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nlé INHOUD VAN dit STUK.

^rn-^^ F T F D E A F D E E L I N G.

De INSEKTEN.
XXXVIII. Hoofdstuk. Algemeene befchiyving /

oer u p s ^ N , ten opzigt van haare

Verfchillendheden in Gejialtc en Levejis-

manier^ enz, VQxdQolmfZ derz'lve?t ^. door

Ri-AUMUR> in zeven KlaJJen » naar het

gttal der Peoten en andere hyzonderhede?i

:

in v'cr KlaJJen door de Gker , volgens

de Over*v\'ntering in de Eijertjes , in

Poppm , of ah Ruljen en Kapellen. Haar
fchadelykbeid en bsc vet?ncLak daarentegen,

dat 2y ons toebrengen , enz^ Bladz. i

XXXIX. HooFDST. Algemeene befchryvlng van

DE Poppen of Paapjes , die door jemmi^
gen Nimfen geheten worien , en ver*

fcbeide keurige Waarneemingen van de
Geer, Musschenbroek en afideren, tot

lewys van derzelver Adcmhaaling , die

door Lyonn£t ontkend ^ordt De ma"
nier , hoe zy zig zelf ophangen , of van
de Rnpfen met een Handje opgefchort , o/

in verfcbeiderley Tonnetjes en Spinzels,

ja zeer veelen in de Aarde verborgen

worden^ Als ook , hoe men bet uitko-

men der Kapellen grootelyks kan ver^

vroegen of vertraagen , volgens de uitvin-

ding van Reaumur. —— 54

XL. HooFDST. De Eigenfchappen der Ka-
pellen in 't algemeen , en haare Ver-
fchillendheden ; als ook de uit en inwen"
dige deelen der Voortteeling , meejl voU
gens de nieuwe Waarneemingen van den
Heer pE Geer , inzonderheid ten opzigt

van de Liigtgaatjes tf Stippen door hem
ontdekt. Voorts de onderfcheiding en Ver- ~

deeiing der Kapellen volgens Reaümur
,

RoESEL en Linn^us. -**«--. jji5

* a XLL



XLI. HooFDST, Befchryving van *t Geflagt

der Dag -Kapellen , volgens derzelver

Verdeeling in zes Benden , van Trojaan-
fche en Griekfehe Ridders , Parnas-,

Danaiis- en Nimf- Kapellen , zo geoogde

als ongeoogde ; henevens die Gemeene of
YXtinQ genoemd worden , en Ongefchikte,
als niet tot de gemelde fhuis gebragt

zynde, . bladz. i8j

XLII. HooFDST. Sefchryving van 't Geflagt

der Pylstaarten , waar onder die van
Jommigen Onruften of Avond- Kapellen
genoemd worden^ en eenige anderen , welke^

wegens de gelykheid va?i Gejlalte , tot dit

Geflagt betrokken zyn, 391

XLIII. HooFDST. Sefchryving van 'p Geflagt

der Nagt - Kapellen , byfommigen Ui-
len genaamd 9 die verdeeld worden^ naar

dat de Sprieten , in de Mannetjes
,
ge-

pluimd zyn of ongepluimd , en waar by

komen 9 ^^ Landmeeter of Spanrups-iCa

-

pellen , ook Krammetjes getyteld ; de

Bladrollers , de Motten en Veer-Uiltjes;

als byzondere Benden uitmaakende van
dit Geflagt , tot bet welke zy , wegens
eenige gelykheid van G^ftalte, zyn tlmis
gebragt, __ ^^^

w W w
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AANWYZING der PLAATEN,
en der Bladzyden

,

alwaar de Figiniren aangehaald of befcbreeijen ^worden.

Plaat LXXXIV. Afbeelding van
eenige Rupsen. tegefi over Bhdz. 9

Fig. I. D^ Spanrups , die men bet

Viiertakje 720fm^ Z?/. i8,66r— 2. De Rups van den Wilgeboom
met de gtvorktQ Staart, hl. 21, S'^1

.— 3. De Pylftaart-i^w^j* van de Jas-

myn. hl, 22, 427
, 4. Een ongemeen groote getakte

Doorn-Rups* hU 24— 5. EenzeidzaamermgeRups.bLzs— 6. Het gewoone Borftel- Rupsje.

bh26,sH

Plaat LXXXV. Afbeelding van
Poppen en Tonnetjes der
Rupfen. Bladz. 55

Fig^ i* Een hangende Pop van de

groote Aurelia of GoiidenVlin"
\

der. U, 56,319
* '

^

—— 2. Ee7h dergelyke hoekige Pop^
die met een Bandje opgefchort

wordt ; van de Koninginne-
Pagie, wier Rups— 3. j^an een Stukje Hout vertoond

wordt , gelyk zy bezig is , om
dat Bandje tefpinnen^ W, 79, 207

^-— 4« Een groote ronde Pop^ uit de

IVeflindiën^ bL^G— 5» Een Tonnetje of Spinzekje als

^ van Gaas , daar- men de Pep
door been kan zien* bl. 86

'— 6. De regelmaatige famenftelling
^

der Tonnetjes van eenige Rup» ^

fen y ^it brokjes Schors van een

Eikentakje. hl. 90
—-- 7. Een ^chmt^WY^ Tonnetje ^ van

digte Zyde, ' hU 94

..»
^

' Fig,



Fig. 8« Een Tonnetje , van een Vyge*
blad gemaakt

^

^l' 9^— 5>. Een zeldzaam Tonnetje , dat:

^in een Baal Senebladen "was

gevonden^ hU 96— 10, II* Groote Tonnetjes ^^ van ge-

mQT.gdQ Stoffe^ hl, g6)6i3

Plaat. LXXXVi. Afbeeldingvan.
de Faaring , cd eenige
byzonderheden der Ka-
pellen, in 't algemeen, tegenover Bladz. 119

Fig» I. Verfcbe uierIey Pluimpjes of
Schubbetjes van h-t Dons : a ,

der Wieken van een Witje -, Z?,

van ^f;^ Citroen-Kapel; c , van
den rand der IVieken van een

[ W i tie ; d, van onder aan het Lyf:

f
, ƒ , zeer groote Pluimpjes

van 't Lyf van de OnruCt , za

genaamd i g ^ b ^ aartige Schub-

betjes van een Surinaamfe Ka^
-peh Allen even Jierk ver»

groot. hL 12%

.— 2* De» Paaring : a, der Nagtka»

feilen van den Grootkop der

Eiken ; zonderling , nevens el-

kander : b %mn DagkapeU.n ;

het St. Jans Beedje ^ op een

Bloemknop ^' in 't Gras, hL 129
»— 3. De uitwendige Teeldeelen -1?^?^

een Mannetjes Kapel
^
gelyk die

zig door drukking openbaaren ;

vergroot t volgens den Heer de
Geer ; uit de Wapendraager*

hL 132
a. Vertoont het deel voor den

Afgang : b het Mannelyk Lid

of deszelfs Scheede ; Cy c, de

holle Plaatjes om H M^yfje te

• vatten en vajl te houden^

—^ 4. De inwendige Teeldeelen of
Zaadvaten van de Mannetjes
Kapellen^ die hy a. niet alleen

door verfcheide huisjes met el-

kander , maar Qsk , hy b^ me&
^ 3 j wirf-



rondngtig deeltje , dat mijjchien

een Bal is * gemcenjcbap hebben »

en 'uitwendig , daar de Lepels-

wyze Plaaties c, c zyn, uit-

loopen of eindigen mst een enkel

Buisje d*

Fi<r < D^ uitwendige Teeldeelenz^öfi
^*

een Wyfjes Kapel, ook door

drukking uitkomend^ en ver-

o-root ;
waar in a bet Fondammty

%i b de Klink , waar door de

opening der Frouwt^lykbeid ge-

dekt wordt , vertoont,

. ^^ De inwendige Teeldeelen van
'

het Wyfje: a c^6? Lyfmoeder;

b , b ^^ Eijeritokken :
^
c een

Blaasje daar de Bry uitkomt y
^

die zy in de eerfle Dagen uit-

tinerpen s en d, ^<? Blaasjes ƒ
hewaarplaatfen van het Lymige

Yogt , om de Eytjes aan te

hechten : alles uit de gemelde

Kapellen , volgens de IJ/aarnee-

mingen van den Heer d'^. Geer.

Zie ^l^ 134— 7, Eytjes 'üfl7^ verjchillendefiguur^
'

natuiirlyk en by fterke vergroo •

ting afgebeeld , volgens R e-

aumur: Zie hl 136 5 137—- 8. /-eldzdam Eijerneft , om een

Takje geflingerd , door denzeL

ven waargenomen en de Eytjes

in 't byzonder y die in Fig,

I*— 10. vergt oot zyn afgebeeld ; om
aan te toonen , hoe zy in de

Wolligheid ^^|)/(3öi^7? waren : Zie

bl, 140— II. D^Grootkops Kapel met haar

Eijerneft agter aan 't Lyf ^ dat

grooter dan baar Lighaam is :

Zie hl. i4i:,57s

Plaat LXXXVIL Afbeelding van
Dag - Kapellen ; Ridders
genaamd. tegen over Bhdz.i^i

Fig. I. '^donkerbruine Chinee^che'^^gio

met witte Vlakken. U* 191



Fig^ 2. Blaaimagtig zw'Axtc y met roo*

de Vlakken. hl, 1 96
. .— 3. Graaiiwbruine j rf/^ geel gebafi-

deerd is^ hl, 205— 4. Een zeerjierlyke Weflindifchc

van hoven , en Fig.

. ^— 9. van onderen Oranjekleurig met

Zilveragtige Vlakken^ bU 219

Plaat LXXXVIIL Afbeelding van
^

'

anderen, genaamd Farnas-
SYNS enÜANAussEN. tegefiovcr Bhdz. 023

Fig. I. De zogenaamde ApoIIo of
Sweedfche Kapel , als 't hoofd

van detz£ Beride. hl, 224— 2. Een zwartbruine Chineefche,
geftrekte. hL 231— 3^ £^71 Weftindifche y^^Wj^^ rood
geftreept. bh 234— 4. Aartig Chineefch Uiltje , met

rood en geel. hL 242*— 5. Ooftindijehe Boter - Kapel.
hL 256

6. Oï^LnJQ'KaipQl iiitdeTFeJiindiè't^.

hL 260— 7. £(?7i breed geaderde CZ;//^^^/^:/;^,

ï;ö72 KaneelkleiLT^ hL 269

Plaat LXXXIX. Afbeelding van
anderen , genaamd Nagt-
Kapellen , zo geoogde als

ongeoogde, enz. — Blad. 2S3

Fig. ! Een Chineefch Paauw-Oog,
dat Fuurkleurig is, hL 283— 2. Een dito, blaauwagtig hom»

hL 286
'— 3. Diiitfche Atlas

.

hL 295— 4. Chineefche , zeer zeldzaame,
^7Z ongemeen fierlyk getekende

KapeL bl, 3^3
-— 5. Javaanfche Konings Mantel.

hL 317— ^. Nieuw Jorkfe Paarlemoer- ffa-

peL hL 345— 7. Het Blaauwe Duinkapelletje^

hL 3<^2

Fig.



Fig, 8' Het Dikkopje van de Kaasjes-

bladen, hi 378,
^— 9. Een fraay getekende Ejjeqiieeh' ^

fche.
' R 381

.— 10. Een^m'mz'SimÏQhQ gehandeerde^

hL 384
II. Een ongemeen raar Kapelletje

van Effequeho, . bh 389

Plaat XC. Afbeelding van Pyl-

, STAAKT en Okrüst Kapel-

len, ^^ö^^^ ^'^^^ Bladz. 391

Fig^ I. Kleine va?i Nieuwjork inei:

gehakkelde M^ieken^ hL 40B
^ 2, Ongemeen groote en fraaye

Siirinaamfche Fyljiaart - Kapel,

Z?/.^432— 3. Wyngaard'Kapel van de Kaap.

^h 437—. 4. Nieuw Jorkfe bonte Olyphant.
'

/;/. 438
5. Kaapfche Pyljlaart - Kapel.

hl. 451— 6. Nienw Jorks Glasvlerkje.
- hl, 462

^— 7. Diiitjcb Spiegel - Kapelletje^

hl, 469.
'— 8, Bet groene Zeegras - heeftje.

hl, 472

Plaat XCI. Afbeelding; van de
Spiegeldraagers» • Bladz> 483

— I. De kleine Surinaamfche* hl, 486
«— 2. Nieuw' Jorkfe Atlas • Kapel.

hl, 488— 3. De Kaapfe Spiegeldrager.

hl, 490,

Plaat XCIL Afbeelding van an-
dere Nagt-Kapellen.—•--— Bladz, 547

Fig, ï. Kapel van de Ring -Rups.
^h 550

•— 2* Het Kat-Uiltje, een aartig Ka^
pelktje. hL 559

-— 3. De zogenaamde Roomvlak*
Z;/.,56S



Fig. 4. Be gelandeerde of Spaanfche
Vlag. hl, 566— 5. Bo7ite Chineefche JSfagt-Kapeh

hl. 598— 6. Het inlandjch Kroonvogel tje.

hl. 6o8-— 7. Het GoM^Axo^lcof ZUvervlak-

je. hL 638
S.EenuitbeemfcheBuldYZgcï.hl.ó^^»

«— 9. Een aartig Kaaps Kapelletje.

bl.é-jö

r—=- 10. Het geel Krammetje van de

Haagdoorn. hL 679
_- II. iiT^^ BefTen-Geeltje. hl. 680— 12. Bladrollertje i;fl7i de Brande-

netelen. ^hh 6S9
*— 13. Groen dito van de Eiken, mz.

hl. 697—- 14. Bruin BladrollerPje^ bh 698— 1 5 Gd^chz^YdSnuitkapelletjeMê^oj

16. Een Motje, bet Vogeldrekje
genaamd, hl. 720— 17. Een geelagtig Mst- Kapelletje

hL 741— 18. Een Veer -Uiltje, dat hruin

is en gevlakte hL 748— 19. Een Zilverwit Feetm Uiltje^

bL 74P

DRUKFEILEN en VERBETERINGEN.
Bladz. 17. Reg. 20. Het geen hier van de Pooten gezegd

wordt , betreft alleenlyk de Verdeeling , welke de
Heer Reaumur maakte, en moet dus niet aange-

merkt worden daar tegen te ftryden, dat de meeste
Rupsjes der Motten ook de agt Middelften, hoewel
zeer klein en byna onzigtbaar hebben ; gelyk ik elders

heb gemeld , en dus weezentlyk Rupsjes zyn met zes-

tien Pooten.
<—— 134. Aantek. Foor Mannetfe , Lees Mannetje.
• • 146. Reg. 3 van ond. Foor Rups, Lees Kapel.
—— 180. Reg. I. Foor dat zy; Lees dat de Rupfcn.

- 185. Reg. 15. FöörFamliën, LeesF^miliün.
• 212. Reg. 4* Foor Bek, Lees Kop.

' 220. Reg. 21. Foar „ de, Lees niet.

. 221. Reg. n. Foor on , Lees onder.—- 553. Op de kmtt^oe uit, De Worm.



BESCHRYVING
DER

DIEREN.
V T FD E AFDEELING.

De I N S e K T e R

XXXVIII. HOOFDSTUK.
Algemeene Befchryving rfer Rupsen, ten op--

zigt van haare verfcbillendheden in Gejtalte en

Levensmanier ^ enz. Verdeeling derzelven 5

door R E A u M ü u 5 in zeven Klaffen , naar bet

getal der Poocen en andere byzonderbeden: in

vier KlaJJen door d E G eer, volgens de Over^

wintering in de Eijertjes^ in Poppen of als

Rupfen en Kapellen. Haar fcbadelykheid en bet

vermaak daar en tegen , dat zy ons toebrengen^

Vernieling door Wormen , zo van binnen ah

van buiten. De inwendige Deelen of Ingewan-

den. Aangroeijing :, Vervelling en Verande-*

ring der Rupfen.

m>i^mi<i geen gedeelte der Natuurlyke Hi-

^ T M ftorie zyn de Denkbeelden der Lief-

l^«^St hebberen , in weinige Jaaren , der«

maate veranderd, als in dat gene^ hes; welk de

I. Deel. XI. Stuk» A 9lU



n BESCHRYVING VA^

V^ allergemeenfte en bekendfte Afdeeling van In-

J^^^x^u fokten betreft. Torren heeft men , van ouds

JHooFD- h<^r , aangezien voor lorren , en naauwlykï

STüK. gelet op den Kwatworm , die dezelven , door

Verandering in een Pop , uitlevert, In de

Huishouding der Vliegen , Byën en Wespen

,

heeft men naauwlyks agt gegeven op de Ma-

den of Wormpjes, die uit de Eitjes 5 welke zy

leggen, gebooren worden: dan alleenlyk om
de Voortteeling van deeze Infekten te verklaa-

ren» Doch de Maskers der Vlinderen of Ka-

pellen , welke men Rupsen noemt , zyn meer

in 't Oog geloopen , dan de Kapellen zelf, die

men alleenlyk als Werktuigen der Voortteeliiig

van de Rupfen plagt aan te merken , en waar

van men veelen, ja ver de meeden « niet ge.

kend heeft, voor dat de vlyt der hedendaag-

fcheLief hebberen , door de Rupfen in Huis op

te kweeken , baar te voorfchyn gebragt , en

als uit de duifternis van de Nagc , door v;^elke

veelen zig bedekken, opgedolven heeft.

De Heer R e a um u r , die , oordeelende dat

de Infekten , welke de gemeende zyn , het

meefl: verdienden nagefpoord te worden, en

daarom zyne onvergelykelyke Vertoogen met

die van deezen Rang begint, heeft de Rupfen

als tot een grondflag uitgekoozen , en omcrenc

dezelven wel de menigvuldigfte Waarneemin-

gen in 't werk gefield, hoewel hy ook de Pop-

pen en K:?peUen> daar van voortkomende.

Bier



DE R Ü ? S Ê N. 3

öiet uit hec Oog verlieft. Zie hier wót hy zelf V.

dien aangaande zegt.
jCKXVlil

" De Rupfen zyn de eerfle Infekten , die in Hookd/

9, 't Voorjaar weder te voorfchyn komen : zy stuk.

5, maaken eene der tèlrykfte Klaflen daar van h^ken^^^^'^

5, uit s vverwaards men zig ook in 't fchoone
K^ipeuSif^

^, Saizoen des Jaars begeeve, men ontmoet 'er

55 op verfcheide foorten van Boomen en Krui*

5, den. Die zou genoeg voor mygeweeftzyn,

5, om my te bepaalen, dat ik een aanvang van

ii deeze Vertoogen maakte met de Waarnee-

3, mingen, die haar betreiFen; maar nog een

5, andere reden deedt my daar toe befluiten.

3, Men weet dat haar ftaat verganglyk is ; dat

3, zy allen, in 't vervolg, Infekten, die ge.

3j vleugeld zyn, moeten worden. Deeze Ge-

,3 ftaltewiffelingen zyn zekerlyk een der zon-

„ derlingfte Vertooningen , welke de Natuur-

3, lyke Hiflorie ons oplevert, en de Rupfen

5,
geeven ons meer gemak dan cenJge andere

^, Infekten, om de «aanieren waar te neemen^

,3 welke de Natuur in de bewerking van die

35 Veranderingen volgt ; als ook om ons te on*

„ derrigten van de behendigheden, welken zy

33 de Infekten geleerd heeft, tot vöorbehoe-

3, ding tegen de Gevaaren , waar aan zy in daü

3, Tydperk zyn bloot gefteld ".

Van die behendigheden , om zig geduufende Haara

het tydperk der Verandering voor allerley On. hdaf^
^^*

gevallen te befchutten , zal men geen aanmer-

kelyker Voorbeelden vinden dan onder de In«»

,1. Deel. XI. Stuk, h 2 fek«



5TÜK.

4 Beschryving van
V« fekten van deezen Rang* Onverbeeldelyk is de

XXXVIII zorgvuldigheid, metVelke veele Rupfen haa-

HooFD- reToDnetjCvS en Spinzels maaken: eenigen krui-

pen altoos 5 tot de Verandering , in de Aarde

,

waar uit vervolgens de Kapel te voorfchyn

komt : anderen^ verbergen zig in de fcheuren

vanMuuren of Schuttingen, onder deBafl van

Boomen of in de barden van de Schors, Men
vindt 'er , die zig in de Baft een holletje op.

zoeken , en dan met brokjes , 'die zy afvylen

of breeken en met Slym of Spinrag aan elkan-

der lymen , dit holletje tot een digt geflooten

Hokje maaken, zo ftevig en hard, byna, als

het Hout zelf is : waar binnen zy de Verande-

ring ondergaan. Zodanige Rupfen , die de

Winter moeten pverblyven , weeten zig, ge-

zamentlyk, onder zo veel omwindzelen te ver-

bergen, dat zy, op de toppen der Boomen

zelfs 5 alle Ongemakken van Wind en Regen ,

van Koude en Vorft , kunnen doorftaan : gelyfc

dit uit de Rupfen- Neden^, waar van deVrugc-

en andere Boomen , door alle nyvere Hove-

niers, in de Winter gezuiverd worden, bekend

en blykbaar is. Men heeft in 't midden van

de Winter ook wel Kapellen gevonden, die in

diepe Gaten van oude Boomen zig verfchoolen

hadden ; alsof zy wiften dat haare overblyving

noodig was tot voortplantmg van haar Geflagt.

Die deeze en ontelbaare dergelyke Zorgvul-

digheden , welken ons de Infekten toonen , na-

gaat, zal moeite hebben, om dezelven te hou-

den



deRüpsen. 5

den voor enkel Werktuiglyke Lïghaamen. Een V.

louter Werktuig doet niets tot zyn beftaan , tot
xx^XVin*

zyne herdelling , tot zyn vermenigvuldiging : Hoofd- /

daar van den arbeid , dien de Infekten tot die
^"^^^^

alles aanwenden, duizend blyken zyn. Een

Rups, by voorbeeld, die van een Boom is af-

gevallen: zie, welk een moeite zy doet om 'er

weder op te komen ; even ofzy wifl; , dat Voed-

zel haar onvermydelyk noodig is* En, hoe

kunnen wy de onvermoeide bezigheid , die een

Zydeworm zig geeft om haar Tonnetje te be-

fchutcen, en haar Popje te beveih'gen , aanzien,

zonder te denken om eenige bewuflheid ia

deeze Schepzelen. Wat vindt men een me*

nigte Menfchen , die op ver naa zo veel moei-

te niet aanwenden tot hun Onderhoud of tot

bezorging van hun Krooft? Hoe weinigen van

de genen , die den naam van Redelyke Die-

ren voeren, bekommeren zig dermaate over

den Staat na dit Leven , dac zy door hunne

Daaden altoos en onbetwiftelyk aantoonen,

dat hunne Ziel met uitmuntender Eigenfchap-

pen is begaafd!

Dit Stuk , dat, federt den Leeftyd van Des.
G ARTES tot heden, de Natuurkundigen in ^t

onzekere gelaten heeft, kunnen wy niet ver-

der brengen, dan tot waarfchynlykheid. In-

dien men Hellen wil , dat het Goddelyk We-
zen magtig is , om enkele Werktuigen alle die

behendigheden en voorzorgen te doen in agt

neemen, welke wy de Dieren zien verrigten,

1, DïEL. XI. STUK' A 3 z©



é, Beschrvvino van

V* zo vervalt men in tegenftrydigheden: daarmea

XXXVnP"^ tegendeel, ftellende dat den Beeften be.

Hoofd, 'kwaamheden ingefchapen zyn, tot Overlegging

STUK, ^Q Geheugnis , doch dat hunne Kennis zig

niet tot een Staat na dit Leven uitftrekt;

geen ongerymdheden oppert. Wie immers

,

zal durven zeggen 9^ dat de Schepper deu

Beeften geen Verftandigheden heeft kannen

ingeeven , welker Eigenlchap ons onbewufl:

is ? Zou niet het allergeringfte Schepzel , een

Rups ofWorm 5 zig, zonder dat wy 'er iets van

wiften, in allerley bedenkingen kunnen verlus-

tigen 5 die noodig v^w tot het Onderhoud vaa

haar Geflagt?

De Heer Reaümür, die op dergelyke

Wyze redeneert, vondt zig eenigermaate be-

lemmerd , om eene verkiezing te doen , of hy

de Rupfen , dan de Kapellen , tot den Grond-

llag der Verdeeling van deeze Infekten neemen

^ou. Hy merkt in de eerfte plaats aan, dat de

Kapellen niet behooren afgezonderd te worden

van de Rupfen , . uit welken zy voortkomen ,

gelyk MoüFFETus gedaan heeft ; doch aaa

^ den anderen kant hebben de zelfde overeen-

komft en verfchillendheden geenzins in de Ka-

pellen plaats, die 'er in de Rupfen hebben

plaats gehad* Zo men dan, in de fchikking

der Soorten van deeze Infekten, de verfchillen-

de Geftalte van derzelver Lighaam en Leden

in aanmerking neemt, kunnen de Kapellen niet

in orde zyn j en , wanneer men alleen agc

geeft
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g€eft op de Kapellen , zo worden vetfcheider- v. •

ky Rupfcn by een gevoegd. Dit gebrek was
xxx\fm

onverhelpelyk : men moe ft een van beiden kie- Hoofd.'

zen, en zyn Ed. befloot de Rupfen tot een *'^^''^

Grondflag te leggen , hoewel hy de onderfchei-

dende Kenmerken y zo wel van de Kapellen , als

van haarjopgeeft , die nog heden tot opheldering

van de Hiftorie deezer Infekten gebruikt wor-

den. *'Men behoorde, zegt hy, flegts een

„ Tafel op te maaken van alie de Kapellen,

3, waar van in myn Werk gewaagd is , daar zy in

„ haare weezcntlyke Orde werden opgenoemd

,

5, en daar de Plaaten, op welken zy afgebeeld

5, zyn , aangehaald werden. Dus zou men al-

„ Ie de Kapellen voorgefteld zien in een be-

,, hoorlyke fchikking en tevens de Rupfen,

5, uit welke zy voortkomen, en dit zou een

5» korte en nuttige herhaaling zyn van het g€-

3, ne men reeds daar over gelezen hadt '*.

Op zodanige wyze is de Heer Linnjïüs,
ten opzigt van alle de Kapellen , die hem be-

kend waren j te werk gegaan; gelyk wy in *t

vervolg zien zullen. Doch in de algemeenc

Befchryving deezer Infekten heb ik beft geoor-

deeld den Heer REAUMURte volgen, die de

Rupfen eerft in aanmerking neemt, ten opzigc

van haare Geftalte , Verfchillendhcden en Le-

vensmanier, vervolgens de Poppen, waar ia

zy veranderen , en eijadelyk de Kapellen of

Vlinders, door v/elken de Eitjes worden ge-

legd , daar de Rupfen uit te voorfchyn komen.

1. Deel. XI. STUK. A 4 De



8 Besghryvinö van
• V. De Rupfen , die men thans Maskers f der

XXXVAU ï^^P^l'^° noemt , fchynen onder de Ifraëlietea

Hoofd»
* bekend te zyn gevveefl: by den naam van Gcu

s™K* zam^ dien Rabbi David afleidt van 't Woord
^^^'''* Gazaz , dat affnyden of affcheeren betekent (*).

Papiiionum Bezwaarlyker zal men den oorfprong vinden

van 't Griekfch Woord YLc^i^ityi , dat voor een

Rups fchynt gebruikt te zyn door T h e o«

pHRASTüs, en van Pliniüs ook daar voor

genomen wordt Ct)- '^ Latynfch woord Ehica

leidt TüRNEuus af van branden (Urere) ^om

dat door deeze Infekten het Gewas als ver-

fchroeid wordt : het welk de ondervinding niet

dan te dikwils leert. Sommigen hebben zelfs

Uruca gefchreeven ; doch , dat het Eruca moet

zyn/ blykt onder anderen uit Colümella,
die haar den bynaam van Hirfum , dat is Rui-

ge, geeft. OviDiüs fchyntze begreepen te

hebben onder den naam van Veldmotten, die

egter, gelyk ALDRovANouste regt aanmerkt,

op alle Rupfen geenszins toepaffelyk is. De

Nederduitfche naam fchynt met den Arabifchen ,

Riapja , zeer overeenkomftig te zyn. Men

noemtze ook Rifpen of Rypen , en de Duitfchers

Railpen ^ de Italiaanen Riiga of Brucho , de

Spanjaarden Omga. De naam van Cbenilles^

dien

(*) 't Woord Ga^am h ook Rups vertaald , J o E L I. \\

^, en Am os 4- v^« 9. o

(f) Eruca:, dirum animal , erodunt frondem "
'
^

alix fiorem, — ac depiftam arborem mrpi facie ro

linc]uunt. Libr. XVII» Cap. 2^.
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dien *er de Franfchen aan geeven , fchynt van v,

den Eikeboom , door wien 'er zeer veelec ge- Jlf?^^^*

voed worden , afkomftig te zyn. In Engeland Hoofdl

worden zy gemeenlyk Cater Pülars , en , die glad, stuk.

zyn o Canker- Worms geheten.

Aan de geheele Wereld is de algemeene fi-GcHaitc,

guur van een Rups bekend. Men weet , dat

dezelve het Lyf lang en fmal , en rolrondagtig

heeft; doch die byzonderhcden , welken haar

van een Worm onderfcheiden , zyn zo Wereld-

kundig niet. Het Lyf beftaat uit twaalf Rin-

gen 3 die zeer kennelyk aan elkander gevoegd

en op elkander bewccglyk zyn. Voor aan den

voorften Ring zit de Kop, welke voornaamelyk

beftaat uit twee ronde , Hoornagtig harde Ka-

lotjes j, waar onder, voorwaards, twee ftyve^

fcherpe Nypers of Tanden den Bek maaken,

dienende de Rups tot het afknaagen der Bla-

den 5 Bloemen en fomtyds van de Schors of van

het Hout zelf, uuj daar iu te booren. Dit

Werktuig is het, waar mede de Rupfen zulk

een deerlyke verwoefting aanregten in de Bof-

fchen. Tuinen en Plantagien ^ beneemende het

Geboomte dikwils al zyn Groente en Vrugt-

baarheid. Onder den Bek , in de Onderlip , is

een klein Gaatje, door het welke de Draad

palTeert, dien dit Infekt weet te fpinnen. De
Ringen van het Lyf zyn nagenoeg van eenzelfde

figuur , rond van omtrek doch van onderen een

weinig vlak , uitgenomen de agterfte of uiüer-

fle, onder aan welken zig de Opening bevindt

^

I. DEEL. xï. STUK* A 5 die



V- die tot loozing yan den Afgang dient. Die

XXXVIILRïog IS doorgaans van Kcgelswyzc figuur, n?et

.
iiooFD- verfcheide ongelyke zyden , en aan 't end ge.
^-^^* knot. Sommigen, evenwel, hebben dit Lig-

haamsdeel , dat dikwils meer de gedaante van

een Nagel heeft, niet onder de Ringen geteld,

gelyk Malpighiüs , en dan zouden 'er

maar elf zyn. De Vliezigheid deezer Ringen

onderfcheidt de Rupfen reeds van verfcheide

andere Infekten , wier Lighaam van dergelyke

Gcftalte is, en ook beflaat uit twaalf Ringen,

doch die harder en Hoornagtig zyn van zelf-

Itandïgheid , gelyk de Kop der Rupfen.

Bs o^gen. De figuur van dat Lighaamsdeel is in verfchei-

derley Rupfen zeer verfchillendc , doch kornt

in het gemelde meeftcndeels overeen. Men
vindt aan het voorfte gedeelte van ieder Kalot-

je, uit welken de Kop grootendeels beftaat»

doorgaans zes kleine zwarte Korreltjes, in 't

ronde geplaacfl, wcikc undt Oogjes fchynen te

gclyken. Drie derzelven zyn gemeenlyk groo-

ter dan de anderen en fomtyds alleen duidelyk

zigtbaar; maakende ieder byna een halve Kloot

uit. Zy zyn , bovendien , doorfchyncnde ; het

welk ze voor de Oogea van het Infekt heeft

doen houden; hoewel VALisNifiuidezelven

niet daar voor erkende. Een zyner redenen

vyas , dat men 'er de Rupfen geen gebruik van

det maaken ; doch hoe weet men dit , zegt

Reaümür, en het is ten uiterfte waarfchyn*

lyk dat dceze Infekten kunnen zien. " Go e.

„ DAART,
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„ DA ART, wel is waar, heeft geen de minde V.

^, blyk van Oogen aan de Rups van den Wil- xxxviu!
33 geboom^met de gevorkte Staart, gevondene Hoofd-

^

,3 doch hy zegt niet-, of hy dezelven met een ^"^^^^

55 Vergrootglas opgezogt heeft , en ik hebze

„ daar mede waargenomen in de fchoone Rups

5, van de Wolfsmelk, na dat ik ze 'er vrugte*

., loos in gezogt had met myn bloote Oog.

„ Een derde reden van Va lisnier i is, dat

„ men dergelyke verhevenronde en doorfchy.

33 nende Knobbeltjes vindt in Wormen , die niet

^, behoeven te zien;gelyk die der Galnooten,

5, en die binnen in de Boomftammen zig onthou-

5, den: doch uit myne Waarneemingen fchypc

3, onbetwiftelyk te blyken , dat deeze Wormen
5, zelfs niet van Gezigt ontbloot zyn C*).

Alle Rupfen zyn óp het Lyf zeer duidelyk De stippen

getekend met rondagtige plekjes , die zig ge* jes.
"^ ^^

meenlyk als de Knoopsgaten van een Rok ver-

toonenj om dat zy regelmaatig, aan beide zy-

den van de Rups, geplaatft zyn. Dat die de

zogenaamde Lugtgaatjes of Stippen* zyn

^

door * stigmata.

welken de Infekten Adem haaien ^ heb ik te

vooren reeds gemeld \. Ieder Rups heeft 'er f ix. stuk.

agttien , negen aan elke zyde : want op den twee-
^^^^^" ^^*

den, derden en laatften Ring, vindt men 'er

geene, In de Afbeelding der groote takkig

gedoomde Rups, op onze LXXXIVfle Plaat,

als

(*) Msm. fit les /»/ ToM. I* Pact* i, p, i6i» O^avo*

! Deel XI, Stuk»
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V, als ook in anderen, is dit zeer duidelyk aange*

^XVIIL ^oond. De Stippen of Lugtgaatjes op den eer-

Hoofd- ften Ring, derhalve, komen overeen met die,
^^^^* welken de Kapel op haar Borftftuk, en de ove-

rigen met de genen , v/elken zy op het Lyf zal

hebben. Evenwel is de Ademhaaling, zo het

fchynt, in de Rupfen groocelyks van die der

Kapellen verfcUillende

Deeze laatften zwellen
,
gelyk de meefte aa •

dere Dieren, onder den Klok vandeL'ugtpomp;

doch zulks heeft in de Rupfen geen plaats* De
eerfte trekken van den Zuiger zyn haar gevoe-

' lig, en zy geeven tekenen van Ongemak, het

welke zy daar door lyden : dan met pompen

voortgaande 5 raaken zy als in flaauwte: maar,

hoe zeer ook de Klok van Lugt ontledigd wor-

de : zy fterven niet* Zy blyven , wel twee of

drie Dagen, in het voUlrekfte Lugtledige dat

men maaken kan, als Levenloos en zonder be-

weeging; en, zo dra men *er de Lugt weder

in laat komen, herftellen zy zig, wordende zo

vlug als voorheen. Hier uit wil de Heer

Reaümür opmaaken, dat de Lugt door de

. geheele Oppervlakte van haar Lighaam kan

tiitglippen: hoewel hy erkent, dat zy, door

alleenlyk de Lugtgaatjes met Olie te vullen,

byna oogenblikkelyk fterven: welk laatfte dui-

delyk bewyft, dat zy een foort van Ademhaa*

ling hebben.

B f otcn.
^^^^ ^^ gemelde Lighaamsdeelen hebben de

Maskers der Kapellen gemeen ; doch het is zo-

danig
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danig niet met de Poolen^ die hun van de V.

Wormen of Maden onderfcheiden. Het getal
xxXVIïL

der Pooten verfchilt zeer in de Rupfen; hoe' Hoofd*

wel men nogthans dit, in 't algemeen, daar ^'^^^'

van zeggen kan, dat geene Rups 'er minder

dan agt , of meer dan zeftien heeft. Der*

halve, wanneer men Maskers vindt, die in ge.

daante naar Rupfen gclyken , en niet meer dan

zes of meer dan zeftien Pooten hebben ; zo

kan men verzekerd zyn , dat het Infekt , daar

uit voortkomende , niet behooren zal tot de

Kapellen. Eenige Autheuren hebbeu zodanige
^

Maskers , gelyk die waar uit de Zaagvliegen f t J^^ouche^

voortkomen, en dikwils agttien , twintig of

twee-en-twintig Pooten hebben, den naam ge-

geven van Baftaard-Rupfen t • doch 't is beter t ^^^Jfey

dezelven geheel af te zonderen van de Rupfen,

caar welken zy zeer gelyken; hoewel hunne

Kop , bovendien , maar uit een enkele ronde

Kalot beftaat.

Het tweede Kenmerk , dat eenpaarig en be- Hoomagti^

ftendig plaats heeft in alle Rupfen, beftaat in^^

de gedaante en ichikking van de zes voorfte

Pooten, die men ifoom^g%e(*) noemt, om dat

zy

(*) Dit Woord Ecailleufes , hier van de Franfchen ge-

bruilct*, zou elgentlyk Schub- of Scbaalagtig moeten beteke- •

nen , als van EcaïlU afkomftig zynde ; doch ik gebruik lie-

ver de uitdrukking van Hoornagtige Pooten , als bepaaldcr,

en bekwaamer , om het gene men zeggen wil te betekenen,

R. E A u M u R zegt zelf, dat fiolFen , die door haar hardheid

aiet Hoorn en Schildpad overeenkomftig zyn (font anakgues

m la Come 6^ a PEcaïlIe)^ die meer dan Kraakbeenig zyn,

I* Deel XL $TUi£, ds
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V* éy doorgaans met een foort van glinfterend

^miï ^^^^^^^^^ bekleed zyn. Zy loopen fpits aan

Hoofd, 't end, dat doorgaans met een fcherp Nagelt-
STVK. je , of ook met twee , gewapend is , en beftaan ,

bovendien, uit drie Hoörnagtige Kokertjes

,

welke een weinig op elkander kunnen fchui-

ven. Hier in moeten derhalven alle dé Spie.

ren , tot derzelver beweeging noodig , vervat

zyn. Men vindt 'er altoos zes in alle Rupfeo>

zelfs in die der Kapellen, welke maar viet

Pooten hebben : waar uit blykt dat het de

, Bekleedzelen der Pooten van de Kapel in de

Rups niet zyn kunnen , gelyk fommigen wil.

len (*): ten minde niet behoeven te zyn:

want waar is eenig blyk van de Wieken der

Kapel in de Rups , aan den eenen , en waar

toe dienen de VliezigeofVleezige Pooten, an*

ders dan om te loopen, en zig vaft te houden ^

aan den anderen kant ? Het denkbeeld van

Goed AART, die eenige Wratjes op de Rug
van de Rupfen voor het oorfprongelyke van de

Pooten

de plaats van Beenderen vérvullen in de Infekten ; hoedanige

harde deelen men, behalve het bekleedzel van den. Kóp eil

aan de Pooten , niet in de Rupfen vindt.

(*) Ces Pattes font les enveUppes
^
quz renferment tes fix

• Tdttes y
que doit nvoir Ie PapHlon ok la, Phaléne : aujjl ^

comme k nombre de ces Pattes e/l conjlant dans tous les In/eC"

tes parfahs de cette Se&ion ^ &* qu^ils en ont tous ftx : zegt

Geoffroy: maar hoe kan hy dit zeggen , daar hy zelf

zyn eerfte Familie der Dagkapellen van de genen maakt , die

maar vier Pooten hebben. Zie Hifl% des Inf^. cr*v. FarU'i

ÏOM. II. p,ii.
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pöotcn der Kapellen hieldt , is door S w a M* V.

MERDAM reeds voor ongerymd ^^^^l^'^ard (*)*
^^^^^^^^^^

De andere Pooten zyn zelfs van meer aanmer- Hoofd-

king; alzo de Heer Reaümür daar van ge- ^™^*

bruik heeft gemaakt om de Rupfen in Klaffen
^^^^^'^^

te verdeelen. Men iioemtze Vliezige (f) of

liever Vleezige Pooten ; dewyl het dikke , zagte ,

Tepelswyze deelen zyn 9 van onderen alleenlyk

met een kring van Hoornagtig harde Nageltjes

of Klaauwtjes gezoomd, of anders een foort •

van holle Vliezige Buizen, waar binnen de Spie-

ren zyn vervat, diedezelven zig doen inkorten^

uitflrekken , en alle beweegingen maaken , wel-

ken de Rups om zig vaft te houden , en tot loo-

pen Doodig heeft. De gemelde Klaauwtjes of

Haakjes onderfcheiden de Rupfen van zodani*

ge Maskers ofWormen , waar uit Wespen voort-

komen en die men Baftaard-Rupfen noemt ^

welken dergelyke Haakjes niet hebben aan haa-

re Vleezige Pooten.

In de Rupfen , die maar agt Pooten hebben , Middel-

fchieten 'er flegts twee voor de Vleezigen over,

en die zyn alsdan aan den laatften Ring of aan

't agterend van de Rups geplaatft t maar in de

anderca

et) Byhl der Natuurg I. Deei., bladz, 3^-37.

(^) Jambes Memhraneufes^ Deeze uitdrukking , hoewel

van Reaumuk in trein gebragt, is niet eigen: also de

voorfte Pooten ook niet zonder Vliezen zyn , en het lleunzel -^

of de werking , der middelfte Pooten , veel meer van het

Vleezige dan van het Vliezige deel derzelven ^ de .Spten nu^,

aidyk , fchynt te moeten afhange^Ui

!• Deel, Xï, §tvs«

footen.
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V. anderen vindt men , tuflchen die twee agterftc

XxTvin ^^ ^^ ^^^ voorfte Pooten , de overigen ^ meer

Hoofd- of minder in getal, die dan den naam voeren
STUK. y^j^ tufTchen in geplaatfte of middeUPooten.

De Heer R e a u M u R verftaat met reden , niet,

waarom Aldro vandus, en na hem Jün-
Gius, deeze niet onder het getal der Pooten

willen begreepen hebben. De laatilgemelde

geeft 'er zelfs den naam aan van Nagels ofSpy-

• kers ; even als of het Infckc zig daar van niet

bediende, dan om zig vafl: te houden: doch 't

is blykbaar, dat de meeften daar ook mede

loopeo. Zonderling is 't, hoe zeer de Rups

deeze Pooccn kan inkorten , zo dat zy in fom-

migen als geheel verdvi^ynen
, ja naauwlyks te

vinden zyn , even of zy geheel binnen 't Lyf

waren ingetrokken.

Zeven Klas- Het getal en de plaatzing der VleezigePoo-
^nvan ^P'

j-qq
^ ggj^y^ikt de Heer R E AüM üR tot zyne

Verdeeling der Rupfen in zeven Klaffen of

Benden ; waar van de Eerde de zodanigen

bevat, die het volle getal, dat is zeftien Poo*

ten, en dus agt Middelpooten hebben, aan vier

I, Ringen , die op elkander volgen. De grootfte

en die meed voorkomen , behooren tot deeze

Afdeeling , welke derhalve ook rykft is in Soor-

ten. De Tweede en Derde Klafle beftaat uit

II. Rupfen die maar zes Middelpooten, en dus

III. ïn 't geheel veertien Pooten hebben. Het ver-

fchil deezer Benden neemt hy daar uit, dat

in de Tweede de Middelpooten ftaan aan den

Ze.
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^•evenden , agtflen en negenden , in de Derde V.

Klaffe aan den zesden , zevenden en agtflen
xxxvilï.

Ring, In beiden zyn dfie agtercenvolgende Hoofd.

Ringen zonder Pooten. In de Vierde Klaffe ^'^"^^

fchikt hy zodanige Rupfen met veertien Poocen 5 ^^

'

waar van 'er agc in 't midden geplaatfl: zyn , ea

wien, bygevolg , het agterfte Paar ontbreekt

Verfcheide Soorten van deeze Klaffe loopen naa
*

agteren fpits,en hebben aldaareenof twee taa.

melyk lange Hoorntjes. De Vyfde Klaffe be- v,

flaat uit Rupfen die maar vier^ en de Zesde vi,

uit de genen die maar twee Middelpooten heb-

ben y en 5 wegens haaren zonderlingen gang3

Landmeeters oïSpawRupfen genoemd worden(*);

dewyl zy den Weg , dien zy afleggen , als fchy-

nen te meeten of gelyk met de twee Beenea

van een Paffer te befpanncn. De Zevende of ni*

laatfte Klaffe , eindelyk , bevat de zodanigen ,

wien alle de Middelpooten ontbreeken , en die

gemeenlyk Motten genoemd worden.

