. T. 3, f. 1-3.

(10) CoccuS Rafel, tefti o&o elypeolis cin&a. Syft. Nat*

%\ Lep^s nova f. Myrthi morbus. CojltjmN, 'ff&fr I&\4$

jy. Lepas teflèllata. Klein. OJïr. n$»

I, Deel, X, Stuk, H h
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V. famengefteld , van eene Afchgraauwe Kleur,

XXXvY die Daar c ^urPer helt > CD van onderen, daar

Hoofd, het aan den Stam zit, hol. De Heer Klein
stuk. noemt hetzelve Patella , (niet Lepas ,) teffella*

ta. Het is, van den Sweedfchen HeerK je h-

jder, 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 met agt Schild-

jes gelyk een Schildpad, welke allen, uitgeno-

men de twee zydelingfe , in 't midden een

Knopje hebben.

si. (ii) Schildluis van de Wilgen.
Salicts,

5eiu
C

Op de Bad der Takken van een Soort van

Wilgeboomen, ïn Sweeden, die zo wel Man-

netjes als Wyfjes zyn, komt deeze Soort van

Schildiuizen , dikwils , in zulk een menigte

voor, dat zy de Baft t'eenemaal bedekken.

Verbaasd moet men derhalve (laan over de on-

begrypelyke veelheid van deeze Diertjes , wier

Lyf , roodagtig in de Jongheid ,en door de klein-

tje naauwlyks zigtbaar met het bloote Oog,

in de Volwaffenen platagtig en Afchgraauw van

Kleur is.

xn. (12) Schildluis mn den Wyngaard.
Vztis

raadenWyn- tj .

gaard. *ie^

f 1

1

) Coccus Salicis hermaphroditicaï. Syjï* Nat. X.

(12) Coccus Vitis Viniferae. REAUM. In/% IV. T, 6 t f. S*7$
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Het fchynt dat deeze Soort veel overeenkomfi: V.

heeft met de Zesde * die door den Heer Reaü- xxxvï'
mür op verfcheiderley Baomen gevonden HöoföI

werdt. Geoffroy tekent een Luisjeaan, stüK*

dat hy de langwerpige vanden Wyngaard noemt*

Het komt, zegt 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 de Staart heeft het zes

witte Draaden , niet vier , gelyk die der Per-

fikboomen. 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 Wyngaard, wordt groot en ver-

gaat of fteift , befluitende dan , onder haar Lig-

haam, een groote veelheid van Eytjes. De

Jongen , die 'er uit voortkomen , zyn in 't eerffi

helderbruin en zeer bleek. Ik heb nooit hec

Mannetje gevonden (*).

De Heer D. Gusman Galeatiüs, een

menigte Mieren langs de Stam van een Wyn-

gaard, in Italië > heen en weder of op en neef

ziende loopen , bevondt eindelyk dat zy dit

deeden om het Sap te zuigen , 't welk uit ze-

kere Knobbeltjes kwam , die ten deele uit een

Hoornagtig Dopje beltonden , ten deele van

onderen met eenige Wolligheid bedekt waren $

uit welke, ten einde van veertig Dagen , klei-

en

(*) Hift. des I»f. envï Paus, T o m. I. p« 507,

I» DEEL, X. STUK, Hll 2
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V. ne roode Diertjes voortkwamen , dat zeketlyk

^.E
T
L Schildluisjes zyn geweefh Hy hadt de Man-

Hoofd-
STUK»

XIII.
PoUnicus*

Poolfch

Grein.

netjes van dit Infekt, dat groen- en Goudkleu-

rige Vliegjes waren , ontdekt.

(13) Schildluis der Wortelen van Duizend*

graan.

Aan de Wortelen van een overwinterende

foort van Knawel of Duizendgraan , of ook van

eenige andere Kruiden , groeit
9

in fommige

deelen van Europa, zeker Korreltje, dat men,

dewyl het veel in Poolen gevonden wordt (*)

,

den naam geeft van Poolfch Grein. Frisch
heeft daar van , om dat het tot Verwftofgebruikt

wordt , gewag gemaakt onder den naam van

Hoogduitfche Conchenilje , geevende de Afbeel-

ding van het Kruidje en hoe het aan de Wortelen

groeit, als ook van het Infekt, zo gevleugeld

als ongevleugeld, waar door dit Grein voortge*

bragt wordt. Hy fchryft den oorfprong, daar van,

aan zeker Wespje toe ,het welk in den Grond zou

kruipen en de Wortels fteeken , leggende daar

in een Eytjei waaruit blykt, dat hem de ei.

gent-

(13) Coccus radieis Scleranthï perennis. Syjl. Nat.X. Coc*

cus Radicum purpmeus*. Faun» $uec. 720* Polygonum Cocci-

fenim, Camer. Epiu 6$i.Bauh. Pin. 28I.BAUH. Hifi. lil.

p, 3 78. BREYN. E. N. C. I73I.-REAUM. iiA Iv - P- !•

RupP. Jen, 86. FRISCH. Inf, V. p. ^ T. 2, Aïï. Upf.

Ï742. p. 54- T. ï.

(*) Het groeit, by Roftock , aan de Wortelen van het

Duizendgraan (Sckranthus pcrenms L I N N m I , Hermaria,

óf Knawel
,
) overvloedig. BURCHARD»t Epify ai Lm*

1747, &&. Vtf. 1742.
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gentlyke Huishouding van deeze Infekten on. v.

bekend is geweeft. • : ^Jjf'
De Heer Reaümür, die dergelyk Schar- Hooppl

laken - Grein aan de Wortelen der Planten , in STÜK*

Vrankryk, niet hadt gevonden (*), maakt van §jjj|j*

de Waarneemingen van den Dantziker Heer

B r ei Ni us gebruik , om de Hiilorie 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

.

*cr aan fommige Planten maar twee , aan ande-

ren wel veertig , en fomtyds digc 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 Lyfveranderde,

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

,

door den Heer Reaümür, flegts by gifflng

ge-

(*) Geoïfko? voudt het ook omftreeks Parys nietj

doch hem waren eenigen gebragt, die men 'er ontmoet en

verzameld ha^t$ des dit Grein ook van hem, onder dm
naam van Purp ere Kermes der Wortelen 9 tot de Indigsn^

betrokken wordt. Hifi, des Inf. bl. 504.» •

1. Deel. X, Stuk, Hh 3
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V. gefproken werdt* Het zal dan niec onnut ,

XXXVI*
D0C^ onvermaa^y^ zyn , dat ik hier de nieuwe

Hoofd» Waarneemingen mededeel , welke aangaande
stok.

^jt Schepzei door den Heer Doktor Wolf E

Gr&£ uit Warfchau, de Hoofdftad van Poolen, ge-

bonden 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 5 voor

dat dezelve aan 't licht gegeven werdt onder

de Verhandelingen van de Koninglyke Socië-

teit vanjLonden, daar men dien Brief thans,

in 't Latyn , Wereldkundig in gemaakt vindt (*).

Kruiden *' De Cocci Pelonici zyn Eijeren of liever Pop-
waar aan kef _
pocit. » pen yan eenlnfekt, dat nog niet genoegzaam

„ bekend is, welke aan de Wortels van ver-

9r fcheide Planten vaft zitten , en, tegen 't end

99 van July, van de uitgeplukte Wortelen met

99 een Mes worden afgefchraapt en verzameld.

„ Die Planten zyn zeer verfcheideriey; ook

9y 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-

3, meen gelooft men , dat zy niet gevonden wor-

3, den dan aan de Overwinterende Scleranthus*

t» met geflooten Vrugtkelken , van L 1 n n & v s;

3) het welk de kleine Duizendgraan is van Bau-

s> hious, met Blad en Bloem witagtig ennaak-

n te

(*) ?hihf?ph* Tranfa&eKS forthe Year 17S4, VOL, LIV
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f, te langwerpige Zaadjes (*)• Deeze Plant V,

„ bemint de Zandige plaatfen* maar is al te xx\vf*
„ zeldzaam, dan dat daar af een aanmerkelyke Hoofd*

„ veelheid van dit Grein zou kunnen ingeza- STÜÏC«

„ meld worden. Veel rykelyker is de Oogft %$£
3 , van 't zelve in de vette Weiden van Podolie

„ en de Ukraine * alwaar men het aan alle Soor-

9y ten van Aardbeiïën- Kruid en Zilverblad ; ja

5, dikwils ook aan de Wortelen van Rogge en

5 , andere Planten vindt: waar van ik evenwel met

„ zekerheid niet kan fpreeken. In groote veei-

51 heid heb ik het zien verzamelen van het

55 witte Vyfvingerkruid met Draadagtige krui»

5 , pende Steelen Ct)> vaa Linnjbüs; als

„ ook aan het Aardbefiën- Kruid, met witte

5, Bloemen, enz. (-}-). losgelyks aan hetVy£*

„ vingerkruid* daar men in de Geneeskunde

9j gebruik van maakt (§), en aan eene Soort,

„ die het groote witte is der Autheuren (f) ; -

9y van alle de welken ik monfters zende.