De Rupfen der eerftgemelde Afdeelingen , Gang dei

die een taamclyk getal van Middelpooten heb-
^^^

^^^'

ben 3 loopen op de manier der kruipende Die

ren

,

(*) Men kan zig naauwlyks van lachen onthouden, wan*

s*eerj men deeze Soort van Rupfen, in een nieuw Werkje tofe

onderwys der Jeugd , ITimmsrman , of anders Stok - Tim"

xierman genoemd vindt, ik weet niet v/aarom de Vertaalcg

van herzelve,de Franfchc Woorden Geêmitres ok Arpenteufes

^

niet liever Meerkonftenaars en Morgenlanders heeft overge*

zet; als v/annecr de Stok - Timmerman den naam zou moetei»

hebben van Morgmlander op Jlêky Arpcnteufe en baton,

I. Deel. XI. Stuk. B
/ .
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V. ren, in 't algemeen; dat ig, zy houden haar

XXXVni
^^'^* ^^° naaften by, evenwydig aan de Vlak-

Hoofd, 'te, waar op zy Ioopen,en maakcn geen groote

STüK. Schreeden: daar die van de vyfde en zesde

Afdeeling, wegens de plaatzing van haare Poo-

ten, genoodzaakt zyn wyder Stappen te doen.

Tuffchen de Hoornagtige Poot en m de Mid-

delpooten , van de laatftgemelden , zyn zes Rin«

gen , agtereen ^ zonder Pooten en bygevolg heeft

een groot gedeelte van haar Lighaam geen

lleunzel. Wanneer zulk eene Éups, in rufte

en uitgeftrekt , gelyk zy dikwils zyn , zig tot

loopen begeeft , begint zy , om de eerfte Schree-

de te maaken , met haar Lighaam hoepelswyze

te krommen tot een bogt^ die een foort van

Oog maakt , doordien zy de Middelpooten digc

tegen de Voorpooten aan brengt , en dan de*

zdven, benevens de AgterpooreDj vaftzetten*

de, ftrekt zy weder haar Lighaam, in een regte

lyn , uit: waar door zy de langte van de ge-

melde zes Ringen gevorderd is» Dit maakt

haar eerften Stap; de tweede gefehiedt op de

zelfde manier, en zo vervolgens; het welk 'er

den gedagten Naam aan heeft doen geeven.

Landmeetefs De meefle Rupfen,van deeze beide KlafTen,

ofspzmup- i^unnen zig ook niet zodanig in de langte in-

pi.Lxxxiv. krimpen, gelyk de anderen; ja veelen hebben
•^*^''' een Eigenfchap^ die haar byzonder eigen is

,

en welke *er den naam van Stokjes Spanrupfen aan

doet geeven. Zy houden zig, naamelyk, ge-

duurende eenigen tyd in zeker poftuur, dat

hasèt
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haar dikwils doet gelyken naar een Takje zon- V.

der Bladen , en zitten dus aan den Boom -, ter- xxxvül
tvyl haar graauw of groenagtige Kleur nog meer Hoofd-

dient om het Oog te bedriegen. Dit onderftelt ^^^^'

ten ongemeene kragt in de Spieren van deeze

ïnfekten. Men ziet 'er die een dun Takje, of

het Steekje van een Blad 5 omvatten met de

beide Agterpooten en de twee Middelpooten

»

die naby dezelven zyn , en dus, als vafl ge»

kramd, Uuren of fomtyds een geheelen Dag

biyven zitten in een zelfde poftuur , waar van ^

de Afbeelding, in Fig. i, een denkbeeld geeft.

Anderen houden haar Lighaam in andere pos-

tuuren , die nog ongelyk meer kragt vereifchen t

men ziet *er die het in alle plaatzingen , tus-

fchen de loodregte, daar wy van fpraken, en

de horizontaale geftevigd hebben , en wederom

van de laatftgemelde tot de loodregte neder-

waards. Zo men agt geeft, welk een vermoei*

jing het voor ons Is , den Arm eenigen tyd

uitgeftrekt te houden, of lang agtereen, zon-

der fteunzel , regt overend ftil te ftaan , ik zwyg

van in een fchuinfe ftand : zo moet men ver-

baasd ftaan over de vrywillige tortuur, om zo

te fpreeken , die de Rupfen zig dus aandoen.

Deeze Soort van Rupfen, eindelyk, houdt

niet alleen haar Lighaam dus in een regt uit-

geftrekt, Cdat nog het begrypelykfte fcheen,)

maar zelfs in een krom, ja in een zeer zon*»

derling poftuur. Het is haar om 't even, of

de Buik om hoog dan om laag zy , en de Spie*

ï, DEEL. XL STi;K' B 2 ren 5
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V. ren, die haar loevende in deeze zonderlinge

XXXV^ni
^^^^^'^^° onderfteund hebben , fchynen zulks

Hoofd-
* ook naderhand te doen. Men vindeze , naa-

«tüK. nielyk, dood, in alle de gemelde (tanden. Die

van de zesde Bende, met maar twee Mid*

delpooten , zyn meeftendeels zeer klein , en

vooral niet dik. Onder die met vier Middel-

pooten vindt men 'er wel van middelmaatige

grootte, doch het getal der Soorten van die

Afdceling is niet groot , en zy komen zo naby

niet aan de gedaante van een Stokje of Takje,

als de meeden van de zesde Klafle : ook zyn

haare Ringen meer tot uitzwelling en famen*

trekking bekwaam,

verfcheiden. De gemelde Ëigenfchappen , van Gang en
^ ^^'

Poftuurmaaking , toonen reeds een groot ver-

fchil in de Rupfen ; doch daar zyn nog veele

andere Byzonderheden ^ die zouden kunnen

dienen om haar in Geflagten of Soorten te on-

derfcheiden. Men kan die Vcrfchcidenheden

^ in twee Hoofdzaaken befchouwen ; te weeien
^

naar de uitwendige Gedaante en haar Aart ,

om zo te fpreeken , of Levensmanier,

in Grootte, Iq de Grootte is een aanmerkelyk verfchil,

het welk de Heer R e A u m ü r tot drie trap-

pen brengt, ftellende de middelmaatigen op de

langte van oögevaar een Duim ; doch men vindt

'er, in Europa, langer dan drie of vier Duimen,

dat de groot ftcn in Sweeden zyn , volgens den

Heer de Gicer. De uitheemfche munten,

by de onzen, meed ia dikte uit; alzo men

'er.
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'er ^ van die langte , als een Mans Vinger heeft : V» ,

terwyl onder de Europifchen niet altoos ^^XXXV^II
langften de dikflen zyn , en men vindt *er wei* Hoofd.

nigen die dikker zyn dan een vierde Duims,
^'^^^^'^

Die van de Oleander , Jasmyn , en die van 't

Koninglyke Paauw-Oog, zyn ontzaglyk groote

Rupfen.

Naaft aan de Grootte komt de Geflalte van in ceMte.

het Lighaam in aanmerking, die, in ver deHLxxxiv*

mecften , byna overal even dik en rolrond ;
'^'

^*

doch in fommigen naar agteren fpits is , zo dat

zy eenigermaate naar een Vifch gelyken; ter-

wyl anderen het agterend veel dikker dan het

overige hebben. De laatften , cgter zyn zeld*

zaam , en , die naar agteren dunner loopen , ook

niet zeer gemeen. Men vindt onder dceze,

die aan 'c agter end twee Hoorntjes of Kokcrt*

Jes hebben , gelyk de Rups van den Wilge-

boom , met de gevorkte Staart , wier Geftalte

men wel als eene der zonderlingften en aartig-

ften van de Rupfen van ons Wereldsdeel , mag

aanmerken : Zie Fig. %.

De gemelde Hoorntjes verfchillen grootelyks Pyiftaarten«

van dat Hoorntje, het welk eenige Rupfen op
'^* ^*

den elfden Ring draagen , die men deswegen

Pyljlaarten noemt, om dat hetzelve zeer fcherp

uitloopt, als een Pyltje^ dat Hoornagtig is

en dus oogfchynlyk bekwaam tot een verwee-

rend of aanvallend Wapentuig, Men heeft eg-

ter niet kunnen befpeuren, dat eenige Rups

daar van tot dat einde gebruik maakte. Het

I* D£EL. XI. STUK. B 3 is
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• V. is gemeenlyk agterwaards een weinig krom,eD

XXX^vm ^^^ ''^^ Vergrootglas heeft men ontdekt , dat

Hoofd, hec rondom met veele Doornagtige onefFenhe-

STVK, ^Q^^ gjg Schubbetjes, is bezet. Die zulk een

Hoorntje hebben , zyn doorgaans zo weck niet

op 't Gevoel 3 als anderen. De fierlyke Rups

van de Jasmyn, in Fig. 3. naar een levendige

Rups in een ruftend poftuur afgebeeld, vertoont

eenigermaate de Geftalte der Pylftaart- of Hoorn-

Rupfen.

Gladde De algemeenfte Verdeeling , en die men als

een Hoofdzaak kan aanmerken , is dat fommige

Rupfen kaal , en anderen Haairig ruig , of

zelfs rondom met Doornen bezet zyn. Van

de eerftgemelden , die men Gladde Rupfen noemt >

hebben fommigen de Huid zo dun en doorfchy-

nende, dat men 'er de Ingewanden ten dcele

door heen kan zien. ïn anderen , die de Huid

dikker en gancfch ondoorfchynende hebben ^ ia

dezelve fomtyds glanzig , als gepolyfl: of mee

Vernis beftreeken , fomtyds dof van Kleur.

Men moet de eerften , door 't getal der Poo.

ten , van de Wormen of Maden onderfcheiden»

/ Van de anderen hebben fommigen de Huid

wel kaal of Haairloos , doch zodanig niet , dat

menze Glad kan noemen , als bezet zynde met

ontelbaare kleine harde Korreltjes, die deze

Rupfen , niet alleen op 't Gezigt, maar ook

op 't Gevoel , als met een Sagrynagtig bekleed,

zei doen voorkomen. De gemelde Hoorn op

den elfden Ring vertoont zig mecft in zoda-

nige Rupfen. Voorts
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Voorts zyn 'er, die men cigentlyk niet Hair- V.

loos of kaal kan noemen, hoewel zy onder de
xxxviil

Gladde Rupfen geteld worden: ik meen de Hoofd.'

^odanigen , die op ieder Ring ronde Knobbelt- ^'^^^»

jes hebben, met kleine Haaircjes bezet, welke

langs hec Lyf evenwydige ryën maaken, ca

fommigen van deeze Infekten , door de fchoone

Kleur , zeer verfieren. In eenigen zyn deeze

Knobbeltjes glinfterend blaauw , waar door zig

die Rupfen als met Turkooizen uitgemonfterd

vertoonen: het welk een fchoone uitwerking

heeft op een bruinen grond, of zelfs in groene

Rupfen 5 die deeze Knobbeltjes fomtyds helder

Vl^eschkleurig of Roozerood hebben , als Kor-

nalVnen. Op de Haagbcuk f leeft zodanig
^ chnmilk

een^ foort , die zes dcrgelyke Knobbeltjes draagc

op ieder Ring.

Veele Rupfen zyn rondom met eene Haair. Gedoomde

agtigheid bekleed , die in fommigen zo ftyf en

fcherp is, dat men 'er, met reden, den naam

aan geeven kan van Gedoomde of Doom-Rup.

fen. Immers, deeze zyn rondom bezet meÊ

Stekels, die in eenigen digter in anderen enke-

ier ftaan. In fommigen loopen deeze Door-

nen, zonder zytakjes, fpits ten ende uit; ia

anderen zy als bezet met Haairtjes, die lang

en fyn zyn > en in eenigen zeer kennelyk ge-

takt, maakende ieder Takje als een Koker of

Scheede, waar uit een fcherp Doorntje uit«

fleekt , dat zig even als een Els of Naald , die

in een Handvatzeltje gezet is , vertoont. Die

I. Deel, XI. Stu2S[. B 4 SaB"
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V, aan2:ienlykc vreemde Rups, waar van hier in

XXXV Üï •^^^' ^ ^ "^^ ^^^^ Verzameling , Levensgrootte 9

Hoofd, cie Afbeelding is gegeven, ftrekt tot een uit-

sTüK. muntend Voorbeeld van de Gellalte der Getak*

%^^f^^^' ?^ Doorn-Rupfen. De Stekeltjcs, ieder op zig

zelf mee een Vergrootglas befehouwd zynde,

vertoonen zig als een Potlood- of Roodaard-

Pen ; geel van (lift , bruin en zeer fyn van puat.

Ik heb 'er nog een, van niet minder dikte,

waar in de Stekels alleenlyk met korte Haaire-

jcs bezet, dik en ftomp aan 't end zyn, vier

op ieder Ring» De Doorn^Rupfcn der Brande-

netelen zyn in Europa gemeen.

Ruige Rup. De allergemeentte Rupfen,. eindelyk, ten

^^^^- minde in ons Wereldsdeel , zyn de genen die

'^'^' men noemt Ruige of Haairige, alzo haar Lyf

geheel of ten deele met eene digte Haairagtig-

heid is bezet , die hetzelve niet alleen op 't

Oog, maar ook op 't Gevoel , ruig maakt.

Onder decze vindt men 'er met zeer kort Haair,

als of zy gefchooren waren , dat in eenigen hard

is, in anderen zo zagt als Fluweel; hoedanigen

men 'er ook met lang Haair heeft , dat het Lyf

t'eenemaal bedekt of verbergt. In fbmmigen

zyn de Haairtjes, zeer zigtbaar, als by trop.

pen 9
geplaatft, die een foort van Aigretten

maaken, voortkomende uit ronde Knobbeltjes,

waar van ieder zig, door een Vergrootglas,

vertoont , als of 't het end van een Gieter wa*

re, die Waterftraalen doorlaat. Het grooter

of kleindcr getal van zulke Knobbeltjes , op ieder

Ring.



Ring , maakt dan de Rupfen meer of minder V.

ruig. Het Haair ftaat in eenigen regt op, in
^^^^VIlï

anderen agterwaards, gelyk in die, welke men Hoofd-'

de Beer - Rups noemt ; in eenigen is dat der s*^^^*

voorde Ringen voorwaards geftrekt, dat der

agterftc Ringen agterwaards : men vindt 'er

ook, waar in de Haairtjes van een zelfde Knob.

bekje verfchillende rigtiugen hebben: gelyk in

een groote Soort van Rupfen , op de Ypeboo-

men voorkomende, blykbaar is. Een der ge-

meende Rupfen, doch niet groot, heeft de

Haairtjes op ieder Knobbeltje van verfchillen-

de langte en Koleur. Om van meer andere

byzonderheden , die byna oneindig zyn in de

verfchillendheid van langte, plaatzing, enz»

der Haairtjes, geen gewag te maaken.

Wy geeven hier de Afbeelding van een fier-

lyke Rups, veel naar de Ring-Rups gelyken.

de , doch veel grooter en fraaijer , welke door

den Heer G. Ph ilips, die mede aan de Plaa-

ten van dit Werk bezig is, op zekeren tyd

in 't Haarlemmer Duin gevonden is op zeker

Kruid , en daar op door hem naar 't Leven , gelyk

veele anderen, zeer fraay gefchilderd, waar

van de Aftckening in Fig. 5 hier nevens gaat

:

zynde het tot nog toe onbekend, welk een

Kapel deeze Rups uitlevere.

Omtrent het vcrfchil der Kleuren , dat zo verfchu y^,

aanmerkelyk in deeze Infekten is, moet men^^^^*^*

met veel oplettendheid te werk gaan, om de

Sporten, niet meer dan noodig is , te vcrmenig-

L DEüsLf XI* stuk> B 5 vul-



^é BftSCHUYViNC VAM

V. vuldigen» Tegen den tyd der Vervclling of

^Y^vr* ^fl^SS^^S v^° ^^ Huid, die verfcheide maaien

Hoofd- voor de Verandering gefchiedt , vcrflaauwen

STUK. fommige Kleuren, ja vcrdwyncn zelfs, als die

kort aanftaande is , t'eenemaaU Na de Vcrvei-

ling verfchynen zy met een Huid , die merke-

lyk in Kleur verfchik van de voorgaande. De
Rups , die in Vrankryk op de tamme Kaftanje-

Boomen zig onthoudt, is, jongzynde, zwart

en wit, en, groot geworden , geel en roodag-

tig van Kleur, zegt Reaumür. Een ruige

Gras*Rups , die zyn Ed* had bygebragt tot

een Voorbeeld van de genen , welke als Boen-

dertjes op de Rug hebben, is wegens haare

Borftei-Kup« Veranderingen van Kleur zeer opraerkelyk. Men
noemt deeze Borftelrupfen en van dezelven is

de gewoone , die zig op allerley BoomgewalTen

onthoudt, alhier in Fig. ó afgebeeld* Ook

heeft hy waargenomen, dat zekere Rupfen,

die van agteren gehoornd zyn , ongemeen fchie-

lyk als onkenbaar worden , door zodanige ver-

andering van Kleur, tegen den tyd van haare

Gettaltewiffeling, Die van den Lindeboom by

voorbeeld, over *t geheel zeer fchoon groen,

wierden zonder Vervelling, by hem, in min«

der dan twaalf Uuren , Leverkleur. Even zo

36 het ook gelegen met de Kleur van 't Haaiir

der Rupfen, dat ook wel veranderingen on^

dergaat: des men, volgens zyn Oordeel, de

Kleur van eene Rups niet bepaalen moet, vol-

gens de gene , welke men daar aan in de jong-

heid.

fen,

PlLXXXIV.
%. 6.
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heid, of te digt aan de verandering in een V.

Pop3 waarneemt.
^^^^J.

Wy zouden nog kunnen fpreeken van de Hoofi?.

Vleezige Tepeltjes van verfcheiderley figuur, *^^^»

bp de Rug van eenige Rupfen; die men, vol-

gens hem , ook cot een Geflagtverdeeling kan

gebruiken. Zelfs vindt men *er, in welken het

bovenfte gedeelte van ieder Ring een foort van

Tongetje maakt, het welke den voorgaanden

Ring bedekt , en anderen , waar in het boven-

fte der Ringen verfcheiderley is geboogen : zo

dat de Ringen geen volkomen ronden of ovaa-

len omtrek hebben. Eenige Rupfen , bovendien

,

draagen, op het voorfte van den Kop, kleine

Hoorntjes of Sprietjes ; anderen hebben aldaar

twee zeer aanmerkelyke Pluimen of Vederbos-

fen, of ook cene van agteren, of twee kruis-

lings midden aan het Lyf.

Thans gaa ik over tot de Verfcheidenheden , vcrfchei*

die zig in de Aart en Levensmanier van deeze clenhoden in

Infekten openbaaren. Men vindt Rupfen, die nier,

de eenzaamheid fchynen te beminnen , die als

op zig zelf woonen s men vindt 'er anderen

,

die het grootfte deel van haar Leven in Ge-

zelfchap huishouden , en zig niet van elkander

afzonderen, voor dat zy groot geworden en niet

ver af zya van den tyd haarer Geftaltewifle-

ling. Eeuigcn , eindelyk , verlaaten elkander

niet, zo lang zy Rupfen zyn: ja blyven zelfs

in de ftaat van Poppen by die van haar Geflagt

of Huisgezin. Deeze Verfcheidenheden zyn zeer

I, Deel. XI» Stik, dui«
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V. duidelyk blykbaar in tweederley Rupfen van de

XKXvllL Brandenetelcn , die in Kleur en Geftaltc weinig

f
HooFD^ veifchillen , en die Kenmerk is ook dienftig tot
^^^^* onderfcheiding van andere.

mvoedztï. Het is een vry gemeen zeggen, dat ieder

Plantgewas zyne byzondere Soort van Rupfen

heeft; doch ik weet niet, zegt Reaümür
of 'er wcezentlyk wel ééoe foort vaa Rupfen

zy 5 waar aan de Natuur maar eenen enkele

Plant of Boc0i tot Voedzel gegeven heeft ; zo-

danig j tenminfte, dat dezelve niet, desnoods,

ook anderen genuttigen kan ; 't zy die ons voor-

komen van geiyken Aart, of grootelyks ver-

fchilleade te zyn. Men vindt 'er, die onver-

fchillig de Bladen eeten van de Eiken, Ypen,

Haagdoorn, Peer-, Pruim-, Perfiken en ande-

re Vrugtboomen, De meeften, evenwel, tie-

ren beft op de Bbden van het Gewas of Kruid,

dat als voor haar fchynt gefchikt te zyn, en,

zo mense op anderen vindt, of dat zy die ee-

ten , is het niet dan by gebrek van haar gewoo-

ne Voedzel. Dit blykt inzonderheid aan de

fchoone Rups van de Wolfsmelk met Cyprefle.

Bladen, welke naauwiyks eenig ander Kruid,

dan die dergelyk fcherp Melkagtig Sap hebben,

wil eeten. En, 't is zonderling, dat de Bran-

denetelen, die in onze Huid zulk een Jeukt

en Octfteeking maaken , onfchadelyk kunnen

doorwandeld en afgeknaagd worden van vce-

lerley, zelfs gladde Rupfen, wier Huid op 't

aanraaken veel aagter dan de onze fchynt te

zya.
,

Het
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Het is den Liefhebberen bekend , dat vcele V.

foorten van Rupfeo een Eigenfchap hebben , daar
vl^xviIJ

niemand van zou hebben gedroomd , indien zy Hoofd**

niet by geval ontdekt ware. Men wift wel, «tüic.

dat 'erzyn, die zig tot de Verandering in den^"™^^'^^^

Grond begeeven , doch ver de meeften tont»

houden zig, voor dien tyd, altoos op de Boo-

men en Planten , waar zy van Iceven* Eenigen

zyn 'er, die zelfs over Dag in den Grond krui-

pen of zig verbergen , en des Nagts gaan aa-

zen. In dit opzigt gelykende naar Roofdieren

,

Tygers en Wolven , doen zy ook de Hoveniers

cnTuinlieden dikwils verbaasd ftaan , inzonder-

heid wat de Koolplanten belangt, welken deeze

op een deerlyke wyze opgevreeten zien , ter-

wyl zig daar aan maar weinige Rupfen bevin-

den. Zy hebben menigmaal dit nadeel aan

Slakken toegefchreeven ; doch zy moeiten , by

avond , met Licht gaan zoeken , dan zou zig

de regte Vyand openbaaren. Het zelfde heeft

plaats in die Rups, welke de Knoppen vau

den Wyngaard eet , en zig over Dag verfcbuilt.

Men heeft Rupfen, die altoos onder den Grond

leeven, en de Wortels van fommige Planten

afknaagen
; gelyk die der Salade , by voorbeeld^

een geweldige Plaag der Moestuinen. Ook zyn

'er die haar Woonplaats in het Hout van lee«

vende Boomen veftigen : gelyk die berugte Rups

der Wilgen, welke de Heer Lif on net zo uit-

voerig heeft bcfchreeven en zo konftig afge«

leeld. Men vmdt 'er ook, die binnen in de

1. Deel. xi. stuk, zelf<^
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V. zelfftandigheid der Bladen , tuffchen de boven^

XXXVIlï.^^
en onderde Oppervlakte, huisveften en des.

Hoofd- wegen Mineerende of Loopgraavers genoemd
STUK, worden. De Appelen en Peeren , die men Worm»

fteekig noemt , hebben dit aan Rupsjes ^welke

mee daar in vindt , te danken.

in Poftuur. De manier . op welke de Rupfen te werk
maaking,

gaan, wanneer menze vangen wil, kan zelfs

dienen om verfcheide Soorten derzelven te on-

derfcheiden* Sommigen buigen zigRingswyze,

wanneer men haar aanraakt , en het zyn de zoo

danigen , die , volgens G o e d a a u t , zig dan

als dood vertoonen* Onder de Ruigen vindt

men 'er, die dus eenigermaate deCeftalte aan-

neemen van een Egeltje of Stekelvarken. Men
weet dat 'er zyn, die, zo dra men het Blad,

waar op zy zitten , aanraakt , of het Takje maar

efFen beweegt , zig op den Grond laaten val-

len : anderen zoeken het vlugtende te ontko-

men , en dus zyn 'er , die zeer foei loopen. Een

rofle , ruige Rups , die de Bladen van den Wyn-
gaard eet , mag deswegen wel de Haas of Hardloo-

per genoemd worden. Eenige Rupfen fchynen

zig te willen verdedigen : zy zetten de helft van

haar Lichaam fchrap, en werken met het an-

dere op verfcheide wyzen ; fommigen met het

voorde, anderen met het agterfte deel. Men
vindt 'er , die , wanneer zy aangeraakt worden

,

haar Lyf in bogten draaijen als een Slangetje

of Aaltje , en dus vcelerley beweegingen maa-

ien met groote vlugheid : waar door. zy het on-

ge-



géüoegen, dat haar die aanraaking geeft > fcby- V,

ncD uit te drukken.
XXXvYlI.

Veel blykbaarder, niettemin, is het verfchil Hoofd»

der Rupfen in de bezigheden , diezy in 't werk *^^^*

ftellen tot haarc befchutting en Levens^onder wen^dersia^

houd. Onder de Eenzaame zyn *er die maar ^^^'

alleen de BJaden ecten, zonder zig een Ver*

fchuilplaats of Wooning te maaken,- doch vee-

len vouwen de Bladen op de een of andere

manier,- zo dat Reaümür, door wien daar

grootelyks op gelet werdt, eenigen üo//^ry, an-

deren PlooijerSy Krommers of Binders genoemd

heeft, naar dat haar Vl^erk het een of andere

van die bezigheden meeft uitdrukte. De eerft-

gemelden rollen het Blad, even als een rollet-

je Papier, te famen, tegen den tyd der Veran-

dering , en eeten de binnenfte draaijen daarvan

op ; waar door zy een Logement krygen , dat

zeer bekwaam is om haar te huisveften. De
zodanigen ontmoet men dikwils op de Eikeboo-

men , waar verfcheide foorten van Rollers haat

Voedzel vinden. De Krommers , die flegts een

gedeelte van een Blad ombuigen naar het ande-

re, zyn gemakkelyker waar te neemen , omdat

zy zig niet zo zeer verbergen. Deeze beiden

werken op een zeer Konftige manier met Draad-

jes, zo ongemeen fyn, dat men verbaasd zon

moeten ftaan , hoe dezelven fterk genoeg zyn

tot dien arbeid , indien men niet agt gaf op de

menigte derzelven en de voorzigtige behande-

ling. Maar die men Binders noemt-» formee-

I. Deel. Xh Srmu ' tm
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V. ren een foort van Touwen of Koordjes , om

J^^fr^h haar Werk te ftevigen ; daar nog meer Konft in

Hoofd- doorftraalt. De Plooijers, die het Blad alleen-

sTüK. ]yi^ toevouwen, werken oogfchynlyk op de

eenvoudigfte manier en zyn van de kleinftcn.

De Heer Reaumür heeft waargenomen, dat

deeze nooit de Bladen rollen ; zo dat die Kond:

haar onbekend moet zyn. Men vindt 'er ook,

die een Huk uit een Blad fnyden , en hetzelve

ergens op dat Blad vafl: hechten, zo dat zy daar

onder een Woonplaats.hebbeo , die haar huisvefl

als een Paviljoen; gelyk de Rups van 't Fon-

teinkruid, enz.

Verfcheide Rupfen zyn niet te vrede met een

enkel Blad te vouwen of op te rollen; zyhech*

ten veele Bladen aan elkander, en maaken daar

een Paket van ; hoedanigen men op allerley Boo-

men , in 't Winter- Saizoen , dikwils ziet, en

die daar worden uitgedaan onder den naam van

Rupfe-Neften. In deeze Wooning, diefterker

is dan men denken zou , braveeren de Rupfen,

wier Aart dit is , alle Ongemakken van het

Weer»

Proccffiona- Ik moet hier nog fpreeken van een zonder-
riffen.

y^^^^ Eigenfchap , welke fommigen der Gezel-

lige Rupfen hebben, en die niet minder ver-

wonderlyk is. In het vertrekken van de eene

plaats naar de andere , hebben zy een Voorgan-

ger, op wiens Voetfpoor de Marfch gerigc

wordt en zodanig, dat 'er altoos eenige nevens

elkander gaan, het welk Reaümur den

naam

V
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caam van ProceJftonariJTen ^ naar die Plegtige V.

Omgangen der Roomfchgezinden , welke men
xxxvTlI

Procefliën noemt, aan deeze Rupfen heefc doen Hoofd-
'

geeven. Hoe verwonderlyk de Rangfchikking ^^^**

van die Infekten in dit geval is; als ook, hoe

gefchiktzyzig, in rufte en in haarNeftzynde,

.nevens elkander plaatzen, blykt uit zyne Af-

beeldingen (*).

Twee voornaame Waarneemers , de Heeren Rupfen die

Bonnet en de Geer, waar van de een v.gt uicwcr»

teGeneve en de ander teStokholm in Sweeden
^^"'

woont, hebben, voor eenigejaaren, een zon-

derlinge Eigenfchap , die nog geheel onbekend

was , ontdekt in fommige Rupfen : te weeten

datzy, aangetaft of gekneepen wordende, ze-

ker Vogt uit het Lyf fpuitcn, het welk door

de Proeven bleek een fcherp Zuur te zyn. De
laatftgemelde Heer geeft een naauwkeurige be.

fchryving en afbeelding van het Lighaamsdeel

,

dat uit een Spleetje onder aan den Kop, van

vooren , voortkomt, waarmede zy zulks doen;

zynde van de Rupfen van den Wilgeboom mee

de Gevorkte Staart , ontleend. De Heer Bon-
NET alle de Soorten van Rupfen, die door

hem by Geneve gevonden waren, en welker

getal twee-en-zeftig was , onderzoekende, be-

vondt dat juift de helft derzelven met dat Lig*

haamsdeel ?Dorzien ware ; doch hy vondt het

geen.

(*) Mem, pour l*HiJi, des In/l To My II. i. Part. VU
X, xr, xir,

I. Dkel. XI. Stuk, G
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V. geenzïDS in de Haairige of ruige , en ook

v^^xvm ^^^^ ^^ ^^ grootfte Rupfen. Het was in fom-
"
Hoofd-

* niigen van verfchillende gedaaDCe , en fcheen

sTüu* hem in allen tot uitwerping van dac Vogt , veel-

eer dan toe een Spintuig te dienen» Ook was

dit Deel tot haar Leven niet volftrekt noodig

;

alzo hy hetzelve afgefneeden heeft aan twaalf.

Stekelige of Doorn - Rupfen , die zonder hin-

der zulks hebben doorgeftaan , en vervolgens

altemaal, op haare manier ^ in Poppen zyn ver-

anderd C*).

ovcrwinte- Gemelde Sweedfche Heer^ de Huishouding
^^"^

van deeze lofekcen in agt neemende ten opzigc

van de manieren, op welken zy den Winter ia

de open Lugt doorbrengen , heeft de Rupfen ten

dienopzigte in vier Afdeelingen onderfcheiden;

waar onder de eerfle is der genen die in de Ei-

jertjes overwinteren, de tweede der genen,

die zulks doen in de Geftalte van Rupfen zelf;

de derde in die van Poppen, en de vierde ia

die van Kapellen,

jti de Eyeit- Die van de eerde Afdeeling, zegt hy, leeven als

J^^» Rupfen een gedeelte van den Zomer , en verande-

ren dan in Poppen, waar uit, na verloop van

weinig Weeken, dat is, voor 't einde van d^
Herfft, Kapellen voortkomen, die wel haafl

paaren, en waar van de Wyfjes dan aanftonds

aan

(*) zie de Afbeelding en omftandige Bcfchryvlng van dit

Lighaamsdeel , en van de gedagte Eigenfchap der Ruplen , in

het V. Deel der Uiigezcgte Verhmdilin^in^ üladz. 225,

PL. XXXV,
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aan 't Eijerleggen gaan , die zy veelal , op de een V*

of andere manier ^ voor de Koude befchutten ; „^!?^'^^^^^

ook is de Dop deezer Eytjcs, iljmtyds alleen. Hoofd.

daar roe in ftaar* Van eenigen worden dezcl- stuk^j

ven met cene digte Wolligheid bedekt. Voor-

beelden van deeze Afdeeling zyn niet alleen

de Groockop Rupfen der Eiken , maar ook die der

Popelierboomen met Zwavelkleurige Vlakken

op de Rug, welke in zeer witte Satynkapellea

^
veranderen : die met Kwartjes en Pluimpjes

Haair, waar uit de Wyfjes-Kapellen zonder

Wieken voortkomen , en de kleine Spaorup-

fen 5 die groen zyn miet witte Streêpen , welke

de Vrugtboomen in onze Tuinen zo veel na-

deel doen ; benevens veele anderen.

De Rupfen van de tweede Afdeeling lee-aisB^upfen,

ven onder die gedaante, tot omtrent het begin

van den Zomer; alsdan fchikken zy zig tot de

Verandering en voor het end van het fchoone

Saizoen , of op 't aiicrlaatfte in \ begin van dea

Herfft, komen de Kapellen uit, die aanftonds

aan 't Paaren en Eijerleggen gaan. Het duurc

maar weinig Dagen, eer de jonge Rupsjes ter

wereld komen , die alsdan nog Voedzel vinden

op de Bladen der Boom- en Plantgewaflen ; zo

dat 'er Soorten zyn, die, op deeze manier, nog

voor den Winter wel de helft bereiken van haa-

re grootte in volwaflenheid : doch hieromtrent

is , naar de voor- of nadeeügheid van het Weer,

een onbefchryflyk verfchil. By 't aankomen

van den Winter zoeken deeze Rupf5jes^ op de

I. DKELe xf, STUK. C 2 e^ •
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V- cene ofandere manier, een verfchuilplaats, en,

XXXVllL^^ ^^t ^'Y het koude Saizocn als flaapende heb-

HooFD. ben doorgebragt , konoen zy in het Voorjaar

met een friflchen moed te voorfchyn , en ver-

zadigen haaren Honger aan het cerft uitfprui-

tende Bhderloof, dat een groot nadeel daar

van gevoelt. Zeer verfchilleüde , nu, zyn de

Winterfchuilplaatfen 5 die zy verkiezen. De
Ecnzaame verbergen zig dikwils onder Steenen,

onder de Bafl: van oude Boomen , of kruipea
•

in den Grond. Zodanigen zyn die gladde ^

bruine Rupfen, welke voor cenige Jaaren de

Graslanden in Sweeden zo veel nadeel toebrag-

ten : ook die gladde groene met drie witte Stree-

pen overlangs , welke men op de Moeskruidea

en Brandenetelen vindt: als ook de Beer en

veele anderen. De Gezellige maaken hokjes

van Bladen , waar binnen zy den geheelen Win-

ter in de toppen der Boomen doorbrengen , ge-

lyk bekend is, enz.

als Poppen, De mecftc Soorten van Rupfen behooren tot

de derde Afdeeling, dat is tot de zodanigen,

die den Winter pafleeren in deGcftalte van Pop.

pen. Deeze eetcn den geheelen Zomer, ten

minde na dat zy uitgekomen zyn, en fchikken

zig in de Herfft, vroeger of laater, naar de

Eigenfchap van haare Soort en naar 'tSaizoen,

tot de Verandering. Een groot gedeelte gaat,

ten dien einde, in den Grond; eenigen krui*

pen in gaten van Muuren of Boomen , tus-

fchen de Planken van Schuttingen of onder

Stee-
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Steenen, enz. Anderen maaken zig Tonnetjes V.

of Spinzels, die in ftaac zyn om de Poppen xxXvVl.
voor nattigheid en Vorfl: te befchutten. Men Hoof.d

heeft 'er anderen , die geen bedekzels fchynen *^^^

noodig te hebben , wordende opgehangen in de

vrye Lugt: gelyk die der Kool*Rupfen , waar

uit de Witjes komen. Veelen van deeze Pop-

pen overwinteren dus niet alleen ; maar het

duurt zelfs tot diep in 't Voorjaar of den Zo-

mer, eerde Kapellen het Lichczien; die alsdan

een korter of langer tyd leeien, naar dat haar

Eigenfchap medebrengt. De meefte Pylftaart-

Rupfen , waar onder die lierlyke van de Liguftcr;

die vanden Wilgeboom mer de gevorkte Staart,

en welke niet al meer, behooren tot deeze Af-

deeling*

Men heeft, eindclyk, ook Rupfen, die den ais Kipeiien,

Winter onder de gedaante van Kapellen door-

brengen; 't welk dan de genen zyn, die men
reeds in 't vroege Voorjaar ziet vliegen, 'c

Schynt dat dit zodanigen zyn, die voor het

aankomen van 't koude Saizoen niet hebben

kunnen voortteelen, of wien de voorzigtig*

heid is ingefchapen 3 van de Eycjes niet voort

te brengen , om dat 'er Voedzel voor de jon-

gen ontbreeken zou , en derhalve de Paaring uit

te ftellen. Deeze Kapellen verfchuilen zig in

holle Boomen , in de gaten van oude MourcDs

ja zelfs in de Huizen , op de Zolders en in

Schoorfteenen 5 daar zy egter een menigte van

Toevallen onderworpen zyn. Die het geluk

!• Deel. XI. Stuk. C 3 heb^
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STUK,

AVater-

Rupfen,

V. hebben, van behouden re blyven, en niet tot

XXXvïlï, ^oedzel te ftrekken van Vledcrmuizcn of an-

Hoofd- der Ongedierte , komen dan vroeg in 't Voor-

jaar te voorfchyn , dat egter zeldzaam is. Men
kan juift geen byzondere Soorten hier toe be-

trekken. Eenige weinige Rupfen zyn 'er ook

,

die in de Tonnetjes of Spinzels verfcheide

Maanden overbiyven , voor dat zy in Poppen

veranderen , gelykerwys de meefte Badaard-

Rupfen doen^

Gelyk meo Viervoetige Waterdiercn en Vv^a.

ter -Vogelen heeft, zo zyn 'er ook Watev'-

Rupfen. Dit Element, hoe zeer ftrydig met

den aart der meefte Infekten van deezen Rang,

levert niettemin Kapellen uit, welke uit Rup-

fen en Poppen, die zig onder Water onthouden

en aldaar geleefd hebben, worden voorcge-

bragt. De Heer R e a üm ür vondt Tonnetjes

aan Steenen , die in een Beek onder Water

lagen , waar in leevende Rupfen en Poppen

vervat waren. Ook bcfchryft hy zeer om-

flandig een Rups die op het Fonteinkruid aaft

,

welks Bladen , eenigermaate naar die van de

Laurier - Kers gelykende , pp het Water leg-

gen. Zy hadt haar Huisje gemaakt van een

ftukje van het Blad , dat aan de onderkant van

hetzelve vaft geplakt of gelponnen was , en

onthieldt zig dus in 't Water; doch haar Huis-

je was van binnen droog ; hoewel zy , den Kop

ultfteekende, zig zekerlyk in 't Water bevondt;

hetgeen derhalve plaats moeH hebben, wanneer



deRu^sen. 39

zy at. Behalve nog een andere Rups van hec V,

zelfde Kruid , hadt Nollêt aan gerael-^^^^/^l'*

den Heer Trosjes gebragt van Water-Linfen , Hoofd*'

dat kleine Kruidje , hetwelke onze Slooten zo ^^^^^*

algemeen bedekt, engemeenlyk Eendec-Kroos

genoemd wordt. Het waren cigenclyk Ton-

netjes of Spinzels van witte Zyde , ieder een

Rupsje bevattende, üic haar Popje komt een

klein Nagtkapelletje. De Water- Rupfen, zegt

hy, komen daar in overeen, dat zy de kond

van Zwemmen weinig of niet verftaan.

Van de nadeelen, die de Rupfen ons in 'tRupfen-

algemeen toebrengen, heb ik, met een kort
^^^^^^'

woord, reeds melding gemaakt *. Ook fchynt^xx. stuk,

men oudtyds daar van geweten te hebben jWadz.3,^0,

zelfs in de Oofterfche Landen , alwaar zy

mede een Plaag zyn geweeft (*), Dit zelfde

heeft, by myn geheugen, zo hier als elders in

Europa, in fommige Jaaren plaats gehad, die

men deswegen Rupfen * Jaaren noemt. Het

Jaar 1735 muntte, gelyk de Heer Reaü-
MüR verhaalt, ten dien opzigte in Vraokryk

uit ; niet minder dan het Jaar 3 752 in de Ne-

derlanden , toen door een Publicatie van de

Keizerinne Koningin, te Bruflel, geordonneerd

werdt, deeze Infekten, door geheel Brabant

,

van de Boomen en Haagen af te doen en te

vernielen voor het einde van Maart : eensdeels

om
(*) Vergelyk de aanhaaling uit de Profeetie van Joel.

Kap. I. V. +. op blad^:. ji, in 't IX. STUK deezet Na:^^

liijlorie,

1, DEEL. XI. Stuk. C 4
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V. om de befchadiging van het Gewas voor te ko-

XX^Tvm men ; andersdeels op dat 'er geen befmettelyke

Hoofd.' Ziekten , onder de Menfchen , uic ontdaan mog-
STüK.

j-gn
(yfy Van dit laatfte , egter , heb ik nooit

eenig Voorbeeld gehoord , en , fchoon 'er wel

nu en dan zwaare Rupfenjaaren zyn > kan men

het doch zelden, in deeze Provintiën , als een

Plaag van eenig Gevolg aanmerken, cnhetis

voor 't Menfchdom een byzonder^ geluk, dat

die Rupfen , welke de Oofcboomen kaal eeten

,

geen fmaak vinden in 't Gras of in 't Graange-

was. Van de genen , die de Olmen , Linden

en Eiken aantallen , worden de Plantagiën ,

Laaneu en Lufthoven, wel ontfierd; doch dit

nadeel is niet aanmerkenswaardig,
'^

' . Voor het overige dient deeze aanmerking,

dat zodanige Boomen , die door hunne hoogte

minder aanftoot lyden van het Viervoetig Ge-

dierte , veelal des te overvloediger van deeze

en andere Infekten bewoond worden. Hoe

vcele foorten van Rupfen aazen niet op de Ei«

ken 5 Wilgen , Eflchen , Popelier , Pyn en

Denne, Elzen- Olm- en Berke.Boomen? Op

den Eik alleen heeft men gevonden by de der-

tig Soorten van Rupfen : op de Wilgen vyf-en-

twintig; op de Elzen en Berken ieder negen

öf tien Soorten. Dus worden , zegt men , ook

de gedoomde Gewaflen meer dan anderen ,

door Infekten aangetaft ; gelyk de Roozeboo-

men 5

() Europ. Mircurius van 't jaar 175^. !• DEEL ^bl, 22^»



deRüpsen. 41

men , waar op agt Soorten van Rupfen of Ka- v,

pellen; de Slee.Pruim, waar op twaalf; de J^^^^^-f?

Braamen, Haagdoorn, Diftels en Brandenetc- Hoofd-

telen. Deeze laatften, die een geheele Schaar ^'^^^*

van Infekten, waar onder ten minfte twaalf

Soorten van Dag- en Nagt- Kapellen , huisveften

,

zou men mogen rekenen , door den alwyzen

Schepper, als een nutteloos Gewas, daar toe

veroordeeld te zyn (f); doch waar dan heen

met die menigte van Rupfen , door welken de
o

Appel- , Peere- Pruim- en andere Vrugtboomen ,

dikwils, zo deerlyk gehavend worden, dat zy

kwynen en geen Vrugt draagen ; terwyl de

Palm en 1'axis , Moerbeziën en Walnooten

Boomen , byna van geene Infekten worden aan*

getaft? Immers, hier uit blykt , dat de Ge-

heimen der Natuur voor ons nog ondoorgron-

delyk zyn! De

ft) Op dergelyke wyze redeneert de Aiitheur van het Ver-

toog genaamd Hêfpita InfeEiorum FUra (Amozn, Acad, VOJL.

I'I.J dat, onder den naam van Floka de Huiswaardm dar

Bloedelooze Dieren j vertaald gebragt is in het IL Di.E L der

Uit^ezogte Verhandelwgen , bladz, 4.10, enz Doch het ware

te wenlchen , dat men in de Vertaaling meei: nanuwkeurigheid

had gebruikt , om het ten dlenfte der Liefhebberen , die niet

Taalkundig zyn, bekwaam te maaken. Hoe weeten deeze,

dat Armenife Pruim de Abiikoos betekent; dat nicn door

Wilde Appelboomen de Peereboomen ; door den Bushom de

gewoonc Palm , en , dat meer is , door Lepelblad het Miere-

diks-Wortel Kruid te verllaan heeft; of dat de Vel JVorm eei^

Hout-Torretje, de May-T^r een Goudhaantje en de Luis- Tor

CjCii Schildluisje beteken ei: Om nu van het woond Sp/^iKx
^

dat onvertaald gelaten is , niet te fpreeken, Enx,

I. DEEL. XL Stuk* C 5
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V. De Heer Reaumur rekende, dat 'er maar

XXXVin ^'^" ^^ twaalf Soorten van Rupfen zyn, die

Hoofd-
*

ons eenig aanmerkelyk nadeel toebrengen, en
sTt*.

dat de overigen zelfs tot ons vermaak dienen

door het zingend Gevogelte , Nagtegaalcn

,

Roodborftjes en anderen , aan te lokken op

het GeboQmte (*). Niettemin is dit ftuk in

Sweeden van zo veel belang aangemerkt , dat

de Koninglyke Akademie der Weetenfchappen

van Sjokholm, onder de zes Vraageu, v/elke

zy ter beantwoording op 't jaar 1762 voorftel-

de,* ook deeze gebragt heeft. Hoe men de

Rupfen beft Hifirhinderen kan of verdryven ^ die

door het afvreeten der Bloemen en Bladen de Vrugu

ioomen bêfchadigen: zynde aan de Verhandeling

van den Heer BfiRGMANNte Upfal , de Gou-

den Medaille, en aan vier andere Vertoogen

over dit Onderwerp, ieder een Zilveren, tot

Belooning , toegeweezen (*}. Men heeft zig

daarin voornaamelyk toegelegd, om, dooreen

naauwkeurige befchouwing van den aart dier

Rupfen , de Middelen te ontdekken , welke tot

vernieling van ieder Soort, in *c byzonder,

dienftig zyn. Het befpuiten van de Boomen

in de Winter , met Kalk«Water , of in 't Voor-

jaar mcf een Aftrekzel van 1 abaks Water , is

hier te Lande een beproefd Middel.