3 , Na dat 'er een menigte van deeze Greint- GeftaIte rm

3, jes ingezameld is', doet menze in een Pot, het Infc^£»

» en

{*) Polygonum minus , Folio & flore albicante , Semini*.

'feus nudis obkngis.

(-[) Potentilla alba, Foliis digitatis quinatïs, apice conni*

venti ferratis, Caulibus filiformibusprocumbentibus, Recep-

Êaculis hirfutis.

(40 Fragaria floxe albo, Foliis lanceolatis medio maximo,

fubtus villofis, fupra vhid&us cuni teaui laargine Argente© %

Caulibus debilibus hirfutis,

($) Pentaphyllum Officinale.

(|) Potentilla Caulescen5
t Li n n.

1, deel, x f Stuk» H h 4



4S8 Besciuyvikg van
% ,, en laatze rooderen voor 't Vuur, tot datmeu

xLxvi.* « de Wormpjes oordeelt dood te zyn. In,

Hoofd- „ Auguftus verlaat het Infekt zyn Ey, en loopt
stuk.

^ traag jarjgS jiec j£ÏUfa Hetzelve beeft de

Greint *, grootte van Hennipzaad, zynde geheel week

p van zeïfdandigheid, plat van onderen, van

s , boven Eyrond of Ovaal, met dwarfe Rim-

„ pels , die halfrond zyn , ongevaar tien in

„ getal , van den Kop tot aan den Aars,

„ Deeze Rimpels loopen, aan het onderde

s, van den Buik, als tot een rand of plooy te

s, famen , langs den onderden omtrek van het

„ Lyf. De Kop is klein : het Bordduk van

a, boven naauwlyks zigtbaar : de Kleur van het

„ gdieele Dier donker paarfch bruin. Hec

„ gantfche Lyf is aan alle kanten bezet met

„ eene witte Wolligheid van dunne Zilver-

„ kleurige Haairtjes , die lang zyn naar de

p grootte van het Infekt , zo dat het zig als

„ gepoeijerd of met wit Meel hedrooid ver-

,, toont. De zes Pooten, die het heeft, zyn

^ zeer klein en kort, glanzig zwart van Kleur^

,3 met twee fcherpe Nageltjes gewapend. Het

99 heeft twee Draadagtige , zeer korte, by uit-

„ ftek zwarte Sprieten ; de Snuit is agterwaards

„ omgeboogen en zeer kort. Is het Lyf aan

„ 't end ookBorftelhaairig, gelyk Linn^rüs

„ zegt? De Haairtjes, ten minde , fchynen al-

„ daar wat dikker en langer te zyn , maar aan

,, de overigen gelyk. Of zy Wieken krygen

9 , heb ik, tot nog toe, zo min als de Sexe

35 kun-
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4,
kunnen ontdekken: maar* zo God wil, zal 'V.

„ ik nader gelegenheid hebben , om zulks te ^DEE^
„ onderzoeken. De Geftaltewiffelingen £yn Hoofd/

„ hier ipoeielyk waar te neemen ; dewyl dit STUK «

,, tedere Infekt , door allerley leed , lïgtelyk van ^Jt
„ 't Leven beroofd wprdt en ten dien tyde zig

5 , tuffchen de Spieeten der Wortelen verbergt*

,, De Heer Ledermullsr, van Neuremberg,

„ heeft onlangs daar een zeer goede Afbeel"

„ ding van uitgegeven 5, in zyne Waarneemin*

5> gen met het Mikroskoop.

"Men geeft 'er mede een bleek Ka.rmozyne Gebruik tot.

0i
Kleur aan Wol, Katoen of Linnen: het

VecwMV

„ welk op de volgende manier geverwd wordt.

„ Het Grein wordt in een Koperen Ketel ge-

„ kookt met datZuure Vogt, het welke men

„ Kwas noemt, dienende in Podolie, Rusland

5, en de Ukraine , den Armen tot een aewoo-

v nen Drank, die bereid wordt van Rogge-

3, Meel Men giet daar veel heet Water op ,

3 , en laat het in een warme plaats (taan tot dat

5J» het, door Gifting, zuur en helder worde.

„ Zo veel men dagelyks daar van drinkt; zo

„ veel Water wordt 'er op nieuws bygedaan
[

„ met een Hand vol Meel, Deeze Drank kan

*» fchielyker gereed gemaakt worden , wanneer

„ men Bakkers Zuurdeeg in een groote veel*

,a heid Water ontdoet , en dit mengzel neder-

„ zet op een warree plaats. In dat Vogt, nu,

9 wordt het Grein lang gekookt: dan komt 'er

n veel Schuim en Vettigheid op, wit zynde
I, DEEJL. X, STUK, H h 5 a]§
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V. » als Kaars-Smeer 5 die men zorgvuldig (leeds

vt™L
*

** affchuimt , tot dat zig daar van niets

Hoofd. 99 meer openbaare. Alsdan zal het Afkookzel

stuk.
5> fchoon Bloedkleurig rood zyn. Voorts koo*

c°rHnt 55 ken zy zuivere 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 , laaien droogen

,

„ en droog zynde ïn het Bloedkleurige Vogt

„ fteeken , en eenige Minuuten daar in opkoo*

,, ken. Dus blyft, als in een oogenblik, al de

„ Kleur aan de Wol hangen, en het Vogt blyft

„ helder als Water over. De dus geverwde

s, Wolle wafTchen zyaf met koud Water, en

3, laaten die droogen,

* Deeze ruuwe Behandeling leert , hoe veel

9,
die Kleur verbeterd zou kunnen worden , in-

s , dien het in een Tinnen Vat , met Armoniak-

s , Zout en eenSolutie van Tin, werde gereed

„ gemaakt. De Inzamelaars hebben my ver-

s) haald , dat , indien de Diertjes levendig ver-

„ gaderd en gedood worden , men daar veel

35 fraaijer Kleur van krygt: hit welk ik ligt

53 zou gelooven , inzonderheid wanneer die met

33 de zelfde zogvuldigheid vergaderd werden

,

„ alsgefchiedt met de Conchenilje van Mexico,

,3 (aan welke , dat meer is, onslnfekt zeer ge.

„ lyk fchynt te zyn,) en zy 3 in plaats van Roog-

,3 tering door Vuur, met Azyn gedood wer-

„ den. Ik heb te Chokim veel onderzont naar het

h gene , waar mede de Turken aan de Wol een

» Pur-
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„ Purperkleur geeven : maar die Verwery wordt

„ niet geoefend dan in Klein Afie. Het alge-

„ meene zeggen is , niettemin , dat die Verw

,. bekomen wordt van Befiën 5 welke aan de

Wortels vaneen ArmenifchelPlant groeijen,

die men Romam noemt. Miffchien is deeze

Plant even de zelfde als het witte Vyfvin-

gerkruid, en mooglyk hangt ook de fchoon-

heid van de Kleur niet af dan van de Konft

des Verwers.

f De veelheid van dit Poolfch Grein , welke

„ jaarlyks 9 uitPodolie > buitenslands wordt uit*

„ gevoerd, beloopt ten minfte eenige duizend

» Ponden, en bovendien gebruikt men veel

daar van binnenslands. Het grootfte deel

gaat naar TuFkye, en veel Komt daar van

ook te Breflau in Silefie. Een Pond kofl: van

agt tot tien Poolfche Guldens, dat omtrent

„ een Ryksdaalder is, wat min of meer; en

„ met een Pond kunnen ongevaar twintig Pon-

„ den Wol gekleurd worden.

In een Brief van den 23, November 1763,

door dien zelfden DoktorWolf e, van War-

fchau , aan den Heer Baker gezonden , geeft

dezelve hem Berigt van zyne Waarneeraingen

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. dienaangaan»

de fchryft (*). „ Ik

(*) Pbilofoph. Tranfy utfupra. pag. s$»

I. Deel. X. Stuk»

53

n

3>

5»

5»

53

V.
Afdeeu
XXXVL
Hoofd-
stuk.

Ptolfck

Grein,

NaderWaa&
neeijningen

dienaan-

gaande.
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y.
•' Ik heb, deczen Zomer, my verluftigd met

Atoeel. dePoolfche Conehenilje, die onbekend is en
XXXVI 7

Hoofd' *> verwaarloosd wordt in Poolen. De verfchei-

stük.
59 derley Soorten van Potentilla zyn hier zeer

%?
ol
-f
ch

,, zeldzaam, en het was alleen op het kleine

„ Duizendgraan (f) ofde^Overwinterende&te-

„ ranthus vanLiNN^us, dat ik de Conche-

„ nilje vond. Ik vergaderde omtrent driehon-

s,
derd van de Greinen , en deed die met de

«,, Planten en eenig Zand in groote Potten.