Om

("*) Mim, Tom. II. 2. Part, p. 206, Ofl^vo.

(t) Stckjölmf. Verhandelingen, XXV. STUK, op 't ja«r
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Om te oordeelen^ wat de reden mag zyn V.

van die groote menigvuldigheid deezerlnfekten J^7^^f,??r

in fommige Jaaren, moet men agc geeven op jjoofo-

veele Omftandigheden. Ik twyfel met , of een ^'^^^^^

voornaame reden daar van zal zyn , dat ecnige
Je^'|^^pJ^

Soorten van Rupfen minder vernieling onder-

gaan hebben , 'c zy door het Weer , 't zy door

andere Infektem Natte Winters, zo we! als

die , waar in een zwaare Vorft regeert , be^a-

deelen de Voortteeling der Rupfen , door hec

Leven te beneemen aan haare Poppen of Eije-
'

ren, geweldig. Tot dit zelfde einde tlrekkea

de Vliegen, die haare Eitjes leggen op do Rup-

fen, welke, met de Verandering , in het Popje

worden ingeflooten , en , daar in uitgebroed ,

eerft als Wormen het Popje van binnen ledig

eeten, en dan daar uit voor den dag komen

als Vliegen. Dit heeft menig een , die uit

de Pop een fchoone Kapel verwagtien , te leur

gefield , en doen denken , dac fooirbige Rupfen

Vliegen voortbragten ; te meer , om dat die

zo dikwils plaats heeft , en men aan de Pop-

pen fomtyds geen gebrek kan zien. By Goe-
DAART vindt men verfcbeide blykeo van dac

denkbeeld.

Iets, dat nog zonderlinger voorkomt, is,doorwor.

dat de Rupfen zelf, nog leevende , door Wor- oinncn

men , die zy in haar Lighaam draagen , worden

uicgeknaagd en dus om den hals geholpene Men
vindt 5 naamelyk Wefpen , die haar werk maa*

ken van door de Ilüid der Rups te booren met

haar
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en van
buiten

.

V.. baar Angel, en dan daar in Eitjes te leggen

^

XXXVai.^'^
door de warmte van de Rups uitkomen,

Hoofd, en dus wordt dezelve een Nefl: van Wormen,
STUK.

^jie haar geheel opvullen. Die Ongeval, dat

'er zekerlyk veelen vernielt, is gemeener dan

men wel ligt zou denken. De Heer R e a u-

MüR heeft waargenomen, dat 'er, van vyfen-

twiotig Rupfen van de Kool , dikwils maar één

of twee vry waren van deeze Wormziekte.

Drie vierden en fomtyds meer van de Poppen

der genen > die de Vrugtboomen meed bena-

deelen, waren mee Eytjes van Vliegen bezet >

die dezelven deeden misdraagen.

Een andere Soort van Wormen is 'er, die,

even als op de Planduizen, jagc maakt, inzon-

derheid op de kleine Rupfen en dezelven op.

vreet of uitzuigt; gelykditook, in'tbyzonder,

de bezigheid is van de Tor, welken men, om
die reden , de Rupfenjaager noemt. Hoe vee-

Ie Rupfen ftrekken niet tot Voedzel en Aas van

het Pluimgediert , dat, gelykerwyx de Hoen-

deren zelfs, naar dezelven zeer gretig is ().

De ruige fchynen , wel is waar , van dien aan-

val bevryd te zyn ; doch de Vlinders of Ka-

pellen zyn , in 't algemeen , voor 't Gevogel.

te

(*) De Heer Bradlky, diestyds Hoogleeraar in de

Kruldkunde op de üniverfiteit van Cambridge in Engeland,

heeft , in zyn Werk over den Landbouw en het Tuinieren

,

«en Brief ingevoegd van iemand, tot verdediging van het

klein Gevogelte, De Schryver van dien Brief rekent, dat

cén enkel Paar Mofchjes , 't vrelk Jongen heeft , in écne

Week 3 36d Rupfen vernielt.
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reeen te grooter lekkcrny. Somtyds vreeten V.

de Rupfen ook elkander (f), en zelfs ^oode j^^^^j^^*

Rupfen; ja verfcheidene eeten , na de Vervel- Hoofd-

ling , haar eigen afgelegde Huid op. De Heer ^™^*

Bonnet heeft eene Rups waargenomen, die,

zo dra zy uitgekomen was, de Dopjes der Eit*

les van zodanigen van haare Soort, die nog

niet uit waren , ging knaagen , en ze dus eer-

der deedt ter wereld komen. Ook heeft hy

een Rups van de Wolfsmelk de Maag zien

eeten van eene van die zelfde Soort, welke

door hem ontleed was*

Dit brengt ray tot befchouwing van de In-Dcinwendi-

gewanden of inwendige deelen der Rupfen ,
^eDec^en of

waar omtrent de Heer de Geer aldus «i^".

fpreekt (|). Het gene allereerfl , by het ope-

nen van een Rups, zegt hy, in 't Oog valt,

is een groot langwerpig Deel , van byna Cylin-

drifche figuur , groenagtig en bleek bruin van

Kleur, dat de geheele langte van het Lyf be«

flaat. Dit Kanaal , zig uitftrekkende van den

Bek tot aan het Agterfte, bevat de Zwelgpyp,

Maag en Darmen. Het begin, dat de Keel

maakt , is fmal en dun ; verder blyft het byna

egaal van wydte, tot aan het agteirend, alwaar

€en aanmerkelyke vernaauwing is , die uitloopÊ

ia

ft) Zy doen het , beflooten zynde , ook zoader gebrek

van Voedzel; gelyk de Heer Reaumur dit, doch alleen

maar in een Rups van den Eikeboom, die glad en zwart i%

niet geele Streepen , waargenomen heeft.

(I) Mem. des Inf, T O M. I. Stokholm 1752,

i. ©EEi. XI. Stuk, \
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V;^ in een foorc van Endeldarm. Reaümur en

XXXvf i

I S w A M M E R D A M hebben 'er overlangfe Voort-

Ko >r-.-*jcs in ontdekt, die aan de Uirwerpfelen eene
STUK. gegroefde Oppervlakte geeven.

Vaatjes der Bczyden het gemelde Kanaal ziet men de
Zyde. . , TT

flingeriDgen van de Vaatjes der StofFe, welke

de Rups gebruikt om haar Zyde te fpinnen.

Zy eindigen , of beginnen liever, aan het Spleet-

je beneden den Bek, 't welke het Spingaatje

maakt, enzyndaar, een groot end wegs, zeer

fyn ; doch verdikken naderhand en maaken ver-

fcheide omwindingenf, tot dat zy, op omtrent

een vierde der langte van agteren , in een rond-

agtig Knopje blind loopen , dat aan geen Deel
' fchynt gehegt> maar t'ecnemaal vry geplaacft

te zyn. Ik oordeel het, met zyn Ed., niette,

min zeer waarfchynlyk , ja noodig, dat 'er ee«

nige gemeenfchap plaats hebbe van deeze Vaat-

jes met de Ingewanden , om voorzien te worden

van de gedagte StoiFe. Ook hadt R E a üm u R

eenige witte Vezeltjes ontdekt, die zig heeht-

ten aan het meed geflingerde deel van deeze

Vaatjes , welke van die Stoffe de Bewaarplaat-

fen zyn. Zy is in de Rups vloeibaar, doch

wordt hard in de Wyngeed ; waar uit haare

Gom-agtige natuur, die ze bekwaam maakt om
in Draadjes gefponnen te worden , blykbaar is.

Om de inwendige Deelen wel te befchou-

wen, moet men de Rups niet lang indeWyn-

geefl laaten : het is genoeg dat zy daar in ver-

ftikke , en dao kan men aandonds met de

Ont-
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OotleediDg voortgaan. Om de gemelde Vaat. V.

jes beft te zien , behoort men haar langs de Rug
^^xvrn.

te openen , wanneer dezelven zig als Klu- Hoofd,

wentjes van witte Draaden , op en bezyden het ^"^^^^

Darm-Kanaal, vertoonen. Maar, om het Hart

en de Bloedvaten , die digt onder de Huid leg.

gen 5 waar te neemen , moet de Rups aan dea

Buik worden open gefneeden.

Op de eene, zo wel, als op de andere ma- DeLugt.

Dier , openbaaren zig een menigte van brume

Vaatjes, dic zig, zo boven als onder, over

het Darm-Kanaal uitfpreidcn, en met die witte

Vaatjes een niet onaartige mengeling maaken.

Zy komen af van twee bruine CylindrifcheKa-

naaien, die, bezyden het DarnvKanaal, lapgs

heen, leggen, en zulke Takjes uitgceven, vaa

eene Kraakbeenige natuur. Het zyn Lugtpyp-

jes of Longe • Vaatjes , die dat onontbeerlyke
^

Element door het geheele Lighaam van de Rups

verfpreiden , en overzulks gemeenfchap hebbea

met de Stippen*. Reaumür heeft opge- ^Bkdx.fs.,

merkt, dat deeze Vaatjes even als die holle

Pypjes, welke, van Zilver- of Koperdraad ge.

maakt zyn , de natuur van Springveeren heb-

ben , als kunnende op de zelfde manier van één

gefcheiden worden. Dit maakt een Werktuig-

lyk Geftel, zo onverbeeldelyk fraay en Kon-

ftig , dat 'er het Menfchen Vernuft voor moet ftil

ftaan.

Naby den Endeldam zyn een menigte aode- Geée

re geflingerde en Knobbelige VaatjeSj die een
"^^^'^

h DE£i. XI, stuk^ wecke
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V.
Afdeel.
XXXVilJ
JBoOED*

STUK

Vet-agtig

Lighaani,

* Cerps

GralJJkux

Spieren.

weeke Stoffe bevatten, welke Citroeogeel is

van Kleur* Zy hebben gemeenfchap met regter

Vaatjes, die een helder Vogt bevatten, loo«

pende tot aan het midden van de Rups , en dan

weder terug keerende naar den Endeldarm.

S w A M M E R D AM zcgt , om:die reden , dat 'er

zes Paaren zyn : hy noemt ze Blinde Darmen,

en fchyni: derzelver gebruik niet gekend te heb-

ben, R E A ü M ü R merkt aan , dat die geele

Vaatjes zig openen in den Endeldarm , en al-

daar een geele StofFe brengen, als een dikke

Pap , waar van de Rups gebruik maakt om 'er

haar Tonnetje van binnen mede te beftryken

,

werpende dezelve door het Aarsgat uit.

Het gene verder de Rups ten grootften deele

opvult, is eene geelagtige, weeke StofFe, die

onregelmaatig daar door is verfpreid. De Heer

Reaümür geeft 'er den naam aan van het

Vetagtige Ligbaam *, om dat zy gelyk Vet in 'c

Vuur brandt, en meent, dat die gefchikt kan

zyn , om de Deelen van de Kapel , in de

Geltaltewifleling van de Rups, te voeden.

SwAMMERDAM noemt dezelve , eenvoudig»

lyk, het Vet vanhet Infekt, en oordeelt dat zy

in gebruik overeenkomftig is met het gewoone

Vet der Dieren»

Wanneer de Ingewanden en alle de gemel-

de, zo witte, bruine als geele Vaatjes, bene-

vens het Vetagtig Ligbaam , weggenomen zyn

,

Cde Rups aan den Buik , of van onderen open

gefneeden hebbende ,) zo komen de Deelen te

voor-
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voorfchyn , die onmiddelyk tegen de Rug aan- V.

leggen. Men ziet daar een menigte witagtige ^^^^j^*
Vezelen, die in de langte loopen, hebbende fjooro-

haare aanhechting aan elke famenvoeging der ^'^^^'

, Ringen , doch voor 't overige los en vry , van

agteren tot vooren uitgeftrekt. Buiten twyfel

zyn dit Spieren, waar van de Rups gebruik

maakt om zig in te korten ; terwyl de dwarfe

Vezelen, daar van afkomftig, de Ringen kun-

nen doen ftmeturekken. Veifcheide bosjes van

zodanige Vezelen vindt men tulTchen de Inge-

wanden verfpreid.

Langs het Darmkanaal openbaart zig in allcHetRuggt-

Rupfen, by een naauwkeurige befchouwing ,
^^^^^'

een fyn Vaatje, dat als verfcheiJe Knoopen in

zyne uitgeftrektheid maakt. Malpigbiüs
en S w A M M E u D AM hebben hetzel ve gekend

,

en het Rugge-Merg getyteld ; doch R e a u na u r

maakt 'er , als zodanig, geen gewag van. De
twee ronde Knobbeltjes, die boven aan het-

zelve zyn, heeft Swammer dam gehouden

voor de Herfeceo van dit Infekt. De Vaatjes,

uit ieder derzelven afkomdig, vereenigen zig

by den eerden Knoop, en fcheiden zig, by

'den derden en vierden, weder van elkander;

doch loopen vervolgens te famen vereenigd

voort tot aan den elfden en twaalfden , alwaar

zy zig in vier Takken fpreiden, die in het ag-

terftc van de Rups verdwynen. Ieder Knoop

geeft ook vier voornaame Takjes uit, die zig

zydelings, en waarfchynlyk naar de Spieren,

1. Deel. XI. Stuk. ' D |^t«
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V. bcgeeven; hoewel zy, door de fynte, onna»

Afdeeu yokbaar zyn. Men ziet dus, dac, buiten ea
XXXVIil ^
Hoofd- behalve de twee eerftgemelde , de Rups juift

STUK. even zo veel van die Mergknoopen heeft, als

'er Ringen aan haar Lighaam zyn. In het Merg,

met het Mikroskoop gezien , wierdt men zeer

fyne Vaatjes van een bruine Kleur gewaar.

HetHartof Dit Rugge-Mcrg vertoont zig beft , wanneer

sfal^Ato. de Rups van boven wordt geopend, doch om

het Hart of de Groote Slag-Jderwa^ï te nee-

men, die tegen de Rug aan legt, en zelfs van

buiten zigtbaar is in veele Rupfen , moet men

de Opening, als gezegd is, aan de Buikzyde

doen. Men zoude vrugtelöos in deeze Infek-

ten een Hart zoeken van de gewoone figuur,

of Bloedvaten gelyk in andere Dieren; hoewel

zy den Omloop van Vogten, die haar voor

Bloed verftrekken , niet minder noodig hebben

• dan wy Menfchen. Dit Vogc is in de Rupfen

byna doorfchynend helder of maar een weinig

geelagtig van Kleur. Een lang Vat of Buis

,

in 't midden tegen de Huid van de Rug aan

,

overlangs, zig van vooren tot agteren uitftrek-

kende , wordt door Malpighiüs aangemerkt

als eene reeks van Harten , wier getal hy even

groot rekent als dat der Ringen* De Heer

RaAUMüR meent , dat eenige deelen van

het Vetagtig Lighaam, welke dit Kanaal be-

dekken , hem tot die verbeelding gebragt heb-

ben, dat hetzelve uit een reeks van Bolletjes,

als een RoozekroLUS , beftond , en hy houdt het

veel-
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veeleer voor de Groote Slagader, die egrer, in V.

de Rupfen > den dicnd verrigc van het Hart. ^^^^:f\\

Men kan ^ig, by uitwendige befchouwing, ge- Hoofd*

makkelyk van haarc beurcüngfe Toeknyping en s*uk,

Verwyding verzekeren , eo ^ om te weeten , dac

het geene zulke Kooopen heeft , als M a lp i c*

Hiüs onderftelde, behoeft men het flcgts op

te blaazen of met gekoleurde ftofFe te vullen

,

gelyk Reaumür in de Zywormen en andere

Rupfen gedaan heeft: doch zie hier nog een

ander Middel, 't welk, ten dien einde, dooc

hem aan de hand gegeven wordt.

Een groote Rups aan de Buikzyde geopend

hebbende, moet men alle Ingewanden , bene-

vens het Vet, dat het Lighaam vulde, weg-

neemen: dan is dit Kanaal ontbloot, welks

beweeging nog eenigen tyd duurt, hoewel ver*

flaauwende. Men ziet duidelyk, dat de Koerf

van dit Vogt is van agteren, naar den Kop:

daar komt, van oogenbük tot oogenblik, een

druppeltje Vogt in , dat van plaats tot plaats

voortgeduwd wordt , en , daar het zig bevindt

,

het Kanaal uitgefpannen houdt. Men worde

dus van de werking van dit Kanaal, dat voor

een Hart verftrekt , verzekerd; doch 't blyfc

duider, van waar het zyn Vogt oncvange, ea

waar het die uitwerpe. Zonden ook fommige

Vezelen , die men voor Spieren genomen heeft.

Slagadertjes kunnen zyn? Reaumüu fchynt

het Rugge-Merg, dat als gezegd is largs de

Maag eo Darmen loopt, gehouden te hebbea

I, deeu XI. stü;-c» D 2 voor
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V. voor den voornaamften ftam der Aderen (*).

Afdeku Wanneer de jonge Rups uit hec Eytje komt.

Hoofd.
' ^" ^^^ gebooren worde , begint zy wel dra hec

STUK. Voedzel te gebruiken , dat voor haar was ge*
Aangroeijiiig fchikt. De ongcmeene zorgvuldigheid der Na-
van de Rups. ^ o o * ^

tuur blykt daar in, dat de Kapellen juift haar

Eytjes leggen op zulke Plantgewaflcn , waar

van de Rups moet leeven, niet tegenftaande

dezelve, voor haare Verandering, die reeds

verlaten had , en de Kapellen dat Gewas y om
geen andere reden , bezoeken zouden. Ver-

wonderlyk Vernuft , mag men zeggen , dat hier

in de Infekten doordraait! Men wil dat de

Kapellen der Kool-Rupfen haare Eytjes op half

doode of verflenfte Bladen leggen , op dat de

nieuwlings uitgekomen Jongen geen hinder zou-

den hebben van den te groocen overvloed van

Sap 5 die 'er is in de friiïche Bladen Cf).

verveliing Dit Rupsje, dan, groeit fchielyk aan, ea

wordt grooter , 't welk eindelyk hetzelve nood*

zaakt de Huid, die te klein geworden was, af

te werpen. Zulks gebeurt doorgaans , de eer-

Ite maal, als hec tien of twaalf Dagen oud is.

JNfa vyf of zes Dagen gefchiedt de tweede , en ,

na een verloop van dergelyken tyd , is t'elkens

de derde en de laatfte Vervelling in den Zyde-

Worm
(*) Mem. fur les In/, Tom. I. i.'Part. pag. 205. Oélavo.

(tj Een aanmerking of Waarneemhig van den Heer L E s-

S ER, die over deeze voDrzorge der Infekten zeer omftandig

is. Zie TheoL des Infi^es par Lyqnnet. Tom. I. p.

250, (^},
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Worm , die viermaal van Huid vervviflelc , V.

waargenomen door M a l p i g h i ii s. Men yL^y^'r

heeft alle de Soorten van Rupfen niet genoeg- Hoofd/
zaam nagegaan, om te weeten, of zy even ^"^"^^

veel maaien de Verveiling ondergasn als deZy-

de- Wormen, en het is waarfchynlyk dat zy

zulks menigvuldiger doen, aangezien de Heer

BoiSKET verzekert, dat 'er zyn,die welagc-

maal van Huid verwifll^en. Gemelde Vervel-

ling hebben zy, gelyk reeds aangemerkt is f ^t^-^-SruK.

met alle bekende Infekten gemeen. ' ^^' ^"^*

Het is 5 zo de Heer R e a ii m u r aanmerkt
, en vcraude.

een Operatie, waar toe de Ruplen niet dan^^"^*

door nooddwang komen, Zy houden, een dag

of twee van te vooren 5 met eecen op , en

worden , naar 't fchynt , zwak of zickelyk

,

?5oekende een plaats om te rulten en zig te kun.

nen fchrap zetten , om die aflegging te doen.

Dan ziet mcnzc by wylen verfcheiderley be-

weegingen maaken, die ftrekken kunnen, om
haar Huid te doen barften : zy ligten den Kop

op, en laatcn dien plotsliog weder neervallen

;

rekken zig uit en krimpen weder in : doen fom.

mige Ringen van haar L^^f, binnen het oude

Vel, kragtig uitzwcllen, waar door dezelven

los daar van worden, en hetzelve eindelyk,

door een fterke kromming van de Rug opwaards

,

open barfl. De Kop komt 'er dan eeril uii,

en vervolgens weet de Rups die Huid van haar .

geheele Lyf -af te ftroopen , dat doorgaans in

minder dan een Minuut tyds gefchiedt. De
J» Deel. XI, Stuk, D 3 ge^
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V. genen , die Haairig zyn , verfchynen dan zelfs

TYY^vm "^^^ nieuw Haair, en het oude zit aan de afge-

jHooFD* worpi n Huid. Zy wagten nog omirent een

STUK, x)ag , na de Vervelling , met Eeten ; alzo de

Deelen door de Lugt eenigzins vc^rhard moeten

worden 5 naar het fchynt, . De laatlte Vervel-

ling, eindelyk^is die, waar door zy in een Pop

veranderen.

XXXÏX- HOOFDSTUK.

B^fcbryving van de Poppen of Paapjes, die

fommigên, fonregte^ Nimfen noemen , in *c

algemeen , en verfcheide keurige Waarnee-

mingen der Hedendaagfcben , d e G ê e r , Nf u s.

s c H E N B R o K K CU anderen , omtrent derzelver

Ademhaaling , dis van fommigen ontkend voerdt

:

als ook van de manier^ boe zy zig 2;^// op-

hangen , en anderen van de Rupfen met een

Bandje verzorgd of in verfcheiderley Tonnet-

jes en Spinzels , ja zeer veelen in de Aarde

veHorgen worden: en eindelyk^ hoe men bet

uitkomen van de Kapel grootelyks kan ver-

vroegen of vertraagen , volgens de uitvinding

van Reaumür, enz.

verfchiider \P° ^^ benaaming der Poppen of Paaps.

Poppen. V j ES in 't algemeen , als ook van dcrzelver

verfchillendheden in de verfcheiderley Rangen

van Iiifekten 5 reeds omftandig gefproken heb*
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bende f, zal ik thans overgaan tot het by- V.

zondere, dat in de tweede Staat der Infckten
xxyf^*

van dcezen Rang plaats heeft» Byna alle Pop. Hoofd.'

pen der Rupfen hebben een Kegelagtige fi. stuk.

guur, aan 't voor-end dik en (lomp, aan 'ttïx.sxuK,
bladz. 36,

agter^end dun en fpits zynde. liaare Huid, enz.

of uitwendig bekleedzel , fchynt Hoornagcig te

zyn, en zou mooglyk ^ indien het zo dik

ware, wel de hardheid hebben van de Schaal

der Garnaalcn. Doorgaans is het kaal en zelfs

glad ; doch men heeft 'er cenige weinigen

,

wier Huid zig ruuw vertoont als Sagrynleder,

en anderen die gehaaird, ja zelfs zo ruig zya

als de Rupfcn zelf. Dit beeft in *t byzonder

plaats in de Pop van de ruige Rups van de

witte Popelier of Abecle boomen, die zelfs

met kwartjes van Haair bezet is, gelyk fom-

mige Rupfen»

Een voornaam en zeer opmerkelyk onder- Hoofdver-

fcheid der Poppen , beftaat daar in dat forami- ^^eiing.

gen egaal rond zyn van Rug, anderen met

verfcheide uitpuilingen en fcherpe kanten be-

zet. Men noemt de eerden, met regt, ronde

^

de anderen hoekige Poppen, en dit maakt een

hoofdverdeeling , die van te meer belang is

,

om dat men daar aan gemeenlyk kan weeten

,

welke Kapellen 'er uit zullen voortkomen. Ab

Ie de Hoekige , naaraelyk , die tot nog toe be-

kend zyn, geeven Dag-Kapellen, en onder de

Ronde zyn maar zeer weinigen , die geen Nagc-

Kapellen uitleveren.

1, DEEL, XI, Stuk» D 4 Ik
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¥• Ik zal geen agt geeven op alle de byzondcr-

^XXIX ^^^^^ » ^^^ '^^ ^" ^^ figuur der Hoekige Poppen

Hoofd- voorkomen , waar van fommigen als Gehoornd

,

STUK. anderen als op een aartige manier Gekap: ,
ja

p^Ppl'iT niet een foorc van Mom Aangezigt zig vertoo*

PULxxxv. oen: eenigen als Gedoomd zyn, enz. In Fig^

'^'^*^"
I , en 2 zyn twee verfcheidenheden van deeze

hoekige en kantige Poppen , niec van de minft

aartige , afgebeeld. Het aanmerkelykfte en

\ gene de Liefhebbers in 't by^onder raakt,

is, dat de zodanigen , wier boven -end of Kop

fpits uitloopt, als in Fig. 2, Dag - Kapellen

geeven met zes Pooten, en die hetzelve ge-

hoornd hebbeo (als in Ftg^ i.) D.ig-KapelieQ

mee vier Pooten; mids dat het Mom -Aange^

7Jgtj op de Rug der Poppen, duidelyrc gete-

kend zy: anderen die hetzelve en de Hoornen

zo duidelyk niet hebben, (gelyk in Fig, 2.)

geeven de Kapellen , die men Pagies tycelt,

wegens de (laanen haarer Vleugelen.

Honde De Ronde Poppen zyn ook akcmaal niet van
Poppen.

^^ zelfde gedaante. Men vindt 'er die by uit-

ftek dik zyn naar haare langte, en wederom

die zeer dun zyn. Sommigen hebben het bo-

venend rond, anderen plat; in eenigen is het

als gekaperd: men vindt 'er zelfs die den Buik

geheel plat hebben : doch alle deeze verfchil-

lendhedcn leveren tot nog toe niets uit om ce

voorzeggen, welke Nagt-Kapellen 'eruit zul-

len voortkomen. De gene, welke wy hier in

pi§. 4. tot een voorbeeld van dit flag van Pop.

pea
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pen in natuurlyke grootte afbeelden, is een V.

zeer groote uitheemfchc, uit myne Verzame-
^!^^^f^;

ling. tiooFD-

De meefte Poppen hebben, ten opzigt van ^'^"^•

de Kleur, weinig bevalligheid. Het groot (Ie
^^^^'''*

deel is Kaftanjebruio : men vindt 'er ook vee-

len die graauv7 en zwart , of uit den geelen ,

en eenige weinigen die groen zyn. Onder de

zwarten , evenwel , ontmoet men 'er die fraay

zyn 5 wegens een fchoonen glans , als van hec

keurlykfte verlakt Werk of Vernis , en on-

der de bruinen zyn fommigen niec onaarfig

gewolkt of gemengeld van Kleur, en fommi-

gen met piekjes , als van louter Goud of ZiU

ver, verfierd. Ook moet men opmerken, dat

de Kleur in de eerde twee of drie Dagen

kragtig verandert ; zo dat menze niet voor de

zelfden zou aanzien. De Pop van een Rups

van de Kool, die in 't eeid groen is, wordt

in een Etmaal geel , en die van een ruige

Rups der Eike en Ypeboomen , welke de

Grootkop wordt genoemd , in 't eerfl witag-

tig of Appelbloeizel met fchoon roode Vlak-

ken, is, na verloop van eenige Dagen, overal

• roödagtig Kaftanje^bruin*

^ Dit alles is niets , in vergelyking by die
^^,.^,^1^1^

hcerlyke Goudkleur, waar mede eenigen der^^PP^^

Hoekige Poppen, over 't geheel of ten dcele,

als bekleed zyn, en die 'er , buiten twyfel,den

r>aam van Chryfalides in 't Griekfch , en van

4urdi(B in 't Latyn, of ook dien van Gtdde-

1. DEEL. XI. STUK. D 5 Fop»



5* Beschutvikc van
" Va Po/Ji^em in 't Nederduitfch (^^3 , aan heefc doen

^^^^j^* geeven. Op 't onderzoek isgebleekens dat die

HooFi-* Kleur haar niet volkomen eigen zy : want men
sï^^- bevindt dat uit de zelfde Rupfen, welke de

Vergulde Poppen uitleveren , 'er fomtyds voort-

komen , die bruin zyn. Ook zyn 'er omftan-

digheden, waar door deeze Goudkleur belet

wordt zig te vertoonen; gelyk de dikte van de

Huid , die maakt , dat men in fommige Poppen

alleenlyk Vergulde plekjes op de Rug, daar de

Huid dunft is, vindt. De Heer Reaumür
heeft een witte Zilverkleurige StofFe ontdekt,

zittende van onderen tegen de Huid aan> en

wier doorblinken deeze Goudkleur fchyut te

%'eroorzaaken ; het welk dan maaken kan , dat

dit Verguldzel in fommigen bleeker , in fommi-

gen roodagtig, in anderen geel , en in eenigen

groenagtig is , naar de Kleur van de Huid. Hy
vergelykt zulks by die StofFe, welke onderde

Schubben der Viffen zit en dezelven Zilver- of

Goudkleurig maakt ^ fchoon zy zelf niet dan

Zilverkleurig is , wordende in Vrankryk gebruikt

toe het maaken van valfche Paarlen en EJJence

d' Oriënt gQhOQmé. Indien de Schubben van de

meefte Viflchcn minder dik en derzelver Grond-

kleur een weinig roodagtig bruin ware of zo-

danig als het Vernis daar men het Leder mede

verguldt; zouden zy zig geheel als Goud ver-

tGO-

() Zie 't Werk van SW A M M E R D A M , Bybel der Nd'

iuure genaamd.
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toonen : want daar is geen gebruineerd Zilver V,

zo bekwaam om die fchoone Goudkleur aan vvv^iv'

te neemen , als de Siofre waar de Schubben Hoofd.

van eenige ViiTcheo van onderen mede bekleed
^'^^^*

zyn (*).

De Heer Rëaümür zegt, dat de Pop een zy bevat-

weezentlyke Kapel is, doch in zeker opzigt wentgelee.

aan te merken als een gebakerd Kind (+). Men l^"" "'T
^^ '

vindt 'er, naar zyn berigt , in 't algemeen ge-

fproken, alle Lighaamsdeelen van de Kapel in,

de Wieken, de Pooten, de Sprieten, Snuit,

enz. : doch deeze Deelen zyn zodanig geplaatft,

geplooid en ingepakt, dat de Kapel 'er zig niec

van bedienen kan: ook zou zy, vervolge hy,

daar van geen gebruik kunnen hebben , in een

(*) Dit laatfle heb ik woordelyk van R e A u m u R ont-

leend , om dit het eenige opheldering^ {chynt te geeven , aan-

gaande de oorzaak van de Goudklear der Poppen; doch hoe-

wel ik het in fomm^gen wel toeftaa, óxq zig als ge/erniil

vertoonen, vind ik zwaarigheld, om de Gouden plekjes van

andere Poppen daar van af te leiden : diQ egter zo min wee.
zentlykGoud zyn, als het Zilver van de S'cliiibben derViflchen

weezentlyk Zilver is. En wat de thans 20 bekende Chinee-

fche Goudviiïchen belangt, die in zekere plaatzing te'>en 't

Licht, in 't Water, zig Goudkleurig, in een an^icre hoogrood

ofOranje-Kleur vertoonen ; zal het doorbÜnken van de Zilver-

kleurige Stoffe ook de oorzaak daar van zyn ; aangezien men
dezelvcn in Koornbrandewyn éotxido^^ de Goudkleur ailenj*-£

ziet veranderen in een Zllveikleur, terwyl htt Vogt tok ^eel

gekleurd wordt ; waarfchynlyk door he? oplofïeo van feet rood-

agtig Vernis, het welk de Schubben gekleurd en dus geleeden*

heid tot die Goudkleur ^^QgtvQn hadt.

(t; ün veritable Pappillon, mn's qui eft^ en quclque Soi-

te, emmaiUotté. \Mem, Tom, l. 2, Part. p, j^^ Odavö,

1. DïEi. XI. Stuk.
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V. tyd, wanneer dezclven zig nog te teer en weeït

XXX^Ix"
bevinden. Wy hebben gezien *, dat dit flegts

Hoofd, het uitwendige betreft , alwaar de meefte Le*
STUK. demaaten , die de Kapel moet hebben , zig open-

*
ui %T' baaren. Dus ziet men , aan de Rugzyde , negen

Ringen van het Lyf , terwyl de drie voorflea

,

te fameDgevoegd , het Borflftuk zullen uitmaa-

ken , leggende de Scheeden der Wieken langs

den Buik gellrekt , waar tufTchen zig een klei-

ne driehoekige ruimte bevindt > daar de Schee-

den der Sprieten, Pooten en Snuit, in vervat

zyn. Men kan zelfs die Deelen , voor dat zy

v^ft gegroeid zyn , daar van affcheiden en dus

nog duidelyker kenbaar maaken ; doch zulks

doende, blykt tevens, dat zy van gedaante nog

merkelyk moeten veranderen , om die fraaiheid

en evenredigheid te verkrygen, welke in de

Geftalte der Kapel zal doordraaien. Men be*

hoeft flegts de Afbeelding van Reaümür,.
waarin hyeene Pop dus ontwikkeld heeft, met

die van de Kapel, daar uit voortkomende, te

vergelyken (*) , om hier van overtuigd te zyn.

Hoe veel verfchilt (om die maar alleen aan te

roeren) de figuur der Sprieten , in zulk een Pop,

van die , welke zy in de Kapel moeten hebben ?

Ook weet ik niet dat iemand nog de Ingewan*

den in de Pop heeft waargenomen , fchoon men

de Eytjes reeds in Poppen , van weinig Dagen

oud; ja in de Rups zelve, lang voor de Veran-

dc-

(*) Mem, Tom, I. z^Part, Pl, XXIII. Fig. 7. $cFx£, 2.
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dering, gevonden heeft (*) Hec is dus veel V*

waarfchynlyker, dat de Kapel, die in de Rups
xxjCIX*

geformeerd wordt , in de Pop haare volmaakt- Hoofd-

heid krygt *, dan dat zy daar in als geba- ^™^

kerd of famengevouwen zoude zyn, 't welkix. stuk,

onderftellen moefl:> dat zy reeds volkomen ge-^^' ^^'

formecrd ware geweeft in de Rups (f).

Gemelde Heer, die dit laatfte, ten opzigt De inwenv

van de uitwendige Deelen of Ledemaaten j^erin'^eror^

fthynt onderfteld te hebben , was van een an-
"^^"^^'

der Denkbeeld ten opzigt van de Ingewanden

,

die de Kapel geheel anders dan de Rups heeft;

zeggende, dat de tyd, dien het Infekt onder

de gedaante van Pop paiTeert , gebruikt wordt

om die Verandering te voltooijen (|), Zyn

Ed. erkent, dat in de Pop, wanneer de Kapel

aan 't uitkomen toe is, inwendige Lighaams*

deelen zyn , welke in de Rups zig niet open-

baaren, en dat die gene, welke de Rups hadt,

allengs verdweenen zyn : zo dat daar in een

nieuwe Keel , Maag en Darmen , fchynen

voortgebragt te worden. Het kwam hem voor,

dat het Vetagtig Lighaam , 't welk in de Pop

al-

(*;) Ibid. pag. 25. 0£l:avo.

(t) Dit laatfle vindr men in een Werkje, dat den tytel

voert van Kort Begrip van de Hiftorie der Infekten, onbe-

.fchroomdelyk geopperd. Hec ware te wenfchen , dar men dö
^

]eugd , tot wier Onderwys hetzelve zou dienen , zulke valfche

Denkbeelden niet inboezemde,

(4.) Le tems, querinfede paffe fous la forme deChryfalIw

de, eft employé a la rendre complette, Ibld, pag, 3-1,,

1, Deel. XI. Stuk,
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V. allengs verdwyot, ontbonden wordt tot die

XKxlx'
^^^^y^ë^'^^^*^' welke de Pop vervult, en bui*

Hoofd/ ten twyfel Voedzel geeft aan de Deelen van
STüFc. ^Q g;3pei j 'c zy reeds geformeerd of nog ge»

formeerd moetende worden ; doch van waar

heeft dan de Kapel haar Vetagtig Lighaam?

Zy ^ebmi- De Poppen der Rupfen , nu
,
gebruiken , zo

VöedzeiT ^^^^ bekend is, geen Voedzel, en zy verliezen

ook, zelfs door de onzigtbaareUitwaafemiDg,

• weinig. Volgens ReaüTvIüus Waarneemin-

gen hadt 'er een, die agttien Greinen woog,

' geduurende den geheelen tyd, dat zyeen Pop

bleef , dat is in zeftien Dagen , niet meer dan

één Grein of nog minder; dac is maar een twin-

tigfte van haar Gewigt, verlooren» Hetgeen

uitwacfemde van verfcheide Poppen , door hem

verzameld , was een zeer helder Waterig Vogt.

Hier uit blykt dan , dat het gemelde Vogt,

't welk zo rykelyk uit de Poppen ilroomt,

wanneer merze kwetft ; dat de geheele Pop by-

na Water fchyot geweeft te zyn , tot Voeding

van dezelve zo wel als van de Kapel , die 'er

uit voort moet komen ; dat is tot onderhouding

van haar Leven ftrekke.

Zy leeven. Dat , naamentlyk de Infekten van den Rang

der Donsvleugeügen ^ zo wel in de flaat van

Pop, als in die van Kapel en Masker, leeven,

is onbetwiftelyk. Het blykt uit de beweeging,

die fommige Poppen met haar Agterfte, en wel

op een zeer vlugge en gezwinde wyze, wan.

neer men haar maar effen aanraakt , maaken. Ia

vee-
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veelen, evenwel, is die beweeging niet, en V.

zy vertoonen zig overal hard ; niet buigzaam : ^^5?^
doch gekwetfl: of eenigermaate verminkt wor- Hoofd-

dende, brengen zy nooit een regtfchapen Ka- *^^^'

pel voort. Ook moet 'er iets zyn , dat haar in

de Winter voor 'c bevriezen bewaare (^).

De Poppen hebben zo wel Stippen of Lugt- Ademhaa-

gaatjes, als de Rupfen en Kapellen, die in FigJ^^^^^^^"^^"

4 zeer duidelyk blykbaar zyn* Ook feheen de

AdemhaaÜDg of uit- en ingang van de Lugt,

in haar , als leevende Schepzelcn , noodig.

Neemt gy haaren Adem weg , zy derven en

keeren weder tot flof , zegt de Koninglyke

Digter, en de Apoftel Paülüs, dat het God

is, die aan allen den Adem en het Leven geeft

(I), Zelfs wordt Olie, om die reden , doodelyk

geoordeeld te zyn voor alle Infekten , dat de-

zelve de Lugtgaatjes verftopt. Evenwel zyn

'er , die onder de Lugtpomp een geruimen tj^d

blyven leeven, en in de Rupfen is dit, als

gemeld is f, wel degelyk waargenomen; daar^ ^.^^^t^^^^

niettemin geenszins getwyfeld wordt, of in haar ^^*

heeft een in- en uitlaating plaats van de Lugt,

zo wel als in de Poppen ; doch dat deeze op

een andere manier Ademhaalen dan de Rupfen

meende de Heer Reaümür, als volgt, te

betoogcn. Hy
(*j Des Winters, by liardc Vorü, naakte Poppen ylndeti»

de, bcvondt iemand , dat zy by 't aanraaken zig üejk bewoo-

gen, doch 'er een doorfnydende , was dezelve aanftonds bco

vrooren,

(t) PSALM CiV. V. 2^, H A N D E L, XYlh Y. 2 ƒ*

1, DEEL, XI. SXüX,
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V, Hy dompelde de Poppen in Olie op twecdef-

Aforf^* ley manier. Die genen, wier Agterfle hy *er

HooFr>
* alleenlyk in deedt hangen, leeden mees daar

stük:. van ; maar die genen , wier voorfte deel hy ia

Proefnee-
q|j ^^|^ ^^yn gcftorven. Hiet uit befloot hy,

ram^ea van ^ j o j 7

reaumür. (jat de Poppen inzonderheid door de voorfte

Lugtrtippen Ademhaalen, Vervolgens eenige

Poppen onder Water doende , zag hy wel dra

Lugcbelletjes voortkomen uicderzelverSi'ppen,

Dus onder de Lugtpomp gebragc zynde, bleek

hetzelve nog duidelyker, aangezien 'erverfchei-

de Lugcbelletjes agtereea uirfpooien, die als

een Draad maakten in het Water. Derhalve

blykt, dat de Poppen een vry groote veelheid

Lugc in zig bevatten, eo dat zy die kunnea

uitlaaten door de Stippen , wier figuur zelve te

kennen fchynt te geevea , dat zy tot eenig

voornaam gebruik gefchikt zyn» Zy hebbea

in 't midden, overlangs, eene zeer kennelyke

Spleet ; de agterfte Paaren alleen vindt men

geflooten, en de twee voorfte Paaren fluiten

zig nooit 5 hoe digt ook de Pop aan haare Ver-

, anJeringen in een Kapel gekomen zy.

De Heer Lyonnet trekt dit ftuk in tvvv.
Tegenwer* ^ * j

pingciivan fe] , en meent ten minfte bevonden te heb-
LYONNET.

ben 3 dat er Foppen zyn , die niet altyd At

demhaalen* Zyn El brengt, ten dien opzig-

te, een Proefneemmg by , welke door hem op

een Pop van de Ligufter-Rups was in 't werk ge-

field. Deeze hadt de twee voorfte Lugtftip*

pen zodanig opea , dat men mee een gewoon

Ver-
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V.
Afdeel.
xxxix.
FJOOFD^

STUK»

Vergrootglas, daar door heen, de zelfflandig-

Iieid kon zien van haar Lighaam, die een wei-

nig holte overliet tuffchen haar en de Pop.

Twee of drie Maanden vóór dat 'er de Kapel

uit voortkomen moeft , groef hy die Pop uit

de Aarde , waar in deeze Rups altoos gaac ver-

aadereo, en bedekte, by verfcheidc herhaalin-

gen, eerft eeoe, vervolgens twee, en dus al

vooft alle haare Stippen met Zeepwater. iEU
keus nam hy, met het Vergrootglas, geduu-

rende een vry langen tyd, deeze dus natge-

maakte Stippen waar, om te zien; of daar uit

ook eenig Lugtbelletje kwam ; doch 'er open-

baarde zig niets van dien aart. Vervolgens her-

baalde zyn Ed. de Proefoeeming, op een ma-

nier, die hem nog meer befliffende voorkwam.

In plaats van de Stippen te bedekken met Zeep.

water , deedt hy op ieder een klein Lugtbellet*

Je, gehaald uit de Schuim van dat Water. In-

dien de Pop door dé Stippen Ademhaalde , had-

den deeze Blaasjes moeten ryzen of zakken

by de minde Uit- of Inademing van de Pop;

maar dit gebeurde niet : zy behielden haar

grootte , toe dat zy , door opdrooging van hun

Vliesje ^ kwamen te barden (*).

Deeze tegeowepingen , door een zo kundiö; ^'^cn^e

vrr ,
Proefiiee.

Waarneemer geopperd, gaven den Sweedfchen mingen van

Heer d e G e e u aanleiding , om de Zaak op ° ^ ^ ^ ^^

nieuws

{^) L E S G E R TM. dis-lnfeBes par L Y O N N E t, T o M«^

\
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V. nieuws ter toets te brengen, In 'c jaar 1748

XXX fx
^^^ ^^^^ ^^^^^ Poppen hebbende van de Gezel*

HooFD^ ' lige Rups der Eiken en Wilgen , die geel is met
s'^^K^ langwerpige zwarte Vlakken ;. welke de Winter

moeten overblyven , flelde hy daar op de vol*

gende Proéfneemingen in 't werk. Een derzel-

/ ven in fchoon Water doende, zag hy uit ver-

fcheide Stippen 3 die aan de zyden van den Buik,

in deeze Soort, meer open zyn dan de voorden;

uit ieder een taamelyk groote Lugtbel voortko-

men, welke aan de opening zitten bleef. Met

een Vergrootglas naauwkeurig agt geevende,

wat 'er van die Lugtbcllen worden zou, zag

hy dezelven, na eenig tydverloop, weder bin-

nen de Lugtftip gaan. Dit zelfde nam zyn Ed.

waar, in verfcheide andere Poppen van die zelf-

de Soort , en , dewyl die Proef hem van veel

belang fcheen ^ herhaalde hy ze op een andere

manier.