5, Zy zyn van verfchillende grootte. De In-

$, fekten kruipen uit hunne Huisjes , dat de

$ ,
gemelde Greinen zyn , van het begin van Ju-

5 , ny tot aan het midden van Auguftus : om-

il trent vyfdg kwamen 'er uit onder mynOog.

„ Zy zyn allen naauwkeurig van de zelfde ge-

5, daante : maar fommigen zyn driemaal klei*

„ ner dan de anderen , naar de grootte van

hunne Greintjes, die uit een dunne, ronde,

„ witte Huid beftaan. Altemaal zyn zy min

3 , of meer Haairig , fommigen van een donke-

$3 rer Kleur, anderen wat hooger rood; eeni-

6. gen fchynen v/at langer , eenigen wat bree-

j, der te zyn : maar deeze verfchillendheden

& hangen oogfchynlyk af van hunne vrywilli-

^ ge uitrekking , en van hunnen Ouderdom:

M aangezien zy, van dag tot dag, donkerer en

99 Haairiger worden. Geen Bek vertoont zig

5# daar aan, maar een diepe plooy of groef aan

„ hec

(f) Polygonum rtiiöus, &c
t Zie BIackf f-gjr. hier voor.
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i, het bovenfte gedeelte van de Borft. Twee V.
Afdff^t

by uitftek kleine donkere Stippen fchynen XXXVL
de Oogen te zyD. De twee Hoornen zyn Hoofd.

dik , als ;een Schroef gedraaid , ter langte
STÜK*

van de Borft, in een (lompe punt uitloopen- GrdL

de. De twee voorde Pooten zyn tweemaal

zo groot als de vier agterfte , en zy hebben

allen fchérpe , zwarte , kromme Klaauwen.

De gedaante van de Rimpels en Groeven

blykt uit de Afbeeldingen.

"Het is onmooglyk , de Kentekenen der Sexe £>e Vemh*

l5 te vinden 3 en , fchoon zy fomwylen hun ag«

3, terfte te famen voegen , doen zy die zo los *

3, dat men het niet voor een Paaring houden

3, kan, Zy fthynen in 't geheel niets te eeten,

„ en kruipen rondom de Plant een Week of

s . twee; gaande dikwils onder den Grond en

3, daar weder uitkomende. Alsdan maaken zy

3> een diep Cylindrifch gaatje, in het Zand*

„ tot aan den harden bodem van de Pot; waar

M van zy het end bedekken met een fyne witte

3* Zyde , die op hun Lighaam groeit. Daar in

9J leggen ZY hunne Eitjes en derven. Anderen*,

3, die in hun Werk geftoord zyn , worden log

33 en wit 3 als of zy over 't geheele Lyf ge-

5 , poeijerd waren met een wit Meel, hetwelk

33 door een Vergrootglas blykt te zyn zeer fy-

3, ne, witte, Zydagtige Haairtjes, die overal

3 3
uit het Lighaam groeijen. Ophetlaatft leg-

n gen zy zig op de Rug neer: de gemelde

3, Haairtjes groeijen zeer fterfc aan 9 tot de

1, deju« x, stuk» 99 lang*
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V, ,5 langte van anderhalf Duim, en het Iofekt

Afdeel. ^ vlecht, mee zyne Klaauwen, de Haairtjes

Hoofb- jj rondom het geheele Lyf, zo dat zy zig ver*

stuk.
%y toonen als een klein hoopje Katoen: maar

g"& * * ^e Haairtjes zyn zo teder en fyn , dat het

,, minde Windje in ftaat is om die te fcheuren

3, en te vernielen. In dat hoopje Katoen leg-

,, gen zy haare Eitjes * en fterven dan , bly-

5, vende dus tot aan het midden van July Na-

„ derhand , fchoon Gaatjes maakende in den

,, Grond, of hoopjes Wolligheid, fterven zy

5, zonder Eytjes te leggen. De Eytjes , wier ge-

,5 tal van vyftig tot honderd is , zyn Karmozyn-

3 , rood, doorfchynende, naauwlyks zigtbaar

3, met het blooteOog, langwerpig enmetron-

5 , de enden. In een Week tyds kruipen 'er de

„ jonge Infekten uit, die aan de Ouden gelyk

5> maar glad , doorfchynende en Karmozyn-

„ rood zyn. Ik bood hun dagelyks verfche

,, Wortelen van het Duizendgraan aan, maar

„ ik kan niet zeggen , dat zy 'er eenigen van

5 , gegeten hebben. In een Week of twee ver*

„ dwynen zy, gaande onderden Grond".

Het Man- n
In het begin van Auguftus vond ik een zeer

„ klein wit Vliegje, wat gelykende naar het

„ gene onderfteld wordt het Mannetjes Infekt

„ te zyn. Het hadt een derdedeel der grootte

„ van het gene in 'c Werk van Ledermul.
„ l e r is afgebeeld. Het heeft een Lighaam

*9 als een Mug, Sneeuw-wit, van onderen ge.

5> poeijerd, maar op de Rug glanzig graauw,

* met
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,, met zes dunne Sneeuw-witte Pootjes zonder V*

„ Klaauwen , een grooten dikken Kop , twee
x&xvi'

„ zeer kleine uitpuilende Oogen , twee Haair- Hoofd-

* agtige Hoorntjet, twee Wieken, dietaame- STÜK

„ lyk groot zyn in vergelyking van het Lyf , £"k?
., van onderen Sneeuw*wit en glanzig graauw

„ van boven. Het Lyf loopt naar agterea

5, 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

„ dit , evenwel , maar het eenigfte was onder

„ driehonderd, en zo weinig gelykende naar

,, de overigen , ben ik zeer in twyfel
9 of het

„ wel van dit Geflagt zy "
Gemelde Heer hoopte 9 in de volgende Zomer, Afbeddia-

nog nader WaarneemiDgen dien aaDgaande te
fien"

JPÏ lxxxiii
doen ; welke my nog niet ter hand gekomen i%. 4.

zynde, zo befluitik de Hiftorie van'tPoolfch

Grein meteenigen van zyne Afbeeldingen* Fig.

4 , a , vertoont het Infekt , en b 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 Infekt , by fterkc

Vergrooting , van boven en van onderen te

zien.

Men heeft aan het Boomgewas , dat de Bee*

rendruif f gecyteld wordt, inSweeden, thans f Uv&Utji

ook Greintjes ontdekt , die eigentlyk aan de

Steekjes van hetzelve , welke op vogtige plaat.

fcn in de Grond legggen, groeijen; beftaande

& JDEEJL, X. STV& 3US-
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V* insgelyks uit een wit Blaasje, waar in het Diert*

XXXVI. l
e ±lt > dat Bloedrood Sap geeft (*}

stuk. ' (Hz Schildluis van het Muizen Oor.

XIV
Pilojïim Aan de Wortelen van het Plantje, *t welk

Kn-ooif
aI*Muizen-Oor genoemd wordt, wegens de %uirt

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 wél , doch zeldzaam , aan de

Steekjes van dat Kruid, en wordt van het Ge-

meen, byRoftock aandeOoftzee, omtrent Sint

Jans Dag opgezogt , inzonderheid op den Gal-

gebefg, als de befte zynde. Men noemtze des-

wfcgen Sint jans Bloed , en heeft veele Byge-

löovige denkbeelden , aangaande het verwen

der Kleederen met deiszelfs roode Sap en van

de Befiën by zig te draagen. Deeze Dopjes *

zegt de Heer Bürchard, zyn hooger van

Kleur, doch kleiner dan die van 't Poolfehe

Grein.

xv. (15) Schildluis mh het Kanary-£aad-
Pbataridis*

nLy-zaadl" Deeze onthoudt zig, volgens Li nn^ectsj

aan de Wortelen van die Plant, Welke het Ka-

nary- Zaad uitlevert, en in de Nederlanden ook

veel

(*) Cocctis Uva: Urfi. Faun. Suec. Ed. II. p. 266. N. 1025.

(14) Coccus radicis Hferacii PilofelLx. Syft. Nat. X. Sim.

PAUL. Quadr. 113, AU. Upf. 1742, p. 54» T- 2.