Hy wilde zien of de Stippen ook andere Lugt-

belletjes, dan die 'er uitgekomen waren, zou-

den opflurpen. Ten dien einde wift hy , mee

de punt van eenStylet, een Blaasje van de eene

Lugtftip voort te fchuiven naar eene andere

,

aan welke zig nog geen Lugtbelletje vertoonde,

en, na verloop van eenigen tyd, ging het daar

binnen , en verdween. Deeze Proéfneemingen

heeft zyn Ed. vervolgens , op verfcheide Pop-

pen, en altoos met den zelfden uitflag, eenige

maaien herhaald : befpeurende alleenlyk dit ver-

fchil, dat het Blaasje nu eens wat fchielyker,

dan
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'dan wat traager, opgeflurpt werdt. Hier uit V,

befluit die Heer, met reden , dat 'er zekerlyk xxxix'
een lo- en Uitademing plaats heeft in de Pop- Hoofo-

pen ; hebbende tevens , in overeenkomft met ^^"^*

Reaumur, waargenomen, dat *er geen of

weinig Lugt uit andere plaatfen des Lighaams

voortkomt. *'Men ziet (zegt hy,) alleenlyk>

5, op eenige plaatfen van de Huid , zeer klei^

5, ne Lugtbelletjes, die zekerlyk niet zyn dan

,, Lugt vervat in de kleine holligheden van de

„ ruuwe en ongelyke Huid. Die kleine Blaas-

je jes blyven geduurig op de zelfde plaats, zon-

„ der eenige verandering te ondergaan.

** Eindelyk, een Druppel Waters op één der

,, Stippen doende van een Pop , welke ik in de

„ Hand hield, kwam daar uit een Lugtbelletje

,, voort, dat 'er niet lang daarna weder inging»

„ De andere open Stippen, die op dezelfde

3, manier , de eene voor, de andere naa , nat ge. •

^, maakt werden , gaven byna altoos Lugtbel-

^, letjes uit. Ik wilde, in navolging van den

„ Heer Lvonnet, zien, wat uitwerking

5, Zeepwater zou hebben op de Stippen. Ik

„ bedekte 'er verfcheidene met druppels van ,..

3, dit Water, doch zy toonden geen Blaasjes*

„ Het gene ik zag , is, datdePop aanftonds on«

„ ruftigwierd, beweegende den Buik met kragt

5, over deeze engenezyde: men kon zien, dat

5, zy zig niet op haar gemak bevondt. Is he£

„ niet natuurlyk te befluiten , dat de Zeep, als

,1 een StofFe die vet is en met Zouten verza-

Ir DEEL. XX. STUK. E 2. 9, digd ^
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V* „ digd, haar nadèelig zyn moet, door in de

XXX^IX** '' Lugtftippen te dringen of derzelver openin-

HooFD ,, gen toe te doppen? De Pop, nu, verre van
STVK.

^^ JQ jjg omflandigheid de Lugt te laacen uit-

55 glippen, fluit, waarfchynlyk , veeleer deezc

„ openingen, zo veel haar mooglyk is, toe,

„ om het Zeepwater te beletten daar in door

„ te dringen,

Be Adem- " jfc bad cw^e Poppcn van de Ligufter Rups^
haahng dec

^^ o r

Poppen , in ,, *t Is bekend , dat de Poppen van deeze Soort

voikomea"%, wel groot en dik, en dat haar Lugtftippen

t

^^^ ^^ '
^, inzonderheid die van 't Borftftuk , zeer open

5, zyn, Dewyl Monfr, Lyonnet op za-

„ danige Poppen zyne Proefneemingen had in

3, 't v^evk gefield , oordeelde ik op de mynen te

3, moeten onderzoeken , of die Ademhaalden ,

9, dan niet. Ik deed 'er een in Water : daar kwa-

j, men geen Lugtbelletjes üit de Stippen voort

:

•
5, zy werden alleenlyk bedekt met Lugt, die

5, zeer kenbaar was aan den Zilveragtigen glanss

5, dien zy hadden. Schoon ik haar èenigen tyd

„ in 't Water liet , kwam *er geen verandering

5, in de Stippen , niettegenflaande de Pop le-

,, vendig was: maar de andere, in Water ge*

„ dompeld zynde, voldeedt my t'eenemaal.

3, Uit ieder Stip ^ uitgenomen de twee of drie

„ agterften, kwam een dikke Lugtbel voort,

„ die 'er, eenige oogenblikken daarna, wedet

„ introk, doch op nieuws daar uitging, om

5, voor de tweedemaal daar in te trekken. Ifc

91 dwong de Pop, zig met den Buik om laag

f» in
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9, 10 't Water te houden; in voegen, dat ik aU

y^ Ie de Lugtftippen te gelyk kon befchouwen.

5, Toen had ik de aarcigfte Vertooning die men

,, bedenken kan. Alle de open Stippen lieten

55 op den zelfden tyd ieder een Lugtbel uit*

^, gaan, die aan haar opening zitten bleef;

5, een oogenblik daarna trokken alle de Blaas*

55 jes te gelyk binnen de Stippen : zy verfchee-

5> nen wel dra allen wederom ten tweeden maa-

5, Ie , en zo vervolgens. Dit Spelletje duurde

,, een geruimen tyd agtereen* Is 'er reden

om te twyfeïen , of dit geen waare Adem.

haaling zy, welke in zeker opzigt gelyk is

aan de onze en aan die der groote Dieren

;

uitgenomen dat zy door een ander flag van

Werktuigen gefchiedt? De uitdryving der

55 Lugtdoorde Stippen is zekerlyk eenUitade-

55 ming, en de inhaaling derzelve, door die zelf-

55 de Stippen 5 kan niet dan een In^ademing zyn.

5, De Lugt gaat dan door de ^tippen der Pop»

5, pen in en komt 'er uit op dezelfde manier,

5, naar 'tmy toefchynt, als zy in^qze Longen

5 5
getrokken en daar wederom uit^drecven

wordt. Deeze Proefneemingen fchyn^ dm-

99

5)

5^

5%

35

39

55 delyk te doen zien , dat de Poppen niex aL

55 leenlyk Ademhaalen, maar dat bovendien

55 deeze Ademhaaling verfchillende is van die

5, der Rupfen , daar in , dat de Lugt inkomt en

55 uitgaat door de zelfde Werktuigen 5 naamelyk

55 de Stippen.^

De Heer de Geer dit zelfde ondervonden

I. D££i., XI. STDK, £ 3 heb«

V.

Afdeeu
XXXIX.
Hoofd-
stuk.
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V. hebbende in de Pop van een Gehoornde Rups

XXXIK. ^^^ è^^oie geele Vlakken, die op het Walflroo

Hoofd.' leeft , nam vervolgens de Pop van de Ligufter-

^'^^^* Rups tuffchen zyne Vingeren , en bevogtigde,

met een Penfeel, een der Stippen met een

groote Waterdruppels Op 't oogenblik kwam
een Lugtbel te voorfchyn , die 'er by herhaa*

lingen in- en weder uitging; het welk ook met

de andere Stippen gebeurde. Eindelyk Zeep»

water neemendej openbaarden zig ook eenige,,

doch zeer kleine Lugtbelletjes.

'*Ik ben verzekerd, (zegtzyn Ed.)^ dat al-

jj Ie de geneo , die deeze Proefiieemingen op

,, meer dan ééne Pop herhaalen willen, een

3, dergelyken uitflag zullen hebben, 't Is noo-

5, dig, dat men zig niet tot ééne Pop bepaale:

„ want men ontmoet 'er, hoewel zeldzaam,

j, die geen Lugtbelletjes in 't Water üitgeeven

;

3, gelyk dit my gebeurde met de ééne der twee

35 Ligufter - Poppen. Miffchien bevinden zig

3^ zodanige Poppen in eenige ongefteldheid

;

5, miffchien hebben zy eenig Gebrek; zodatzy

3, de Lugt niet met genoegzaame kragt door de

33 Stippen kunnen uitdryven , om Lugtbelletjes

^3 te maaken in het Water. Doch de oorzaak

5, van een zo buitengewoone uitwerking is ons

,3 niét noodig te weeten ; daar ons voornaam.

9, fte doelwit was te onderzoeken of 'er een

93 Ademhaaling in de Poppen y in 't algemeen 3

^3 plaats heeft.

'" By deeze gelegenheid kan ik niet met ftil-

33 zwy
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Hoofd.
STUK.

„ zwygen voorbygaan , dat de Heer Mus- V/

„ scHENBcioEK my de Eer gedaan heeft, t^J^I'f^r*

„ van my verlcheide fraaye Proefneemingen ,

„ door zyn Ed. op de Ademhaaling der Pop-

5, pen in 't werk gefield , mede te deelen. Som-

„ migen van deeze Proefneemingen beveftigeo

„ die door my bygebragc zyn; doch anderen

ji, fchynen aan te duiden , dat eenige Poppen

5, zonder Ademhaaling, tenminfteeengeruimcn

5, tyd , kunnen leeven. Hy heeft my, edel-

„ moediglyk , verlof gegeven , om myn voor- ^

^, deel te doen met zyne Ontdekkingen over

3, dit Onderwerp: maar voorenaleer die aan de

5, Wereld voor te draagen , zal 't noodig zyn

,

„ dat ik myn eigen Waarneemingen verder

„ voortzette, 't welk ik niet naalaaten wil by

,5 de eerfte gelegenheid te doen. Inmiddels

„ vereifcht myn pligt, dat ik dien grooten Na-

„ tuurkundigen , in 't openbaar, myne Dank-

„ baarheid betuige, daar voor, dat het hem

„ geliefd heeft , my deelgenoot te maaken van

,> zyn geleerde nafpooringen in de Natuurlyke

„ Hiftorie () ".

Na dus , in 't breede , gefproken te hebben Poppen dfe

van de Ademhaaling, zal het tyd zyn om over |'| boven^'

te gaan tot eenige Byzonderheden in de Veran- ^^^^^s^"-

Pi. LXXXYt
dering derRupfen in Poppen, die byna onbe- V/^//.

grypelyk zyn. DeGeftaltewilTeling, hoe groot

ook, is zo verwondcrlyk niet, dan dat men ee-

() Mam, pur VHifl. des Inf. par Monf,

ir OM. I. Stokh. 1752. pag, ^4..

1, DEEL, XI. Stuk» E 4
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V. cige Poppen altoos vindt loodregc hangen a;in

XXx7x h^^rAgterfte. Hoe komc de Pop in dit poduur?

WooFD. Hoe heeft de Rups , die alleen maar van voo-
sTt/K. y^Q jpJQj. ^ 2ig van agteren kunnen vad hech-

ten ; zig kunnen ontflaan van haare Hujd ; maa-

ken dat de Pop vaftgchecht zy op die zelfde

plaats, daar zy te vooren hing: eiiidelyk, waar

is de oude Huid gebleeven ? Die zyn zaaken

die opheldering vereifchen.

SwAMMERDAM die zig zo vlytig toege-

legd had op heronderzoek der Infekten , fpreekc

daar van nxec verwondering , en , het gene heaj

zonderlingfl: voorkwam, was, dat de Rups toe

de aanhechting dac gedeelte van haar Lighaarr.

uitkieft, het welk niet vervcllea moer, Maar^

dat is het verwonderlyke alleen niet, zegt Rg-

A u M ü R : de Vagt van de Rups , die afgewor-

pen wordt , is volftrekt compleet : het gedeel-

te , dat gediend heeft tot aanhechting van de

Rups , dient gcenzins tot het zelfde einde ia

de Pop. De handgreepen , welke daar toq

gebruikt worden van de Rupfen, zyn aan de

Waarneemers in 't algemeen ontglipt ; zelfs den

z»3danigen , die de Liefhebbery gehad hebben

van Rupfen op te voeden , om Kapellen daar

uit te krygen ; hoewel fommigen 'er een ge-

deelte van gezien hebben. OndertuflTchen is

de mapier, van zig dus op te hangen , een der

gemeenften onder de Rupfen : alle die Gq-

doornd zyn doen het, en men vindt Gladde

Rupfen , die hat pok doen^
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De HeerREAUMüft, zulks vvaarneemende v.

in een zwarte gedoomde Rups van de Brande- ^r^fv^'

netelen met witte Stippen , waar uit die fchoo- Hooïd-

ne Dag. Kapel, het Paauw-Oog genaamd, ^"^^^

voortkomt, bevondt dat dezelve eerd het Blad

van onderen befpon , en dan een klein neerhan-

gend Bergje van Zyde maakte , waar aan zy

zig ophangt met de Agterpooten. De menig-

vuldige haakjes, die aan dezelven zyn, gelyk

wy voorheen gemeld hebben , geeven daar eea

goede gelegenheid toe; in zo verre dat men ^ de

Rups daar af trekkende, dezelve gemakkelyk

weder op kan hangen. De Rups doec zulks

niet, dan tegen den tyd van haare Verande.

ring, en begint, dus hangende, wel dra be-

weegingen te maaken, om de Huid op de Rug

te doen barden , geiyk in de Rupfen gewoon

is; brengende, ten dien einde, den Kop op-

waards, naar den Buik, Men ziet *er, die één

of twee Dagen werk hebben , om daar toe te

komen* Wanneer de Huid , eindelyk , gebor-

Hen is , doet de Pop , die 'er ten deele uit-

komt , door haare zwelling deaelve nog meer

fplyten , tot dat zy het voorde deel 'er geheel

uit kan krygen. Men ftaat verwondert 3 haar

veel dikker te zien, dan zy in het bekleedzei

van de Rups begreepen kan geweeft zyn ; doch

dit komt daar van daan , dat zy in de laogte

jnerkelyk is ingekrompen. »

Alsdan begint de aanigfte Handgreep of be*

werking , die men zig kan verbeelden. Wan«

I. Deel. XI. Stuk, E 5 Iieet
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V. neer men zyn Kous wil uitdoen , zonder die

XYXIX ^^^ den Voet te laaren uittrekken, zo drukc

Hoofd rnen die met de Hand naar om laag 5 tot dat zy,

STUK. (]q3 gefronzeld , niet meer dan de Enklaauwea

bedekke. Even zo gaat de Pop te werk , en

doordien zy langs hoe dunner wordt naar 't ag-

ter-end, kan zy die Huid gemakkelyk affchui-

ven 5 door beurtlings uit te zwellen en zig in

te korten.. Sommigen hebben een behulp daar

toe, gelyk de gemelde Rups der Brandeneielen

,

wier Pop , op ieder van de vyf agterfte Ringen,

twee Doorntjes of Haakjes heeft, naar agteren

krom , die het weder opfchieteh van de Huid

beletten : anderen komen . te regt zonder die

behulp. De Huid y om kort te gaan , wordt

geheel opgerold ^ tot aan het Staart. end, alwaar

• zy maar een klein Bondeltje maakt.

„ Dan blyft *er alleen over, dat de Pop zig

',5 ontwikkcle van deeze opgerolde Huid, en

„ dit is 't oogenblik , het welk my de grootfte

„ opmerking fcheen té verdienen , (zegt R e a u*

,, MüR,) om dat het my keren moeft, hoe

5, de Pop kon hangen op de plaats, daar de

5, Rups te vooren gehangen hadt. Haar Staat,

„ moet ik bekennen, bragt my in ongerufl-

3, heid. Het fcheen onmooglyk, dat een Schep-

„ zei, geen Armen hebbende, noch iets dat

5, 'er naar geleek, zig in de Lugt zou kunnen

3, ophouden, terwyl het zyn agterfte uit de

5, Scheede trok. Ik wifl: niet, dat deeze Pop,

„ die vervolgens zo hard en (tyf wordt , ten

„ dee«
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5, deezen tyde geheel buigzaam was, zo dat v.

„ zy met twee Riogeo ^ als met een foort van ^fy |j

y

,, Nyptang ^ een gedeelte van de Huid der Hoofd.*

,3 Rups kon vatten , en zig daar aan vafl hou» ^'^^^^

„den, terwyl zy haar agterfte uit de Scheede

5, trok ".

5, Zie daar dan de Pop geheel van haar be-

5, kleedzel ontbloot, en als uit de Gevangenis

„ verloft; maar wie begrypt thans van te voo-

,5 ren , welk middel zy gebruiken zal , om zig

„ op te hangen? Het zyn twee andere Rin-

35 gen , waar mede zy de Huid , al knypende >

5, wat hooger vat jen dan ,de onderfte los laa*

,5 tende, kort zy zig in, waar door zy we.

„ derom wat hooger vatten kan, klimmende

dus, zonder Ladder, en behesldlger dan de

vlugfte Matroos by een Touw opkiautert

,

tot dat zy eindelyk met het Spitfe end van

,5 haar Lyf dat Bergje van Zyde kan bereiken

,

5, waar aan de Rups zig opgehangen hadt.

„ Doch blind zynde, moet zy hetzelve als by

„ de taft zoeken en , zo dra zy 'er tegen aan

5, komt
,
gaat zy zelf daar aan hangen."

Deezê bewerking, die eeo groot overleg en

een onverbeeldelyk Vernuft aantoont in dit

Schepzel , onderftelt niettemin , dat 'er aan 't

agter-end van hetzelve een foort van Haakjes

zyn, die *er, in den eerden opilag, zig niet

aan openbaaren. Gemelde Heer hetzelve met

een Mikroskoop onderzoekende , bevondt, dat

aan de Buikzyde van iicc agter-end, der Pop,

I. Deel XI. Stuk. du •
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V. dat men de Scaart noemi , eea klein Plekje

X^XX^X. S^^^^^ ^"^^ *^' vercoonende zig als een Rafp.

HooED- Met den Vinger daar over ftrykende , wordt men
STUK ggjfg Haakjes gewaar, en kan op 't gevoel oor-

deelen, werwaards die gekeerd ftaan. Ook is

het niet moeielyk een Pop, welke men *er af-

gerukt had 9 weder op te hangen , ter plaatfe

daar de Rups het Bergje van Zyde hadt ge«

fponnen.

Hier mede is 't nog niet gedaan. De Pop

kan niet lyden , dat de Huid van de Rups by

haar hangen blyvc^ en dit fchynt een loutere

vevkieslykheid te zyn : want wat kon dit ver*

fchrompelde Velletje, dat in 't kort weg droo-

gen zou , haar hinderen in een Staat , als zy

byna zo ftjif en hard is als Hout. Zy moet >

dat meer is , ten dien einde een zeer laftige be-

werking gebruiken. Terwyl zy hangt haar Lyf

krommende, weet zy weder een gedeelte van

die Huid te vatten , en dan doet zy haar Lig-

haam met geweld fungeren, 't welk maakt,

dat de Haakjes allengs uit de Zyde getrokken

worden, tot dat eindelyk de Huid losraakt,

die zy dan laat vallen, 't Gebeurt dikwils , dat

zy deeze flingeringen verfcheide maaien her-

haaien moet , eer zy het gewenfchte oogmerk

^ kan bereiken. Zie daar een overleg, het welk

myns oordeels veel meer verwondering ver*

dient, dan dat van een Kakatoe, die zig doet

llingeren , om by het Eeten te komen van

een daar nevens hangende Parkiet^

Ver-



Vervolgens blyft de Pop , geheel ftil en on- V.

bewoogen, eenige Dagen, ja fomty(^s eenige xxxïx!
Wceken hangen , eer de Kapel daar uit voort* Hoofd»

komt. Men zou mogen denken , dat door dit ^^^^*

pofluur , met den Kop om laag , het uitkomen mVee^skd

bevorderd werde; doch men vindt anderen, ^^i gepalet

die gemeenlyk byna waterpas, of met den Kop^>'^'

€en weinig hooger dan de Staart leggen; jaF/^. a.

eenigen zyn met den Kop om hoog geplaatft

tegen Muuren , of tegen Boomen aan ; wanneer

altoos haar Buik raakt aan het Lighaam , aan

het welke zy zyn vaftgehecht. In alle deeze

plaatzingeo is het de Staart, welke, door mid-

del van haareHaakjes , de voornaamlle vaftigheid

aan de Pop geeft; doch veelen hebben , bo-

vendien, een Bandje, 't welk haar Bovenlyf

onderfteunt , en van een zeer kondig maak-

zei is. •

Dit Bandje , dat zekerlyk voor een Gordel

verftrekt, vertoont zig, op 't bloote Oog,

flegts als een Draadje; maar, met een Ver-

grootglas hetzelve befchouwende, wordt men

gewaar , dat het een bondeltje is van veele ui-

termaate fyne Draadjes, die nevens elkander

leggen en in geenen deele lamengelymd of on-

dereen gedrengeld zyn. Het onderfteunt de

Pop , maar knelt dezelve zodanig niet , of zy

is in ftaat, om zig een weinig te verplaatzen,

en eenigzins te beweegen op haar Staart.

Men begrypt ligt, dat dit Bandje niet door DeHapsdo^

de Pop gemaakt kan zyn. Het word door defuk^h^^i^g

J. DEEL. XI. STUK. Rups
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V. Rups zelve gefponnen , die zig, een of twee

XXxS ^^3^" ^^9^^ ^^ Verandering, aldus vaft bindt

Hoofd- en omgorde. S w a M m e r d a m heeft 'er reeds

STUK* eene, in die Staat, doen afbeelden. Zy doen

het evenwel allen niet op de zelfde manier.

Het fchync iets vreemds, hoe een Rups dus

een Bandje om haar Rug kan maaken ; doch

die van de Olmen of Ypeboomen , welke door

haare kort. en dikheid naar een Piirebed of Schild-

•f
uchewikp^dje t gelykt; hoe onbekwaam ook, oog»

Ciüpone
fchynlyk, daar tt)e zynde, doet zulks zeer een-

voudig. Men weet 5 dac de Rupfen haar Lig-

haam zeer kunnen inkorten , en op eenigc

plaatfen meer dan op anderen doen uitzwellen.

Dit middel is het alleen, 't welk zy gebruikt,

om den Band te maaken en te voltooijen, die,

zo de Heer R e a u M ü R geloofde , uit meer dan

vyftig of zeftig Draaden is famengefteld.

of uitrek- De fchoone Rups van de Kool, die egter

toLy? 2:eer gemeen is , volgt een andere manier vaa
^

werking 5 nog eenvoudiger dan de voorgemel-

de. Men moet weeten , dat zy , haar Lighaam

toe zekere langte uitgerekt hebbende, in ftaac

is den Kop zo ver om te buigen, dat dezel-

ve reikt tot aan den vyfden Ring. Dus behoeft

Ey,alleeDlyk,met haar Spintuig een Draad vaft

te hechten aan de eene zyde van haar Lyf , en

denzelven daar over heen te brengen tot aan

de andere zyde, alwaar zy dien vallgehechc

hebbende , op gelyke manier te rug gaat , en

dus wordt gedagte Gordel geformeerd. Mid-

deler-
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delerwyl , egter , is baar Kop daar in begree- V.

pen , doordien die Bandje haar als onder de Kin Vyv^x
loopt ; weshalve zy, als het volrooid is, den Hoofd-

Kop daar uic moet haaien, hec welk met alle
^^^^*

voorzigtigheid gefchiedc, en wel aan de zyde>

digt by de aanhechtinge der Draaden. Vervol-

gens haar Lyf inkortende , tot de Verande-

ring, fluit dit Bandje taamelyk, en is op ver

naa zo ruim niet als voorheen. Het gemecne

Witje komt uic deeze Rups voort*

Nu moet ik nog fpreeken van een derde ma- of door op-

nier, welke fommige Rupfen gebruiken, oni ^'|^^'^|p|^^^

te maaken dat haar Pop door een Gordel on-puLxxxv,

derdeund worde, die boven om het Lyf loopt. '^' ^'

Het is de fraaije Venkel- Rups , welke de fchoo-

ne Page de la Reine uitlevert , die tot een voor-

beeld van deeze bewerking kan verftrekken.

Zie Fig. 3. Deeze Rups fchynt een Horizon»

v.aale plaatzing. tot de Verandering te verkie-

zen : zy begon haar Werk , gelyk de anderen 9

door de plaats, daar zy zig aanhechten wil, te

befpinneo met een menigte van Zyden Draad-

jes, waar van zy ook een Heuveltje maakt, dac

een weinig uitfteekt , om zig met de Agterpoo-

ten in vafl: te kunnen haaken , zo wel als \

agter-end van de Pop; even als die zig ophan-

gen* Dit gemaakt hebbende keerde zy zig om ,

en zette vervolgens haare Agterpooten daar ia

vaft, op eene wyze, die niet dan een byzon-

der oogmerk fcheen aan te duiden. Zy rekte

zig geweldig uit, en kromp oogenblikkelyk

wedet
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V. weder in ; het welk als een (loot gaf aan het ag-

XXxfx. ^^^^^ gedeelte, door welks herhaaling de Poo*

Hoofd- ten vafter in dat Heuveltje werden ingeplant-

STUK. i^Q^ Bandje, dat deeze Rups vervoIgen^5

Kmi%e Ipint, beftaat byna uit een even groot getal

s^imr^^ van Draaden, maar dikker en (terker zynde

dan die der anderen* Zy plaatft hetzelve in

een foort van Keepje, dat *er is aan de fa*

menvoeging van den vyfden met den zesde»

Ring ; zo dat het niet kan af glippen ; waar

roe het anders veel gelegenheid zou hebben »

wegens de gladheid van haar Lyf. Een groot

gedeelte van het Bandje is 'er zelfs in verbor-

gen, even als in een dergelyk Keepje van de

Pop : zo dat men op 't Oog haar als met twee

Koordjes, aan ieder zydeéén, geftevigd ziet.

Niettemin fpinnen en vokooijen zydit Bandje,

eer dat zy hetzelve om 't Lyf doen; 't welk

eene byzonderheid is, te verwonderlyker,alza

ïnen van te vooren niet begrypen kan , hoe die

Draaden zig boogswyze kunnen houden, ter»

wyl zy niet aan elkander gelymd of ondereen

geftrengeid zyn. Zy gebruikt het voorde vaa

den Kop, dien zy opligt en in 't ronde doet

gaan, als een Spinnewiel, en maakt dus een

Streng van Draaden, die zy altemaal met de

Voorpooten ophoudt , als in de gemelde Afbeel-

ding wordt vertoond , brengende eindelyk , na dat

de Streng voltooid is en afgefponien , het

voorde van bet Lyf daar onder door, tot dat

de Streng in 't gezegde Keepje ruft.

„ Deeze
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8l

•• Deeze arbeid , waar in de Rups in geencn V.

5, deele geoefend is, alzo zy dien maar eenmaal 'Vvv'!^

5, in haar Leven docc , vereilcht nietteirJn een Hoofd*

5, foorrvan behendigheid inde vocrflcPoocen, ^'^^'^»

5, welke niet dan door OefFening zou fchycea

5, verkreegen te kuniien worden. Wanneer het

5, getal der Draaden groot geworden is ; wan-

55 neer de Screog wel is gedoffeerd , moeten de

5, voorfte Pootco zeer behendig zyn in haar

3, beweegingen, om aüe de Draaden vaft te

3, houden, en ce beletten dat zy 'er niet af-

91 glippen 5 cerwyl de Rups genoodzaakt is

,

5, ontaüyke buigingen en verfchillendc om-

„ draaijmgen te maaken met het voorite deel

5, van haar Lighaam , om een vollen keer van

55 Draad te fpinnen. Verfcheide van deeze bc-

5, weegingen kunnen ftrckken om de Draacea

55 van het bovenilc der Pooten af te doen glip. •

3, pen. Derhalve ziet men de Voorpooten ook

„ zig langer en korter maaken , sig omkrom-

3, men en meer of minder hellen naar dea

35 Kop, naar dat het, uit hoofde van de ver-

,5 fcbillende bcweegiogen dcsLighaams, noo*

3, dig is , om alle de Draadcn vao de Streng

„ op te kannen houden '\

De Heer R e a u m u r , die dit dus waarnam,

verhaak omüandig hoe het hem gebeurde , dat

ccn van deeze Rupfen , die hy opvoedde , on-

der *t fpinnen de Streng, toen die omtrent voL

tcK)id was, vallen liet, en, hoe oneindig veeï

moeite de Rups zig gaf om dezelvt weder op

l.P^.EU XL Stv.il. f IC
'
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V. te neemea ; doch waar toe zy niet komen kon*

XKXiK -"^^^ B^^^i^ ^^^ eenige weinfge Draaden , die

'Hoofd, zy opgeraapt hadt, bleef toeu maar over, ca
?TüK. ^ii ^;^as xo ^wak, dat de beweegiogen, welke

de Pop inde Verandering maakte, haar deedea

vallen. Zo ziet men wederom , welk een over»

leg en voorzorg de kleinfte Dieren zelf gebrui-

ken, tot behoud van hun Geflagt.

Het grootfte getal der Rupfen , die zig dus

vaftbinden, verandert in tloekige Poppen; doch

deeze Regel is niet algemeen. De Schildpadjes-

Rupfen, by voorbeeld, geeven 'er dierondzyn.

Ook zyn 'er Rupfen, uit welken de Kapellet-

jes voortkomen met Pluimagtige Wieken, die

zig binden en in Kegelvormige Poppen veran-

deren: doch de Gordel heeft my altoos toege-

fcheenen nader aan den Kop te zyn, dan die

• der anderen , zegt Rs a ü m u r.

Dereran- Nu komt nog in aanmerking, hoe de Ver-

j'op. andering toegaat m deeze Rupien ; te meer

,

doordien de gedagte Gordel haar eenigermaa-

te daar in fchynt te moeten belemmeren. De
Rups, zig vaftgebonden hebbende, blyfc ec-

nigen tyd ftil ; vervolgens begint zy eenige

vlugge bcweegingen te maaken , twee of drie-

maal als heen en weder (lingerende. Het ge-

deelte naby den Kop, dat men de Nek mag

Doemen , wordt langs hoe krommer en zwelc

uit, by herhaalingen. Het allerzeldzaamfte

,

dat een oplettend Waarneemer, in deezen,

befpeurt, zyn de gezwiade Kloppingen in dat

ge^
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gedeelte , waar van de Vezelen altemaal in een .
Stuipagtige beweeging fchyoencezyn, die haar v^xf]^
van onderen worde medegedeeld. Hier door Hoofd-

komt, in de kleine Kool-Rups, ruim een Et-
stuk»

maal na dac zy zig vadgebonden heeft , de

Huid te barden, en dan worde hec Vel, mee

een ónverbeeldelyke vaardigheid, afgeftroopc.

De Pop zit ruim genoeg in de Gordel , om de

beweegingeo, die daar toe noodig zyn, temaa-

ken: hec agterend, dat het laatfte uic de HaiJ

getrokken wordt , kan zig vry cp het voor-end

van de Pop , het welk aan den Band een Steun-

zei heeft , beweegen , en weet , op de zelfde

manier, byna-, als de hangende Poppen, door

fterk draaijen als een Tol de Pooten uit de Zy-

de te wrikken, en dus de geheele Huid los en

zig kwyt te maaken : wanneer zy het ageer end

van haar Lyf, in de plaats, aanhecht.

De Pop van gemelde Kool-Rups fchynt, by

het eerfte uitkomen, als met een Lymig Vogc

beftreeken te zyn, dac veele andere Poppen

niet, ten minfte niet in zulk een veelheid heb-

ben* Men kan begrypen , dat , door de over.

vloed van zulk een Vogc, de affcheiding van

de Huid zeer gemakkelyk moet worden ge*

maakt, en dac hetzelve, opdroogende, als toe

een verdubbeling flrekt van de Huid der Pop-

pen ; hoewel 'er tevens ook de Deelen van de

Kapel , die by 'c eerfte uitkomen in veelen zeer

zigtbaar zyn , grootelyks door bedekt worden.

Zo zien wy dan, dat de figuur der Poppen^

il Deel, XI. Zrmu F 21 ^*
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S4 B K S C H R Y V I N G VAN
V. in 't vervolg, eenigermaate anders wordt; dodh

XXX^IX*
^*^ '^^^^ ^" ^^^° vergelyking by die verande-

Hoofd-* ring , welke fommigen der Hoekige Foppen on-

STüiL dergaan. Die van de kleine Kool-Rups, by

voorbeeld , waar uit het kleine Witje komt , is

in 't eerft geheel Kegelvormig, en wordt niet,

dan naderhand, van vooren fpits, en bultig op

de Rug, Opwattydde Hoekige Poppen , die

niet veranderen, haare oneffenheden krygen,

is nog wat duiden Zy hebbenze aanftonds^*

by 't uitkomen, en fchynen niettemin daar me-

de in zulk een Rolronde Scheede. als ^e Huid

der Rupfen uitmaakt , naauwlyks vervat te kun-

fien 2yn geweefl^ In fommigen
, gelyk die der

Gedoomde Rupfen van de Ypeboomcn , is het

blykbaar, dat gemelde oneffenheden, na hei:

uitkomen , allengs uitzwellen en vergrooten.

De Poppen, daar ik tot oog toe van gefpro-

ken heb , 't zy los in de Aarde of elders neer-

gelegd ; 't zy opgehangen aan de Bladen en

Steekjes vanBoomen en Planten, of tegen ce.

nig Lighaam vaftgebonden ; zyn altemaal naakt

en bloot. Zy hebben zekerlyk, om dceze

of gene reden , ons onbekend , dat aanmerkc»

lyk en overkonftige Bekleedzel niet noodig;

het welk aan een Beminnaar der Natuur , zo

wel als der Konft , tot verwondering en byzon*

der voordeel (trekt in de Zyde-Worm. Ifc

wil hier fpreeken van de Tonnetjes of zoge-

jDaamde Spinzels der Rupfen , die wederom eeo

geheel Veld openen van verfchillendheden.
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Alle Spinzels der Rupfen bcflaan uit Draa- V.

den, zo fyn als Spinrag, die de Rups om zig ^^^fv'
heen fpint, waar van zy haaren naam hebben ; Hoofd.

doch men vindt 'er, die Tonnetjes maaken van ^'^"^•

een andere StofFe, en zelfs van brokjes HouCj^j^^lpfe^^^

(tukjes van Bladen , Strooitjes , ja ook van Aar-

de , akemaal met Spiozel {amengehecht : welke

dan te regt den naam voeren van 1 onjoetjes.

Onder de Spinzels zyo 'er veelen 5 die den laatfl:-.

gemelden naam niet verdienen. SoiTimige Rup-

fen, naamelyk, vullen alleen zekere ruimte mee

Draaden, die elkander kruifen, doch zo ruim

gefponnen zyn, dat menze daar binnen zeer

duidelyk kao zien werken en veranderen in een

Pop. De meeften, egter, die dit doen , wee-

ten zig niettemin te verbergen ; 't zy door één

Blad, 't zy door twee of drie, 'c zy door ver-

Icheide Bladen met haar Spinzèl naar elkander

toe te haaien ; als wanneer ook dikwils verfcheide

Poppen in een zelfde bondeltje of Paket vaü

Bladen begreepen zyn. Men viodt 'er op de

Eiken , die dus nagenoeg een ronde Bal maakea

van de Bladen van dien Boom.

Onder de zogenaamde Tonnetjes vzn Zyde ^^^'^]^f^^

of van dergelyke StofFe, hebben aanmcrkelykeFi lxxxv.

verfchillendheden plaats , ten opzigt van de Ge- '^' ^'

ftaltc. Menvindt'er, die taamelyk regelmaatfg

Eyrond zyn , met de twee enden byna even

dik : ecnigen hebben het ééne end veel dun-

ner, het andere korter en dikker; anderen^

wederom, zyn bynaRolrond, of als Kapittel.

!• mM., XI. STUK, F 3 ftok«K

y
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V. Hokjes. Van de eerftgemelden zyn eenigen

^^^1^* dunner 5 anderen dikker van zelfftandighcid of

Hoofd Spinzel ,
ja fommigen vercoonen zig yl als Gaas

,

STUK. gelyk in 'c byzonder Fig 5. vertoont ; zynde

van een Rupsje dat in Sweedcn door den Heer

DE Geer op het Kruid der Bloemen van Da-

f yalim^s maft f gevonden is. Allen hebben zy die Ei-

genfchap, dat hun Geweefzel uit een onafge-

broken Draad beftaat; want de Rups, eens be.

gonoen hebbende haar Tonnetje te fpinnen,

houdt met deezeo arbeid , die de laatfte is wel-

ken zy verrigtj niet op, voor dat dezelve ge-

heel is voleindigd , breekende haar Draad niet af*

Men heeft zulks dikwils met verwondering

waargenomen in de Tonnetjes der Zydewormen,

welke, wanneer men den regten Draad getrof-

fen heeft 5 ten einde toe kunnen afgehaspeld

worden.

De Rupfen volgen in dit Werk een andere

manier, dan die gemeenlyk tot het maaken van

cene StofFe gebruikt wordt. Al ons Geweef-

zel is zyne vaftheid verfchuldigd aan het door-

fchieten van den Inflag door de Scheering vaa

den Weever : doch het zyn hier maar Draaden,

die de Rups tegen elkander aan , nevens el.

kander of kruislings en met allerley verandc»

ringen en draaijen legt; welke aan elkander

kleeven, om dat zy nog Lymig zyn, wanneer

zy uit haar Lyf komen. Zeer fmalle Lintjes,

evenwel , die by de Dames onder den naam

van Nompareüles bekend plagten te zyn, en van
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haar gebruikt werden tot Vlegten van het Hoofd- V.

A.FDEEL
haair, maakte meo op dergelyke wyze. Dee- XXXIX*
ze, naamelyk, beftonden niet dan ukDraaden, Hoofd*

in de lacgte nevens elkander gelegd , en in die

plaatzing gehouden wordende door middel van

Lym. Men moet derhalve, om de Tonnetjes

af te fpinnen , die ook in v/arm Water , of ten

minfte in Water leggen ; gelyk bekendis: want

daar door wordt de Lym ofGom los geweekt

,

of in 't Water ontbonden ; en daar na kleeven

de Draaden niet weder aan elkander. De Ton*

netjes van verfcheide Soorten vanRupfen kua«

een niet afgehaspeld worden, gelyk die derZy*

de.Wormen; men moetze kaarden gelyk Wol,

om 'er gebruik van te maaken : doch in eenigen

zyn de Draaden zo vall: te famec gelymd , dat mea

dus ook vrugteloos^ daarmede te v^erk zou gaan.

Ik zal , in 't vervolg , omdandiger van hec

fpinnen der Zyde , als ook van de Watten,

waar in de Tonnetjes gehuisvefl: zyn , moeten

fpreeken. Wy zullen dan ook zien , dat ieder

Draad uit twee Draaden beftaat , die nevens

elkander leggen , en haar eenigermaate plat

maaken of minder dik dan breed. Men vindt

de Tonnetjes, gemeenlyk, wit, geel, bruin

of ros ; maar fommigen hebben verfcheide van

deeze Kleuren ondereen gemengeld. Die van

den Zyde-Worm zyn fomtyds wit, fomtyds

Saffraangeel ; gelyk bekend is. De Zyde van

eenige Rupfen trekt naar 't Hemelfchblaauw, en

die van anderen is groenagtig. Men ontmoet

I. Deel, XI. Stui;« F 4 OOk
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V. ook groote Tonnetjes, die gemaakt zyn door

XXX^iY
^^^^ kleine Rupfen. Ia fommigen is het Ton.

Hoofd, netje niet met Watten bekleed, en vertoont

$iüK. gig, van builen, als Parkement. Het fchynt

dat de nieeïlen, na het fpinnen vandeZyde,dc

Tonnetjes befirykeo met een Gomagtig Vogc

,

*£ welke veel vaftheid geeft aan liet Geweefzc!,

ja hetzelve als Lederagtig doet zyn. Dus maakt

'er de gebochelde Rups van den Peereboom,

die als Kanevas zig vertooneo»

Tonnet'cs Onder de Tonnetjes der Rupfen vindt men

,

dfc^^ei^^ci-
^^^^^ ^'^^ goede Zyde fchynen te zyn, en die,

jerd zyn. wanneer menze aan ftakkeo fcheort, een Wolk-

je van Stof uitgeeveo, dat^veei grooter is, daa

men wel zou denken, 't Is even of haar Zyde

met een Cicroengeel Stof gepoeijerd ware, ge*

lykervvys een Paruik ; te meer nog , dewy! men

,

op veele plaatfen, klompjes ziet van dit Poci*

jcr, opeengepakt. Het fchynt, dat hetzelve

dient om de vlheid van het Geweefzel toe te

floppen 5 en dus het Tonnetje een bekwaame

fchuüplaats te geeven. Een der gemeende Rup.

lèn van onze Vrugtboomen , die men de Ring-

Rups noemc, en by deFranfche Tuinlieden de

f léUvfêe Livrey.Rups f, van wegen de Hemelfchblaau*

we 5
geehgtige en bruine Streepen , waar mede

5f.y getekend is; levert deezc Vertöoning uif*'

De oplettendheid vao den Heer R k a u m ü r

toont ons aan , dat deeze Rups , wanneer zy haar

Zyden Tonnetje voltooid heeft, van agterea

€Z]k vogdge S:oife uitwerpt, welke van haar

. mec
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met den Bek aan de Wanden gcftreeken, en V.

dan , tipdroogende, waarfchynlyk zulk Poeijer ^IPyf^
wordt. Het zelfde heeft men in de Tonnetjes Hoofd.'

van een Abeel -Rups waargenomen. *'ru^»

Een menigte Soorten van Rupfen zyn 'er , roimctks

die geen genoegzaamen voorraad hebben van ^"^^-^^^
''^

Zyde^ om een digt Tonnetje te kunnen maa-^"P^*^^»

ken , en wien ook de Stoffe van het gedagte

Poeijer ontbreekt. De Natuur heeft haar een

ander Middel aan de hand gegeeven, om de

yllieid weg te neemen en meer vailheid te gee*

ven aan haare Tonnetjes. De zodanigen zyn

de Haairige of roige Rupfen 5 van veelerley

Soort, die van haar eigen Haair gebruik maakcn

tot famenftelling van dezelven. Men heeft «laar

van het voorbeeld in een zeer vernielende Rups

van de wilde Kaftanje-Boomen. Vcele ruige

Rupfen, evenwel, gelyk de Grootkop van de

Eiken , door R e a u m v a de Ge-oorde of Rups

met Ooren genaamd f 5 laaten zulks naa ; heb- f chnUk

bende mooglyk die vervulling niet van nooden* * ^'"^''"'^^

Eenigen plukken het Haair zig, ten dieo ein-

de , van het Lyf ; doch de Beer- Rups van de

Ypen byt het af met haare Tanden. Ande-

ren gebruiken daar toe manieren , die zeer aar«

tig zyn; rukkende , naamelyk, zig deüaairnes

uit , door met het Lyf te wryven langs de blo-

Èen-Wariden van het Tonnetje; des hetzelve

daar door ook ruig wordt: want de Haairtjes

fteeken door de Maliën van het Geweefzel

fccen. Eene Rups j dié niet zeer bekendis,'
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V, plant zig de Haairtjes a!s Paliffaaden om het Lyf,

XXXIX.
^° verandert dus als in een konftig Prieel van

Hoofd- haar eigen Haair gevlogten. Ook zyn 'er, die
STUK. Jq ^jg Grond Tonnetjes maaken van haar eigea

Wolligheid.

Tonnetjes Onder de Rupfen, die naar 't fchynt geen

SrPUmeT, gecoegzaame Zyde hebben om zig een Ton-
•°^

' netje te formecren, noch genoegzsam Haair*

om dit gebrek te vervullen, zyn* er, die haar

Tonnetjes maaken van de Eladen der Planten

,

waar op zy geaaft hebben. Zy plukken dezel-

ven ten dien einde af, en fehikkenze op de

een of andere manier, tot haar oogmerk die-

nende. Geen fmalheid der Blaadjes verhindert

haar daar in. Men vindt 'er die, wanneer zy

geen Stof naar haat genoegen hebben , ook

brokjes Papier daartoe neemen. Eenigen, zelfs,

gebruiken kleine gruisjes Steen , om die onder

de Zyde van haar Tonnetje in te voegen , ea

geeven *er dus een aanzienlyke vaftheid aan.

Men heeft 'er , die haare Tonnetjes maaken

van Mos, dat aan Steenen of aan de Boomen

groeit.

van Boom- '* ^^ dc Maand Mey vindt men op de Eiken,

fchors.
^^ ^^gj; R E A u M ü i< , een Rups , die zeer

^^'j%^^J!^%> klein doch van allede genen, welke ik ken,

„ mooglyk wel de bekwaamde is , om ons te

„ toonen , hoe ver het Vernuft van deeze In-

„ fekten gaat in dc famenftelling van haar

yy Tonnetjes ; het zy t,en opzigt van de uit-

„ kiezing der BoawftofFen; het zy ten opzigc

vaa
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f^ van de manier om die te bewerken ; het zy , V.

t, eindelyk, ten opzigt van de gedaante, die vv^i^
,5 zy *er aan weeteo ce geeveo. Zy is van bo- Hoofd.

„ ven platter, dan deRupien genieeolyk zyn:

,, zy is ruig en heeft het Haair ros , ia Kwaft.

J5I
jes of Aigretten gefchikt. Men kan, niette-

„ min, de Huid overal zien, die geelagtig wit

3, is, een weinig trekkende naar Vleefchkleur

,

„ met twee bruine Vlakken. Onder 't Rupfen

55 zoeken in hetBafchvanVioceDiies, werdc 'er

,5 niy zodanig eene gebragt , die op een klein

,;,, Eiken ïakje zar , daar ik twee Vliezige lap*

5, pen aan gewaar wierd , ter wederzyde vaa

55 de Rups ; die ik klaar zag , dat niet natuur-

^3 lyk waren. By nadere befchouwing wierd ik

5, gewaar^ dat het twee Plaatjes waren, die

35 aan het Takje ftonden, eenigermaate als de

3^ Veders aan de Pylen der Ouden , doch met

5, het breedite deel opwaards en van driehoe-

„ kige figuur, zynde de kant, die tegen het

3, Takje aangelymd was , een weinig langer

„ dan de Rups zelve ". Men ziet 'er de Af*

beeldig van in Fig, 6 : zynde in langte en

breedte wel eens zo groot als natuurlyk.

Deeze Plaatjes naauw keurig onderzoekende

met een Vergrootglas ^ zag hy dat ieder famen-

gefteld was uit een groot getal Regthoekige

ftukjes , zeer d^m » omtrent vier of vyf maal

20 lang als breed, end aan end en nevens el-

kander geplaatft , byna gelyk de Ruiten der

Clasraarnen in een Venfter* De Kleur wees

J» DEEJu, XL Stuk» zecf
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V. zeer duidelyk aan, dat zy van de Schors of

"XXX^Y
Baft van het Takje genomen waren. Vervol-

HooFD- gens nam hy waar, hoe de Rups dien arbeid

fTüK. verrigite: hoezy, mee de Tanden, zodanig een

flukje van de Baft affneed en dan hetzelve aao

die Plaatjes voegde met den Kop, gebruikende

haare Voorpooten om het behoorlyk te fchik-

ken ; terwyl zy het aan de kant der anderco

vaft maakte met een Spinzel , byna onzigtbaar

fyn. Men kan zig verbeelden, dat iemand

een Spei Kaarten dus met de kanten aan elkan-

der wilde hechten, om den Konftigen arbeid

te begrypen van dit Infekt,

Moet Dien zig, nu, over de behendigheid'

van deeze Rups verwonderen , nog meer zal

men verbaasd dienen te ftaan , wanneer men

het overleg in agt neemt, dat zy gebruikt, om
die Plaatjes ieder even groot te maaken , hec

welk tot haar doelwit werdc vereifcht. Na drie

of vier van die kleine Strookjes aan den eenea

kant aangevoegd te hebben , voegt zy 'er aaa

den anderen kant even zo veel. De plaatfen

van het Takje, daar zy dezelven afgenomen

heefc, zyn kenbaar aan overlangfe Streepen,

die zig als een weinig afgefchild vertoonen.

\ Is maar het allerdunfte Opperhuidje , waar

van zy zig bedient. Ook was de tulFchcnruim-

te van de gemelde Plaatjes, op het Takje, ge-

heel met dcrgelyke Ruitswyze Strookjes be»

fpfeid.

^-Sf'"''^
Aan zodanige Infekten^ die zig ronde Ton-

, aet-
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ictjes fnaakeo , fchynt de Natuur zo veel Ver- V*

Dufc niet te koft gelegd te hebben; aangCEien xx^fx*
de beweeging van hun Lighaam eenigermaate Hoofd*

als de figuur bepaalt , welke zy aan hun Spin-
stuk*

zei geeven : maar , als men een Rups, gelyk

deeze, zo veel behendigheid en overleg tevens

befteedenziet, omzig, als 't ware, eenDood^

kift te maaken , waar in haar Lighaam luftea

kan, totdathec io een volmaakten Scaat weder

ie voorfchyo komt: dan is het zeer moeiclyk,

om niet te zeggen oDmooglyk , aan dit Infckt

een Vooruitgezigt te weigeren. Stel eens dat ie-

mand , in het begin van een zwaaren Slagregen

of Donderbuy, in het Hooy kroop, of zig ia

Huis begaf; dit onderltelt, op ver naa , het zelf-

de Verftand niet, 't welk iemand heeft , die , zon-

der dat zig eeoig Onweder openbaart , een Af-

dak van Boombladeren, gelyk de Indiaancn,

of van Riet en Pannen maakt; wat zeg ik, die

Saar toe de Bladen affnydt of Hout en Scha-

llen fatfoeneert, en dus een Huis of Hut for-

rueert. Geheele Natiën van Wilden vindt men®

die naauwlyks Verftand fchynen te hebbeo om
cenig Vooroitgezigt van dien aart te gebruW

ken. Ik laat de Gevolgtrekking v®or een ie..

der over.

" Het was buiten twyfel, zegt Reaümür^
,, dat het oogmerk van onze Rups ftrekt om

,, zig een Tonnetje te maaken; maar men koa

„ voorshands naauwlyks raaden, op wat ma*

„ nier zy daar toe komen zou. Men zag niet



i

^4 Beschrtvinc van

^. „ dan twee platte Plaatjes , die langs hoe meer

YY^'Tv* '> vaa elkander afweeken mee de bovcnranden.

Hoofd. „ naar dat huane verhefliog groorer was ; zynüQ

s*^"^*
,5 dit een noodzaakelyk Gevolg van de fchuintc

^, hunner Vlakken. Ik dagt, dat de tuflchen-

„ wydte met andere dergelyke Plaatjes zou

^, worden toegedekt ; doch het oogmerk van

5> onze Rups vv^as veel eenvoudiger. Zy meen-

„ de die Plaatjes met de kaneen aan elkander

^j te voegen: een Werk vaa weinig omfiag

55 voor een Bouwmeefler, die de Xsaiuur tot

,5 zyn ooderrigter heefc ".

De Rups , naamelyk , begint met de laagde

enden, die digft aan elkander zyn, en trekt die

te famen, door middel van Draaden, welke

zy fpint; hier door worden de gtootfte of breed-

fte enden allengs ook naar elkander toe, en

een weinig krom geboogeu , tot dat zy , ein*

delyk, geheel fluiten, maakende een Tonnet-»

je, dat naar een Peperhuisje gelykt , doch zeer

klein is , en bovendien wegens de Kleur , die

de zelfde is als der Schors , naauwlyks zig open*

baart ; zo dat men die zeldzaam vindt. Ook

hadt Re AüMüR geen Kapel van deeze Rups

gezien (^')-

sdimts- Deeze Vernuftige is het alleen niet, welke

Rct^e^s^'^"" een Tonnetje maakt van zulk een vreemde en

ïiLxxxv.
yjjj^ den gewoonen weg afwykende gedaante,

die men, meereden, Scbuüswyze kan ; hoewel

mea«

(*; Msm. ToMt I, 2. Part. pag, 271. oaay».
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menze mooglyk beter Pieramiedaaïe zou noc- V.

jnen , of Gekielde Tonnetjes. Zy gelyken alte- vx^vf'^*

maal naar een oingekeerde Schuit , laag en pun- Hoofd-

tig van vooren , en waar van het agterfte ver- stuk.

beven is en plat of als afgefneeden. Men vindt

'cr zodanigen , die van enkel Zyde gemaakc

zyn, op de Eiken, en op de Wilgen. Men
kan ligt begrypen, dat deeze op een geheel

andere manier te werk moeten gaan , dan die

deEyronde Tonnetjes maaken, en haar' arbeid

is daarom niet te minder Konftig. Zy maaken

ecrft twee Schulpswyze Dopjes van Zyde,

waarzy tuflchen in zitten te fpinnen, dlezyver-

volgejQS aan elkander hechten, en daar mede

haar Schuitje , dat fomtyds zeer aartïg van fi-

guur op de Eiken Bladen gevonden wordt,

voltooijen.

Men vindt andere Tonnetjes, die meer ofL^ngv/erpi-

min naar de laatftgemelden gelyken ; by voor-

beeld die van het St. Jans Kapelletje, waar

van de Rups het zyne aan een Steekje Gras

maakt ; zynde zeer digt van Geweefze! , glad

,

half wit , half geel van Kleur. Op een Vy*

geboom vondt Reaümür 'er, die volmaakt

zweemden naar een Vingerhoed met een Dek-

zeltje als Fig. 8, vertoont, zynde een gedeel-

te der Oppervlakte van het Blad , daar toe , af.

gefneeden en opgerold. Anderen, van een zeer

vreemde figuur , werden door den Heer d s

JüssiEü ontdekt onder de Senebladen, die

ge, enz.
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V* van Mocha (*) waren gekomen. Zy vertoon*

XXX'X.' ^^° ^^^ » ^^^^^ ^^ ^^^* ^' ^'^ kleine Kardoesjes

,

HoorD- fchynende van hec effende en witfte Papier ge
^'^^^* maakt te zyn, en ieder op een Steekje (laan-

'** ^' de, dat aan een Boomtakje gehecht was; zo

dat zy niet kwalyk geleeken naar het Zaadhuisje

van zekere Plant. De zelfflandigheid was zeer

dik en ilyf 5 aan geene buiging of indrukking

onderhevig, Dezelvcn openende , vondt mea

'er de afgelegde Huid in, waar uit men be-

floot, dat zy tot eene Rups behoorden; en

doorzc in Water te weeken bleek , dat het fa*

menweefzel deezer Tonnetjes van Zyde was,

onder welke egter eenige Scofre, die naarPipier

geleek , fcheen gemengd te zyn.

mn gtmtng' Uit een dergelykc gemengde StofFe , als van

Syiïiï.Zyde met Steentjes of brokjes Kalk, fcbync

een grootTonnetje te beftaan van myne Ver-

zarqeling , het welke van vooren als een

Dekzeltje heeft , dat door de Pop , by het uit.

komen, zal geopend zyn, en waar uit blykt,

hoe dik de Wanden zyn van dit Spinzel, Zie

hetzelve, in Fig. 10, van natuurlyke grootte.

De

(*) Mocha , dat R E A U Rf u R Msk^ fpelt , is een Zee.

kavca en Handelplaats van Arabic, aaa d^ Roode Zee, niet

ver van dea ingang of Stcaat van Kabelmandel. Men moec

dcaclvc wel ondcrfohelden vtn Mskk^y dat fonranigen ook

Mokk^ o^ Mtëha noemen, en daar het Heiligdom der Maho-

methiancn Is . ïn 't midden Tin Arabie. Dceze Plaats keb ik

in 't voorgaande STUXjbladr, 150, alwair^by misflag Mode

fCilcU is 3 bedoeld.
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De ïieer d e G e e r geeft de befchryving van V,

een dergelyk Tonnetje, uit Zyde en Aarde
xx'xixf

beftaande, en nagenoeg even groot, liet welk Hoofd*

geformeerd voorde door een witte Rups, die ^^^^*

onder den Grond de Wortelen van de Hoppe

afknaagt. De Afbeelding daar van , in Fig. i f,

met de Pop daar in leggende, is van zyn Ed.

ontleend*

Verfcheidc foorten van RupfeD weeten zig .

'bonnetjes
* *^ in de Aaide

T)iet alleen in Tonnetjes te verbergen , tot de verborgen.

Verandering , maar zy verbergen de Tonnetjes

zelf, zodanig dat men, fchoon dczelven dik-

wils vry groot zyn, die niet dan zeldzaam

vindt. Ik gaa nu van die Rupfen fpreeken,

welke, tegen den tyd der Verandering, in dea

Grond kruipen. Dat zodanigen , die de Vi^or-

telen van de Salade en ander Moeskruid ee-

ten , of die zig op laage Planten , digt aan dea

Grond , onthouden , en dus door het affnyden

of uitrukken van die Gewalïèn vernield zouden

worden, dit deeden en doen, is zo verwon-

derlyk niet; dan dat Rupfen, die zelf op de* «

Boomen gebooren zyn , en 'er al haar Leven heb*

ben doorgebragt, haare Tonnetjes vry diep in

de Aarde gaan maaken, Ondertuflchen is het

getal deezer Rupfen mooglyk grooter, dan der

genen, die zulks buiten de Aarde doen. Di£

heeft in voorigen tyd, toen de Liefhebbers

van deeze Eigenfchap onkundig waren , 'er vee-

len bedroogen , wanneer zy Rupfen opvoedden

,

tot de tceling van Kapellen. Daar zyn even*

1. Deel XI. Stuk. G wel
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V. wel eenigen, die, in vryheid zig bevindende

^

XXxfx ^^^ ^^^ ^^ Verandering in den Grond kruipen;

Hoofd* maar die, in Doozen of Glazen opgevoed zyn*
STUK. ^Q^ jg^j. j^^.Q gg^jj Aarde in gedaan heefc,

niettemin op de eene of andere wyze, *t zy

met of zonder Tonnetje, veranderen en tot

volmaaktheid komen.

Onder de Rupfen , naimelyk , die dus ia

den Grond kruipen , zyn 'er , die in 't ge-

heel geen Tonnetje maaken , zo dat de Pop

flegts, los en vry, indeAardeJegt. Op dee*

ze manier begraaft zig een gladde Rups van

de Zuuring, met zeftien Pooten , zynde* vuil-

wit van Kleur , met eenige helderbruine Stree-

pen verfierd; gelyk ook verfcheide anderen.

De meeften , egter , maaken Tonnetjes , die

altemaal in het wezentlyke overeenkomen , dat

zy, naamelyk, als een klompje Aarde zig ver-

toonen ; doch , wanneer menze opent en van ééa

fcheurt of breekt, de blyken geeven van eea

Konftig maakzel. Men bevindt, doordebrok-

^

'jes waar te neemen met een Vergrootglas , of

door zulk een Tonnetje in Water te weeken,

dat de korreltjes Zand of Aarde, met Zyde,

of ten minfte met gefponnen Draaden , aan el-

kander zyn vaft gemaakt.

Hier door moet men bekennen , dat het een

geheel ander famenftel is , dan fommigen zig

verbeeld hebben , die onderftelden , dat de

Rups, een Lymige StofFe uitzwcetende, zig

daar mede omrolde in de Aarde, en dus een

over-
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overtrekzel kreeg. Maar ^ op die manier zou- v.

den immers de Tonnetjes niet grooter zyn , dan ^^y y^

^

dat het Lighaam van de Rups 'er door omvat Hoofd.'

werde ; daar menze veel grooter vindt , gelyk stüiu

in 't byzonder blykt uit Fig. 1 1. Het moet

,

inderdaad, voor de Rups een vry zwaare ar-

beid zyn , de holligheid , die zy met haar Lig-

haam in de Aarde geboord heeft, zo aanmer-

kelyk te vergrooten , en , dewyl zy , diep zyn*

de, den Grond geenzins kan ophgten, moet

zulks door famendrukkinge gefchieden van de

Aarde , die tot dit Werk derhalve niet te hard

en droog , of ook niet te vogtig behoort te zyn.

Van de Rupfen, die niet dan tegen den tyd

der Verandering in den Grond kruipen , kan men

een groene gladde Rups der Brandenetelen toe

een Voorbeeld neemen. De meefte Spanrup*

fen , die maar tien Pooten in 't geheel hebben,

zyn van deezen aart. Men vindt, evenwel,

ook enkele Haairige of ruige Rupfen , die zulks

doen; waar onder die fraay getekende, met

een Vleezig heuveltje op de Rug, welke zig

meeft onthoudt op de Abrikooze en Pruime-

of ook op andere Vrugtboomen , en eene , wel-

ke de Haas f genoemd wordt, om dat zy zot /^ ^^^^n

fnel loopt; of de Wyngaard-Rups: hoewel zy

ruim zo veel fchynt te houden van het Balfem»

kruid (*), wanneer zy dat bekomen kan. Zy
is

() Coq des Jardins, Coftus Hortends^ Meatha Horten-

fis Corymbifera. C. B. Pin.

l, DEEL, xi. Stuk. G 2
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V. is over 't Lyf bezet met Kwartjes of Bondeltjes

XXXIX.' ^^° rosHaair^ dat vry lang is. De Poppen van

Hoofd- deezc zyn taamelyk klein , en van Kleur glim-
STUK.

jY^^j^j zwart.

Tonnetjes
Voorts moeten wy agt geeven op een foort

van Aarde yaQ Aarden Tonnetjes , die nog meer Vernuft

Grond gc- CU behendigheid in de famendelling fchynen

te vereifchen , dan de genen , waar van gefpro*

ken is. Sommige Rupfen maaken die buiten

den Grond , op de Bladen of tegen de Takken

aan : zo dat de Rups verpligt is gcweeft , om
de Aarde omlaag te gaan zoeken, verftrekken-

de dus voor Metzelaar en Opperman te gelyk.

Men vindt twee Rupfen op de Eiken , die dit

Vernuft bezitten. De Tonnetjes zyn van bui-

ten geheel glad; daar die gene, welke men in

de Aarde vindt , oneffen , ten minfte ruuw zyn

van Oppervlakte: het geen te zeldzaamer is»

alzo de Rups van binnen werkt. De Heer Re-

AUMUR nam zulks waar in een Rups der Ap-

pelboornen en fpreekt 'er van als volgt.

*'De manier, op welke zy daar toe komt,

„ gelykt eenigermaate naar die , welke wy

„ volgen ^ om zekere foort van Muuren te

,, maaken van weeke Aarde, op Roofterwerk

^, van Hout en gevlochten Stroo. Na dat dee*

„ ze Rups, op een Blad, een lugtig Ton»

„ netje van Zyde gefponnen hadt , begaf zy

j, zig naar beneden , om Aarde te haaien >

55, welke zy, in verfcheide reizen, in het Ton*

j, netje bragc , tot dac zy , oogfchynlyk , daar

„ van
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55

,5 van c^n geooegzaarmen Voorraad by één V.

,, hadt verzameld, tot haar Gebouw. Vervol- ^XXIX
5, gens maakte zy haar Tonnetje digt en floot Hoofd.

5, zig zelve als in een Gevangenis ^ waar zy ^"^"^^

,, niet uit zou komen , dan in de gedaante

3, van een Kapel, dat is, ineen Staat van Vol-

,5 maaktheid. Zy nam, alsdan, eenige Schop-

5, jes Aarde , om zo te fpreeken , en , die v^eek

gemaakr, of als beflagen hebbende , met zekere

Vogtigheid uit haar Bek ; ging zy daar het

Zyden RooRerwerk of Gaas van haar Ton-

netje mede beftryken ; drukkende die Aarde

'er (tyf tegen aan» Het weekfte dringt door

de openingen heen , en maakt , met dat Ly-

„ mig Vogt gemengd, door opdrooging een

,, taamelyk gladde Oppervlakte (*)'*.

Daar zyn Tonnetjes van enkel Zyde, dicnbg veeiTon*

cjen byzondere^ opmerking verdienen ; niet we- cikandeZ

gens haare %uur of Kleur , maar om dat zy,

in tegenftelling van de anderen, die altemaal

op zig zelf beftaan , een Samcnieeving uit*

maaken. Het zyn als de Gezellige Rupfen teii

opzigt van de Eenzaame ; en het zyn de eerft-

gemelden, wier Tonnetjes de Gezelligheid ver-

kiezen. Zy zyn als famengepakt of by één

gebonden, en maaken dikwils een fcort van,

Koek, die eenigermaate naar een Honigraat

zweemt: want men vindt fomtyds honderden

van deeze Tonnetjes zo netjes nevens elkan-

der

() Mem. Tom,. /, 7. Part. png. uj: OótavQ,

I# DEEL, XI. STUK. G 3
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V. der gevoegd , als de Drukletters in een Vorm.

^^??,lf* Somtyds hebbenze een algemeen bekleedzel;

Hoofd
' fomtyds niec. Wat de reden van dit verfchil

STUK. in ^Q Tonnetjes zy; is, gelykerwys veele an-

dere Wegen der Natuur, ondoorgrondelyk.

De Rupfen van den Eikeboom, die menPro-

ceffionariflen noemt, verftrekken tot een aan-

merkelyk Voorbeeld van zulke Koeken van

Tonnetjes, die zy fomtyds wel twee of drie

boven elkander maaken , zo dat het naar een

Wespen -Neft gelykt. Maar in het onderzoe-

ken , affcheuren en behaiidelen van deeze Koe-

ken, ontdekte de Heer Reaümur eene Ei-

genfchap , die nog vreemder is , dan eene der

voorgemelden. Hy kreeg, kort daarna , een

llerke Jeuking aan zyne Handen , en tuflchen de

Vingeren niet alleen , maar zelfs in 't Aange-

zigt, zodanig dat zyn ééne Oog geheel rood

en vuurig ontdoken was , na verloop van ee-

nige Uuren. Zelfs kreegeneenige Dames, die

mede op de wandeling waren geweeft , toen

men die Koeken van Tonnetjes behandelde,

den Hals met Puiften , en fchoon hy naderhand,

voorzigtiger zynde , de Koeken met zyn Rot-

ting van de Boomen affloeg, zonder die aan

te raaken, jeukten niettemin zyne Handen,

wel twee Dagen lang.

Jeukt en Deeze Jeukt moet , buiten twyfel , door

dooi Haak- ^ecr fyne deeltjes, m de Lugt vliegende, en

Tupl2 van deeze Tonnetjes afkomftig, veroorzaakt

worden. Gemelde Heer , zodanige Koeken

snot
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met zyn Rotting van de Boomen flaande , op V.

plaatfen in het Bofch , daar de Zon helder xxxtx.
fcheen , zag de Lugt aldaar vervuld mee Hoofd,

een ontelbaare menigte van Stofjes, veel groo-
^^^^^'

ter en talryker, dan die men ziet in deLicht-

ftraalen, welke in een Donkere Kamer fchie-

ten. Dit waren , zo hy waarfchynlyk ftelt,

kleine Haairtjes of brokjes van het Haair der

Rupfen, het welk zy ifl de famenftelling der

Tonnetjes gebruikt hebben , zynde door den tyd

broofch geworden : want , hoe ouder de Nes-

ten zyn , na dat de Kapellen 'er uit zyn geko.

men j hoe gevaarlyker zy zyn om te behandelen.

Evenwel zullen het geen brokjes zyn van het

grove Haair , maar van het fyne , dat niet dan

met een Vergrootglas of Mikroskoop te ont-

dekken is ^op de Huid deezer Rupfen, die,

door enkele wryving aan onze Huid , dergely.

ke Ontfteeking of Jeukt verwekt. Zekere Ge-

zellige Rupfen , van den Pynboom , fchieten

zelfs, op een zigtbaare wyze , Haairagtige

deeltjes door zekere Stippen uit , die zy op de

Rug hebben ; waar door een foort van Damp-

kring om haar heen gemaakt wordt , die , zon-

der dat men haare Neften aanraakt of behan-

delt , door enkele befchouwing van naby , der»

gelyke Jeuking verwekt (*) Men kan dezel»

ve niet beter, dan by de uitwerking van het

aan-

(*J REAUMUR, Mm, Tom. II. I. Part, pag, 21©^

0éèavo.
•

l* DEEi. XI, Stuk» G_4
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V* aanraaken der Brandenetelen , of van de prik-

XXXIX^ keling dier kleine ^ fyne Flaairtjcs , welke 'er

Hooi'D' aan de Scheeden of Peulen der zogenaamde
STUK. Weftindifche Jeukboontjes zitten , of van de

PIuim-Aluin 5 vergelyken.

DeTonnet- Eene algemccne Aanmerking , die van belang

fe?il^i!fo^ isj valt 'er te maaken over de Tonnetjes der

torbefchuf. g^,jpfgQ^ Eenige Autheuren , die meer drifc
tiag der r o
Poppen. hadden , dan een na^uwkeurig onderzoek van

het Gefchapene kan gedoogen , hebben de

• voorzorgen van de Natuur in hcÊ befchikken

van zulk een huisvelling voor de Poppen, op-

gehemeld. Zy oordeelden , dat die zwakke Vaat-

jes daardoor niet alleen een. bewaarmiddel voor

uitwendig leed, maar ook eenbefchucringkreegen

voor de Winterkoude , Vorft en andere Onge-

makken van het Weer. Doch 3 indien dit het

Oogmerk van den Schepper ware geweefl: , zou

gyne Almogende Hand, iirimers , den Zyde-

Worm, die maar twintig Dagen :, en vvel in 't

beft van de Zomer, een Popje blyft, zulke

fterke digte Tonnetjes niet hebben doen fpin-

nen: tcrwyl een menigte Poppen van andere

Rupfea den Winter doorbrengt in zeer dunne

Tonnetjes of lugtige Spinzels , ja zelfs zonder

iets dat 'er naar gelykt; en de Poppen van vee-

Ie Dagkapellen het koude Saizocn verduuren 9

terwyl zy in de open Lugt hangen onder aaa

een Afdak of Geut van een Gebouw. Hieruit

a:ou men haift mogen opmaaken , dat de Nat-

tigheid^ voor de Verandering der Poppen fcbt-

• de.
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delyker zy dan de Vorfl: : doch dan komen V.

wederom die Poppen , welke bloot in de Aar- ^v^fv*

de leggen , in aanmerking : hoewel men daar Hoofd-

omtrenc ook niet weet^ hoe veelen van de-
^'^^^*

zelven wel door een te groote Nattigheid van

het Saizoen , of door een te diep gaande Vorft,

komen te fneuvelen*

Het is wel een algemeene Regel , dat de

Rupfen, die Tonnetjes maak^n , aldaar, maar

weinige Dagen na dat hetzelve voltooid is, in

eene Fop veranderen ; doch deeze Regel heeft

zyoe uitzonderingen. Men vindt Rupfcn, die,

na dat zy haar Tonnetje of Spinzel hebben ge-
.

maakt , daar in agt of negen Maanden blyven,

voor dat zy overgaan in den Staat van Pop.

Zo wy ons over het lange verblyf van fommi-

ge Poppen in die Staat verwonderen mogen

;

met meer reden moeten wy verbaasd flaaa,

dat een Infekc, 't welk Tanden heeften alle

Werktuigen tot de Spysverteering , die aan het-

zelve ook niet ontbreekt, zig vrywillig gaat

opfiuiten om een gedeelte van den Herfft , den

Winter en het geheele Voorjaar, te vallen.

De tuflchentyd van de Verandering der DePop
_ . ,. ,. T -r^ . bivft lang

Rups m een Pop, tot die van de Pop in eenofkoirm

Kapel , is ook zeer verfchillende. Sommige ^^ ^^^^^*

Poppen veranderen reeds in tien, vyftien of

twintig Dogen ; anderen niet dan na verloop

van verfcheide Maanden of zelfs byna van eea

geheel Jaar. Dit verfchil zou men kunnen toe*

fchryven aan een byzondere Eigenfchap deezer

I. Deel. XI. Stuk» G 5 lo»
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V. Infekten: wanc men weet, dat de duuring van

YXxtx ^^^ Leven , de tyd van wasdom en volwaffcn-

HooED' heid, in verfcheiderley Dieren
, grootelyks ver-

STUK fchik; maar. dat de Poppen van een zelfde

Soort van Rupfen, naar dat zy vroeger of laa.

ter tot dien Staat gekomen zyn , een duuring

hebben van eenige Dagen of van ettelyke Maan-

den , eer zy in den Staat van Kapel overgaan

;

ichynt een Wondcrfpreuk te zyn: hoewel bet

de Ondervinding beveiligt.

De fchoone Venkel Rups , by voorbeeld , die

de KoninginnePagie uitlevert , tegen 't end vaa

• Auguflus of in 't begin van September veran-

derende , zo blyft haar Pop de Winter over»

en het duurt negen of tien Maanden , eer zy

een Kapel wordt ; daar die zelfde Rups , in de

Maand July veranderende , niet meer dan der-

tien Dagen een Pop blyft. Men begrypt lig-

. telyk, hoe zeer het Leven van eenige Infcic*

ten hier door verlangd of verkort worde: want

een zelfde Infekt in de Maand July uit het Ey

gekomen In de Geftake van Rups, derft niet

onder de Gedaante van een Kapel dan in de

Maand Juny van 't volgende Jaar: terwyl, het

gene in de Mey-maand ter wereld is gebragt

,

reeds in de Geftake van Kapel vergaat in July

van het zelfde Jaar. Dus leeft een Rups , die

een Maand of twee laater gebooren is dan eea

andere van die zelfde Soort , elf Maanden ea

daar boven ; daar die andere , enkel wegens het

Saizocn , niet meer dan twee of drie Maanden

ia
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5n 't Leven blyfc. Een groot getal Maskers, V.

zo van Dag- als Nagtkapellen , zouden ons
^vjffx*

Voorbeelden van dien aart kunnen opleveren. Hoofd.

Men ziet klaar, dat in 't eerfte Geval een ^'^^^

vertraaging plaats heeft van de werkingen, die

het Infekt tot den Staat van Volmaaktheid bren*

gen , en eene bevordering of voortzetting daar

van in het laatfte. Even als men , in een on.

gunftig Saizoen , de Druiven dikwils , hier te

Lande , niet ryp ziet worden , en in tegendeel

de Tafelen, in 't vroege Voorjaar reeds, ziet

praalen met Aardbefiën, Perfiken en andere

uitgebroeide Zomervrugten , of de Schoorfteenea

en Kamers met Bloemen in 'c midden van de

Winter : zo wordt hier door de Natuur zelve

het Tydperk van der Rupfen of Kapellen Le-

ven verlangd of ingekort ; het Sterf-Uur uitge-

Held of vervroegd!

De Heer Reaumür deeze overecnkomfl; Haar uit-

„ - , _

.

_, /^ .
komen kan

tuüchen de Dieren en Plantgewaflen, die voor vervroegd

hem door niemand nog waargenomen was, o-^^^
^^

verweegende, bedagt, dat het niet kon zyn

wegens gebrek van Voedzel , dat de Poppen

dus lang in die Staat bleeven ; maar dat het

moeft zyn door een gebrek van die werking

,

welke tot de völmaaking van de Kapel, in de-

zelven, vereifcht wordt. Hy hadt bevonden,

dat zekere Poppen , gereed zynde om de Ka-

pel te laaten uitkomen, ligter waren, dan zy

in 't eerft waren geweeft. Ook was de Uit-

waafeming van eenig Vogt uit dezelven, ia

!• deeju XI. STU&. Pop.
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V. Poppen welken hy binnen een Glazen Buis

^XK^X 8^^^^^^° ^^''•^> zigtbaarlyk door hem ontdekt:

Hoofd- Dös oordeelde hy, dat in 't Geval, wanneer
wiuss^ de Verandering derzelven in Kapellen vertraagd

werdt 5 een minder Graad van Uitwaafeming

moed hebben plaats gehad , en in tegendeel

milTchien een fterkere, by 't vervroegen van

die Verandering. Op dit grondbeginzel befloot

hy, dat men, door Kooft, de Uitkoming der

Kapellen zou kunnen vervroegen of laater maa-

ken, en zelfs het Leven van alle lofekten , die

in Poppen of Nimfen veranderen , welke geen

Voedzel behoeven te gebruiken ; gelyk dat der

Torren en der Muggen , Vliegen en Wespen,

verkorten of uitrekken: even gelyk dit zelf-

de, zo lang reeds, omtrent de PlantgewalTea

is werkftellig gemaakt: neem eens het uitbroeU

jen van de Siaa en andere Moeskruiden.

édcr broei- Deezc onvermoeide Waarneemer bevondt,

^^" dat even 't zelfde plaats had in de Infekten..

Een menigte Poppen, die, volgens 'tgewoone

beloop , verfcheide Maanden in die Staat hadden

moeten blyven, door hem, in January 17345

gebragt zynde in de Winterhuizen van denzo-

genaamden s Konings Tuin , te Parys , kwa-

men fommigen in tien of twaalf Dagen, fom-

migen in drie en eenigen in zes Weeken uit.

Men hadt 'er , onder deeze laatften , die niet voor

Auguflusof September van dat Jaar in Kapellen

zouden veranderd zyn , wanneer zy aan de o-

pen Lugt bloot gefield of in de Aarde begra-

ves

varr een
waaiee
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Ven gebleeven waren. Middclerwyl moet men V.

niet denken , dat deeze verhaafting eenig na*
^xx^ÜC*

deel had toegebragc aan de volkomenheid der Hoofo-

Kapellen : zy waren zo fchoon en vlug als an- ^'*^^

ders : de Wyfjes leiden Eijeren op de gewoo«

ne manier. Den 21 November wederom Pop*

pen daar in doende brengen , kreeg hy in 't

voorde van December reeds Kapellen, die niet

dan in Mey moeften te voorfchyn komen. Dus

zou men gemakkelyk in één Jaar twee Teelten

kunnen hebben van alle Kapellen; mids dat

men de Rupfen , door het zelfde middel , haar

gewoane Voedzel op zyn tyd bezorgde.

De Heer Rkaümur erkent, dat dit Ge*

heim tegenwoordig niet zeer voordeelig fchync

te zyn: doch wie weet, vraagt hy, of het niet

t'ceniger tyd nuttig zou kunnen worden ? „ In*

s, dien men eens een nieuwe Soort van Rupfen

5,*kwam te ontdekken, die zo veel Zyde ga»

5, ven als de Zydewormen ; die gemakkelyker

5, waren op te voeden , doch waar van men

5, maar ééne Teeling 's Jaars hadt ; fchoon die

„ leefde van Bladen welke men het geheele

,j Jaar door kon vinden : dan zou men zig van

,, dit Middel bedienen, om haare Teelingen

„ te vermenigvuldigen.'* Ik voeg 'er by , dat

de Liefhebbers dus haare Kabinetten fpoedi-

ger van Kapellen kunnen voorzien: dewyleven

hetzelfde in Stoofjes of op warme plaatfen der

Vertrekken gefchieden kan: en zou het niet,

I. Deel, XI. Stuk.
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V. daar men thans de Eijeren van allerlcy Gevo-

\\\^x S^^^^ ^"^ uitbroeit.

Hoofd.' Iq allen gevalle moet deeze Uitvinding de
STUK. lud ^jej. Liefhebberen , al ware het om de aar-

LTSnït' tigheid alleen, opwekken, om deezenHeerde
gebroed. Proefnecmingen na te doen, wanneer hy ver-

haalt, hoe dat hy de Poppen door een Hen
heeft doen uitbroeden. Hy deedt Eijeren maa-

ken van Glas, en dus regte Pkilofoophifche

Eijeren , hoewel die naam aan anderen is toe-

ge-eigend. Het Ey was van grootte als die

der Kalkoenen , en , na dat hy agt Poppen aan

deszelfs Wanden hadt vaft gelymd , flopte hy

de opening met een Kurk, die egter niet digt

floot. Dit , by andere Eijeren , onder een

Hen gelegd zynde, die daar op reeds eenige

Dagen gezeten hadc , werdt wel dra met Waa-

fem vervuld : zo dat hy genoodzaakt was het

Vogt een weinig te laaten uitdampen , door het

uithaalen van de Kurk: *t welk maar weinige

Minuuten tyds vereifchte. In 't vervolg was

hy daar mede niet belemmerd: zynde de groot-

fte üitwaafeming in een Etmaal voleindigd. Vier

Dagen flegts verliepen 'er , of hy hadt reeds

een Kapel uit : den volgenden morgen vondt

hy vier andere Kapellen in hetEy; één 's daags

daar aan , en twee kwamen niet te regt. Die

in het Suikerglas gebleeven waren, veran-

derden niet voor den veertienden Dag: zodat

het uitkomen der Kapellen hier door tot een

der-
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derde van den gewoonen tyd was vervroegd : \\

Hoe veel zou dan het Uitkomen niet wel ver- '^^y^^y

vroegd kunnen worden van zulke Poppen , die Hoofo.

anders Weeken en Maanden in die Staat blyven? ^^'^*

Doch onze Waarneemer verbeeldde zfg, dat

de Warmte van een broedende Hen te fterk

ware voor eenige Poppen , inzonderheid die ^

van Muggen en dergelyken, met welken het

zyn Ed. niet gelukt was.

Om nu te onderzoeken, of men op derge- Haar Litk».

lyke manier ook hec Leven der Infckten ver- ^aagddo«K

langen en de Voortteeling uitftellen kon : het^"^'^^

welk, in den eerden opflag, een wenfchelyker

zaak fcheen te zyn: kwam aanftonds het tegen-

flrydige in aanmerking. Men moed de Koude

te baat neemen , en houden de Poppen in een

geduurig Winter- Saizoen. Reaumür plaat-

fte 5 ten dien einde , eenige Suikerglazen met

Poppen, die met Kurk waren toegeftopt, ia

een Kelder* Drie der fchoone Rupfen van de

Wolfsmelk ondergingen dus de Proefneeming,

Zy waren in 't midden van Auguftus des Jaars

1733 in Poppen veranderd : en de Kapellen

moeften 'er, volgens 't gewoone beloop, niet

laater uitkomen dan in 't begin van July 1734;

dat is omtrent een Jaar na dat de Rups was

geboren. In January 1734 hadt hy ze 'er in

gebragt, en bevondt de Poppen , den 15 No-

vember nog in de zelfde Staat. Toen haalde

hy ze uit de Glazen , om te zien of zy nog

wel leefden , en daar was geen gebrek aan : zy

I. D££L. XI. STUK« be«
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V, bewoogen haar agterfte , op de Hand, zeer

XXxlx"
vlug. Vervolgens daar weder in gezet, bevon»

tJooFD* den zy zig io Auguftus 1735 nog onveran*

STf^- derd (*).

„ Zie daar dan ('t zyn zyne Woorden ,) het

„ Leven der lofekten een Jaar verlangd ofeens

5, zo lang gemaakt, dan het anders zou ge-

5, weeft zyn : maar hoe veel zou haar Leven

5, nog wel daar boven verlangd kunnen wor*

5, den? Dit zal het vervolg der Proefneemin-

5, gen ons leeren. Alles fchynt, niettemin

,

„ famen te loopen, om ons te doen denken,

„ dat haar Leven nog verfcheide Jaarcn meer

3, kan uitgerekt worden , en mooglyk meer

5, Jaaren , dan wy zouden durven onderfteU

„ len"

!

Men hadt nog alle voordeden niet in agt

genomen tot deeze Proefneeming. De Poppen

hadden te lang het zagte Klimaat genooten.

Men konze gebragt hebben in een Yskelder,

alwaar de trap van Koude niet alleen grootcr

maar ook geftadiger was. Ook hadden zy een

muffe

f*) Deeze Poppen waren derhalve tv/ee winters üvergeblee-

v«n: doch men heeft hier in Holland bevonden, dn fommi-

ge Poppen , van de genen die gewoonlyk in de Aarde een Win-

ter ovcrbiyveu, aatuurlyk niet all ee^i twee , maar zelfs drie

Winters overgebleeven , en dan eindclyk , op den gewooneii

tyd des Jaars , in volmaakte Kapellen veranderd zyn, zonder

dat men eenig middel daar toe gebruikt hadt : zynde andere

Poppen van de zelfde Teelt, in 't zelfde Saizoen en de zelfde

bewaarplaats , na dtn ccrften , anderen na den tweeden

Wint^* uitgekomen.



I

D E P o P P E N. I13

muffe Rcük aangenomen ; doordien het Suiker* V.

glas te digt was coegeftopt geweeft, dat een XXXIX*
weinigje gemeecfchap moet behouden met de Hoofd-

Buicen-Lugt. Dit gaf hem aanleiding tot nieu-
^'^^^*

we Proefneemingen.

35 Den 12 Juny (zegt syn Ed.) heb ik in de

5, Kelder Poppen ,doen brengen , die den zelf-

5, den Dag eerft de Huid van Rupfen hadden

5, afgelegd. Deeze Poppen waren van de zelf-

5, de Soort als die ik door een Hen had laatea

5, uitbroeden, waar onder fommigen in vier>

3, anderen in vyf Dagen uitgekomen waren,

,, en veranderd in Dag»KapelIen. Om kort te

5, gaan , het waren van de genen , die in de o-

,3 penLugt, en in het gewoone Saizoen , maar

„ veertien Dagen blyven in de Staat van Pop.

33 Die in de Kelder geplaatft waren, zyn Pop.

5, pen! gebleeven tot in 't begin van Auguftus.

5, Kapellen , derhalve 5 die onder de Hen maar

5, vier of vyf Dagen in haar bekleedzel van

53 de Pop bleeven ; die in de open Lugt , op

3, 't meed, veertien Dagen daar in gebleeven

33 zouden zyn; hielden het in de Kelder byna

5, twee Maanden uit, en wie weet hoe veel

33 langer nog zy het uitgehouden zouden heb*

5, ben , indien zy in een kouder Lugt 3 gelyk

„ in die van een Yskelder, hadden geplaatft ge-

3, weeft/*

. Na dat Reaumür verder, als in 't voor- Hetverian.

bygaan 3 overwoogen heeft 3 door welke manier, fe" en der

die van verlanging of verkorting des Leeftyds, ^hcTyj^^^^^

h Deel. XI. Stuk. H d@
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V. de Infekten het meefte bevoordeeld zouden

XXXlx'
^^^"^^^'°

» ^^ ^'S als het laattte meed begunfti-

HooFD-* gende verklaard hadt : gaat zyn Ed. dus voort.

STUK.
^^ Niettegeollaande al wac 'er in deeze beden-

^, kingen waar kan zyn , zouden wy gaarne
^

5^ wenfchen hec Geheim te hebben, om het

„ Leven der Menfchen zo wel te kunnen ver-

5, langen of uitrekken, als dat der Kapellen.

5, Die zulk een Geheim bezat, was zekerlyk

5, meefter van de Schatten der gchcele Wje-

55 reld ! Zou men niet mogen denken , dat de

„ nafpooring van hetzelve tot de Herfenfchim-

„ men te betrekken ware? Ten minfte zal het

^, blyken; dat al het gene gezegd is van hec

„ Tydperk , welk de Natilur voor het Leven

„ van ieder Dier gefteld heeft ; van dien nood-

yj lottigen Eindpaal, welken men niet paflee-

„ ren kan ; al te los en al te algemeen geop-

3, perd zy: dewyl thans is bcweezen, dat het

3, Leven van eenig Dier, of van eenig Infekt,

. 3, niet bepaald was tot eenige Maanden of een

5, Jaar tyds , dan, tot dat men het Middel uit-

3, gevonden heeft, om dien Eindpaal twee,

5, drie , en meer Jaaren voor uit te zetten.

3, Eindelyk, na dat het wel klaar en duidelyk

3, is beweezen, dat een Rups Jaaren lang ia

5, haar Eytje kan blyven, zonder daar in te

„ groeijen en zonder daar in te vergaan; moec

„ het geenszins onmooglyk voorkomen, datzy

3, 'er Eeuwen lang , en verfcheide Eeuwen

„ agtereen, ia blyve; en het gene wy gezien

py heb*
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3, hebben mooglyk te zyn ten opzigt van de V.

;, lofekten , moet even 't zelfde fchynen in vvvr
v*

3, de grooter üiercn. Hoofd.

Wy hebben gezien f , hoe de Heer R e a ü- ^^^'^^'

MüR een Middel had uitgevonden, om de Ei- ^ne^vL^nii^^

jeren van 't Gevogelte lang verfch en goed te^jl^^^^^f^f

houden , door het uitkomen der Pullen op ge-

lyke manier te vertraagen; en dit niet alleen

eenige Maanden , maar zelfs een geheel Jaar.

Het Middel beftondt in dezelven te beftryken

met een Vernis en ze dan neer te zetten en te

houden op een koele plaats. Dit zelfde Mid-

del , dat hem voorkwam miflchien tot verlan-

ging van het Leven der Menfchcn te kunnen

dienen; als wordende weezentlyk van deHot-

tentctten en Amerikaanfche Wilden gebruikt,

om zig tegen de Ongemakken van het Weer

te beveiligen ; is door hem ook op de Poppen

in 't werk gefield. Hy beftreek de Poppen

met eene oplofliog van Gom-Lak in Wyngeefl,

vermydende wel zorgvuldig de Stippen , als die

haar tot de Ademhaaliog, onontbeerlyk, noo-

dig zyn. Uit zodanige Poppen , die voor '£

overige op de gewoone plaatfen gehouden wer-

den, zyn de Kapellen eenige Wecken laatcT

Uitgekomen , dan uit Poppen van de zelfde Soort,

die niet met Vernis beftreeken waren. De ei«

gentlyke werking van die Middel beftaac in het

beletten van de overtollige üitwaafexning der

Vogten.

I. Deel. XI. Stuk. H 2 XL. HOOF^.
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Afdeel.
XL.

Hoofd-
stuk.

XL. HOOFDSTUK.
Befcbryving 'van de Eigenfchappen rfer Kapel.
LEN ia 't algemeen, en haare "üerfchillendhe'

den ; als ook de uit- en inwendige Deelen en die

der Voortteeling in '? byzondevj meejl volgens

de nieuwe Waarneemingen van den Heer db
Geer, inzonderheid ten opzigt van de Lugt-

gaatjes of Stippen , door hem ontdekt. Voorts

de onderfcheiding en Verdeeling der Kapellen,

volgens Reaümür^ RoESELeaLiN.

TToe dat de laatfte Verandering der Infekten

*-•*• van dezen Rang,dat is die der Poppen in

K A p E L L E JN 5 gefchiedt , heb ik te vooren reeds

» Zie *t IX. befchreeven *. . Wy zullen dan nog? maar agc
^ 'T" f T f^

tiadz. 47, geeven op de Eigenfchappen der Kapellen in *c al-

gemeen , voor dac ik overgaa tot de befchou-

wing van derzelver menigvuldige Soorten in 't

byzonder.