&$) Coecus radicum Phalaridis. Faun, Suec, 72 ï»
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veel gezaaid wordt. Zy komt overvloedigfi: V.

voor in een vette Grond en wel allermeeft, daar xxXVI
*

de roode Mieren fterk bezig zyn met graaven. Hoofd-

Het Dier heeft de grooite van een Hennip*
STUK*

zaadje , is witagtig 5 met de Pooten alleen een

weinig rood; de Snuit omgeboogen: het Ag-

terlyf aan 't end ftomp en naauwlyks Haaïrig.

Zyn Ed. hadt het vliegende Infekt daar van niet

gezien, en twyfelde derhalve tot welk Geflagt

het te betrekken ware.

De Heer Geoffroy brengt tot de, Con- van hft Gm*

chenilje t'huis een Infekt , dat hy de Schildluis ^-
LX
^
XUI *

van hst Gras noemt , met het Lyf Roozekleur (*}

,

en daar hy ook met van kende dan hetWyfje,

veel gelykende naar die der Uitheemfche Ge.

waflen +» Deeze was insgelyks witagtig, een t Cêaus
Aonidum

weinig Vleefchkleur , met een Meelagtig Poei*

jer bedekt , hebbende twee korte Sprieten en

zes Pooten. Men vindt dezelve , zegt hy*

op die feort van Gramen, welke Li ®}$mvs

Pbalaris noemt, langs welks Pypagtige Steek-

jes dit Luisje Neftjes maakt van eene Katoen-

agtige witte ftoffe, in welke het zyne Eijert-

jes legt. De Draadjes van zyn Staart vertoo-

nen zig naauwlyks. De Afbeelding, met het

Luisje zo op het Gras als op zig zelf , van

hem ontleend
, gaat hier nevens.

Linnueus noemt geene Soort van Gras

Pha«

(*) Coccus Graminis Corporc rofe^. In h Franfch, la Cé*

chenille du Chiepdent. pag. $\z*

It DEEL. X. STUK. II
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V. Phalaris , maar Pbalaris maakt by hem een Ge*

xxxvi "

flagc> waar in '
voor eerft> hec Kanary-Zaad >

Hoofd** dat van ouds dien naam voert; en vervolgens

stuk. eenige foorten van Gras, die daar mede in de

deelen der Vrugcmaaking overeenkomen, be-

greepen zyn t Die Soort 5 aan welks Wortelen

dit Grein zig bevindt, is, volgens hem, het Ka-

nary-Zaad (*) Of het , in Vrankryk , aan een

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. Camper fchryft, dat

het zig onthoudt aan Gras, welkers Zaad, even

als de Plompen , op den Halm Jlaat (f). De
Latynfche benaamiog , 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 (|). Die Soor*

ten van Gras heeten VoJJe* Staart] es in 't Neer-

duitfch en men vindtze zeer dikwils op drooge

Weiden , meeft in Zandgronden , gelyk de

Heer Commslin zeer wel aangetekend

'heeft. Ook betrekt Linnjeus dezelven toe

het Geflagt van Alopeourus , onderfcheidende

haar van die Soorten , welken naar het Kanary-

Zaad gelyken.

De
i

(3 Habitat ad radices Phalaridis Canarienfïs. Faun. Sttec.

Ed. II.

(t) Zie het IV. STUK over de Nieuwe ivyze van Landbots»

iven 9 aan het End.

(l) Gramen Typhoides Spica angiiftiore. C. B. Pbi*
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De Heer Camper heeft in de Geftalte van V.

dit Gras, naar den Grond, eenig verfchil gevon-
^^V!»*

den , door hetzelve te zaaijen in den Akademie- Hoofd-

Tuin te Groningen; als zynde de Aairen dus STUK *

veel grooter geweefc , dan die in Vriesland in

't wilde groeijen : dat niet te verwonderen is.

Hetlnfekt, 't welk zyn Ed. zeer omftandig

befctayf1 , (om aan te toonen , dat 'er de Bot-

jes of jLeverwormen van het Wolvee niet uit

voortkomen; gelyk de Boeren in de Beverwyk

zig verbeeld hadden;) viervleugelig zynde,

fchynt bovendien, door de manier van de Bla-

den famen te trekken, en door zyn fpringen»

veeleer te behooren tor het voorgaande Geflagt.

Die evenwel , welke daar van de Eerfte Soorc

uitmaakt, onthieldt zig op een andere Soort

van Gras-

Doktor P a L L a s heeft my verzekerd , daü

de Goudglanzige Greintjes , welke fommige

Liefhebbers het Zaad van Koorentjes en Schul-

pen noemen, en onder het Speculatie-Goed

plaatzen , de Cocci Pbalaridis zyn. Ik geef der-

halve van eenige derzelven, om en by de Wor-

telen van het Gras-Plantje in Fig. 5 , de Af-

beelding.

(16) Schildluis van de Haagedoom. * xyL
° Oxyac/m»

thét.

Dat Gewas , het welke hier te Lande dik- van de Har.®

., gedoorn*

i
wils

(\6) coccus Cratsgi Oxyacanthas. Reaum. Inf.IV. T. *•

f. ïi-iz.

I. DEEL. X. STUK» I ï %
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V. wils tot omheininge van Tuinen en Moesho-

yyyvi*
v^g^ruikt wordt, onder den naam van Haa-

Hoofd- gedoorn , voedt , volgens Reaumuu een Soort

stuk. van Schildluizen , 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 hebbeti,

maar rond verhevener zyn , hoewel niet zo

rond als de Kermes der Eikeboomen. Eigent*

lyk leggen deeze Infekten maar als op een Bed

van Wolle ; gelyk zyne fterk vergroote Afbeet

ding aantoont: zo dat niet de Wolligheid hun,

maar dat zy dezelve ten deele bedekken , ge*

lykerwys een Vogel , die op zyn Neft te broe-

den zit. Dit is een aanmerkelyke byzonder-

heid van deeze Schildluizen 9 welke men , zo

\ fchynt, in Sweeden niet gevonden heeft.

xvn. C*:7) Schildluis mn de Indiaanfche Fyg*Pïant.

Caïïis.

opuntu. Tot dit Geflagt behoort eene der vermaard-
Conchenilje,

fte Drogeryën , 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-

cus,en by verkleining Coccinula, zou hebbensDok-

tor

(17) Coccus Ca&i &Coccinelliferi. Syft. Nat. X. Coccinella

alis; deftituta, Corpore rugofo. BROWN. Jam. 435. SLOAN.

Jam. II. p. 153. Pr^f. T. 9. PET. G*z. III. T. I. U j.

Hepn, Mex. 78. Reaum. Inf. IV. T. 7* £ IM*
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tor W. v a n Ranoüw oordeelde dit te waar- v.

fchynlyker,om datdeConchenilje,zo wel als opdeel

de Kermes van Provence , eene der alleruit- Hoofd!
muntendften is onder deVerwftoffen(*). Doch stuk.

ik vraag , of de verkleining dan wel plaats
Conch^i^

moed hebben, en of de Spanjaarden, door

wien reeds in denjaare 1526 deezeStoffe van

Hifpanjola, onder den naam vaxi\Cocbenigliaoï

Qqcbinüla, in Europa werdt overgebragt, wel

gedagt hebben om het woord Coccus ? Men
heeft denkelyk toen al 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 deSpaanfchen zelf een Houc-

luisje, of dergelyk klein Inièkt , Cochinilla

noemen. Zeer verkeerd fchryven, derhalve,

fommigen Coucbenille, en beter, gelyk deFran-

fchen, Cochenille , of, volgens onze Uitfpraak

en gewoonte, Concheniïje* Te meer mag dit

laattte plaats hebben , om dat deeze Verwftof

als tot vervulling ftrekt van de Purperverw

der Ouden , die uit een Zee-Slak f gehaald
f C6ncU

werdt. Ti ri*

Reaumür fchryft, dat Mexico het eenig- ,

fteLand is, alwaar de Conchenilje wordt inge*

zameld. Men vindtze, naamelyk, wel op de

Weftindifche Eilanden, als ook in verfcheidc

dee-

(»j Natuur- en Konft-Kêbinet , Jan, & Fcbr. I722. p,ir.^

I. DEEL. X. STUK» I i 3
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V. deelen van Zuid-Amerika , inzonderheid in Peru

;

Tcxxvt*
maar > ^e aldaar va^> wordt niec zo zeer tot

Hoofd- den Uitvoer naar Europa, als wel tot het ver»

stuk. wen V(1n Stoffen binnenslands gebruikt; zynde*
om emije>

naameiyjr meelt die men Wilde f noemt, als

van zelf voortkomende* In Nieuw Spanje, al-

leen, is 't, dat aanmerkelyke Teelingen van

deeze Verwftof plaats hebben (*) : het welk

op die manier gefchiedc , als wy ftraks zullen

befchouwen*

Gefdiiiien Men heeft, zeid* ik daar even, waarfchyn-
over cïsc/c

Wvftoae. lyk al van ouds geweten, dat het Infekten

waren. Dit fuik, ondertuffchen ,
gaf op 't end

van de voorgaande en in 't begin van deeze

Eeuw, aanleiding tot hevige Gefchillen , die

niet, dan na verloop van veele Jaaren, t'eene-

maal befliflf werden. De Heer Plumier hadt5

inden jaare 1692, aan Pomet verzekerd,

dat de Conchenilje een Infekt 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 'e gezag van een onkundig

Korrespondenc , dien hy op St. Domingo hadt,

ftaande houden , dat deeze Verwftof het Zaad

was van een Plant, groeijende in kleine Peuk-

jes van gedaante als een Hart;, enz. Andere

Ge.