Uaam. Men plagt, weleer , deeze Infekten in 't Ne-

derduitfch Vlinders ofUilen te noemen ; paffende

de eerfte benaaming toe op de Dag- de ande-

re op de Nagtkapellen, gelyk fommigen nog

heden doen (f). Zy werden evenwel , al,van ouds>

Ca

(t) Zïe" aangaande de benaaming van Vlinders het Werk

van S E p p , aangaande die vaa Uilen het Vierde Deel van
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CapeUekens geheten , volgens Aldrovandüs, V.

of Botervliegen , en in Vlaanderen Boterfchyte; '

^^^
*

gelyk de Engelfchen 'er, vry algemeen, den Hoofd-

naam aan geeven van Butlerflies^ hoewel fom- ^"^^^^

migen ze ook Souls dat is Zieltjes noemen , mis-

fchien van t' Griekfch woord ^\)yj^oï '^•oyji^^^l

de gemeende benaaming deezer Infekten was.

Mooglyk heefc men die van haar fnel vliegen

of van de Verandering uit een loggen kruipen-

de, in een vluggen Staat , afgeleid. De oorfprong

van den Latynfchea naam yPapüio ^is duifter ; maar

de Italiaanen en Franschen hebben dien 3 met wei-

nig verandering, nagevolgd, noemende de eer*

ften het Mannetje Parpaglione , het Wyfje P^r-

paglia ; de laatflen die beiden Papillons , de Spaan-

fchen Maripofa , de Polakken Moiil , de Hon-

gaaren Loiioldeh De Duitfchers geeven *er fom-

tyds den naam van Zweyfaker en Molken -teh

Ier , fomwylen dien van Pfeiffholter en ook van

Sommervogelin of Zomervogeltjes aan ; gelyk

fommigen haar ook in Tag , Abenden Nachtw»

gel onderfcheiden, waar onder dan eenigen zyn

die zy Scbaben^ dat is Motten of Mot-Uiltjes,

noemen, 'c Woord Schmetterling wordt , by hun ^

ook wel gebruikt. Ik geef 'er met de meefte

Liefhebbers in ons Nederland , in 't algemeen ^

den naam aan van Kapellen^

Welke Infekten wy hier op 't Oog hebben y ^chmn^

is iedereen, ten minfte gedeeltelyk , bekend. De ^^ '

Kinderen vermaaken zig dikwils met de Kapek

len, die hun in de Zomertyd voorkomen, na

I, DïELt XI, STUKt H 3 t^
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V. teloopeo en te vangen: want, behalve dat ec-

^^Xlf^*
nigcn verrukkelykfchoon zyn , heeft hetMenfch-

Hoofd- dom, in 't algemeen , van haar dien afkeer niet,

STUK. 2ls van de Rupfen : hoewel daar onder ook vee-

len, wegens haare fierlykheid , wel dubbeld be*

fchouwens waardig en ver van affchuwelyk zyn.

De Geftalte der Kapellen , inzonderheid der

Ooft-en Weftindifche , die vs^y kennen, heeft

een byzondere en onvergelykelykeSchoonheid

,

wegens de fchikkiog en luifter der Kleuren , die ia

fommigen den fterkften Goud-enZilverglans tar-

ten^of het Oog doen fchemeren, wegens den fchit-

terende Gloed vanHemelsblaauw, Geel, Rood,

Purper , Roozekleur of Groen sfommigen met een

Weerfchyn , die oaverbeeldelyk is ; anderea

niet een mengeling zelfs van gemeene Kleu-

ren , die zeer fraay ftaat. Ik wil nu niet in 'c by-

zonder fpreeken , van de genen die op eea

donkeren of flaauwen Grond zeer fierlyk ge*

oogd en als geveofterd zyn
, gelyk de Paauw-

Oogen , Atlas, en die welke men Spiegeldraa*

gers noemt, noch ook van veele anderen.

Verfchil
^^ ^'^ ^^"^^ ^^ '^ zonderling, dat. men, gelyk

der Rupfen de Heer Reaumur reeds opgemerkt heeft,
en Kapellen

, ^ , ,^ ^
'

ten dienop-geene overeenkomit, byna, vindt, tuüchen de
^'^^^'

fchüonheid der Rupfen en Kapellen. Het is be-

kend , dat zeer leelyke , bruine , graauwe , zwar-

te Rupfen , dikwils Kapellen uitleveren die heer-

lyk gekleurd zyn : terwyl de Kapellen van fier-

lyk getekende Rupfen niets fraays vertoonen.

Wat bcvalligs is 'er, by voorbeeld , ia die ruige-

Beer*
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Beer- Rups, dat de fchoonheid van haare Kapel V.

zou evenaaren , en hoe weinig beantwoordt de ^^^^^^u

gemeene Kleur der Witjes die van haare Rup- Hoofd.

fen op de Kool aazende (f). Men vindt even- ^^uk.

wel fchoon getekende Rupfen die zeer fierlyke

Kapellen voortbrengen; gelykde Venkel-Rups,

die van de Wolfsmelk , de Liguder , Jasmyn ea

Oleander Ook zyn 'er eenige weinige Kapel,

len, die nagenoeg de zelfde Kleuren hebben als

haare Rupfen. Be Aalbeflen Rups, die onder

de Spanrupfen behoort , en het Lyf wicagtig ,met

zwarteVlakjes zeer fraay gefpikkeld^aan de enden

en op^zyde hoog geel getekend heeft, levert

immers het bekende A'jlbelTen-Kapelletje uit , '

dat van dergelyke Tekening is. Zo onthouden

zig op de Eiken ook Rupfen , die zeer fraaye

Schuitfwyze Tonnetjes maaken
,
groen zynde en

geel ge{lreept;en het INagtkapellerje , daar uit

voortkomende 5 heeft een dergelyke Kleur.

De oirzaak van die Kleuren, evenwel is in Het Meel.

de Rupfen geheel iets anders dan in de Ka- dfr wfel^en

pellen. In de eerftgemelden fchynt het een

Vernis te zyn , waar mede de Huid gekleurd

is, ten mintte lydt het niets door het aanraaken •

daar al die Schoonheid der Kapellen door enkel

aaniaften of behandelen, hoe zagt en voorzigtig

ook gefchiedende 5 in veelen geheel verdwynt.

De

(t)Zo dat het g«heel mis is , t' geen Aldrovandus rm
de Kapellen in 't zlgQmteu zegt. :fervent^ueip/i cokrem Eruc^^

rum e qulbus ortumfuum duxér^^ De Infectis Lib. 11^ Cap. ï^

I. DEEL. XI. STUK» H 4
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V. De Meelagtige Stofjes , die aan de Vingers
Afdeel. j^ieeven , wanneer men de Kapellen gevat hcefc

,

Hoofd, j^ die zy veelal door de fchuuring en wryving
STUK. der Wieken tegen eikanderen of tegen iets an-

ders kwyt raaken, mee het Mikroskoop onder-

zoekende , heeft men ontdekt de oirzaak tezyn

van die Kleuren; zoowel van de beftendige als

van de veranderende in de Weerfchyn-Kapellen.

VeeleAutheuren hebben 'er den naam van Pluimp-

jes aan gegeven, om dat zy zigöls met een deeltje

vertoooen, doch R e aümür noemtze Suhiib-

f Ecailles hctjes f. Gcen van beide die Benaamingen is

volkomen eigenden mooglyk zou die van Pluis^

jes meer met de algemeeoe Vertooning over-

eenkomftig zyn,

geiykt naar Jq dc Klaffe der Infekcen heeft Linn/eus,
Pons,

uit aanmerkinge van deeze Pluisjes , aan die tot

deezen Rang behooren , derhalve , ook in 'c

Latyn den naam gegeven van Lepidoptera , dat is

. Schubvleugelige ; doch om de gemelde rede-

nen , en niet tot het uiterfte willende over-

gaan 3 van ze Stofvleugelige te noemen ; dewyl

het eigentlyk geen Stof is, dat de Wieken der

Kapellen bedekt: gebruik ik de benaaming van

Dons vLEüGELiGE lofekten 5 voor die van

2:1e het IX.
d^^2:en Rang f ; dewyl zy de Wieken metMeeU

Stuk, agtige Schubbetjes gedekt hebben, die zig, op 't

Oog, als Dons vertoonen. Door Dons, weet

men , worden de Kleine Pluimp'jes van Zwaanen

en ander Pluimgediert verdaan ; naar welken

deeze Pluisjes , met het bloote Oog of door

nieq
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niet zeer (lerke Vergrootiog befchouwd zynde , V,

wel wat 5 en immers meer dan naar Schubben ^^^^,^^^

of naar Stof gelyken. Hoofo-

Het gaat, hier niede^ als met de meefte ^*^'^"^*

Werken der Natuur; zodanig, dat menzenieteige^jfyif

ligt tot eene byzonder uitdrukking kan bepaa- ^^^-^.^lê^^^

Jen, Welkeen oneindige verfcheidenheid vindt pj^^

men niet in de VilTchen : !ioe groot een ver.

fchil 5 (om by de Infekten te blyven,) in die

Werktuigen , welke io 't algemeen den naam

van Sprieten voeren ? Daar is , in de gedaan-

te van deeze Pluisjes, een zo aanmerkelyk ver-

fchil y dat R E A u M IJ R zelf , dieze altemaal

Schubbetjes noemt, bekennen moeft, dat men

aan eenigen beter den naam zou geeven van

Haairtjes, ten minde aan die, welke lang,

dun en tevens fmal zynde, het end niet plat-,

maar in twee of drie Haairtjg^ uicloopende , en

als gefpleeten hebben ; waar van hy, onder an-

deren, eenigen in Plaat vertoont (^). En, de-

wyl de allerbreedften zelf een klein Steekje

hebben , dat aan de Schubben der VilTchen of

van andere Dieren, in 't algemeen , ontbreekt^

zo fchynt de benaaming van Pluimpjes, hoe

Schubagtig fommigen , voor 't overige , zig

vertoon en, eigener dan die van Schubbetjes te

zyn; waarin ik de gedagten van den Heer de
Geer

(*) Mem, des Inf, T O M. I. i. Part. P L, VI !• Fi^, 33 j

34, 35.

I. DEEL. XL Stuk. H 5
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V. Geer met de mynea byna overeenkoraftig

Afdeel. vindC*>

Hoofd- Door cene naauwkeurige befchouwing met
^ STUK, h^c Mikroskoop , waar van veele Autheurea

Ihmendr'^'f^^^ w^^'^g^'^^^'^^ hebben, komen de meeftea
^sn figuur yQQj. 3ig dunne Plaatjes » fommigen byna zo
eo grootte. '' o j

PLLxxxvi^^^^^d als lang, aan 't breedfte end, veelal,

•^^* ^* Tandswyze ingefneeden , en Ibmtyds ook rond;

aan *t anderen end of fmal en puntig uitloo.

pende , of met een Steekje ais gezegd is , dat

eenigermaate voortloopt in het Plaatje , even

als in de Pluimen. Veelen van deeze Schub-

betjes gelyken, in 't ruuwe, naar de Afbeel-

ding vm een Tulp, eenigen naar Paletten van

het Kinderfpel. Men vindt 'er, die tot zeven

^ en agt, ja tien, twaalf en meer Tanden of in-

fnydingen hebben , tegenover het Steekje of

Puntje, waar mede zy in de Wiek worden in-

geplant. Eenigen vertoonen zig als driehoekige

Plaatjes, waar van het breedfte end alle de ge»

melde verfcheidenheden heeft. Sommigen zyn,

over de geheele langte , gegroefd , doch in de

meeden loopt een Naad, die als een verlan-

ging van het Steekje is , door 't midden van

ieder Schubbetje ten einde uit. Ook verfchil-

len zy in grootte ongemeen, niet alleen inde

zelfde, maar inzonderheid in verfchillende Ka-

pellen ; gelyk uit Fig. i van P L a a T LXXXVI.
en derzelver verklaaring blykt.

Dec^

(*) Mm^ Tom. !• Mem, 2, p. 6^*

^
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Deeze verfcheidenheid van figuur der Schub- V.

betjes of Pluimpjes , (hoe menze dan wil dog- -^^^eel.

men ,) heeft niet alleen in byzondere Soorten Hoofi>.

van Kapellen 5 maar zelfs, en byoa altoos , in ^^^^*

eene zelfde Kapel plaats : doch op het grootfte

gedeelte van de Wiek, en 't welke een weinig

af is van den rand ^ zyn zy van ceoe zelfde

figuur 3 en leggen in eene verwonderlyk nette

Schikking. De ryën loopen evenwydig 5 eo

fchoon de Schubbetjes weinig of nicc over cl-

kander heen fchieten, is doch het Puntje of

Steekje eenigermaate door het end der laager

geplaatile Schubbetjes bedekt: want men moet

weeten, dat zy zodanig leggen, dat haar (trekking

van de Geleding der Wiek opwaards is. Dit

doet de Oppervlakte der Wieken zig in de mees-

te Kapellen, wanneer zy onbefchadigd zyn ca

men dezelven met een flaauw Vergrootglas be-

fchouwt , als van Kamelot vertoonen : doch in

fommigen zyn , tuflchen deeze Schubbetjes,

nog van die Haairagtige Pluisjes ingeplant, hec

welk de Oppervlakte Fluweelagtig ruig maakt.

Men vindt 'er ook, die aan den rand der Wie-

ken een foort van Franje hebben , dewelke uit

driekantige Schubbetjes beftaat.

Dat de gemelde Pluimpjes de eenige oor.

zaak van de Kleur der Kapellen op de Wie-

ken zyn, is niet alleen daar uit blykbaar, dat

men , wanneer zy 'er afgeveegd of afgefleeten

zyn 3 de Wieken byna gantfch doorfchynende

vindt; maar ook daar uit, dat men de verande.

L DEEL, XI. STUK. nng
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¥. ring vaa Kleur in de Duitfche Weerrchyn-Ka-
Afdesl.

p^.{|en, wier eene Vlerk zig, in zekere plaat*

Hoofd- ^ing tegen 'c Liehc , graauw , de andere He-
4TÜK. mclfciiblaauw vertoont, thans ook verzekerd

is 5 alleeolyk af te hangen van Pluimpjes vaa

deeze Kleuren ^ op ryën beurtlings , en zoda-

nig fchuias tegen elkander geplaatft, dat fom-

tyds de eere fomtydsde andere zigtbaarzyn (*><,

HaaiiMie- Ik heb van dit Dons der Kapellen eerft

?^* moeten fpreekeo, om dat hetzelve aanleiding

g^egeven heeft tot de benaaming van den Rang

der Donsvleugelige Infekceo; als ook^ om dat

de Wieken haar allermeefc van de Rupfen

ooderfcheideD. Zy hebben 'er vier » welke ia

de meeden dienen om re vliegen; doch haare

manier vao vliegen is zeer verfchillende , ia

fommigen vlug , in anderen iog en traag,

^

Baar dat de Schepper dit goed gevonden heeft.

De Dag - Kapellen 5 in 't algemeen , die met

zeergroote Wieken zyn voorzien ^ vliegen wel

vlug > doch niet ineen regte lyn, gelyk de

meeile Vogelen en andere Infekten , maar met

allerley daaiiogen en verheffingen of fprongea

open neer, het welkze dikvvils zeer moeielyk

om te vangen maakt. Dit is het ook, hetwelk

haar merkelyk befchut tegen de vervolging vaa

bet Piuimgedierc, voor het welke zy een lek-

ker aas zyn. Men ziet de Zwaluwen dus dik-

wils

(^) zie zulks duidelyk en door ilerkc Vergrooting aange-

weczen in 't Werk van L ede R M U L JL E R, Neiu. i;^^

\
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wils miffeD, wanneer zy opeene vliegende Ka* V.

pel toefchieten ; doordien dezelve de (treek
Afdeel,

van haaren Koers ontduikt. Wat de Nagtka- Hoofd»

pellen aanbelangt; onder dezelven zyn'er vee- stc^-

len , die men niet ligt , dan door het opkwee-

ken der Rupfen , of uit de gevonden Poppen

,

magiig wordt: 'c zy dat die weinig vliegen:

\ zy dat zulks alleen by Avond of by Nagt

gefchiedt. Daar zyn zelfs Wyfjes Kapellen,

die in 't geheel geen of maar zeer kleine Wiek-

jes hebben, en dus tot vliegen geheel onbe-

kwaam: het welk ook te denken is^ dat veele

der andere Nagtkapellen zyn.

Onder de Geftalte van Rupfen hadden dee- Lev^ens^

ze Infekten een grove en vafte Spyze, gelyfc"^^^^^^^'

de Bladen der Boomen of Planten, of zelfs de

Schors en het Hout, gebruikt; den Staat vaa

Foppen hadden zy, en fommigen Maanden

lang> gelyk gemeld is, als flaapende doorge-

bragt: du gevleugeld, en in volkomenheid op

het tooneel verfchynende, zou men mogen

denken , dat zy eerfl: regt begonnen te leeven

,

€n dos ook byzonder eenig Voedzel noodig

hadden. Men vindt 'er, ondertufichen, vee-

len, inzonderheid onder de Nagtkapellen 5 die

in 't geheel niets fchynen te nuttigen , en het

is ten hoogden waarfchynlyk , dat zulke Dag-

kapellen , die den Winter overblyven en zig

alsdan hier of daar verbergen , ten minfte ge.

duurende datSaizoen ook niets gebruiken. An-

derzins moeten zy iets uit de Bloemen zuigen,

1. Deel. XI, stuiu de-
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Taaiheid

van Leven

V. dewyl zy die opzoeken en van de eene op de
Afdrèl. Qj^jerc vliegen, of ook milTchien van het Sap

Hoofd* der Bladen , of van de Daauw , die op dezel-

fiTüK* ven legt , iets nuttigen. Het fchynt dat de

VoorcteeÜDg het hoofdzaakelyke oogmerk is,

waar toe zy in de Wereld komen ; gejyk vee-

len ook, zo dra dezelve is volbragt, wel dra

flcrven.

Wy hebben de taaiheid van het Leven der

Rupfen , onder de Lugtpomp , in aanmerking

genomen , en gezien hoe de Poppen , zelfs on-

der Water, en zekerlyk in de Aarde , Ademhaa-

len: terwyl een ligte drukking hun beiden

doet derven. Met verwondering heb ik, meer-

maaien 5 in de Kapellen opgemerkt , hoe lang zy

,

aan een Speld gedoken zyndcjin 't Leven bly-

ven , niet alleen , maar hoe fommigen zelfs vaa

vooreu met een heete Speld of Naald geprikt,

niet gemakkelyk dood te krygen zyn. Men

is , in 't algemeen , zeer gereed met te zeggen , dat

de oorzaak daar van zy , dat het Hart zo moeie-

lyk te treffen is. Dit brengt onkundigen in

verbeelding , als of de Kapellen een dergelyk

Hart hadden als de Viervoetige Dieren en de

Menfchen ; doch ik vind , dat aanmerkelykis,

by de naauwkeurigfte Waarneemers geen de

minde Afbeelding van het Hart der Kapellen

,

en in de Rupfen hebben wy gezien , hoe zeker

Kanaal , langs de Rug loopende, en zig,op 'c .

meede , als een Slag- ader vertoonende , voor

f siadz. 5 1 . het Hart gehouden wordt *. De Knobbeltjes ,daar

aaa
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aan door Malpigkius waargenomen , en v.

voor een fchakel van Harten aangezien , zyn door -^^^eeu

R E A ü M ü R ontkend , en het heeft my toege- Hoofd-

fcheenen, dat men het Rugge Mtrg weleer stuk.

daar mede verward heeft in de Rupfen. Hoc

weinig het Hart van den inlandfchen Rhinofter-

Tor , en zelfs dat der Byën , naar de gewoo-

ne figuur van een Hart gelykt , kan men by

SWAMMERDAM (*) Cazieu, HARViEüS

erkent , dat het in veele Infekten naauwlyks,

zelfs met een Vergrootglas, is te vinden» Het

uiterfte, waar toe meM in 't algemeen kan ko-

men 5 is door redeneering vaft te ftellen , dat

zy allen een Hart moeten hebben, of iets dat

daar voor verllrekt (f). Maar wat grond is 'er

voor deeze Gevolgtrekking ? Wy zien wel,

dat 'er een Omloop van Vogten plaats heeft ia

de Rupfen; wy befluitenmet reden, dat 'er die

ook moet zyn in de Kapellen ; doch , of de be-

weegende oorzaak daar eveneens zy als in de

Viervoetige Dieren , zou ik grootelyks twyfeK

ggtig (telIen.Ten mtnfte, indien het zulk een ovgr-

iangfe Buis ook in de Kapellen mogt zyn , dan

hadt men geen reden om te denken, dat het

Hart door de doorfnyding van hetBorftftuk inde

langte meer getroffen zou worden , dan door

den Kop van het Borftfiuk en dit van het Agter-

lyf

(*; B^hel der Natuur, Tab. XXX. Fig. 7 & Tab. XIX»

(t) lis faut donc, qu'iis ayentou iin Coeur ou quelque chofè

dequivalent. LESSERpar Lyoj^nüx Tom. il, p, ^i,

I, De£l, XI. Stuk,
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V. lyf af te fnyden in de levendige Kapel. De
Afdeel. proefneeming van Sepp, op die van de Li.

Hoofd, gufter-Pylftaart, welke dus de taaiheid van der-

STUK. zelver Leven aantoont (*') , bewyO: oo^< tea

overvloede, dat het Natuurlyk of Werktuiglyk

Geftel, in deeze Infekten, meer met dat der

Kikvorfchen en dergelyke Dieren moet over-

eeokomllig zyn , welke nog eenige Uuren

zwemmen na dat het Hart hun is uit het Lyf

genomen ^|); zonder dat men daar uit ligt be.

fluiten zal ^ dat de Dierlyke beweegingen in de

zodanigen fterker zyn dan in de Viervoetige

Dieren of Menfchen (§).

Dat 'er Mannetjes en Wyfjes onder de Ka-

pellen zyn , is een algemeene Regel. In vee-

len heeft eenig verfchil det Sexen plaats in de

Kleur der Wieken ; het welk in fommigen vry

groot is en alsdan mooglyk dient , op dat de

eene Sexe de andere zou kennen : gelyk mea

dus, onder de Befchaafde Natiën , het Man- en

Vrouwvolk, in den eerften opflag, aandeKlee-

deren ooderfcheidt. Maar , gelyk 'er onder

ons veel nader Kenmerken daar toe zyn ; zo

hebben ook fommige Kapellen een aanmerke-

lyk verfchil in de figuur der Sprieten , en,

in

Verfchil

€er Sexe.

(*) SepF, III. Stuk. j. Verhand. van de Nachtvlinders^

bladz. 17.
.

(4.) Zie het Vr, Stuk deezer Natuurt. Hlftorle ^ bladz.

245.

.{$) De onderfcheiding ran motus Animales ^ Vitales ^ AV*

turak'^i is bekend. Ne Sutor ultra Crepidam.

(
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in 't algemeen , zyn de Wyfjes dikker en van V.

agteren (tomper dan de Mannetjes 3 dat egter
^^^^^l.

duidelykft waar te neemen is in de Nagtkapel- Hoofd-

len, waar onder men 'er vindt, die eens zo ^^^'^'

lang zyn en dik naar evenredigheid.

De Mannetjes zyn naauwlyks uit de Pop ge» ' Paarmg. 1

komen en tot vliegen bekwaam, of zy zoeken ^^'

^^^f/^*

oogfchynlyk de Wyfjes op, om die ce bevrugt

ten: want de Wyfjes, opgevoed zynde in een»

zaamheid , leggen wel Eytjes doch daar komen

geen Rupfen uit; zy zyn onvrugtbaar, ge-

lyk men 'er ook veelen onder de anderen

vindt, die door de Kleur gemakkelyk te onder-

fcheiden zyn. Men keeft in veele Nagtkapellea

waargenomen , dat zy het Lyf nevens elkander

plaatzen , en dan de agterfle deelen te famenvoe-

gen ; het welk een byzondere manier van Paa«

ring is , met Letter a in Fig. 2 aangeweezea^

Het Mannetje , dat dikwils aan de regter zyde

is, bedekt met zyne Wiek een gedeelte der

Wiek van het Wyfje, en de Paaring duurt,

fomwylen, een half of geheel Uur lang. Zy

hebben die maar eenmaal noo Jig , en gaan, korc

daarna, aan het Eyerleggen. Anderen, gelyk

de Zydeworms Kapellen , voegen zig in eea

regte lyn , Gat tegen Gat , aan één , en bevvee-

gen middelerwyl de Wieken, met verfcheide

herbaallngen, zeer vlug: daar de meeden , vol-

gens Rëaümür, zig, geduurende de Paa-

ring, zeer (til en byna onbewoogen houden.

Men vindc 'er veelen, waar van het Wyfje,

U D£EL» XI. STUK, I op
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STUK.

V, op de wyze derViervoetige Dieren en Vogelen,
Afdeeu jqqj. i^ej. Mannetje gedekt wordt , zodanig dat

Hoofd, de Wieken byna op elkander fluiten , en de

beide Kapellen zig als eene , die twee Koppen

heeft 5 of dat van het Wyfje niets dan het Agter-

lyf zigtbaar is, vertoonen. In eenigen maakt

het Lyf van 't Mannetje , met dat van 't Wyf-

je , een hoek , die fomtyds fcherp is of klein-

der dan regt , fomtyds regt of in de Winkel-

haak, fomtyds grooter of ftomp, gelyk men

'c noemt : zie de Afbeelding b , welke de Paa#

ring der St. Jans-Kapelletjes vertoont. Veele

Wyfjes fchynen de Mannetjes, door de op.

ligting van haar Agterlyf, als aan te lokken

,

of ten minde zig gereed te houden tot de Paa-

ring; blyvende in dit pofluur, met het Agter-

fle fomtyds tot by den Kop oragekromd. Uu.

ren ja Dagen lang, indien 'er geen Mannetje

zig openbaart.

De Paaring der Dagkapellen heeft eenigenog

meer aanmerkelyke byzonderheden. Men ziet-

ze, met elkander, het Minnefpel reeds al vlie-

gende beginnen in de Lugt. De eene vervolgt

beurtlings en fchynt dan wederom te vlugtea

voor de andere; het welk de Vertooning maakt

van een Gevegt ; doch waar toe deeze Infekten>

als volkomen weerloos gebooren zynde, geen

Wapenen hebben. In de Herffl: gebeurt die

zeer dikwils , en dan ziet men , na dat dit Spel

eenigen tyd geduurd heeft, een van haar bei-

den, dat het Wyfje is, zig als vermoeid op

ce-

Haat Min
neipel.
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eerigBlad , of elders, neerzetten, en het Man- V^

fietje , na verfcheide huppelingen , om het 00- xu^
genblik te treffen, wanneer zy de Wieken neer- Hoofd-

flaat, eindelyk zig daar op begeeven. Alsdan ^™^*

haakt ^fg het agterfte van zyn Lyf, door om-

kromming, aan dat van 't Wyfje^ het welk,

tevens de Wieken weder overend zettende,

dus het geheele Lyf van 't Mannetje als om-

vat ; zo dat men niet meer dan het Borflftuk en

den Kop van 't Mannetje kanjzien : maar de Kop-

pen zyn regtftreeks van elkander af geplaatft

;

dat is 5 om zo te zeggen , de Kop van de een

naar 't Ooden, en van de andere naar 't Weften.

Eenige Dagkapellen vindt men, die zig, geduu*

rende de Paaring , in een andere plaatzing houden

:

zy raaken elkander niet dan met het Agterfte van

haar Lyf; de Buiken zyn naar elkander toege-

keerd en zy houden zig , elk in 't byzonder , mee

de Pooten aan een Steekje Gras of Bloem vaft.

Men zou zeggen , dat zy , in dit geval , plei-

zier hadden om elkander aan te kyken. Men
vindt 'er, die dus aan elkander blyven zitten,

niettegenftaande de Bloem of het Takje geboo-

gen , gefchud of anders bewoogen , ja afge«

fneeden wordt ; zo dat menze gemakkelyk,

dus gepaard, in een Doos kan doen, en fom-

migen blyven wel eenige Uuren in dat pofluurs

doch de eerftgemelden vliegen met elkander

weg , wanneer menze te naby komt of tragt te

vangen, HetWyfje, naamelyk, als de vrees-

agtigfte mooglyk, torll het Mannetje, datzy*

I. Deel. XI. Stuk. I 2 ÜQ
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V. ne Wieken , middelerwyl , overend en (lil houdt.

XL,^
' Men kanze, verfcheide maaien , van de eene naar

Hoofd- de andere plaats verjaagen, zonder dac zy el-

^^^^*
kander los laaten , en ^ als menze vangt , bly-

vcn zy doch nog eenigen tyd gepaard : gelyk

idic in de Witjes zeer geniakkelyk waar te nee*

men is»

Buiten twyfel heeft men , in Tuinen en op

Luftplaatfen, van deeze en andere Kapellen,

gelyk die men 't Paauw-Oog en^Gouden Vlin-

der noemt , nu en dan eene gezien , die de Wie.

ken plat neder hield op een Blad of aan eea

Boom , dezelven by wylen opligtende en we-

derom nederflaande. Indien men de reden hier

van niet begrypt, zo fchyht het vreemd: doch

dit portuur dient eeniglyk om het Mannetje te

ontvangen of aan te lokken; het welke, door

het Wyfje , dikwils een geruimen tyd , op dea

tuil gehouden wordt ; alzo zy de Wieken t'el-

kens opligt , wanneer hy nadert , en als hy af-

wykt wederom neerflaat ; blyvende dus, fom*

wylen, wel een Kwartier Uurs lang, hem af-

wagten; terwyl hy t'elkens,byhet aankomen ,

de Wieken geflooten vindende, zig als uit het

Gezigt begeeft. Men kan , in dit Minnefpel te

zien , zig fomtyds met pleizier verluftigcn.

iDeeien der Zo men de gedaante en het maakzel van de

Ung!"^^ uitwendige deelen der Voortteeling in de Kapel

pi. Lxxxvi. van den Zyde-Worm wilweeten, behoeft men
'^' ^' ^*

flegts de Afbeeldingen en befchryvingen na te

zien van Malpighiüs; alwaar blykt, dat

die
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die Deelen in allerley Kapellen niet eveneens V.

gefchikt of geplaatft zyn. Men kanze , in de ^^f^*
Mannetjes, doen te voorfchyn komen, door Hoofd*

het Agterlyf een weinig te knypen , naby de
^'^^^^'

laatfle Ringen, Dan openbaart zig , in veelen
,

regt over 't midden van het Lyf een Hoorn-

agtig haakje, in anderen twee, met twee der-

gelyke holle Plaatjes, die inwaards fcheppende

ftaan , ter wederzyden ; zie Fig. 3. Deeze

Deelen dienen , om het Agterfte van het Wyf-

jje te vatten , waar op vervolgens het Mannet-

je zyn Teellid , dat in fommigen als de Angel

van een Wesp is, inbrengt. Door ftyve druk-

king blykt, dat dit Deel, weezentlyk , een

Scheed^ is , waar uit een Vleezig deel , of

niooglyk de Stoffe zelve, die tot bevrugting

dient, voortkomt. Dezelve immers heeft ge-

meenfchap met zulke inwendige Deelen, die

men Zaadvaten kan noemen , als Fig, 4» ver»

toont.

Het Agtercnd van *t Wyfje heeft ook twee

Hoornagtige Plaatjes, die als een foort van

ITootekraaker zig vertoonen , of naar de Lip-

pen van een puntigen Nyptang gelyken: maar

men vindtze in veelen niet. Aan het Agterfte

fan alleWyfjes-Kapellen zyn, in 'c algemeen,

twee Openingen ; eene bovenfte a Fig- 5. , die

voor den Afgang , doch inzonderheid tot de Ei-

jerlegging ftrekt; een onderfte, welke dient

tot inneeming van de Schaft in deeze Infek-

ten, en gedekt wordt door een Lip b^ die men

i^ DEEi- XI. STUK, I
5v

de
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V. de Klink zou kunnen noemen. In veelen heeft

^^Xl!"
deeze laatfte Opening , zo wel als in de Ka-

HooEü- pellen der Zydewormen , de figuur van een
STUK Halve of WafTende Maan. De iawendise

pi LXXXVI
Bg. Sy6. Teeldeelen van een Wyfjes-Kapel zyn in Fig^

6.y ook een weinig grooter dan nacuurlyk, af- .

gebeeld , venooneade ö, deLyfmoeder; b^b, .,

de Eyerftokken ; c , een Blaasje van de dikke

Bry, welke de Kapel in de eerfte Dagen uit-

werpt, en df twee Blaasjes , waar in het Ly«-

mige Vogc fchynt vervat te 2yn , dat tot aan-

hechting van de Eytjes dient. Alle deeze Af-

beeldingen der Teeldeelen zyn ontleend vaneen

donker geele Nagtkapel met bruine Vlakken

,

de Wapendraager by ons genaamd , voortko*

mende van Rupfen , die op de Eiken gezellig

leeven (*).

De Eyer- Men hadt 5 in een Fr^nfch Maande!yks Werk-
lipkkcn.

je (f) , aan 't end van een uittrekzel , door

dejefuiten gemaakt van het Eerde Deel der

Vertoogen over. de Infekten, de Aanmerking

geplaatft , dat de Rtips geheel Aardagtig zy , de

Pop geheel Wateragtig en de Kapel uit Lugt be-

Jlaa. Indien de Wyfjes . Kapellen , die zo log

zya

C^) Ik vind de uitwendige Teeldeelen van het Mannet-

fe enWyfjc dier fchoone Sweedfche of Duitfche Kapel, welke

de jipoIU genoemd wordt, ook wel in *t Werk van S ch^ef-

5 ER afgebeeld ; doch deeze zyn zo duidelyk niet als de Af-

beeldingen van den Heer D E G E E K , daar wy hier gebruik

van gemaakt hebben.

(f) Mem. di Trcvêux ^ lyis, Juillet. pnge uiJi.
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zyn door de menigte van Eyercn , vol Lugc V,

zyn , zegt R e a u m u r ; zo moet dit zekerlyk ^f^^*

wel een verdikte Lugt zyn. Inderdaad het Hoofd-

laatfte van die Aanmerking (Irookt zo weinig ^'^^^*

als het eerfte: de Kapellen zyn ruim zo vail:

van zelfftandigheid als de Rupfen en deeze im*

merzo Waterig als de Poppen. Een Wyfjes-

Nagtkapel openende, 't zy aan den Buik, 't

zy op dé Rug, komt een menigte van Eytjes

te voorfchyn , zo verbaazend groot , dat 'er

caauwlyks plaats overblyft voor de Ingewan-

den. Deeze Eytjes zyn nevens elkander ge-

plaatft als Kettingjes Kraaien , en de agt Vaat-

jes, waar in dezelven vervat zyn, worden van

Malpighius du eens de Trompen, dan

Takken of Armen van den Eyerftok genaamd

:

zie Fig, 6. b^ b, In dezelven moeten , volgens

zyne Waarneemingen • de Eytjes geformeerd

zyn of groeijen. Deeze Vaatjes zyn byna on-

zigtbaar dun en doorfchynende, het welk de

Eytjes , als aan een Draad gereegen , zig do€t

vertoonen, Hy heeft, in ieder, meer dan vier-

enzeftig Eytjes geteld , befluitende daar uit, dat

de Kapel van een Zyde-Worm 'er over de vyf«

honderd legt; wanneer zy zig ontlaft van alle

genen , die zy in 't Lighaam draagt.

De Eytjes, van het grootfte getal der Soorten De Eytjes.

van Kapellen , hebben de figuur van Eyeren ; lxxxvi.

dat is zy zyn , hoewel fommigen min , anderen ^^' ^'

meer , rondagtig. Eenigenzyn volkomen Kloot-

rond,eenigen een weinig langwerpig of Ovaal,
1, PlEJ-, XI, STUK,

an«*
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V, anderen een weinig plaragtig of ingedrukt 5

Xl''^^
dat fommigen noemen Knolrond (*). Van deeze

Hoofd laalte gedaante wyft Letter c een Voorbeeld aan.

STUK* Men vindt *er, van deeze foort, die zeer plat

zyn byna als een Hollandfche Kaas , gelyk Letter

a^ b vertoont 5 en van de anderen die zeer lang-

werpig en byna Rolrond of Cyliodrifch zyn,

venoonende zig byna als Tonnetjes gelyk rf,

dat een fterk vergroot Eitje is van de groote Au-

relia of Gouden Vlinder. Eenigen zyn van onde-

ren plat , van boven rond ; eenigen loopea

fpits als een Suikerbrood, of (lomp , als een

geknotte Kegel. De Oppervlakte is ^ in fom-

migen ^ effen en glad , in anderen fterk gegroefd

;

zo dat zy zig als een foort van Knoopen ver*

toonen. Dit is de figuur van de Eytjcs der

• * Kapellen vaneenige Rupfen, dieopdeEiken en

de Kool leeven 5 als ook van die fchoone Rups

,

welke haar Voedzel vindt op het Wolfsmelk

met Cypreffe- Bladen: maar die der Rups weU

(*) Men weet de Gcfchlllcn , die 'er zyn geweeft over de

figuur van den Aardkloot, wiens langfte Middellyn eenigen

door de Poolen rekenden te gaan ; anderen door den Evenaar
,

Icruifl/ngs op den As. Hier uit zouden die vcrfchlllende fi-

guuren gebooren worden , die men in 't Franlch Spheroide al'

iêngê en Spheroide aplati noemt , in 't Neerduitfch Ey of

Knolrond ; welke laatfte gedaante , met de Rekeningen ran

Newton overeenkomftig , de Aardkloot kan gefield

worden te hebben ; doch indien de figuur van deeze Eytjes

niet meer van Klootrond verfchilde, dan die dct Aardkloots,

zou het zekerlyk in deeze kleine Lichaampjes niet waar tQ

necmcn zyn.
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Ice de fchoocfie van de Kool geheten wordt 3 V.

en een kleine groene van die zelfde Plant,
^^^l^^*

hebben een nog veel zoiiderlinger en aartiger Mocfd-

figuur. Het zyn als kleine agtzydige Piera^ h'svK»

meeden ,waar van de Voet aan het Blad is vaft-

gelynid. Ieder Paneel is door een ingroeving

van de anderen afgelcheiden , en heeft nog een

ontelbaare menigte van dwarfe Groefjes, die zig

byna als de trappen van de groote Fieramied

van Egypte vertoonen. Deeze zyn by e^ f
afgebeeld. Men vindt 'er anderen die naar TuL

É banden gelyken ^ of naar Ketels en Potten ,

zonder Pooten en Dekzel , of naar Vingerhoe-

den en wat dies meer is ; komende van de-

zelven byna oneindige verfcheidenheden voor.

De Kleur van deeze Eytjes , wanneer zy Kleur der

cieuwlings gelegd zyn, is witagtig of geelagtig
"^^^^^'

wit ; men heeft 'er die glinfterend wit zyn , als

Paarlemoer , en eenigen van verfchcide an-

dere Kleuren. Daar zyn geheel bruine , groe-

ne % blaauwe en Roozekleurige Eytjes. Men
vindt 'er van eene enkele en anderen die ge-

vlakt zyn of van gemengelde Kleur. Sommi-

gen behouden die Kleuren , nagenoeg , van dat

zy gelegd zyn tot aan het uitkomen toe; doch

jn anderen gefchiedt een groote verandering

van Kleur ; gelyk dit aan iedereen bekend is en

blykbaar in de Eytjes der Zydewormen, die

vry fchielyk van bleekgeel blaauwagtig paarfch

worden, In etnigen gebeurt die verandering
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V.

ÜFDEEU
XL,

iloOFD-

Eyc>Ncikr<

van Kleur veel laster. Zy wordt ceniglylc

door de doorfchynendheid van hec Eyerdopje

veroorzaakt ^ eo heeft derhalve geen plaats 'm

Eytjes die dikker zyn van Dop , wier zelfflan-

dighcidjin de allerhardften zelfs, niets óver

cenkomftigs heeft metEyerfchaaien , maarveel-

cer 5 volgens M A L f i g h 1 u s , Hoornagtig ge-

Fioemd mag worden ; alzo zy zig, met een

Schaartje, foyden laat.

Ieder Eytje bevat niet meer dan ééneRups^

en de Kapellen leggen dezelven op Planten of

op Boomeu ? wier Bladen een bekwaam Voed-

zei aan de jong gebooren Rupsjes kunnen ver*

fcharleö. AUerley Soorten van Kapellen komen

den Honig likken op de Bloemen van mcnt-

gerley verfdiillendc Plantgewaffen ; maar tot de

Eyerlegging begeeven zy zig op die , welke

haar in de Staat van Rups gevoed heeft. Tot eea

voorbeeld kunnen die van de Kool en van de

Erandenetelen verflrekken. Men bevindt even-

wel dat deeze Regel zyne uitzonderingeaheeft 5

en dan moeten de jonge Rupsjes of haar Voed*

xcl elders gaan zoeken of door gebrek van t'zel-

ve vergaan. Men kan zig , zeer gemakkelyk >

door een Proefneeming dien aangaande verze-

keren.

Eenige , inzonderheid der Dagkapellen , ver-

fpreidcn haare Eytjes , hier en daar , op het Loof

der Planten of Boomen , maar anderen voegen

die, zo veel doenlyk is
,
plekswyze by elkan-

der. Van alle , zo wel Dag- als Nagtkapellen

,

zvn
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zyn de Eytjes als met een Soort van Lymaan- v.

gehecht. EeQ byxonder aartige fchikking en AfdeeLi

famenvoeging heeft plaats in de Eyer-Neften Hoofd.

der zogenaamde Ring-Rupfen , welke aan ieder- stuk.

een , die een Tuin of Buitenplaats heeft , t' over

bekend zyn. Men vindt deeze^die naar platte

Ringetjes of Brafeletten gelyken, zeer dikwils,

onder 't fnoeijen , aan de jonge Takjes der

Appel- , Peer- , Pruimen en andere Boomen.

Ieder Ringetje beftaat uit twee of drie honderd

en meer Eytjes , volgens de Waarneemingea

van R K A ü M u R 5 die aanmerkt , dat 'er een

verbaazende veelheid van Lym noodig zy toe

het maaken van zulk een Ringetje, welks fa

-

menflelling eea byzonder Vernuft ondcrftelt in

deeze Kapellen.

Hoe weinig die laatfte ook plaats hebbe in

deeze Infekten , wier vlugheid veelal onbe.

kwaam fchynt tot zaaken , waar in behendig-

heid worde vereifcht ; vindt men 'er doch ^ die

eene zorgvuldigheid gebruiken tot bewaaring

van haare Eytjes , welke een oplettend befchou»

wer doet verwonderd ftaan. Sommige Eyer-

Feiten zyn niet alleen in 't geheel met Haair

als toegedekt, of in zekere Wolligheid begra-

ven , maar ieder Eytje legt afzonderlyk in een

holletje van Dons ; zo dat zy naauwlyks te

vinden zyn, hoewel men de Neften gemakke-

lyk aan de Kleur ontdekt. Een groot getal van

Nagtkapellen heeft deeze bekwaamheid en ei-

genfchappen. De ruige, witte ^ Baiterd Satyn*

ï. Deel. XL Stuk ' IlI*
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V. Kapellen, welke van zeer gemeene doch franije

^xir^*
Rupfen komen, maaken van haare Eytjesdik-

liooFD« ke Bondcltjes, en plaatzen die op zulk een
«lüK. wyze tegen een Blad, dat men in den eerftea

opflag zig verbeelde een ruige Rups te zien ^

die in elkander is gekrompen , roodagtig of

KofFykleur van Haair , dac , even als op een

Hoed of Kaftoor , akemaal over ééne zyde

legt, en zig als Fluweel vertoont, befchutten-

de dus de Eytjes voor den Regen , en moog-

lyk ook \qoï de verflinding door Vogeltjes

,

enz. Men vindt 'er evenwel , die haare Eyt*

jes maar gedeeltelyk met Haair bedekken , zo

dat men dezelven , daar onder , zeer wel kam

zien»

IL. Geen grooter bewys van deeze bekwaamheid

#^f • 'g
, p , der Kapellen , zal men ligt aantreffen , dan ia

de Afbeelding van dat zonderling raare Eyer-

neft, het welke aan den Heer Reaumür,
om een takje Haagedoorn als *t ware geflin-

gerd, uit Neder.Poitou was toegezonden. (Zie

Fig. 8. PI. LXXXVI). Hy vondc de Eytjes,

daar in , ook tegen het Takje aan gelymd met

een foort van Gom, gelyk die der Ring-Rup-

ien, en zo verholen zittende, dat zy niet dan

door wegneeming van een gedeelte der Wol-

ligheid, als in Fig. 9j zigtbaar waren. Deeze

Haairtjcs lagen niet neer , maar flonden overend

en maakten het Eijerneft ruig, als een Vof-

fenftaart of Sabel, Muifvaal van kleur. Hoe

de Eytjes zig door vergrooting met het Mi*

kros-

ÏO»
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Icroskoop vertoonden 5 is uit Fig. lo, blykbaar, ^^'

Men behoeft geen groote irifpannfng van den ^^.^

'

Geeft, om te begrypen , van waar de Haairt- Hoofd.

jes komen, die de Eytjes aldus bedekken. Zo ^^^*

men de Kapellen voor, onder en na de Eyer-

legging befchouwt,zaI men wel haaft overtuigd

worden, zegt Reaumür, dat zy de Wolligheid

van haar eigen Lyf daar toe gebruiken , even

^!s de Vogelen haar Dons. Het is dan hier

flegts de vraag; door welke Werktuigen deeze

Infekcen zig van Haair ontblooten , en hetzelve

dus in orde fchikkeu kunnen, en deeze zwaa-

righeid, hoe gering in den eerften opflag ook

voorkomende, is zekerlyk vry groot. Die vly-

tige Waarneemer hadt, fchoon reeds weetende

dat de Wyfjes*Kapd , eer zy aan 't leggen

gaat, een groote kraag of Paruik van Haair aan

*c Gat heeft, het welke, zo hy meende, bui-

ten twyfel daar toe dienen moeft : niettegen.

flaande zulks ^ g:eg ik , hadt hy de grootfte moei.

te om agter dit Geheim te komen. Hoor hem

zelf fpreeken.