(*) Ik volg hier in het Berigt , dit de Heer d'ULLOA,
die vooc eeulge juten 'm Peru geweeit is , daar van geeft*
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Geleerden ,Hartsoekes chDelaHire V,

naamelyk, die Verwftof , zelf , naamvkeurig be- XXXVI*
f;houwende, ontdekten wel haaft, dat Pater Hoofd-

Plu m 1 e r gelyk had ; het welk door de Proe-
STÜK

\
t^. 1 r^ -er Cmtbmlju

ven van Doktor Ge o ffr o y, inden Jaarei7i4,

beveftigd werdt. Het allerkragtïgtte bewys,

evenwel, van die zaak, kwam in 't jaar 1729

eerft te voorfchyn ; wanneer zeker Heer d e

Rucjscher, 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 die de eerftemaal,

(zegt Reaümus,) dat Gefchillen in de Na-

tuurlyke Hiftorie , op een Geregtelyke wyze,

behandeld en beilift 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-

faeid is , 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 het een Infekt is , en wel een Infekt dat

leevende Jongen voortbrengt, geen Eytjes of

Neeten legt; hoewel in eenigeByzonderheden

van deszelfs Levensmanier een weinig verfchil-

lende. Zy hebben ten grondflag geftrekt van

1. deel. x. stuk, I i 4 het
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V. het gene men aangaande deszelfs Hiltorie by

~v
D
v?7

L
r*
Reaümur vindt.

Hoofd» Behalve de Wilde Conchenilje, die, als ge«

stuk. jgegj js ^ meeft vak in Peru, of ook elders >

Concbeniije. m d jkwi js den naam voert van Kampêchifche,
Wildeen •

. . ,

tamme. naar de Baay van dien naam , is er eene , die

men by uitmuntendheid fyne of Mejlêque noemt;

het zy naar een Provincie van de Honduras

,

het zyomdat men deeze, als tam, voorsteelt.

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*

]yk kunneo 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-

cbetzli 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 Cardaffe, dat afkomftig is van Vollers Kaar-

den ; dewyl de Bladen vol Stekels zyn. Deeze

laatftgemelde voert dikwils , zeer oneigen, dea

naam van Conchenilje»Plant. Het fchynt even-

wel
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wel dat de Vrugc weinig verfchille : alzo die v,

der Wcftindifche Opuntia ook een eetbaare ^£?F
r

L*

Vyg is , mee Bloedrood Sap : het welk een Hoofd-

denkbeeld geeft van den oorfprongdierfchoone STUK»

Verwkleur.
Conchenilje,

De Indiaanen planten rondom hunne Woonin-voortteeiiag*

gen de Nopal of Vygplant , tot de Teeling van

deeze Infekten , waar van zy verfcheide Inza-

melingen hebben in een Jaar. De laatfle ge-,

fchiedt tegen de aannadering van het Regen-

Saizoen. Op dat deeze lofekten , die zeer

teder zyn , door hetzelve niet vernield mogen

worden , fhyden zy eenige Bladen af 5 waar

op 'er veelen zitten 5 die nog tot de volle aangroei-

jing niet gekomen zyn ; brengen die in Huis 5

en befebuttenze dus voor de Ongemakken van

Wind en Onweer. De Bladen zyn , door

hunne Sappigheid, van die eigenfehap, dat zy

lang frifch blyven, fchoon zy geen Voedzei

meer van de Plant ontvangen , en hun Sap ver-

ftrekt tot voediög der Infekten , die dus , tegen

dat het Regen-Saizoen over is , 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 Haairigheïd , die

?

er zit om de Kokosnooten ; of ook van Boom-

wol, kleine Neftjes, doende in ieder twaalf of

veertien van deeze Infekten; en deeze worden

i, deel, x, stuk- Ii 5 gebragc
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V. gebragt in Plantagiën van zulk Gewas , daar

XXXVI
1" toe ^evorens Sereed gemaakt

,
en tuffchen de

Hoofd- Bladen geplaatfl: , aan welker Doornen men die

stuk. Neftjes zeer gemakkelyk kan vaft maaken. De
Ccnchenilje.

veelhejd fch jkt men> naar dac men denk^ dat

'er de Planc 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

groeijing en grootte van deeze Infekten ont-

ftaan. 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 , eer de Ouden §

in gemelde Neftjes, voortteelen, die alsdan

van een oogelooflyke 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.

„ De Concheniljes , nieuwlings gebooren,

„ (zegt ReaümürJ verlaaten wel dra het

5, Nefl: ; zy gaan op de Bladen van de Nopal ,

9> verfpreiden zig daar, en loopen 'er waar-

55
fchynlyk langs , gelykerwys onze jonge Gal!-

n Infekten of de Badaard* Gall-Infekten doen

;

„ bly-
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3,
blyvende, even als die, niet lang zonder V.

39 zig vaft te zetten. Zy knaagen dat Gewas vvv^ï"AAXVl»
33 geenszins , vergenoegende zig met in de Koofd-

„ Bladen te fteeken en het Sap te haaien uit STÜK*

„ de «plaats 3 waar zy zig neergezet hebben ; concbenUje.

„ om aldaar te blyven, tot dat zy al hunne

5 , aangroeijiog hebben bekomen , en zelf in

3, fiaat zyn om ieder een groot getal Jongen

j, voort te brengen. De Concheniijes hechten

5,
zig, voornaamelyk , aan plaarfen van de

5 , Plant die de groenden zyn , als de Sappig-

9y ften zycdCj en tevens daar zy meed befchut

,3 zyn voor den Wied. In de koudfte Land-

3 5 ftreeken , der genen waar men deeze Verw-

3 5 ftof teelt, worden de Neftjes en de Bladen,

3, op welken de jonge ïcfëkten moeten krui-

„ pen, met Matten bedekt, het welke dezel-

5 , ven befchut voor de Koude , en voor den

3 5 Regen, die 'er veel van zou kunnen doen

3, vergaan". In de Bergagtige deeïen vin Peru

zelf lyden zy , volgens (1'Ulloa, 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

Reavmuê, op de geclagte Verklaaringen , beweerd hadt

,

dat deeze Infekten geen Eytjes leggen maar leevende Jongen

werpen ; hebbende zulks tot een onderfcheidend Kenmerk

van de Haftaard Gall-lnfekten , om dezelven van de eigentlyke

Gall-Infekten , te onderfcheiden
, gefield : gelykerwys in die

van de Clme- of Ypcbooinen , waar van hier voor gefproken

is. Wy zullen zien , of het Engelfche Vertoog , daar ik hiex

I. DEEJU X. STUK, e*
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V* tragtea de ladiaanen hun , d oor Vuur en Rook

%

Ên^t te bevQiligQn. ^ok zyn de kleine Vogeltjes

Hoofd- zeer gretig naar deeze Iufekten, die boven.

stok. djen door ander Ongediert vernield worden:
Conchtnüje.

ZQ d^ het LandVolk de handen vol wcrks daac

aan heeft.

Geftalte. Omtrent de eigentlyke Geftalte van deeze

Infekten is men toe nu onlangs in merkelyke

onzekerheid geweeft. Sommigen hebbenze by

de Tekken of Hondsluïzen 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 175$

werdt zodanig een Infekt, door den Fleer Ro-

L ander, levendig overgezonden in den A-

kademie*Tuin te Upfa!, waar op Linnjeüs

de Geftalte aldus belchryft. „ Het Lyf is pïat 5

„ Wollig, met dwarfe Rimpels, en de zyd«

3 , randen van de Rug wederzyds dubbeld ;

„ waar van de bovenfte kortft: de Buik Pur-

„ perkleurig: de Bek een Elswyze Stip, uit

3 ,
het midden van de Borft : de Sprieten Els-

„ vormig, een derde korter dan het Lyf: de

„ Pooten kort en zwart/
9

Het Man- Onder dit alles was een diep ftilzwygen by

genfitrlkt
e "

de Autheuren, aangaande het Mannetje van

ontdekt, de Conchenilje. Dit deedt den Engelfchen

Heer Ellis , weinig Jaaren geleeden , beflui-

ten,

gebruik van gaa-maaken, deeze duifterheid ook cenigermaa.

te komt op te helderen.
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ten 9 om een Vertoog in te leveren aan de Ko- V,

ninglyke Sociëteit van Londen , waar in zyn ^#
Ed. Berïgt en naauwkeurige fterk vergroote Hoofd.'

Afbeeldingen geeft , zo van de Mannetjes als STÜK-

Wyfjes Conchenilje-Infekten. Ik zal , het gene Cmheni&>

ons Onderwerp betreft , daar uit niededeelen (*).

„ Hoorende, zegt die Heer, dat dit Infekt

*, in groote overvloed voort teelt op de gemee-

„ ne Vyg-plant (f) , die een inboorling is en

„ zeer menigvuldig groeit in Georgië en Zuid-

3, Karolina, zo wel als op de Mexicaanfche

$9 Vyg-plant (§), .die reeds veele Jaaren gelee-

„ den ingevoerd is op Jamaika ; zo verzogt ik

„ meteen Brief Doktor Alexander Gar-

95 den, van Charles -Town in Zuid-Karolina,

3 , my eenige Leden toe te zenden van de ge-

*i meene Vyg-plant , met de ïnfekten daar op

;

„ het welk hy deedt] in 't laatfte van het jaar

3? i?57» Deeze Monfters waren vol van de

„ Nellen van dit lofekt, waar op het zig ver-

,, toonde in zyce verfcheiderley flaaten, van

„ den allerkleinften afs wanneer het her- en

>5 derwaards loopt, tot den (laat wanneer het

3,
valt zit , bewonden in een fyne Web , welke

„ het om zig heen fpint.

„ Om

(*) Zie Phil. TranfaB. VOL. LIT. F. i. for xjtfx. pag.'

Cóï.

(t) Caftus Opuntia. Linn. Speel Plant. Opuntia vulgo

Herbariorum.

($) Caftus Cocdnilüfer. ld. Opujjtia A»»oa folio oblong

go rotundo Sloanv

1, Deel. X. Stuk,
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V. 99 Om nu de Mannetjes te vinden , onderzogt

AF
vvf' » * al *e de ^eb!:)eD °P deeze Monfters , be-

Hoofd* » nevens een groote Party , welke de Doktor

stuk* 35 my gezonden hadt , die van de Planten in

CtnehenUje» ^ Karolina afgeplukt waren, en ontdekte, op

„ 't laatft , drie of vier kleine Vliegjes met

„ witte Wieken. Ik liet dezelven in flappe

3, Wyngeefl weeken » en , ze met het Mikros-

„ koop onderzoekende , befpeurdeik, dathaa*

3, re Lighaamen van een helder roode Kleur

3, 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 bevefligd, maakte ik my-

3, ne Ontdekking aan Doktor Garden be-

„ kend; waar ïR een naauwkeurige tekening

3, door 't Mikroskoop byvoegde 3 verzoekende

,, hem 5 dat hy my een Berigt van derzelver

3, Levensmanier 3 met eenige Mannetjes Infek-

3, ten, die hy zelf verzameld hadt, geliefde

5 ,
toe te zenden : het welk hy de goedheid

5 , hadt van voorleeden Voorjaar te doen , met

3, eenige Waarneemingen daar omtrent , als

3, volgt."

In Auguftus van 't jaar 1759 ving ik een

Mannetjes Conchenilje Vliegje, en onderzogt

hetzelve in uw Water * Mikroskoop. Zeiden

ontmoet men een Mannetje: ik verbeeld my,

dat 'er wel honderd vyftig of tweehonderd Wyf-

jes tegen één Mannetje zyn. Het is een zeer

vlug en wel gemaakt Schepzeltje, maar rank

in
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ïn vergelyking van de Wyfjes, die veel groo- V.

ter en wanftalliger zyn , oogfchynlyk traag , ^xtfvi
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
Concknil̂

haare Rimpels of Plooijen; ja haaie 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 Geftake

onderfcheiden , die veel fmaller dan de Kop enneqe
1

.

etMan"

nog ongelyk fmaller dan het Lighaam is. (ZiePi.Lxxxiu.

Fig. 6 3 aJ) Het Borftftuk is Elliptifch , iets
'&m

langer 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 het Infekt zeer vlug be*

weegt naar alle kanten, Deeze Sprieten be-

ftaan geheel uit Leedjes , waar van ieder twee

korte Borfteltjes uitgeeft 5 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

komen twee Borftels of Haairtjes voort, die

vier of vyf maal zo lang zyn als het Infekt

;

wykende 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

I. DEEJL. x. STUK* des
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V. des Borftftuks, en horizontaal nederleggen als

4^SS; de Wieken van de gemeene Vlieg, wanneer

Hoofd-' het Infekt loopt: [in welk poftuur hetzelve in

stuk. pigm e is afgebeeld] zy zyn langwerpig , aan
Ceneheniije. >

t encj r0D(j, 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- * één

aan de binnenkant. Het Lyf van het Man-

netje is lichter rood , en op ver naa zo breed

niet als dat van 't Wyfje.

Geftaite De Heer E l l i s heeft daar by gevoegd de

Wyffë!
Geftaite van het Wyfje , zo van boven als van

plLxxxm. onderen, te zien* gelyk hetzelve ook, in onze

W*'/ e. Afbeelding , by b, c vertoond wordt; zynde

de natuurlyke grootte van het Infekt als daar

onder is aangeweezen. In die Geftaite is
9
t

veel kleiner, dan wanneer het, vol Jongen of

Eitjes, tot gebruik bekwaam wordt , als wan-

heer de Pooten byna geheel weg zyn: het

welk uit de vergroote Afbeelding, by d, op

zyde , te zien is. Wanneer het 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 9
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

is:
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ïs: waar toe het, aan t'eod , in twee fyne V.

Draadjes uitloopt. Die de moeite neemt, van xxYvr*
de Conchenilje, zo als wy die ontvangen, een Hoofd*

Etmaal in warm Water te laaten weeken , zal
STVK*

dakwils daar aan , met het Mikroskoop of met

een enkel Vergrootglas > iets van de Pootjes 9

Sprieten, en zelfs het Snuitje of ten mïnften

de Ringen van het Lyf , nog ontdekken kun-

nen. Ook zal men zegt hy , op een Orlogie-

Glaasje, 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 - ïnfekt ondergaat verandering

dus wel geene aanmerkelyke Verandering,

wordende alleen grooter en dikker , tot dat het

üexft: maar het Mannetje volgt eenigermaate

de manier der Infekten in 't algemeen. In 't

cerfl,naamelyk, is het ongevleugeld: danfpint

het voor zig , insgelyks , een fyn Zyden Ton-

netje, van langwerpige figuur, waar het als

eeü

f*) Ik heb eenige Greinen Conchenilje dus onderzogt, Zy

gaven , door de enkele weeking in warm Water , in 't eerft

een flerk Purper kleurig Aftrekzel, en, wanneer ikze, na

twee Etmaalen weekens , daar uit nam , waren zy zeer ge-

zwollen ,
geevende toen

i
door drukking en opfeheuring , ee-

nig fterk Karmynrood Vogt uit, benevens een S toffe, die zig*

op 't bloote Gezïgt, als Eytjes vertoonde; doch ik moet be-

kennen , wat moeite ik ook heb aangewend , met het Mi-

kroskoop, my daar [omtrent niet te hebben kunnen verzek$*

ren.

1. Deel. X. Stü % Kk
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V, een Pop in zal huisveften ; alzo het eindelyk*

yYYvt met kieken > ^aar U1C te voorfchyn komt. De

Hoofd.' Web, die het Wyfje fpint, is zeer dun en wit*

stuk. fchynende alleenlyk tot een 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 trage

men in Mexico , alwaar de voornaamfle 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
3
verlooren gaat.

Bereiding i *n ^ Artikel, naamelyk de Ouden te doo-

V

he [re

Con*den, terwyl de Jongen of Eytjes nog daar in

zyn, en niettemin zig in een (laat van de uiter-

fte rypheid bevi'ndes; beftaat de geheele Be*

reïdiog van deeze Verwftoffe. Na dat de In-

zameling daar van gefchied is , door deeze In«

fekten met een Penfeel of KwaÜje 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-

nuïsjes , daar toe gemaakt , waar in men de

Conchenilje, op Matjes ,' door zekeren trap van

Hitte doet fterven. Anderen doen zulks op 'de

Piaaten, daar zy het Brood op bakken , door

Vuur, daar onder geftookt. Door deeze ver-

fcheiderley handelwyzen wordt het verfchil van

Kleur in .deeze Infekten te weeg gebragt.