5, Verfcheide maaien heb ik in myn Kabi. Hoe zy de

5, net van deeze Kapellen gebragt , die aan de Haair dek-

j,, Eyerlegging toe waren , en zy voleindden de-
^^*

5, zelve 5 't elkens , zonder dat ik kwam te

„ ontdekken , waar in haare behendigheid be-

„ ftond : het Werk gefchiedde onder myn

„ Oogen , zonder dat ik de bewerkingen van

5, de Kapel kon zien: want het Haair zelf,

j, dat zy tot Werkftof gebruikte ^ diende om
L Deel, XU Stuü» . d@



ï4* BeschrVvingvan
V4 „ de handgreep te verbergen. Het Paket Eye-

^
XL^''*

„ ren is om laag niet zo zeer met Wolligheid

Hoofd- 33 bekleed» als van boven: dit deedt my den-

^^^^^'
,, ken , dac ik gemakkelyker zou kunnen zien

53 boe hetzelve van onderen door de Kapel be-

5, werkt worde. Ik deed 'er verfcheidene, die

„ aan 't leggen toe waren , in vierkante Doo.

5, zen van Glas : deeze maakten met de Eyer-

3, legging geen aanvang voor dat de Nagt be- •

3,*gon; een tyd, die my üiet gevallig was,

„ omze waar te neemen. Wat had ik dan te

,j doen? ik maakte voor anderen , die ik in

, dergelyke Doozen deed , dat het Nagt wierd

5, op 'c midden van den Dag; door haare Doo-

53 zen toe te dekken , en , na eenige Uuren ver-

5, loops, vond ik 'er 3 die met Eyerleggen be-

33 gonnen waren. Ik weet niet , of zy al-

3, toos de Nagt daar toe afwagten ; maar die

5, weet ik , als zy in de donkerheid daar mede

3, een aanvang hebben gemaakt, dat zy dan •

53 daar mede in 't allerfterkfte Daglicht voort-

„ gaan.

3, Wanneer men deeze Kapellen befchouwt

,

33 zo als ikze befchouwde door het Glas heen

,

3, terwyl dat zy aan *t Eyerleggen bezig zyn 3

,3 ziet men het agter-end zig veel meer uic-

33 rekken , dan men hetzelve zou denken te

33 kunnen doen. Het is wel waar, dat men ,

3, het Agterlyf van een Wyfjes Kapel tulTchen

,3 twee Vingeren knellende, uit het Agterfte

33 een foprt van lange Tepel doet voortkomen

,

,3 die
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3, die uit Ringen fchyr.t famengefleld te zyd , V.

5, en in wier end de opening is van 't Fonda- ^L^

,, ment : maar , wanneer de Kapel dit Deel Hoofö-

,^ verlangt, om dat zy de uitrekking daar vaa ^^''*'*

„ noodig heefc, zo geeft zy 'er meer dan eens

55 zo veel langteaan, en naar dat zy dit Staartje

„ een weinig verder, nader, hooger, laager,

„ ter regter of ter {linkerhand brengt , kan zy

5, de Eytjes hier of daar plaatzen : wauc de

,, gemelde opening maakt tevens haare Leg uit.

5, Dit kleine Lighaamsdeel , waar van wyfpree-

5, ken, is tot zo veelerley buigingen en be*

5, weegingen bekwaam , dat men hetzelve

,

55 niettegenftaande de plaatzing en kegdvor-

5, mige figuur , als een foort van Hand kan aan-

„ merken , daar zy zig zeer gevoeglyk van be-

^, dienen kan , zo om de Eytjes in een gere- .

55 gelde fchikking te brengen » als om die met

3, Haair of VVolligheid te bekleeden en te

5, dekken.

5, Wy hebben hier voor "^ gefproken van * ^^^^^

5j twee Hooroagtige Plaatjes , die men aan

,5 het Agterfte van de meefte Wyfjes Kapellea

^, vindt , zynde in fommigen Lepelswyze hol

,

„ in anderen platter , en te famen een foort van

5, Nyptang uitmaakeode. In dezelven eindige

5, de gemelde Kegelvormige Hand , en uit hec

p, maakzel kan men genoegzaam befluiteo , dai

i,, zy daar van gebruik maakt om de Haaircjes

„af te plukken, die zy noodig heeft ; want

„ de Haairtjes zelf maaken, dat men haar ma-

h DEEi. XI. Stuk. nier
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^, nier van werken niec zo duidelyk kan zien ,
Mi 'pT'\ p p f

j/j^ „ als men wel zou wenfchen. Evenwel kan

Hoofd. „ men 'er genoeg van waarneemen , om ver-
^^^^^'

,5 wondere! te ftaan over de onbegrypelyke be-

5, hendigheid van Infektcn , die door het Werk,

5, dat zy als in den blinden en op 't gevoel ge-

,, maakt hebben, den fcherpftziende Bontwer-

5, kerdoen befchaamd (laan. Eerft maakt zy eea

5, foort vanBiidding ^om de Eytjes op te leg-

,, gen ; dan plaatft zy anderen rondom de-

55 zelve , en bedekt eindelyk het geheele Nefl:

5, met Haairtjes,'tzy overend of in een zelfde

5) Streek geplaatft ; waar toe zy zig dan van

5, haar Agrerlle als van een Stamper bedient.

,3 Inmiddels groeijen die Haairtjes met de Eyc-

3, jes ce famen vaft in de Gommige floiF^ , waar

. •„ mede zy dezelven aan elkander lymt."

Sommige Liefhebbers, hier te Amlterdam,

hebben duidelyk waargenomen , dat cenige Ka-

pellen , in de Eyerlegging , tevens een Wollige

Streng of Draad, als vanSlymen Haair,uithet

Agterlyf ontladen , die dan verder , met de Leg

,

over de Eytjes geftreeken worde. En , fchoon

dit niet bewyft , dat die Haairtjes niet te voo-

ren van het Lyf waren geplukt geweeft; zo

moet ik evenwel bekennen , dat zulks zo ge-

makkelyk niet te bcgrypen is in de Groorkop

der Eiken , wier Kapel met hetEyerneft in Fig. 1 1

is afgebeeld ; aangezien dezelve geen bruin Haair

,

gelyk dat waar mede de Eytjes bedekt zyn,op

het Lyf heeft. Niettemin is het gereeder te

on-
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ODdcrflelIen , dat dicHaair, afgeplukt zynde v.

en ingehaald , door Vogt van Kleur kan ver- ^^^^eu

anderen, dan dat die Haairtjes, als zy in het Hoofd.

Lyf groeiden , van zulk een eenpaarige langte ,
^'^^^*

in Slym vermengd , daar uit zouden komen.

Om dien aangaande een befluit te maaken,

ftaat nog nader te onderzoeken of de ruige

Krans, aan het Gat der Baftcrd Satyn* Kapel-

leu, na de Eyerlegging weezentlyk verkleind

is', geiyk Reaümur verzekert.

,, Men zou zig mogen verwonderen over dCpj j^^xxyi

„ grootte deezer Eyerneften, die veel groo- -^^^ ^^^

„ ter zyn dan het Lyf van de Kapel zelve

„.vv^as, voor dat zy de Eyerlegging begon:

„ maar men moet weeten , dat dit daar vaa

„ daan komt , dat zy de Eytjes en het Haair

9, zo digt niet heeft kunnen te famen drukken,

„ als die in en op het Lyf zyn geweeft. Een

5, der enden van het Paket is gemeenlyk pun-

„ tig , maar rondagtig en taamelyk plat , hec

5, andere verhevener en hoL Dit laatfte heeft

„ de Kapel laitft voltooid , en de holte is de

„ vorm zelve van haar Agterfte , waar mede

^, zy dit heeft gedaan. Onder 't werk ruft

5, de Kapel fomwylen , en zit dan met haar Ag-

3, terfte in het Eyerneft, aan welks voltooi-

J5 jing zy doorgaans een Etmaal en ook wel

3, twee geheele Dagen t'zoek brengt; zie Fig.

„11. Men vindt Eyerneften van veelerley

„ andere figuuren , Koekswyze plat of Piera.

i h Dmh* Tih srvK^ K '

fp mU
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V. )) midaal , en fommigen zeer zeldzaam gefat-

Afdrel.
^^ foeneerd , als gemeld is '\

Hoofd- " Alle de Wyfjes der Nagtkapellen, door
STüfc.

^^ ujy waargenomen , zegt Reaumür, leg-

5, gen haar Eytjes niet lang na dat zy uit de

55 Pop gekomen zyn; maar ik heb reden om
j, te vermoeden , dat verfcheide Soorten van

j, Dagkapellen , fchoon in de Zomer uitge.

5, komen , de haare niet leggen , dan na dat de

5, Winter verftreeken is. In de eerfte dagen

„ van April heb ik verfcheide Soorten van

35 Dagkapellen zien vliegen, die tot de Ge«

„ doornde Ropfen van de Ypeboomen enBran-

5, denetelen behooren. Deeze waren even zo-

5, danigen, als ik, geduurende de Winter, ia

5, holle Boomen gevonden had. De Rupfea

,, waren 'er toen nog niet geweeft. Een van

5, de Wyfjes openende , vond ik , dat zy de

„ Buik vol Eytjes had : waar uit blykt , dat

5, deeze Kapellen de Eyerlegging tot na de

5, Winter hadden uitgebeld. Derhalve, fchoon

5, de Eytjes van een menigte Soorten van Ka-

3, pellen , den geheelen Winter , de Ongemak*-

53 ken van het Weer verduuren kunnen , fchy-

„ nen doch anderen in 't koude Saizoen be-

3, waard te moeten blyven binnen 't Lighaam

53 van de Rups (*),

Dat ik dus omftandig van de Eigenfchappen

der Kapellen gefproken heb 3 voor het befchry-

vea

(^) -Iftfw, Tom. II. !• Part. Mem, 2. ad fincm*
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ven van derzelvcr Gefialte , is om dat deze v.

eigcntlyk de ondcifchciding in Ceflagtcn en ^^; eu

Soorten uitmaakt. Ik gaa dan nu tot dezelve Hco» d.

over, en zal eeritelyk de uit- en inwendige Dee» stuk»

len in *t algemeen, dan vervolgens die byzon-

derheden befchouwen , welke aanleiding gee-

ven tot de Verdeelicg der Kapellen , om in

order van elk in 'c byzonder te kunnen han-

delen.

Buiten en behalve de vier Vleugelen , wier i'ghaams-

Stand in fommigen Loodregt of overend ftaan»
'^ ^'^^

de, in anderen Forifontaal of vlak, en in vee-

len Dakswyze afloopende is, beftaat het Lig-

4iaam uic driedecicn, Kop, l'ordftuk en Ag-

terlyf. Van deeze Lighaamsdceelen heb ik

reeds, ten opzigt van de Infekten in 't alge-

meen • 2:efproken f : des ik thaos de voornaara- 1 ix.stuis:.
^ ^ biadz. 6.

fte byzonderheden maar zal aanroeren. enz.

De Oogen , die voor aan den Kop ftaan , De Oogen»

hebben de zelfde figuur niet in alle Kapellen.

Hoewel zy gemeenlyk een gedeelte uitmaaken

van een Klcot, is doch hetzelve in cenigen

^kleiner, in anderen gvooter dan een halve Bol.

•Ook zyn zy, in grootte, niet altoos met die

van den Kop der Kapellen evenredig. Het

-uiterüe bekleedzel , dat men als het Hoornvlies

'van onze Oogen zou kunnen aanmerken, heefc

een foort van Glans of Weerfchyn , di#

dikwils allerley Kleuren vertoont : maar de

Grondkleur, die men de eigentlyke noemen

kan, is in eenigen zwart, in anderen bruin , in

ï. Deel. XI. stuk, K 2 vec-
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V. vetten griiuw ofgrys, en in een menigte van

^^XL^'^
KapelicQ zeer glinllerend Goud. of Brocs-clcu-

HooFo» rig, fomtyds naar 't roode, fomtyds naar 'c

STUK* geele, fjintyis naar 't groene trekkende. Ee-

nige Aucheuren, waar onder de la Hius,
zelf, hebben getwyfelj, of het wel regteOo-

gen zyn: doch iedereen, die zig ooit met

het vangen der Kapellen bemoeid heeft, is ze*

kerlyk van de fcherp'oeid van haar Cezigt o.

vertuigd. Vanwaar, nu, kan dezelve anders

OD£ftaan, dan uit de menigte van Facetten,

welke in deeze IJgbaamsdeelen zyn. jVIal*

FicHiüs merkte dezelven ieder als een Oog
* op zig zelve aan , en dan zoude een Kapel

,

in plaats van twee, volgens de rekening van

PüCET, tufTchen de vier en vyfenderti^ dui-

zend Oogen Snebben» Het gedagte Hoornvlies,

D??annelyk , is vervuld met kleine verhevenhe-

den, die ieder d^n zelfden dienfl fcnynen te

doen ais het Kryflallyn in de Oogen der Vier-

voetige Dieren»

De Tromp Veclc Soorten van Kapellen zyn voorzien met

eenTromp of Snuitje , dat haar baarblyklyk dient,

om eenig Vogt uit de Bloemen te zuigen : doch

hetzelve fchynt aan de meefte Nartkapellen

,

gelyk in 't byzonder aan die van denZydeworm,

te ontbreekcn. In de genen , die zulk een Zui*

ger hebben, is dezelve regt in *t miJden on-

der aan den Kop ^eplaatft, en, wanneer de

Kapel geen Voedzel tragt re gebruiken, Slangs»

wjze , of gelyk de Veer van een Orlogie , opge-

kruld
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kruid. Men vindc 'er korte , die niet meer dan V.

anderhalve of twee draaijen maaken ; middt!- ^j^^

"

maatigen van drie of vier , en zeer langen » Hoofd-

vao agc of tien draaijen. Dus zyn 'er veel lan-

ger dan het Lyf , ja van drie Duimtn langie.

Een Kapel, zig daar van bedienen willende,

als zy op de een of ardere Bloem gezeten is,

ontrolt den Zuiger en brengt het end tot aan

her diepfte van de Kelk* Somwylcn haalt zy

denzelven, een oogcDblik verloopen zynde,

wederom daar uit en doet hem omkrullen ; dan

maakt zy den Zuiger wt der rt ge en fiei-kt deu-

welven als vooren tot binnen in de Bloem, haa-

iende hem dan daar op nieuws uit. Dit zeven

of agt mailen hervat hebbende, vh'egr zy naat

een andere Bioem. Sommi^^e K ipellcn gaan niefc

op de Bloem zie ten , maar haaien 'er , op der-

gelyke manier, den Honig, even als eenige

Byën of Hommels , al vliegende uit.

Wat het maakzel van dit Snuitje aangaat,

hetzelve vertoont zig, op 't bloote Oog, als

een Degenswys Staafje, dat aan 't end zeer

Ipits uitloopt ; doch fommigen hebben het

korc en breed , als een Lancet. De Heer

Reaümüu heeft door 't Mikroskoop ont-

dekt , dat hetzelve weezentlyk dubbeld is,

en dat de twee deelen zig dikwils van elkander

fcheiden, zodanig dat het Infekt veel moeite

beeft, om die weder fimen te voegen; hoe-

wel dit tot de Zuiging naauwlyks noodig fchynt

te zyn. Immers ieder deel heeft van binnen

een hol Kanaal , bekwaam om het Yogi in tp

I. PfifiL. XI, STUK» K3 net*
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V. neemen en op te voeren ; waar tuflcben nog
Afdeel.

g^j^ middel-Kanaal Ichynt tezyn in veeleTrom-

HoüFD- P^n. " Dienen zy alie drie, om hec Sap der

&XUK,
^^ Bloemen in het Lighaam van de Kapel te

3, brengen? (vraagt Reaümür,) Ik zou den-

i, ken , dat • 'er van deei^e Kanaalen zyn , die

j, itrekken om de Lugc te voeren , welke de

,, Kapel in-'Sdemt, en dan zou de Tromp of 't

Snuitje zo wel voor Neus als voor Mond

verdrekken. Een byzondere Waarnceming

55 fcheea my dit. Denkbeeld te beveftigen '*.

óknt voor '* Ik befcliouwde een Kapel der fchoone Rups

Neus tef- >> vao het Wolfsmelk , die pas uitgekomen
^^^^'

„ was 5 en de twee helften, niet tegen elkander

5, aan hadt kunnen voegen; zo dat zy van el-

5, kander afgefcheiden bleeven tot vry digt aan

5, den wortel van het Snuitje. In de hoek

,

j, die door derzelver van ééo fcheiding gefor-

,5 rneerd werdr , bevondc zig een Druppeltje

3, zeer helder en doorfchynend Vogt, het wel.

5, ke, zonder ecnige kennelyke beweeging van

55 het Snuitje, nu voor- dan agterwaards werdc

^, gedreeven. Naar maate hetzelve verder voor-

„ uit ging, fcbeen het te zwellen even als een

,, Lu;i,tbel , die men van Zeepwater maakt

„ door blaazen, en in te krimpen, naar maate

, 5, het agteruit ging, Somwylen werdt het één

., of twee Lynen voorrgedreeven , en keerde

,, dan naar zyne voorige plaats te rug. Die

5, Spelletje duurde lang. De beurtlingfe be-

5, weegin^en van het Druppeltje , zo even ge-

,, meU , koodcü niet toegefchrceven worden,

wr dan
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j,, dan daar aan , dac hetzelve week voor die v.

„ der Lugc , welke de Kapel in. en uit-adem- ^^y^^^'

^, de. Het viel 'er Ibmvvylen af, en dan ver- Hoofd»

toonde zig wel dra een ander, dat voortge. ^'i^^^.

dreeven een langwerpige figuur aannam

,

bevogcigende de beide Takken. Miffchien

dienc het daar toe , of mooglyk ook om de

Baardjes overend te doen ryzen , die Tands-

wyze in elkander moeten fluiten ; hoedanigen

'er aan 't end zya van de Tromp. Swam-
M E R D A M fcheen ook te gelooven , dat de

99

99

9>

99

99

99

9^

„ Kapellen door dezelve Adcmhaalen , doch hy

35 brengt geen bewys daar van by.

"De Trompen of Snuitjes, die dik en kort

,, zyn, loopen uit in een harde en fpitfe Punt,

3, welke naar die van een verfoeeden Schryf*

»5 pen gelykt. Men vind: Kapellen, die het

,, end van haar Snuitje zo (lyf hebben , dat het

,5 in de Vinger kan prikken ; gelyk die groo*

,5 te en zeldzaame, welke de Doodekop ge-

„ tyteld wordt. Men kan dan niet twyfelen ,

„ of deeze fcherpte , die men ook bevindt

,5 plaats te hebben in de Snuitjes van andere

3, Kapellen , dient om daar mede zo diep in de

3, Bloemen of fomtyds ook in de Bladen te boo-

3, ren , dat zy het Sap, tot haare voeding, daar

3, üit kunnen haaien : doch gefchiedt zulks by

3, wyze vaD Zuiging , of door de menigvuldige

^, omkrullingen van het Snuitje "?

De Heer Reaümür vondt zig, dooreene

gevallige Waarneeming, in ftaat, om dit ftuk

• DfiEL.I XI. STUJ5» K 4 €e«t
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V. eenigermaate op te helderen. Terwyl hy een

^^XU fraaije Nagtkapel deedt aftekenen, die negen

Hoofd. Dagen aan het Dekzel van het Suikergbs ge-
^'^^^'

zcten hadt, zonder Voedzel , en zeer onruftig

van zuigLg. was ; even of zy naar Aas zogt : kwam hem ia

'c hoofd, haar een brokje Broodfuiker aan te

bieden» Dit flaagde naar wenfch : de Kapel

voegde 'er aanftonds bet end van haar Snuitje

aan , en bleef byna twee Uuren dus in ruft.

Dat meer is , zy liet haar met het Dekzel op-

neemen, en op alleriey wyzen met een Ver-

grootglas befchouwcn , zonder af te laaten van

haar bezigheid. Het Snuitje hieldt zy, ver-

feheide Minuuten agtereen , aan de Suiker; dan

krulde zy hetzelve ^ als voor een cogenblik, ,

op, en ftak het dan weder regt uit, booreode

'er zelfs fomwylen mede in het brokje. De
doorfchynendheid van het Snuitje deedt hem

befpeuren , dat daar in , van tyd tot tyd , een

kolommetje Vogt op(teeg , en wel door het mid-

den van de Tromp ; door dat Kanaal , het welk

door de famenvoeging van de Geutjes, die *er

in de beide helften zyn, geformeerd wordt.

Maar , aangezien het een droog brokje Suiker

was; zo fcheen het duifter, waar dit Vogt van

daan mogt komen. Plet Opperwezen heeft de

kleinfte Diertjes middelen van werken ingefcha*

pen, fomtyds zeer eenvoudig, en die wy eg-

ter van vooren niet kunnen raaden, terwyl de

fynheid der Werktuigen dezelven dikwils voor

ODS Gezigc verbergt. Püget oordeelde een
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Honigagtig Vogt te dik en taay, om te paiTee» V.

reo door zo enge Buisjes, en wy zien hier een
"^^^^i^^*

Kapel aazen op drooge Suiker; dat meer is , in Hoofd-

zulker voegen, dat men het brokje, daar zy op stuk:.

geaaft heeft , hier en daar als week gemaakt of

half gefmoken vindi!

,, Terwyl ik, zegt onze V/aarneeiiier , naauw-

55 keurig agt gaf op de Tromp van de Kapel

,

5, waren 'er, behalve de tyden, wanneer ik

„ kolommetjes Vogt zag opftygen , ook tulTchen*

„ poozingen, doch zeldzaamer , in welken ik

5, een ftroom van Vogt , door het zelfde Ka-

5, naai , naar de punt zag nederdaalcn. Die

5, Vogt bcfloeg fomtyds de helft , fomtyds wel

„ twee derden der langte van de Tromp. Dus

5, begrypt men ligt, hoede Kapel zig voeden

5, kanmetHooïg, dikke Syroop of drooge Sui-

„ ker. Het Vogt, datzy neerwaardsuitfchier,

„ zal waarfchynlyk zeer* vloeibaar zyn, en dac

„ hetzelve tot weekmaaking of ontbinding van

5, de Suiker dient, is uit het voorgemelde blyk*

5^ baar. Wy hebben gezien, dat de Kapellen met

3, zulk een Vogt vqorzicn zyn , en buiten twy-

5, fel wordt hetzelve van haar, als het met Sui-

3, ker of Honig beladen is , weder ingezoogen.".

Maar, hoe deeze Zuiging gefchiede ^ dit was

het eigentlyk dat te onderzoeken fiondt. Wy
hebben gezien , dat de Kapel , van tyd tot

tyd , haare Tromp uit het binnenfte van de

Bloem , of van het brokje Suiker terug haalt ^

om dezelve op te krullen. Zou dit mogen zyn

,

h Deel. XL Stuk. K 5 om



151 B E S C II R y V T N G VAN
V. bm dat zy dezelve zo lang niet regt uic kaa

^^x}T' ^^^^^^' ^^ zou het alleen tot verpoozing ftrek-

Hoofd- ken? Hec is waarfchynlyker; dat zulks dient

&i'i.^K. ^,-,3 cle opllyging vaa hec Vogt te bevorderen

,

geiyk il e a u m ü r door Afbeeldingen aantoont.

ODdertüfichen is decze omkrulling aan de Trom-

pen eigen: oien vindeze opgekruld in doodcKa*

pelien , en , a!s menze in Water week gemaakt

heeft en dan uitrekt , kruüen zy van zelf we-

der op. De dwarfe Vezelen , die de Tromp
famenftelien , zyn als zo veele Geledingen of

Gewrichten, als zeer kleine VVervelbeendereo

of liever als de Kraakbcenderen van onzeLugt-

pyp : buitendien zullen 'er overlangfe Vezelen

zyn , die tot de uitftrekking dienen , doch wel-

ker fynheid ons Oog geheel ontglipt.

Zonderlinge ^^ Vcetkragt vaO de Snuitjes der Kapellen

.Yeerkragc
jg ^^^ duidelykde blykboar uit een zonderlinge

Tmmp. Waarneeming van den Heer de G£Er(*),

,j De dubbele Tromp, (zegt hy,) welke ik

35 met een Schaartje affneed aan eene myner

„ Kapellen van den Wilgeboom, gaf my een

55 zeer aanmerkelyke Vertooning. Hec een en

55 andere deel bleef zig op den Tafel, daar

„ ikze geworpen had, beweegen , omkrullen

„ en uitftrekken , by verfcheide herhaalingen*

„ Dit is het niet al ! Een Uur, na dat zy af-

3, gefneeden waren , maakten zy nog de zelfde

^, beweegingen : zy hielden zig by beurten ftil ;

„ maar,

(*) Mem. v:ur rUlji. des In/. TOM. I. Mem, 2. p. 77,
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,, maar, zodra ikze aanraakte, begonnen zy, v.

„ op liicuws , zig te beweegen, 'l'tn einde ^^^pREtM

5, van drie ol vier Uuren gaven zy nog de zelf- Hoofd-

„ de tekenen van beweeging ^ of Leven , zo ^^^^c.

3, men ""t roemen wil : doch verdroogden ein»

„ deiyk. De Kapel ^ waar ik de Tromp aan

5^ afj^tfneeden had, was zo even eerft uit de

53 Fop gekomec : des de Tiomp cog geen tyd

,, hadt gehad , om zig op te krullen. Vervol-

gens die zelfde Operatie doende aan twee

Kapellen van twee Dagen oud , maakten de

Trompen , van den Kop afgefcheiden
, geen

^, de minde beweeging meer. Men kan der-

3, halve dit Vcrfchynzel niet zien , dan in Ka-

35 pellen die zo eer(t uitgekomen zyn."

Gelykerwys in langte en dikte , zo verfchil-

len de Zuigers der Kapellen ook in Kleur: men^

vindt 'er die geheel zwart, die ros of Kaftan^e •

bruin, die graauwagtig of bruin en die g/^^el

zyn. Sommigen hebben Haairtjes aan de on-

derde Oppervlakte, eenigeo op zyde van de

Tromp, die in anderen geheel glad en Haair-

loos is. In de genen, die kort en zeer breed

zyn , vindt men maar ééne holligijeid of Buis 3

jnet een Pees of Spier ter wederzyden.

Hec Borftftiik , dat aan den Kop volgt , fchynt ïiei- eoiü-

het voornaamftc fteimzel van de ICapel te zyo,^^^^^'

en is, ten dien einde, ook uit Hoornagtige

Hukken ^ zonder eenige onderlinge beweeging,

famengelleld. In hetzelve, naamelyk, zyn niet

ialleen de vier Wieken of Vleugels ingeplant

,

I. DEEL, xu sxüis;',
•

maar
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V. maar dePooten hebben aldaar ook huDoe aan*

Afdeel. hechting. Deeze Lighaimsdcelen vereifclen

Hoofd- g^-^ byzondere befchryving , zo n>iQ als 'c

STUK. Agterlyf, dat uic verfcheide Ringeo beltaac , ea

in de Mannetjes Kapellen dikwils zetr klein

is. Ik zal hier nog korcclyk vaa de Siippea

of Lugtgaa^jes , volgens de Waarneemingea

van gemei Jen Swecdfclien Heer , fpreekcn (*}.

Waarnce- j, ÜeVlicgcn met twee Wieken, en ver-

u'^GhER.fy fcheide Soorten mee vierWieken, hebben

3^ aan het BoriUluk vier Luj;tgaaijes of Stip-

je pen, vier grooie openingen der Ademhaaling:

35 hec geen de Waarneemingen van den Heer

35 Reaümur ons lecren. Ma^r deeze be»

5j roemde Autheur heeft bovendien ontdekt,

^y dat deeze Infekten twee Lugtgaacjes hebben

^f op ieder Ring van '^t Agteilyf* By vtrgtly-

• ,, kiog redeneereode heeft hy geoordeeld , dat

55 de Kapellen 5 behalven die van 't Borftltuk,

55 ook Lugtgaacjes moeflen hebben aan de Rin-

55 gen van het Agterlyf : doch by heeft dezel-

55 ven aldaar vrugteloos gezogt : hy hceftze

„ niet in 't Oog kunnen krygen5 wegens het

5, groot getal Schubben en Haairtjes , waar me-

„ de het Agterlyf der Kapellen bedekt is , die

5, de Lugfgaaijes verborgen houden. Hy vcr«i

5,^ haalt ons, niettemin, dat de Heer Bazir»

5, dezelven gevonden hadc, drch door die ie

,5 zoeken binnen in 't Agterlyf, na hetzelve

5^ geepend en 'er alle de Ingewanden uit gehaald

55 te
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„ te hebben. De Heer Bazin heeft ook V.

„ twee Lugcgaatjes aan hec Borftftuk der Ka- ^^^^^^^

,, pellen gezien. Wat de Lugrgaatjes of Stip. Boofo*

„ pen, aan het Agterlyf inzonderheid ^ betreft, siük.

„ ben ik nog gelukkiger geweefl: ,• zegt db

fi Gebs, dan die beide Heeren: ik hebze^

15 en op eene gantfcti niet twyfelagtige wyze,

5, gezien. Zie hier myne Waarneemingen daar

„ omtrent.*' -
^

Dan verhaalt gemelde Heer , hoe hy eea

merigte Poppen van de gedoomde Rupfen van

de Brandeneiclen , die de kleine Aurelia of

Goudvlindergeeven, verzameld hebbende, één

daar van opende, zo als de Kapel gereed ftondc

vm Vr uit te komen , en dat hy toen, zeer

cfuidelyk , op ieder Ring van 'c Agterlyf twee

Lugtgaatjes waarnam , dat is veertien. De Ka.

pel nog nat zynde, zo lagen de Schubbetjes

en het Haair vlak neer , en konden de Lugt*

gaatjes niet bedekken. Op dergelyke wyze

hadt Bazin de t\vee Stippen aan het Borflftuk

gevonden ; die de Heer de Geer ook waar-

Dam; doch dus waren 'er nog twee minder, dan

de Rups gehad hadc. Reaümür gifte, dat

de Kapellen 'er zo wel vier op 'c Bcrftftuk

hebben moeiten als de Vliegen , voorgemeld.

Dit deedt den Heer o £ Geer naar dezel ven

zeer zorgvuldig zoeken, en, toen hy op hec

punt ftondt van de zaak kamp te geeven , hadc

zyn Ed. het pleizier van de tv\rec ontbrcekende

ï, DEEL, XI. STUii. • Stip-
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V. Stippen te vinden; doch niec op 't Bordftuk;

Afdeel.
Q^^ de plaatzing dcrzelven te doen kennen,

Hoofd- geeft hy de volgende befchryving van het Ag*
^™^ terlyf.

Het Agrcr-
^^ fjct bcflaat uic negen deelen ^ van üx^ur

5, als Ringen, die in elkander (luiten,, als een

5, Doos in zyn Dekzel . Zeven van. deeze

,5 Ringen zyn zeer gemakkeiyk kenbaar , en

55 wy hebben gezien, dat op iedereen paar

^, Lugcgaatjes gevonden worde* Wy neemea

5), voor een ooderfcheiden R.ing het end deivAg-

5, tèrlyfs, alwaar het Fond:iment en de daelea

3, der Voortteeling zyn geplaatft. Deeze ELing

5, is, in zyne natuurlyke gefleldheid, bynage-

5, hqel binnen den voorgaandea ingetrokken ,

5, en de lange Plaairrjes, die denagter-randvaii

„ denzelven onizoomen , helpen nog meer om
55 deezen te verbergen ; maar een eagte druk-

55 king op het Agterlyf dwingt hem dat hy zig

55 vertoone. Zie daar agt Ringen : de negende

,5 is het Deel, door het welke 'c Agterlyf mee

55 het Borftftuk famengevoegd wordt , zynde

55 doorgaans bedekt van de lange Haairen , die

5, zig agter aan het Borflftuk en voor aan het

5, Agcerlyf bevinden. Deze negende, of,

< 55 om beter te zeggen, eerde Ring, heeft min-

,5 der uitgeftrektheid in dikte dan de anderen:

,5 dewyl het Ai>;terlyf , in zyn geheel 5 eeniger-

5, maa e van figuur is als een 1'angwerpige Olyf.

,5 Hetzelve bedaar, derhalve, uit negf^n Rin-

>» gen 5 waar van de voorite en de agterfte ver-

j5 bor-

u
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5, borgener zyn dan de zeven daar tuffchen. V.

•, Het is de voorde of eerde Ring , dien men ^^deeï^
AL.

5, wel kennen moet, ons de twee Stippen of Hoofd*

3, Lugtgaat jes te ontdekken , die v^y tegenv^oor- stuk.

5, dig op 't oog hebben ; want zy zyn op dee-

,, zen geplaatft. Men vicdt 'er één aan ieder

5, zyde , die , wanneer met een Penfeel of ee-

35 nig ander Werktuig de Haairtjes en Schub-

5, betjes 5 op de zyden van deezen Ring , wor-

5, den weggenomen , zig duidelyk openbaaren.

53 Ten minfte heb ikze aan vcrfeheide Kripel-

5, len gezien 5 en men ontdekcze gemakkelyktt

3, in de genen, die men uit het bekleedzcl van

5, de Pop haak. Zy zyn grooter dan de ande-

,, ren ; ovaal maar zo langwerpig niet ais die

3, der overige Ringen. 'Men vindtze fchuins

3, geplaatft ten opzigt van de lacgte van het

5^ Lighaam 5 en onderfcheidt gemakkclyk, dat

3, zy een indrukking, eene heiligheid , in 't

53 midden hebben , en dat de randen witagtig

39 zyn. ^

3, Het zyn deeze Stippen of Lugtgaatjes 3

33 welken de HeerREAUMüR, op vergely.

35 king redeneerende , gemeend heeft aan het

s3 Borftftuk te moeten zyn, Ik ben verzekerd

33 dat ieder Waarneemer, die dezelven zoeken

5, wil 3 ze even zo duidelyk zien zal 3 als ikze

3, heb gezien: maar de roem der Ontdekkioge

3, behoort niettemin , Rechtswege , aan dien

3, doorlugtigen Heer: op zyn aanwyzing heb

j,, ik beflooten 'er naar te zoeken ^ dat ik waar-

in DEEL» XL STUK. 33 fchyïl-
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V. „ fchynlyk anderszins verzuimd zou hebben,

^JiL^^' ,, iodien hy my niet op den koers geholpen

Hoofd, s, hadde, door het weinige , dat hy 'er vaa
^'^'VK*

^^ zegt.

Lugtgaatjes 5> Wy zicn uit deeze Waarncemingen , dac
ofStippen.

^^^^Q Kapellen voorzien zyn met agttienLugt-

3, gaatjes, waar van negen aan ieder zyde vaa

^, het Lyf; voUtrekt als in deRupfen: datde

5, agt voorfte Ringen van 't Agterlyf 'er ieder

3, een paar hebben ; doch de laatftc en agtcrfte

5, Ring geene. Even 't zelfde heeft in de Rup-

5, fen plaats , ten opzigt van den ageerden

„ Riog. Wy zien daarenboven, dat het Vlie-

3, zige Deel, naar een Hals gelykende, waar

y door de Kop en het Borftlluk te famen ver-

„ eenigd , ea daar de twee voorfte Pooten aan-

3, gehecht zyn , ook voorzien is met twee

'

5, Stippen , die overeenkomen met de twee op

3, den voorden Ring Van de Rups. De twee-

33 de en derde Ring van de Rups heeft geea

33 Sdppen of Lugtgaatjes: het zyn deeze die

3, overeenkomen metNhet Hoornagtig Borftftuk

3', in de Kapel, het welkze ook niet heeft.

^3 Hier door wordt ons de aanmerkelykegelyk-

3, formigheid aangeweezen , die 'er tuflchen de

3, Lighaamsdeelen van de Rupfen en Kapellen

3, plaats heeft.

3, De holle Dop van de Pop is van binnen

3, geiloiFeerd met verfcheide dikke witte Draa-

3, den als Zyde, welke met één van hunne

,3 enden aan den rand der Stippen zyn aange-

3, hechr-i
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5j hecht 5 en voor 't overige los hangen. Hun • V^

5, ne aanhechting maakt het zeer blykbaar , dat ^^^^^

>, dit opgedroogde Lugtpypjes moeten zyn of Hoofde

>, gedeelten van Lugtpypjes, welken de Kapel ^'^^^^

,, aan de Huid van de Pop heeft laaten bly-

„ ven, toen zy die verliet. Alle deeze Draa.

5, den zyn geftrekt naar de zyde van den Kop

5, van het lofekt. Ik fchryf hier flegts de uit»

,, drukkingen na van den Heer Reaümür,
,5 die op de volgende manier voortgaat". Dit

doet ons denken (zegt hy ,) dat de Lugtpyp-

. jes, die tot de Ademhaaling van de Rups dien-

den, ten minde een gedeelte van de genen

die daar toe dienden , niet [doordrongen tot

in *t binnenfle van de Kapel ; dat zy kroopea

tuffchen de eigen Vliezen van de Pop en

de genen , die aan de Kapel eigen zyn. " Zie

• >, hier de Waarneemingen , door my daar om-

5> trent in 't werk gefteld op de Dag-Kapellen

„ van de Brandenetelen en van den Wilge-

3, boom "•

: '-Dat men zagtelyk, en metvoorzigtigheid^

'5, de Huid wegneeme van een Pop, daar de

3, Kapel gereed is uit te komen : dat men waar»

5, neeme het geen aJsdan aan de Stippep ge-

5, beurt: zo zal men zien dat witte Draaden

^

3, die van binnen aangehecht zyn aan de Stip-

„ pen van de Huid der Pop, allengs getrok-

„ ken worden uit de Lugtgaatjes of openingen

5, der Ademhaalirg van de Kapel. Ik heb die

j, wel duidelyk , zo aan de Stippen van *t Ag*

I. debl. XL srutu' • L 53» ter^
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V*

,, terlyf als aan die van 't Borftftuk, gezien (*),

j^L
* $> ^Q i'^ heb de Proefneeming meer dan eens

Hoofd- 5, herhaald , om daar van wel verzekerd te

^^^^* „ zyn. Somwylen kwamen uit ieder Lugtftip

5, drie Draaden voort; op andere tyden heb ik

5, *er niet meer dan twee kunnen onderfchei*

yy den. De Lugtpypjes , derhalve , die aaa

5, de Huid van de Pop blyven zitten en^ 'er

3, niet dan met hun ééne end aan vaftzyn,

'j, hebben weezentlyk toe binnen in de Ka-

, ,, pel doorgedrongen : want , na 'er geheel

^, uitgehaald te zyn 5 zweeft het andere end los

3, en vry ". R e a u m u r fchryft 3 dat de Draa-

den van de eene Lugtftip zig met die van eea

'andere vereenigen , doch hy moet 'er zekerlyk

de Stippen van de Pop en Kapel door verftaaa

hebben.

/
*

33 Deeze aanmerkelyke Draaden , welken de

5, Kapel agter Iaat , wanneer zy uit de Huid

33 van de Pop voortkomt , zyn dit de geheele

3, Lugtpypjes , of zyn het niet dan de inwen-

3, dige Huid der Lugtpypen van de Kapel? Het

,3 is waarfchynlyk dat de Lugtpypen, zo wel

,3 als de andere Lighaamsdeelen 3 eene veran*

3, dering moeten ondergaan 9 in de Geftalte-

3, wifleling van de Rups 3 waar door zy tot

een

(*) Dit zQu wel eenigzïns tegen het voorgaande, zo even

bygebragt, fckynen te ftryden ; doch 't is blykbaar dat de

Heer de Geer geen andete Lugtgaatjes op het Borftftuk

cikent , dan die iwce op dat Halsagt/ge gedeelte, het welk

4^ii Kop en *t BcM:ftftiik famcnvocgt.
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^f een Kapel wordt , en dat dezelven inwen-

,, dig vao Huid moeten verwiflelen, byaa cp

als de Maag der Kreeften
59 gelyke manier ,

„ by €lke Veirvelling wordt vernieuwd. Ik ge-

V.

XL.
Hoofd»
STUK,

9y loof dan dat deeze Draaden de inwendige

„ Huid der Lugtpypen zyn" (f).

„ Het gene de Heer R e A um u r niet fchync

,, op te merken , wegens den uitgang der Draa-

,, den of afgeftroopte Lugtpypen uit het Lyf

„ van de Kapel ; heeft hy zeer wel waargeno-

„ men in de Infekten , die den naam van Juf-

„ fers draagen. Hy heeft gezien dat 'er Draa-

j, den, witte Koordjes, in de Geftaltewifle-

j, linguit de Stippen van het Juffertje getrokken

,, worden. Deeze lofekten , zegt hy^ leggen

die Koordjes, die Lugtpypen af, als voor

haar van geen gebruik meer zynde. Zou het

niet veeleer een waare Vervelling der Lugc-

,, pypen zyn ? Want de Juffers, zo wel als

de Kapellen , blyven nog Ademhaalcn door

de Stippen van het Borftftuk, even als zy

deeden in de ftaat van Nimfen en Wormen.

Van de Deelen der Voortteeling , die in by- ingev/anden;

zondere Kapellen eenigermaace verfchillende

zyn, reeds in 't algemeen gefproken hebben-

de, gaa ik thans over tot de andere inwendige

Deelen of Ingewanden. Alleen zal ik nog kor*

te-

35

55

f9

3»

3y

33

(f) SwAMMF. iiDAM heeft zulks in de Vervellingen vaa

den Worm der Rhinofter-Torren ook waargenomen. Zie zya

Weik genaamd Bykl dtr Natuure L DeEjL. bladp, jq^,

La
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V' telyk in aanmerking neemen , hoe de Heer dö

Afdeel. Geer in ieder van de agt Pypjcs of Vaatjes , die

Hoofd- ^^ Eyeren bevatten, geteld heeft tufTchcn de

«TüïC. zeftig en zeventig ; zo dat hy in 't geheel re*

kent ten minfte vierhonderd en tagtig Eytjcs in

de Eyerflokken van één zyner Nagtkapellen ver-

vat te zyn : een groote hoeveelheid, inderdaad ,

voorééne enkele Kapel Hy merkt aan , dat

deeze Vaatjes niet gemakkelyk te ontwikkelen

zyn , wegens de menigte van Lugtpypjes , die

dezelven aan elkander verbinden , Zi! veragrig wit

van Kleur, Ik zal zyn Ed. niet navolgen in

het gene hy van de Déelen der Voortteeling in

de Mannetjes Kapellen zegt, om niet te zeer

uit te weiden of te verwarren in de omftandigc

\ befchryving van Zaaken, wief nafpooring het

geduld van de meeflb Liefhebbers te boven

gaat.

Wy hebben gezien , dat ia de Rupfen het

grootfte deel deè Lighaams , wanneer menze

opent en ontleedt, vervuld gevonden wordt met

eene ilymeri'ge StofFe, die doorgaans meer of

min witagtïg geel is, het Vetagtig Lighaam by

tzié hicr R £ A ü M n R getyteld f. Deeze Autheur fchryft
oor, a

^'^aar aan het gebruik toe, van te dienen tot

voeding en verfterking der Lighaamsdeelen van

de Kapel , die uit de Rups (laat voort te ko-

men; maar het zonderlingfte is, dat een niet

minder veelheid van dergelyke. StoiFe, die geel

is en uit een menigte van dunne Vaatjes fchynt

te beftaan, in de Kapel gevonden worde. Wat
moet

Vetagtig

Xighaam

i^^ba

48
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5>

55

55

59

nioetmen natuurlyk daar uit opmaakeo, vraagc

de Heer de Geer? 55 Zulks fchync aan tedui

,, den, dat, indien het Vetagtig Lighaam van

yy de Rups tot het gemelde eiode ftrekt , zulks

3, doch het eenigfte gebruik daar van niet kan

„ zyn; want anders moeft men dit Lighaam,

5, die geeleSioiFe , geheel verteerd bevinden ;

,, daar moeft niets meer van te vinden zyn,

wanneer de Kapel zyne volkomenheid heeft

bereikt. Het is derhalve een Stoffe :die , ten

minfte voor het grootfte deel , in wezen

blyft, en dus wezenclyk tot hetinfekt, in

alle zyne Staaten , behooren moet. Het denk-

beeld van SwAMMEUDAM 5 die dezelve

5, voor het waare Vet gehouden heeft, is daa

5, niet onwaarfchynlyk *\

„ De Hoornagtige deelen van Lepelswyze spieren.