Die
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Die men door heet Water doodt, verliezen V.

het witte Poeijer , dat als een overblyfzel van xxxvi.
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
on€ mje'

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 Negra 9 dat is Zwarte Con-

chenilje. 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 Drie i«za.

deeze Verwftof plaats in 't Mexikaanfch Ge-
r

bied. De eerfte is van die zelfde Ouden,

welke men op de planten gebragt heeft , om
s
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-

lyk, zyn de Jongen reeds tot volwaffenheid 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 van de laatftgemelden gelegd

I^ Deel. X» Stuk, Kk 2 zyn,
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Conchenilje,

V. eyn , weder tot Volwaflenheid zyn gekomen %

XXXVI* en zelf SereecJ om voort te teelen. Dan is het*

Hoofd* dat men tevens een Voorraad opdoet van Bladea

met Jongen beladen, om die in Huis te bewaa-

ren» tot dat het Regen-Saizoen een end geno-

men heeft. Deeze laatfte levert geen zo goe-

de Waar uit, $ls 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 , beftaat : 't welk de reden is , dat

de Spanjaarden dezelve 3 die dus is ingezameld,

Granilla noemen.

De Ontdekking v^n Amerika heeft, buiten

twyfel , meer voordeel aan Europa toegebragt

door de Stoffen , die tot weezentlykjgebruik

dienen, dan door 't Zilver en Goud, dat dit

Wereldsdeel uitlevert. Aan den eenen kant

hadt men die koftbaar§ Metaalen reeds : zy zyn

'er flegts gemeener door geworden en heb-

ben tot verryking geftrekt van de Koninglyke

Schatkiften: daar de andere Produkten totKoft-

winning dienen van Burger en Ambagtsman ; om
nu niet te fpreekcn van het nut , dat 'er de

Koophandel van trekt. Onder deeze laatfte is

de Cbnqhenilje , zekerlyk , van de minden niet:

't zy wegens haar gebruik » 't zy wegens haare

veelheid. Een Vertoog, dat door den Heer

deNeüf ville, in'tvoorfte desjaars 1736,

van Amfterdam aan den Heer düFay te Pa-

rys gezonden , en kort daar na in de Akademïe

voor*
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voorgelezen werdt , geeft daar van een omftan- V.

dig Bengt. xxxyL
Men rekent, zege hy, dat de Spaanfqhe Hoofd-

Vloot» op ieder Retour in Europa, van twee STÜ^

tot drie «duizend Surons Conchenilje mede **'
ï?t

Veelheid die

brengt. Een Suron is een Baal gemaakt van een 'er uit de

verfche Oflen-Huid , met het Haair binnen- overkomt»

waards gekeerd, weegende van honderd 'eet

dertig tot twee honderd Ponden. De Azogue-

Schepen* die voor uit gaan, brengen metzig

van zeven tot veertien honderd zulke Baaien,

Bovendien wordt 'er 5 door Engelfche en an-

dere Schepen, ter fluik , nog zeer veel uit-

gevoerd: des men de Veelheid van Conche-

nilje , die jaarlyks in Europa komt , met

hem wel begrooten mag op 4400 Baaien, en

ftellende ieder op 200 Pond : zo bedraagt dit

880 duizend Ponden , in 't Jaar. Hier , re-

kent hy, dat omtrent een derde wilde Con-

chenilje onder zy: des de veelheid der fyne 5

Mejiéque genaamd , door hem gefield wordt op

700 duizend Ponden , en ieder Pond van dee-

#e 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.

j-opa aangebragt wordt, ten minfte vyftien Mil-

lioenen Livres beloopt.

ï. Deel. x. Stuk. Kk 3 Qê
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V. De Kooplieden (trekken hunne gedagten zei-

Afdeel. (jen verder uit , dan tot de Waarde. Wy zul-

Hoofd- *en deeze Veelheid eens Natuurkundig befchou^

stuk. wen , en den Leezer doen opmerken , hoe groot

Cêtubewije. een nienigte '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.

z- bederft
*^e *^eer DE Neufville heeft, in zyne

niet ligt. Verhandeling , niet verzuimd te fpreeken van

eene Rigenfchap der Conchenilje, welke haar nog

waardiger maakt , en van veel belang is voor de

Kooplieden ; dat zy, naamelyk , niet ligt bederft,

en, hoe oud ook, even goed is tot Verwftoffe,

Hy heeft 'er gezonden aan den Heer düFay,
die geenszins veranderd was en welke men

hem verzekerd hadt, meer dan honderddertig

Jaaren in de Pakhuizen te zyn geweeft. De
Heer Marchand hadt

?

er aan Reaüjmur
laaten zien, die door zyn Vader voor zedig

Jaaren in een Glas was gedaan, en nog volko-

men frifch bevonden werdu 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 *

dat menze zo fterk droogt : miffchïen ook is 'er

iets
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iets in, dat haar voor V bederf bewaart, en v.

tevens onfmaakelyk maakt voor andere Infek- ^EEEi*

ten. De Kermes fchynt insgelyks niet ligt aan hoofdv
bederf onderhevig te zyn. stuk.

Het voornaamfte Gebruik, dat men van dé^f^T^-

Gebituk.

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 deèze doen naa manken. Met Indigo ge*

mengd verdonkert zy tot een Violet of Pur»

per-blaauw , van verfcheide trappen. Door

middel van Sterk Water, daar Tin in opgelofi:

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, 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 Gram
Chermes overeenkomftig. Zy noemen het 9 der-

halve, een uitmuntend Hartfterkend, Zweet-

dryvend , Tegengiftig en Kcortsverdryvend

Middel, dat alle Koortfen 5 ja zelfs die Kwaad-

1. deel. x. stuk. K k 4 aartig
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V. aartig zyn, geneeft, en derhalve ook in de

A
y*vt"

Pe^ en Blutskoortfeni van 8oed gebruik zou

Hoofd.' zyn (*). Anderen beveelen de uitwendige op.

stuic. legging van de Conchenilje , met Azyn gewree-
Concbeniije. ven ^ pieifterswyze aan , op Wonden , en oor-

deelen haar dienftig om de Tanden te zuiveren.

De voornaamfte Geneeskundigen houden het,

in gelyken Graad omtrent als de Millepedes ,

voor een Water afdryvend Middel, tot welk

einde de Tinftuur daar van gemaakt met Rin-

jfchen Wyn, volgens het voorfchrift van H*

Buyzen (f), 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 5 dat zyne

Vleugelen of Dekfchilden 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 derzelve, duider overblyft , i$, of

dit Infekt Eytjes legge, dan leevendige Jongen

werpe. Dit laatfte oordeelde Reaümur
fchier

(*) GEOÏFK. Mat. Medic». Paris 1741, TOM. Ut p.

793.

(•f) Praktyk der Medicytien. bladz. I^i.

'£) LANG. Ofeu Qmn< Part, III. p. 444*
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fchier onbetwiftelyk beveiligd , doordien hy in V,

geweekte Greintjes van deeze Verwftof , de- xXXVU
zelven openende , Lighaampjes meende gezien Hoofd-"

STUK
te hebben, die Pooijes hadden. Maar; zou

het niet kunnen zyn , dat deeze Infekten , even

als de Plancluizen , 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 Waarneemïngen van den Heer L e d e r- De Gom

muller met het Mikroskoop C*)> maaken ok uit

a

het niet onwaarfchynlyk, dat de zogenaamde Infekten-

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 Micrnctpiqut. Neurenburg 176*.

ï. DEEL. X. STUK* K fc 5



522 Beschryvin© van

V. Mieren haar om gclyke reden als de Plantluu

Hoofd- gen zy, zal nog de tyd moeten ontdekken.

stuk, Xeo m in(le is dit zeker en bekend, dat de Gom
Lak door de Indiaanen eerfl: wel van haar Wafch

gezuiverd worde, voor dat zy die tot Koekjes

maaken of in Greinen bereiden» Dus zou men,

met Dr. Breyn, thans vierderley Soorten

van Infekten die een roode Verwftof uitleue*

ren, kunnen tellen; naarnelyk de Kermes van

Provence, het Poolfch Grein, de Weftindifche

Conchenïlje, en de Gom Lak van Bengale en

Ceylon.

XXXVII. HOOFDSTUK.

Befcbryving van 't Geflagt der Blüazenfoo-
ten, die men eigentlyk, wegens de kleintê

en figuur , Ziertjes zou kunnen noemen.

Naam, T* *Tet Griekfche woord Tbrips , dat LrN-

JLx N^sus hier tot een Geflagtnaam bezigt,

betekent, in 'c meervoudig getal, (Tbripeis

naarnelyk,) by Theophr astüs, Wormen,

die 't Hout uïtknaagen. Plinïüs fchynt het

dus ook te gebruiken voor Wormpjes van diea

aart, naar Vliegjes gelykende (*). Dewyl het

woord

(*) Terrelbes Tincas vocant; Culicibus vcro fïmiles Thri*

pas, Hifi4 Nat, Libr. XVI» Cap. 41,
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woord Worm en Worropje zeer onbepaald ge- V.

bruifct is, en men met het bloote Oog naauw- vy^yjV

lyks de Geftalte onderfcheiden kan van deeze Hoofd-

Infekten, die niettemin aan fommïge Bloemen, STÜK*

door dezelven uit te knaagen of te verteeren

,

zo het fchynt, ongemeen veel nadeel 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 hec

onderfcheidend Kenmerk van alle anderen aan-

duidt, in navolging van den Heer o E Geer,
die 't Griekfche woord Phyfapus gebruikt , ann

dezelven toege eigend.

De Kenmerken , volgens onzen Autheur, Kenmerken»

&yn; 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 fmal: Sprieten van

langte als hetBorflftuk en het Snuitje of de Bek

naauwlyks kenbaar. Geoffroy heeftze %

onder den naam van Tbrips , t'huis gebragt

tot de Schildvleugelige Infekten , met Vliezige

Dekfchilden, gelyk de Kakkerlakken, Krekels

en Springhaanen ; maakende dus deeze Bloem-

Zïerrjes, 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

I. Deel. X. Stuk. zy
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V. zy het end der Pooten Blaasagtig hebben;

XlOföti
^et weI^

'

er m^ ^en SemeWen naam aan doet

Hoofd/ geeven (*>
stuk. y;er Soorten heeft Linn^eus van deezs

Infekten , die den Rang der Halffchildigen by

zyn Ed. befluiten, aangetekend; als volgt.

Sooiten»

i. (i) Blaazenpoot met het Lyf zwart , en de

zwarte?
5"

Dekfchilden blaauwagtig groen.

De Heer de Geer heeft deeze Soort van

Pbyfapus, allereerft, in de Stokholmfe Verhan-

delingen op 't jaar 1744, befchreeven en doen

afbeelden. Dezelve onthoudt zig in de Bloe*

men, inzonderheid in de geele, die uit veele

kleine Bloemetjes , flraalswyze , famengefteld

zyn: als die der Kamillen , Chryfanthen en

dergelyken. Mooglyk zyn het ook deeze,

• zegt Linnüuts thans (*> , die de Bloemen

der kleine gehoornde Klaveren , geflooten zyn.

de, doen opzwellen, en de Aairen van de Rog

dikwils mïsdraagen. Zyn Ed. befchryft de

Geftake aldus,

Het Lyf is liniaal en zwart: de Sprieten

zyn regt, Draadvormig, zwart, kort, en be-

/ ftaan

(*) BONANNi heeft, in zyne Waarneemingen over de

Infekten , reeds van deeze Blaasjes aan de Tooten gev/ag ge-

imakt.

(1) Thrips Elytris glaucls , Corpore atro. Faun. Sttec. 716.

Syft. Nat* X. Gen. 202. Phyflipus ater, Alis albis, DE
G EER. A& Stockb. 1744. p. 3. T: 4. E. 4.

(*} Faun, Suec. Ed. II, p, z6j* Zyn Ed. hadt zulks te

rooran vaftgcftekl.
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ftaan uit zes Leedjes. De Wieken zyn zeer v.

fmal en regt * met Dekfchilden die zeer fmal ,
XXXVII.
Afdpft

dun en buigzaam, en byna zo lang als 't Lyf Hoofd-*

zyn; aan den rand, inzonderheid aan de tip- &fÜK*

pen, ruig; wkagtig 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 Beeftje 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 de Pooten en Sprie-

ten zwartagtig, komt op de Bloemen der Ka-

millen zeer menigvuldig voor , tuflchen de

Bloemetjes , uic 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-

derley van deeze Bloem-Ziertjes , op deeze en

gene Bloemen. De eerflgemeldq geeft 'er

de langte van een vierde van een Linie, dat

omtrent een vyftigfte van een Duim is, aan.

(2) Elaazenpoot , die het Lyf en deDekfchilden u;

Zeex kleine*

(2) Thrips Elytris , Corporcque glauco , Qcnlti futót Syjï,

Nat. X.
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V. blaauwagtig groen heeft , de Oogen bruin.
Apdeel.
XXXVII. J3i t Beeflje moet byna onzigtbaar klein

stuk.' zYn * Ik vind het nergens, dan by Linn^eus,
aangetekend.

ut. r^) Blaazenpoot die het Lyf bruin en de Dek-
Juniperina.

r
Puntige, fcbüden Sneeuwwit heeft.

pixxxxiii. De Heer de Geer heeft hier den naam aan
iz-7> *> 'gegeven van de Bruine Phyfapus met de Wieken

witagtig. Hy voedt dezelve eens op een Je-

neverboom, waar van het den Latyofchen by
naam heeft» Ik geef 'er liever dien van Puntige

of Gepunte aan, in navolging van den Heer

Geqffroy, 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 Soort , de grootfte van dit Geilagt

,

als de laagte hebbende van eene Linie of een

twaalfde Duims , is zwart en glinfterende. De
Sprieten zyn geelagtïg , beftaande uit zeven

Leedjes , waar van drie langer en helderer van

Kleur, de vier uiterften korter en donkerer.

Aan den Kop, die langwerpig is, ziet men

van onderen een klein Spleetje, overlangs; hec

welke

(3) Thrips Elytris niveis , Corporc fiifco. Syft. Nat, X.

Phyfapus fuscurs , Alis albicantibus, DE GEER A3. Stockb.

X744. p. 6. T. I f. 2.

(*) Lc Thrips a pointe, fUft* des Inf. env* Paris. TOM»
ï. p. 3H*
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welke den Bek formeert. Het Borftftuk is V*

zwart, .gelyk ook het Agterlyf , dat lang is ^^viJ
en fmal, in een vry zigtbaare Punt uitloopende. Hoofd.'

De Wieken en Dekfchilden zyn witagtig , fmal,
STÜK*

aan het end een weinig gekruid , en aldaar be-

zet met kleine Haairtjes, Het Agterlyf fteekt,

aan beide zyden, buiten de Wiekexen 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, beftaan, zyn geelagdg, ge-

lykerwys de Sprieten. Het Beeftje vliegt niet,

maar loopt vry fneh Men vindt het onder de

Baft van oude Boomen.

De Baron van G lei ch en gezegd Ru ss- „ ..

Ereede.

worm, van wïèn ik de Afbeelding van een %« 7; e
9 im

Torretje der Spaaofche Tarw , dat door fterke

Vergrooting getekend was, ontleend heb*, ont- *in'tix,

moet in zyne Waarneemlogen met het Mikros- 1^ %

B a z*

koop op de Vrugtmaakende deelen derPlantge-

wafifen, 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 Ëd. 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

1, Deel. X, stuk. uk
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V* uit hy derzelver onverbeeldelyke fynheid in aan.

KXXVlï merkinS neemt. Zyne Afbeelding c is hier on-

Hoofd-' gevaar de helft verkleind, en nevens dezelve

stuk. vertoont zig het Diertje in natuurlyke grootte

by d. Men kan het , met reden , de Breede

Blaazeopoot noemen : aangezien het Lyf veel

breeder i#, naar maate van de langte. De Kleur

is zwart en graauwagtïg, en die van het twee-

de Leedje der Pooten doorfchynend bruin.

ïv. (4) Blaazenpoot die het Lyf bruin , de D<?£.
i

de.

Gcbandéer- fchilden wit , en zwart gebandeerd beeft.

Deeze Soort, met reden de Gebandeerde ge-

naamd, onthoudt zig ook in de Bloemen , doch

is zeldzaamsr dan de voorgaande.

(*) Les plus muvelks deeouvertes &c. Tab„ II. Fig, 7, s.

{4) Thrips Elytïis albis nigrisque fasciatis, Corpore fusca.

Faun, Suec, 727.

De Plaaten zyn dus ingevoegd:

Plaat LXXV1I. tegenover Bladz. 3

• « . . LXXVIIL ~ 59

. . . . LXXIX. 135

. • ; . LXXX. i57

• . . • LXXXI. r 245

r. . . . LXXXII. i 333

, . • . LXXXUL— 457
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