,5 form, die aan het Agterfte van het Man-

,5 netje zyn , en waar mede hetzelve het Ag-

5^ terlyf van 't Wyfje in de Paariog vat , zya

yy aan den grondfleun voorzien met eenigedik-

„ ke witte Spieren, die met haar andere end

55 gehecht zyn aan de Hoornagtige Huid der

5, Ringen , en dus tot beweeging zo van de

5, Lepels dienen als van de andere Deelen van

,, het Gat. Boven en behalve deeze Spieren

„ zyn de gezegde Deelen nog omringd met eeo

5, dun Spieragtig Vlies , dat vereenigd is aaa

.„de inwendige Oppervlakte van den laatdea

^, Ring. Over de geheele inwendige Opper*
'

j, vlakte der Riogen , ziet men een groot ge-

V.
Afdeel.
XL.

Hoofd*
STUK,
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i66 Beschrvvino van
V. 3, tal van witte Spieren, in de langte uit

^^Xu' 9> geftrekt , hebbende de gedaante van kleioe

Hoofd- „ Lintjes , of gelykende naar die , welke mea

„ in de Rupfen op de zelfde plaats vindt. Zy

„ hebben haare aanhechting in de famenvoe-

,5 giDg der Ringen. De gemelde Spieren, eg-

„ ter ,zyn niets, in vergelyking met degenen,

„ welke zig aan *t Borftftuk openbaaren, maa-

5, kende bondels uit ; zo dat bet byna gevuld

„ is met Spieren. Zy moeten 'er in groote

,, menigte en met uitmuntende kragc begaafd

5, zyn , alzo zy (trekken tot de beweeging der

,3 Wieken en der Pooten (*).

3, Wy hebben gezien, dat het Wyfje in-

„ wendig, naby het Fondament , een Lighaams.

deel

f*) Veel te dikwils wordt 'er gelykfbrmlgheid gefteld in

dingen , die geen volmaakte overeenkomft hebben. Zo is

het, wanneer men de Uitwerkingen met elkmder vergelykt,

zonder verzekerd te zyn, of de Oorzaaken niet verfchillen,

"Wie, immers, zou van vooren gedagc hebben, dat deVlecith»

vezelen der Spieren, in een Olyphant, niet dikker zyn da«

in een Mals. Doet nu een Muis of Springhaan, naar evenre*

digheid , Sprongen , waar toe een groot Viervoetig Dier onbc-

Icwaam is, zo kan zulks afhangen van de dikte der Vezelen;

zonder dat zulk Diertje , daarom , een grooter veelheid van

Spieren noodig heeft. Daar kan nog een andere oorzaak zyn ,

ons bekend, en wie weet hoe veelen, ons onbekend. De

werking der Spieren hangt af van den invloed des Bloeds, en

deeze van de werking des Harts in de Dieren, die een Hart

hebben , dat kenbaar is ; maar deeze laatfte hangt af van zekere

Eigenfchip des Levens , Irritahiliteit genaamd, een aandoen-

lykheid voor prikkeling , welke ongelyk groote Uitwerkingen

voortbrengt dan de Oorzaak is. Dus ziet men , door een klei*

DC Steek die een Z enuw raakt , dooi ccn weingjc Vcnyn ,

een
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„ deel heeft als een langwerpige Blaas, die V.

„ den Afgang bevat , of dat dikke Vogt , het ^jr^^

,, welke de Kapel gewoon is van agteren uitte Hoofd-

3, werpen* Het Mannetje heeft 'er een volko-^^gjjg*^^^

,, men dergelyke , die ook eveneens is geplaatft. kapellen.

5, Ik heb duidelyk gezien , hoe deeze Blaas

;, gemeenfchap met het Fondament heefc , en »

5, dat meer is , ik heb gezien dat de Darmeü

„ zig naar de Blaas vervoegen en hunnen uit-

„loop hebben in dat Lighaamsdeel Ik was

5, ten uiterfte vergenoegd met die Ontdekking.

,, want op deeze manier begrypt men gemak-

„ kelyk , hoe de Afgang , of die foort van

5, Pap 5 in de gedagte Blaas gebragt worde : dat

,, zy afkomt van de Maag en Darmen, van

waar

een kwaade Reak ofStank , de geheele werking des Harts in

een Menfch, die ten minfte op een kragt van eenige honderd

of duizend Ponden gewigts kan gefchjit worden , voor een

tyd,of m 't geheel ,als oogenblikkelyk weggenomen ,of hem

in Stuipen vervallen 5 die verbaazend zyn. Een Kikvorfch ,die,

na dat het Hart 'er uitgehaald is , nog eenige Uuren Itcft^

fpringt of zwemt , valt aanftonds dood neer, als men het Rug*

ge-Merg,byden Kop, heeft afgefneeden, In dergelyke Dieren

derhalve , en vooral in de Infekten , Ichynt men vedeex te

moeten denken om eene werking der Zenuwen , dan om éene

werking des Harts-: want zo min als zy weezentlyk Bloed

hebben , zo min is men verzekerd , dat 'er een Omloop der

Vogten of Circulatie in dezelven plaats heeft. Het fchynt

veeleer , dat , even als de Longen door het geheele Lighaam

der Infekten verfpreld zyn , zo ook ieder gedeelte of Diftrikt

(Canton^ daar van, zegt DU Verney, zyn byzonder Hart

en Groote Slagader heeft. Vergelyk het gene , hier voor

^

Vladz. 17.5— Iz8, door myi dienaangaande is gezegd
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V, jy waar zy voortgaat in de Blaas 5 ooi vervol-

Afdeel.
^^ ggj^g Jqqj. j^g^ Fondament te worden uitge-

Hoofd. „ worpen ".

^TVK. j^gg j^Qg|. evenwel in aanmerking neemen

»

dat de uitwerping van Vuiligheden in de Ka-

pellen , die veelal zeer weinig Voedsel gebrui-t

ken , zeer gering is in vergelyking met die der

Rupfen, uitgenomen, wanneer zy zo eerfi: uit

de Poppen gekomen zyn , of liever , zo dra zy

in ftaat zyn om te vliegen : want dan fpuiten

fomiiiigen een groote veelheid van een dik Vogt

uit, het welk aanmerkelyke Vlakken maakt op

de Boomfchors en Bladen , inzonderheid op

Hout en Papier zeer zigthaar en beftendig. Het

Vogt , dat zy dus uitwerpen, is in veelenbruio

of witagtig , doch hoogrood in eenige Dagka-

pellen , gelyk die van gedoomde Rupfen ko-

men , als de Aurelia, Nommer-Kapel , t* Paauw-

Oog, enz. De Bloedregen, die men fomtyds

zig wys maakt dat hier qf daar gevallen zou

zyn , wort niet fen onregt aan de Uitwerpfelea

van zodanige Kapellen toegefchreeven ().

yerfchciden- De verfcheidenheid der Rupfen en Kapellen

is ongemeen groot, JufFr, Merian hadt vaa

de inlandfghe of Europifche , met die van Su-

riname, omtrent tweehonderd en zeftig Soorten

opgegeven ; doch de Heer N. Struycb: heefc

van Ooft- en Weftindifche , Afrikaanfche ea

ander qitlandfche , uit de Kabinetten van ver-

fcheK

(*) zie JouniAl dus Seavans» Ven. 17êj. Aru u
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fcheide Liefhebbers, driehonderd agt en zeven- V.

tig , en bovendien honderd drie en vyftig Inland- ^^^^^

fehe, door hem zelf om en in Amflerdam ver- Hoofd-

zameld , op het naauwbeurigfte doen aftekenen ^'^^^^ -

in haare natuurlyke Koleuren: zo dat dit een

getal uitmaakt van vyfbonderd een en dertig by-

zondere Soorten van Kapellen (!) Naderhand

*zyn nog verfcheide onbekende overgekomen;

hoewel L IN NiEüs 'er niet meer dan vyfljon-

derd vyf en dertig ^ in de Tiende Uitgaave vao

zyn Samenftel der Natuur, geteld heeft. De
Heer Ly ON NET verhaalt, dat hy zelf, in

minder dan vier Jaaren , over de driehonderd en

veertig Soorten van Kapellen , in een beftek van

" omtrent een Myl in 't ronde, by 's Graavenbaa-

ge waarfchynlyk , heefc gevonden (*). De
Vraag is ,of de Mannetjes en Wyfjes doorzyn

Ed, niet wel eens voor byzondere Soorten ge-

rekend zyn?

Men is van ouds gewoon geweefl;, deèze In-DagenNagx

fekten in Dag- en Nagt-Kapellen te onderfchei-
^

den 5 en dit maakte een aanzienlyke Hoofd*

verdeeling uit* De Heer R e a u m u R is ook op

die wyze te vrerk gegaan , en hy merkt aan

,

hoe in de Kapellen regt het tegendeel plaats

'heeft van de Vogelen , onder welken diebynagt;

vliegen , veelal Roofvogelen genaamd , ongelyk

mio-

(1) Inleidinf^ t»t de Algsmeene Geographie of Aardryh-h^'^

Jehryving. Ainüeid. i7'^^o. bhdz. .90, pi.

(^) LES SER TheeU des IrfiBts^ Rcmarq. Tom. L p«

1. X>TLl.l., XI STUK. L 5
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V. minder in getal zyn , dan die zig over dag vertco-

^^XL^*
Den. Onder de inlandfche of Europifche zyn

Hoofd thans wel eens zo veel Nagt - Kapellen als

STUK. Dag-Kapellen bekend. Na dat men die uit de

Rupfen begonnen heeft te teelen ^ komen nog

langs hoe meer Nagt -Kapellen te voorfchyn;

dat niet te verwonderen is , aangezien men zel-

den by nagt uitgaat op den Vangft der Infekten.

Onderde Uitheemfche, in tegendeel, hebben

wy 5 waarfchynlyk om die zelfde reden , tot

nog toe veel meer Dag- dan Nagt- Kapellen.

onderfchei- De Kentekenen 5 tot onderfcheiding der Dag-

de^pdetcri. en Nagt-Kapelleu van eikanderen, zyn niet dui.

lier, zo de Heer Reaümür aanmerkt. Men
onderfcheidtze , inzonderheid , door de figuur

der Sprieten ^ het welk die Lighaamsdeelen

zyn in de Kapellen , hoe zigtbaar en uitmunten-

de ook , van wier gebruik men nog naauwlyks

t zie 't Tx. een denkbeeld kan maaken f. Men vindt , boven-
STïjK biadz.

jigj^ , verfchillendheden in derzelver figuur, die

deezen Heer aanleiding gaven , om verfcheideGe-

Aagten daar van te vormen. Die van het Eerfte

"* jintemes a Gcüxgt nocmc hy Gekitopte *, om dat zy,toc

digt aan 't end even dun blyvende, aldaar eea

dikken Kop of Knopje hebben ; hoedanigen men

in de Witjes en veele andere waarneemt: die

t en maffue vau het tweedc Geflagt noemt hy Knodsagtige f ;

om dat zy , van den wortel af allengs dikker

wordende, aan 't end ftomp uitloopen : die vaa

het derde Geflagt komen met de laatftgemelden

overeen , uitgenomen dac zy platagtig rond zyn ^

ea
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en aan *t end wederom versmallen; gelykende v.

dus eenigermaate naar Ramshoornen f. Zodanige
Aff^^E?,.

Sprieten hebben die Graskapelletjes , welke Hoofd.

men St. Jans beeftjes gewoon is te noemen . 5Tük.

Deeze driederiey Sprjeten houdt men voor Beiier^'

Kenmerken der Dag -Kapellen.

De Nagc-Kapellen , zegt R e a um u r > heb-

ben Sprieten van drie andere Geflagten , te

weeten de genen die ik Frifmatieke f getyteldT-^^^^««^*
J-'r:fmasi'

beb , als over de geheele langte nagenoeg even ^ues

dik en driekautig als een Prifma, doch aan 't

end fpits zynde. Haar bovcnfte Oppervlakte is

rond, doch het overige beftaat uit twee egaale

vlakke zyden , die onder aan de Spriet farnen-

loopen. Het getal der Leedjes , waar uit de

Sprieten famengefteld zyn , is in deeze veel groo-

ter dan in die van 't eerfte Geflagr* Die van

het vyfde loopen , van 't begin naar 't end tce,

allengs dunner ; hy noemtze Kegelvormig en

Gekraald*^ om dac men gemeenlyk met het bloo- * a filets

te Oog zelfs kan zien, hoe zy als uit Korrelt- ^^^^'^X^
^

fes , die tegen elkander digt aangevoegd zyn , be*

flaan, omtrent als in een Paternofter of Ket-

ting Kraaien* Van deeze Korreltjes zyn 'er ron-

dere en plattere ; als ook die eenigermaate naar

Wervelbeenderen gelyken , en deeze figuur der

Sprieten is onder de Nagt Kapellen zeer gemeen.

Die van het zesde Geflagt zyn de genen, wel-

ken men Gepluimde f of Gebaarde noemen kan ; t ^« />i«»»fi

doch zulke Sprieten (trekken meed tot onder-

fcheiding van de Mannetjes der Nagt- Kapellen.

1. DïEi. XI. sxüK. Mea
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Hoofd
STUK.

V. Men moet evenwel deeze onderfcheiding, zo

XL^^^y zelf aanmerkt, niet ten alleriiaauwflen op*

vatten , en zig verbeelden , dat gelykerwys de

Dag-Kapellen altemaal by dag vliegen , zo] ook

de Nagt Kapellen niet dan des nagts of in de

duifterheid» Men ziet van deeze laatftcn ook

fomtyds over dag, en men kan *er gemakkelyk

veelen van te zien bekomen , v^anneer men het

Loof van fommige Boomen en Heefters , of digt

gewafTen Kruiden , fterk fchudt of op de Takken

flaat. Evenwel neemen zy doorgaans geen groo*

te vlugt, gaande zig wel haaft wederom ver-

fchuilen. Men zietze ook wel in de Boffchen,

inzonderheid tegen den avond , vliegen , doch

het zyn dan meeftal Mannetjes, met gepluimde

Sprieten ; hoedaoigen men ook met een bran-

dende Fakkel of Lantaarn, in 't donker, in de

Tuin gaande , op het Licht ziet toevliegen. Hec

fchynt dat zy door dit Licht verbyflerd worden

,

even als de Roofvogelen. Over dag ziet meo

*er ook wel eenigen op de Bloemen , doch on-

gelyk zeldzaamer dan de Dag-Kapellen. Mca
vindt zelfs verfcheide foorten van Nagt-Kapel-

len , die van haare Wieken , om te vliegen ^

weinig of geen gebruik fchynen te maaken.

DeHeerREAüMiTR heeft de Dag-Kapellen

in KlalTen verdeeld. De eerfte formeert hy van

SdTe L^^^"^^^
zodanigea met Geknopte Sprieten , die de

Wieken overend houden , en in welke de laag.

fte rand der onderfte Wieken het onderde van het

Lyf omvat ^ en die op zes Pooten gaan of ruften.

Verdeeling

van Re au
M u R.

11.
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De Tweede begrypt de genen , die in alle opzig. V.

ten met de voorgaande overeenkomen , uitgeno. ^^^^^^»

men dat zy niet meer dan vier Pooten gebruiken. Hoofd-

De twee voorde Pooten houden zy doorgaans om- stük.

geboogen : het zyn onechte Pooten , die uit*

loopen in een foort van ruige Staartjes, gelyken-

de naar de Sabels van Bont , v^^elke de Vrouws-

perfoonen om den Hals plagten te draagen. Van

deeze laatften geeft de kleine Aurelia , zo wel

als van de eerften het Witje een voorbeeld* Ia

de Derde Klafle hadt hy zulke Kapellen ge- iiii,

plaatft, die van de laatfteo alleen verfchilicn^

doordien de twee voor(Ie Pooten niet in Staart-

jes eindigen: het zyn waare Pooten , maar zo

Mein, dat raenze met het bloote Oog naauw*

lyks kan zien. De zogenaamde Zandof-Gras-

Oogjes, die men in de Zomer zeer menigvul-

dig op de Velden vindt, behooren tot deêze

Klafle. Die van zyn Vierde verfchülen van

die der Eerfte Klafle daar in , dat de rand der

onderfte Wieken zig omkromt, om het boven-

fle van het Lyf te komen omvatten en bedek-

ken , laatende het overige 't eenemaal bloor.

Zy hebben , bovendien , een foort van Staart of

uitfteekende punt aan ieder Wiek; hoedanigea

die Kapellen zyn j welke men deswegen Pagies

noemt. Die van de Vyfde Klafle der Dag Ka-

pellen verfchillen van die der Eerfle daar in ,

dat zy de Wieken niet regt overend , maar

meer of min vlak en evenwydig aao de Vlakte,

fvaar op zy ruften , houden. Men vindt 'er

I, Deel. xl Stuk, jtq.

IV.

y
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V.

Afdeel
XL.

Hoofd-
stuk.

7U

VIL

zodanig een , die uit een gladde Rups v^n dö

Althéa voortkomt, hebbende de Wieken van

boven Agaatkleur , met zwarte bruine en wit-

te Vlakjes fraay gefpreokeld. De Pop van

jdeeze zit in een Tonrieije of Dop ; daar die

van de vier eerfte Klaflen altemaal naakt zyn

en hangen. Men ziet van deeze Dagkapellea

nooit voortkomen uit langhaairige en zeer rui*

ge, of uit Rupfea die Knobbeltjes hebben ,

naar Turkoifen of andere Edele (teenen gely*

kende. Alle de Ged(X)rndc Rupfen verande-

ren in Kapellen van dè Tweede Klaiïe. Maar

%^an de gladde en korthaairige zyn 'er fommi-

gen die Nagt , anderen die Dag^Kapellen uitle-

veren.

Reaümür heeft, in zyne Zesde Klafle , zo-

danige Kapellen gefchikt , die de Sprieten Knods-

agtig hebben ; hoewel Juffrouw Merian
deeze tot de Nagt*Kapellen betrokken tiadt : want

alle 5 die hy daar van kende, vliegen byna den

geheelen Dag , en , dat meer is , fommigen

niaaken een brommend Geluid , in 't vliegen ;

weshalve menze Onrufl-Kapellen noemt. Ee»

nige geeven 'er^ wegens de manier van zwee-

ven, en in de Lugt te blyven hangen zonder

byna van plaats te veranderen, den naam van

Sperwer aan. Zekere kleine Kapelletjes, die

men Glaswiekjes noemt , behooren ook tot

deeze Klaffe. De Zevende bevat zodanige

Dagkapellen , wier Sprieten platagtig zyn als

Ramshoornen , gelyk de zogenaamde St. Jans

Ka-



DE K AP E L L E N* 175

Kapelletjes» Indien alles caauwkcurig afge- V.

beeld is op de XX.tte Plaat der Siirinaanifche ^xu
^

Infekten van Juffrouw Merian, zegt hy , Hoofd.

zou men *er nog een Agtfte KlafTe moeten by- ^^^^

voegen , van Kapellen die de Wieken regt

overend houden , en niettemin de Sprieten

Kegelvormig y dat is naar 't end verfmallen-

de hebben , gelyk de Surinaamfche Pagie.

Een der voornaamfte Kenmerken , tot onder- pag^^^p^l*
ien,

fcheiding van de Nagt-Kapellen onder elkander

,

wordt door gemelden Heer afgeleid van de

Trompen of Zuigers , v/elke aan fommigeo

ontbreeken5 of ten minfte niet duidelyk zigt-

baar zyn. De Eerfte KiafTe wordt door hem^-^^^^.^*

geformeerd van zodanigen die Prifmatieke

Sprieten hebben , en deeze allen zyn met Zui-

gers voorzien. Veelen der grootfte en fchoon-

(le Nagtkapellen , gelyk die van de Jafniyn ^

Oleander 3 Ligufter ^ enz. behooren tot deeze

Klaffe , waar io hy de byzondere Geflagten

door de langte en figuur der Zuigers onder-

fcheidt. Die van de Tweede zyn by hem de ^^

^.ulken 5 ook Zuigers hebbende , v?ier Sprieten

Kegelvormig in een fpiifê punt uitloopen , en

die van de Derde verfchillen daar van alleen

,

doordien zy geen Zuiger fchynea te höbben.

In zyne Vierde Klaffe plaatfi: hy de Kapellen ^"^^

met gebaarde Sprieten en een Zuiger ;terwylóe

Vyfde wederom de zodanigen bevat 5 die gebaar- V.

de Sprieten en geen zigibaare Zuigers hebben.

Een Zesde Klaffe heeft zyn Ed. geformeerd vr^

I. Deel. XI. Stuk, van
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V. van zodanige Kapellen , wier Wyfjes van Wïe»

Afdeel.
j^^q ontbloot zyn of ongevleugeld ; hoedani-

Hoofd- gen 'er vcelen voortkomen van Spanrupfen of
STUK. Landmeeters , als pok van Borftel- Rupfcn.
^^^* Zulke Kapellen , eindelyk, wier Wieken als

uit Pluimpjes beftaan ^ maaken zynen Zevende

Klafle uit. Deeze laatften heeft hy ^ wegens

de figuur der Sprieten , nietcegenftaande zy by

Dag vliegen, hier 't huis gebragt.

Geflagten. De talryke veelheid van Nagc-Kapellen gaf

den Heer Reaümür aanleiding tot verfchei-

de OnderdeelingcD , afgeleid van de houding der

Wieken, waar door hy ieder der vyf eerfte

. ^ Klaffen in Geflagten fmaldeelt. Die van het

Eerfte Geflagt houden de Wieken evenwydig

aan de Vlakte, waar op zy zitten ; maar zo-

danig, dat de twee hovende eikanderen krui-

fen 5 fleggende de een over de andere heen,

^. Dit hebben die van het Tweede Geflagt niet,

alzo de binnenzyden der twee bovenfte Wie-

ken, die ook de onderften bedekken , tegen

elkander zyn aacgevoegd. Die van het Derde

Geflagt hebben in de houding haarer Wieken

een byzonderheid , welke haar zeer kenbaar

maakt* Dat gedeelte der beide Wieken , 'c

welk hec Lighaam van boven dekt , legt niet

,\ : even zo vlak als het overige : het omvat hec

Lighaam en voegt zig daar tegen aan , zo dac

men de figuur van 't zelve daar uit gewaar

wordt. Een Vierde Geflagt maakt hy van de
*' genen , wier bovenfte Wieken ook of bypa

even-
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cvenwydig zyn aan de Vlakte , daar 2y op zit- V.

ten , doch dezelven zyn van 't Lighaam afgc-
v^J'^'^*

fcheiden, zo dat zy 't zelve niet alleen niet Hoofd-

bedekken , maar zelfs de cnderlle Wieken ^'^^^^

bloot laaten. Men zou in ditGeflagt verfchei-

de Onderdeelingen kunnen maaken, naar dat

zig een grooter of kleiner gedeeke van de on-

derde Wieken ontbloot bevindt. TctcenVyf. 5-

•de Geflagt worden van hem de zodanigen be-

trokken, wier onderde Wieken door de bovcn-

Iten t'eenemaal bedekt zyn , die met de bin-

nenzyden tegen elkander aan gevoegd, wan-

neer de Kapel zit te ruften, een foort van

fcherp roeloopend Dak over 't Lyf formeeren. »

Deeze zou men fcherp Gerugde kunnen noe-

men. Men vindt 'er van , in welken de Rug van

het Dak zig agterwaards zodanig verheft , dat

zy als gezatdeld zig vertoonen. Die van het <?,

Zesde Geflagt vedchillen van de naad voor-

gaanden, doordien zy rond Gerugd zyn. De
Wieken krommen zig , op het Lighaam , een

weinig om, en daar aan zyn zy gemakkelyk

van de fcherp Gerugde te onderfcheiden. Vee.

Ie Kapellen worden 'er gevonden van deeze

Geftalte , en daar onder zelfs vry groo-

te. Die van het Zevende zyo meedeodeels 7,

klein. Men onderfcheidtze doordien het Dak,

dat de bovenfte Wieken met elkander maaken,

plat Gerugd is. Bovendien hebben zy de Ei-

genfchap , van zig als breed van Schouderen

te vertoonen. Men vindtze, naamelyk , vaa

U Pfjll. Xli Stuk» M VOO*
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Hoofd-
stuk.

i«f

vooren of in 't midden, een weinig breeder

dan oaar agteren, alwaar de Wieken zig iets

fchyoen famen te trekken. Eenige kleine Ka-

pelletjes hebben de Wieken geheel om 't Lyf

geflagen , gelyk die der Vogelen , en deeze

maaken het Agifte Geflagt byREAUMUR uic.

Men vindt 'er onder , die wel deeze Houding

hebben als zy ftil zitten, doch die, loopende,

de Wieken overend zetten j bykans als de Dag.

kapellen. In het Negende Geflagt fchikt hy

zodanige Kapelletjes , meeftendeels nog kleiner

dan de voorgaande , wier Wieken , na zig byna

over de geheele langte van het Lyf omgeflagea

te hebben, boven hetAgterlte breeder worden

en zig verheffen , om een foort van Staart te

formeeren , welke eenigermaate naar die van

een Haan zweemt. Daar is, eindelyk, eea

Tiende Geflagt , wier Houding van alle de ove*

rigen daar in verfchilt, dat de Wieken niet en-

kel elk aan haar zyde het Lyf omvatten , maar

zelfs ook aan de andere zyde ; zo dat de ho-

vende, die haare v^eergaa ten grootften deele

bedekt, als om het Lyf gedraaid is.

Deeze tien Geflagten hadt de Heer Reaü.
MUR gefchikt tot eene Onderdeeling van de

Klaflèn der Nagtkapellen , en dan wilde hy de

Soorten verder onderfcheiden hebben , door

den trap, waar in ieder de Kenmerken van het

Geflagt , meer of min , bezat : by voorbeeld

naar dat de Wieken, Dakswyze, meer of min

fcherp Gerugd ; meer of min van het Lighaam

af.
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afgefcheiden waren ; naar de evenredigheid der r,

onderde Wieken in grootte, tot de boveoften; A^ehi^

naar derzelverfiguur en uitgeflrektheid of plooi- Hoop'r.

jing, als de Kapel zig in rufl: bevindt, enz. stuk.

Ook zoude men , zegt hy , van de Baarden , die

onder aan den Kop zyn , en waar tuffchen heü

Snuitje, de Tromp of Zuiger geplaatft is, nog

andere Onderdeelingcn kunnen afleiden. Men
vindt 'er ook, die als Gekuifd fchynen te zyn.

Een grooce zwaarigheid , welke deeze Heer

tegen zyn eigen Verdeeling oppert, is, dat

men Kapellen vindt , wier Mannetje en Wyfje

in houding der Wieken verfchiilen. Ik weet

niet of deeze dan iets anders de oorzaak zy ge-

weeft, welke de Hedendaagfchen andere Ver-

deelingen heeft doen ter baan brengen. Ik zal

hier eerft van die fpreeken, welke tot nog toe

den meeden ingang by de Liefhebbers gevon-

den heeft.

De Dag*Kapellen worden door Roe- verdeeiinii:

SEL flegts in ^we^KlalTen onderfcheiden , waarsüi..

van de Eerfte is van die met vier, de tweede

van die met zes Pooten. Ook heeft hy onder

de Dag-Kapellen geen andere geteld , dan die

de Sprieten Haairagtig dun en met Knopjes

aan 't end hebben ; zo dat die, welke de Sprie-

ten Knodsagtig hebben , of als Ramshoornen ^

by hem van de Dag Kapellen uitgellooten zyu.

Van de Nagt-Kapellen heeft hy vier

Klaflen gemaakt. De Eerfte bevat de genen ,

die men thans, wegens het fpitfe Hoorntje,

t DEEL. Xi» Stuk* M 2
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V. dat zy agter op het Lyf hebben, Pylftaarten

^Xlf^'
ï^o-ï^t , voerende , in 't Latyn , den naam vaa

HüoFD' Sphinges. Sommige Liefhebbers •noemen dee-
ST0K. 26 , ia 't algemeen , Ooruilen of Onruft-Kapel-

len* De Tweede Klafle der Nagt-Kapeyen is

van zodanigen , die de Wieken niet plat ofHori-

fontaal , maar Dakswyze of fchuins afloopende

houden, en zodanig, dat het Agterlyf door

dezelven , van boven , geheelenal bedekt wordt.

De Rupfen , daar de Nagc- Kapellen van de

twee eerfte Klaffen , en alle de Dag-Kapellen ^

voorgemeld , uit voortkomen , hebben ake»

maal zeftien Pooten ; doch die van de Derde

Klafle der Nagt -Kapellen ., by Roes el, heb-

ben maar tien en eenige weinigen twaalf Poo-

ten. Het zyn die genen , welken men Land-

ï Bltóz. x8. nieeters of Spanrupfen noemt , gelyk hier voor f
gemeld is. Deeze Kapellen hebben de Wie-

ken nooit zo digt om 't Lyf geflooten , als

de overigen , maar breiden dezelven meer üit

en houdenze tegen 'tgeene, daar zy opzitten,

'c zy een Muur, Schutting of Boom, zodanig,

als of zy 'er aan geplakt waren. Haar Lyf is

ook altoos ranker of dunner dan dat der ande-

re Nagt-Kapellen. Eenige weinigen egter heb-

\ ben de Wieken Dakswyze, gelyk die van de

tweede Klafle. Die van de Vierde onderfcheidt

by voornaamelyk door de kleinte van de an-

dere Nagt-Kapellen , en daar onder zyn de

meeden begreepen die van de Rupfen komen

,

welke zig in Bladen infpinnen en daarom Blad-

rolt
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ders of Binders genoemd worden , benevens V.

de zogenaamde Motten of Mot- Kapelletjes. ^'^^

Wy zien dus, dat het getal der KlafTen , by Hoofd.

Roes EL, ongelyk kleiner is dan by Re au-
^^^^'

MüR, wiens manier van Verdeeling meer Kon-

ftig dan Natuurlyk fchynt te zyn. De Geftal-

te immers der Rupfln of Maskers, dient te-

vens in agt genomen te worden , zal men een

compleete Hifl:orie opmaaken van de Infekten

van deezen Rang. Indien Roes el > egter,

. zo veel uitheemfche Infekten te befchryven

bad gehad, als 'er thans bekend zyn , zou hy

waarfchynlyk zig in verwarring gebragt be.

vonden hebben, met zo weinig Hoofdverdee-

lingen. Hierom wcrdt 'er een Orde vereifcht,

die niet alleen op de Natuur gegrond was

,

xnaar ook al het behulp te baat nam , het welk

de Kond en een fchrander Oordeel, op 't voet-

fpoor van twee zulke voornaame Leidslieden^

aan de hand kon geeven.

Onze Autheur hadt tot algemeene Kenmer- verdeeiirsg

ken der Infekten van deezen Rang, die ik Dons^ !,^^i ,f^/^*

vleugelige noem , gefteld , dat zy vier Wieken

,

die metSchubbeijes gedekt of op de wyze van

Dakpannen belegd zyn : toe Bek eene Spiraal

omkrullende Tong , het welk de gedagte Zul-

ger is; en het Lyf Haairig hebben. Van dee-

ze maakt zyn Ed. drie Gcflagten , waar vaa

hét Eerfte de genen bevat , die men gemeen-

lyk Dag- Kapellen noemt. Deeze heb-

ben, zegt hy, de Sprieten naar 't end toe dik«

I»
Deel, XI. Stuk. M ^ kcï
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W ker en mecflal Knodswyze geknopt: de Wie-
Afdeel*

j^^j^ flaan, in de zittende Kapel, regt overend,

HooFH- ]a voegen zig opwaards tegen elkander aan : zy
STUK. vliegen over dag. Het Tweede Geflagt bevat

degenen, daar wy den naam van Pyls taar-
ten ^aan geeven, om dat de Rupfen, waar

zy uit voortkomen , op hetagter-end een Hoorn-

agtig Pyltje hebben. De Sprieten zyn in 't

midden dikft, en loopen dunner, zonaar 't

begin als naar 'c end toe , eenigermaaten drie-

kantig : de Wieken zyn Dakswyze of weder-

EVds afloopeode: haar vlugt is zwaar: zy vlie-

gen by avond of 's morgens vroeg. Het Der-

de Geflagt, waar ia de genen geplaatfl; zyn

die men Na gt- Kap ellen noemt , begrypt

alle de overigen, wner Kenmerk is, dat de

Sprieten naar 't end verdunnen, en de Wie-

ken ^ in de zittende Kapel , meeftal vlak leg-

gen : als ook , het vliegen by nagr. Ieder vaa

deeze drie Geflagten is door hem gefmaldeeld

in verfcheide Artikelen, gelyk wy vervolgens

' zien zullen. Het Eerfte bevat honderd-twee-

cn-negcmig, het Tweede agt-en-dertig en hec

Derde drie honderd en vyf Soorten.

Eer wy tot de byzondere befchryviag over-

gaan , zal ik nog gewag maaken van de Ver-

deeling , welke de Franfche Heer Geoffroy
in de Befchryving der Infekten, die omftreeks

Parys voorkomen, gevolgd heeft. Hy fcheidt

de Veer. Uiltjes of Piuim-Beeftjes, als ook de

Motcen of Mot-Uiltjes , van de Nagt^Kapel-

len
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len af, maakende daar van byzondere Geflag. V.

ten: zo dat hy 'er vyf van de Kapellen heeft. ^XL^
By de Kenmerken voegt hy die der Poppen, Hooro*

welke in de Dag-Kapellen naakt en bloot, in
^'*^^»

de Pylftaarten en Nagt-Kapellen in eenTonoet.

je. Dop of SpiDzel zitten. Die der Veer.

Uiltjes, zegt hy, zyn ook naakt, en die der

Motten in het bekleedzel van het Rupsje ge-

huisveft. De Sprieten van deeze beide Geflag.

ten zyn Draadagtig, die der Pylftaarten Pris-

matiek of driekantig , en die der Dag-Kapellen

geknodft. Van de Onderdeelingen , welken dee-

ze Heer maakt , zal ik nader fpreeken.

XLL HOOFDSTUK.
Befchryving van bet Geflagt der 'Óag^Kapkl*
L E w , volgens derzelver Verdeeling in zes Ben-

den , van ïrojaanfche en Griekfche Ridders

,

Parnas-, Danaus- m Nimf- Kapellen, zo ge^

oogde als enge -oogde ^ henevens die Gemeene

woorden genoemd y ^/z Ongefchikte , als niet tot

de gemelde fbuisgebragtzynde.

TTTaü men doorde Dag-Kapellen, in Naaii^^i

^^ onderfcheiding van de Nagt-Kapellen,

verftaat , heb ik reeds gezegd i naamelyk zoda-

nige Kapellen , welke by dag vliegen en by

nagt, of in 't donker, zig ftil houden* Deeze

Eigenfchap is zeer algemeen , en dient tot een

!• Deel. XI, Stuk, M 4 veel
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V. veel vader Kenmerk dan het vliegen by nagt

^XLL
^ 10 de Nagt.Kapellen. De Latynfche naam Pa-

Hoofd- piUo en de Ffanfche Pö;47/(?;2 , als ook de Ne-
sxüic. derdoitfche Vlinder , wordt in 't byzonder aan

de Dag«Kapellen gegeven. ,

iKenmeikca, Van de Kenmerken van die Geflagt is ook

breedvoerig genoeg gefproken. Alle de Rup-

feo, daar zy uit voortkomen, hebben zeflien

Pooren. De genen , die Gedoomd zyn over 't

Lyf , geeven altemaal Dag- Kapellen, en welzo-

danigen , die maar vier Pootèn hebben of ge-

bruiken^ maakende de twee voorden van de

zes als een Sabel aan den Hals. De Poppen

zyn naakt , dat is zonder Tonnetje of Spin.

zei, haogeode doorgaans aan haar agter-end,

en fommigen mee hec midden van haar Lyf

,

aan eenigen Tak of onder tegen een Geut , of

elders, daar s;y voor den Regen befchut zyn*

Zy zyn gemeeoiyk hoekig of met verfchei-

de Ponten : men vindt 'er onder die Stippen

of Vlakjes als van Goud hebben , of geheel-

enal verguld zyn. Voor het overige hebben zy

verfcheiderley Kleuren. Ik heb van dit alles

reeds gewag gemaakt.

Eigenfchap» Dc Dag-Kapeilcn (trekken, door haare Schoon-
^^"'

held en verfcheideaheid van Kleuren, in de Zo-

mer tot een groot fieraad van onze Velden,

Tuinen en Bloemperken. Wanneer de Rups

tydig ter Wereld gekomen is , en niet te laac

in een Pop verandert geduurende de Zomer,

:siet men de Kap el , in veertien Dagen of drie

Wee.
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Weeken op 't hoogde, verfcbyDen. Dk ge. V.

beurt aan hetgrootfte gera! vao Kapellen, maar
^^^^f^'

zo eenige agterlyker Rupfen niet eer in Poppen Hoof'd-

verauderd zyn , dan tegen 't end van den stuk,

Herfft , zo brengen zy den geheelen Winter in

die Staat door 5 en de Kapel verfchync niet dan in

\ volgende Voorjaar* De genen , welken nien

in de eerfte fchoone Dagen van de maand April

ziet, komen van deeze overwinterende Pop-

pen 5 of het zyn K-ipellcn die zelf den Win-

ter, in eenige verfchuilplaats^ hebben doorge-

bragt,

G E o F F R o Y gebruikt in de Dag-Kapellen de verdeciing.

volgende Verdeeling. Hy onderfcheidtze in twee

Famliën , waar van de eerlte der genen is die

vier, de tweede der genen die zes Pooten heb-

ben. De eerile Familie wordt van hem in drie

Paragraaphen gefmaldeeld ; de eerfte , die van

gedoomde Rupfen komen met de Wieken hoe-

kig; de tweede van dergelyke Rupfen met de

Wieken rondagtig; de derde van ongedoornde

Rupfen , met de Voorpooten zeer kort en geen

Kraag maakende. Deeze Verdeeling kon be-

ter plaats hebben in een Werk over de Infek- .

ten om ftreek s Parys voorkomeode, dan in een

algemeene Befchryviog van alle Europifche en

Uitheemfche die bekend zyn; want van deeze

laatften zyn meeftal de Rupfen onbekend* Ook

heeft LïN Niï:üs een geheel andere gebruikt^

te weeten dus:

ï. Deel. XL Stuk. M 5 F vf* '
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V. PA F I L I O N E S
Afdeel, ,.

.
- r

XLL dtvtdtmtur m jex

Hoofd- PHALANGES.
$JUK»

I. E q U I T 2 S. AliS frimoribus , ab anguh ptjiico ai êLpU

cemy longioribusy quam ad bofin: his f^pe Anten*

n-t fillforran,

mfmMmmmm ..mm Trojanl , üd PeEius mae^Iis fanguineh^

(fjiplus nïgri) 1-17.

tol ..Ni Achivl , Pe&ore ir.crucntd ^ Ocêllo ai angu»

hm ArJ» Alk absqus fauiis y IS, ip : Alis fasc'iA'

iis. ,20-40,

II. H E L I C O N I r. AUs angujïii integerrlmis Jïriatis : pri*

morzbus oblongis
y

pojlisis bnvljjimis» 4I-5 5,

ÏIÏ. DAN AI. Alii tntf>gerrimts,

II. I

' « Caiididi, Al^s albidls, s^-J^^

I
'-' Feftivi, Alis variegatis, JS-tJ»

IV. NyjMPHALES* Alis dênticulatis^

Gemmati , AUs[ Ocellaüs : Oeellis', in Alk

omnibus, 88-103: in frimoribus, 204-105; in poJli>

cis, 107-110.

" " ' " FhaleratI, Alis ceecisabsque Oeellis, ïii-ï^^»

V» P L E B E J I. Parvi : Larvsi fjtpius contraB^,

m ,u Rurales, Alis maculls ohfcurioribus, 145-1^1,

- Urbicolse , Alis foplus maculis pellucidis^

162,-158.

VL BARBARi. Córcllarii loco adjè&i ö* ^^ Ordines non

relati, I5s)-I5»i%

(^) Om deeze uitdrukking te verftaan , zo moet men wee-

ten, dat de voorfte Wieken der Kapellen een eenigermaate

cLiehoekige figuur hebben , waar van de punt , die verft

van 't Lvï komt , de Ttp , en de zyde, die te^^en de agterfte
" ' *

Wiek
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worden verdeeld in zes XLI.BENDEN. ^^^^^*
STüK,

h Ridders. Die de voorïle Wieken , van den Agterhoek

naar de Tip toe, langer hebben dan aan deji Grond-

{leun (*) en de Sprieten meefta' Dra^.dvormlg.

mmiifi Trojamfche. Aan de Boift met Blccdklcuri-

ge Vial ken, rde mee ilen zwart:) 1-17. 1

— ., .. Griekfche. Zonder rcode Vlakken ann de

Boril, maar een Oogje aan den hockby *tAgter-end

van't Lyf: met ongebandeerdc 18, 19: met ge •

bandeerde Wieken. 20-40.

II. P A R N A S s Y N g. Met dc Wieken fmal, niet ingefiiec-

den-, en geftreept; de voorikn langwerpig, de ag»

terften zeer kort. 41-55.

III. D A N A u « s E N. Met de Wieken niet ingefreeden.

' nu . n -i^»
! lV:tts, Met de Grondklenr witagtig. 5i-74.

- Sierlyke, Met de Wieken bont. js-lj,

IV. N 1 M F - K A P E I- L E N. Met de Wieken Tandswys in*

gcfneeden,

m»^<m
,

m Ce-e&gde, Met Oogswyze Vlakjes op alle,

SS Ï03. op de voorlle alleen. 104.-106: op de ageer*.

ftc Wieken. 107-110*

•m Onge^os^Je, Zonder Oogjes op de Wieken»

ïii-J44.

V. G E M E E N E. V>iQ klein zyn : en de Rups veelal kort.
""

—..» Landlieden. Mei- de Vlakken der Wieken

donkeragtig, 145-151.

« .
-j i « Stedelingen^ Met de Vlakken meeftal door»

fchynende, Ï62-16S.

Vï. Ongeschikte. Die als een toegift 'er bygedaan

zyn: niet t'iiuis gebrast tot ds voorige Eenden.

T R O-

Wiek aan komt , de Crondfleun kan genoemde worden

,

zynde de agterfte punt derzelve de Agterhoek^ en dus maakt

deeze gedaante der Wieken dat de Ridders zeer breed gewiekt

zig vettoonen, in tegenfteiling van de Parnas* Kapellen;

>c
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afIêeu
trojaansche ridders.

ÜGOFD- (i) Ridder-Kapel met gekarteïds Flwuoeelagti'

^^^^^* ge Wieken , die van hoven groen zyn en

Priéimus. zwarte Zooinen hebben ; de agterjlen met

Groene zes zwavte Vlokken getekende
Amboniche

F^ Deeze Kapel, de pragtigile die men kent,

en mooglyk wel het fchoonfte Werkftuk , dat

de Natcor onder de Infekten voortgebragt heeft

,

is een voornaame zeldzaamheid van Ooflindie,

Zy komt van Amboina, en wordt in weinige

Kabinetten gevonden , zynde zelfs in dat van

Sbba niet geweeft. In de befchryving van

dat van ViiNcent wordt dezelve genoemd,

AmbonjcheKapel , diê op een uitmuntende w^ze de

Wieken heeft als van groen en zwart Fluweel.

In het Kabinet van Petersburg werdt 'er de

naam aan gegeven van Kapel of Mas van Am*

lon^ die de bovenfle Wieken Fluweelagtig zwart

beeft ^ met groene zoomen. Dit fchynt derhalve

een verfcheidenheid te zyn van deeze Soort ^

welke LinNjeüs aldus befchryft.

" Het Lyf is van de eerfle grootte: de Kop

„ en Pooten zyn zwart: hetBorftduk heeft, op

„ de

fr) Papilïo Eques Alis dcnticiihtis tomentolis flipra viri*

bus, inftitis atris, pofticis maculis lex nigris. Syjï, Nat^ ^,

Gen. 203, PapiÜD Ambolncnfis , viridi &: nlgro holofèiiceus

inlignis, V i n c. Muf. 10. Pspilio five Atlas Amboinenfïs

Alis fupcrloribus hololeacc nigiis, aiftitis virklibus. Muf^

Petrop, 6ö-f,



STUK*

D E D A G - K A P E L L E fr. I89

,', de zyden, een tekening van hoogroode dwars- V.

,5 ftreepjes: hetAgterlyf is by uicftek geel: de
^^If^

y^ Sprieten heb ik niet gezien. De voorjte Hoofd-

3, Wieken zyn ^van hoven groen , met een zwar-

5, ten rand en hebben een groote, langwerpig

5, ovaale, zwarte Vlak, op haar vlakte : van

5, onderen zyn zy zwartagtig. Daar loopt een

55 groene flreepswyze Vlak, van egaale breed-

3, te , naar den voorden rand en de tip van de

3, Wiek, die op haar vlakte nog een dubbelde,

„ kleine, groene Vlak heeft, en een groote

^5 naar den agterften rand , in welke Vlak zes

5, langwerpige Stippen zyn, zwart van Kleur.

39 De agterjle Wieken zyn ook va7z boven groen ^

5, en zwart gerand , met vier zwarte Vlakken

„ naar den agterden rand, en een grootere

5, rofie Vlak, die van de voorde Wieken bc-

35 dekt wordt : van onderen groen , met een ge-

5, tanden zwarten rand , binnen welken zy zes

3, ronde zwarte Vlakken hebben, en een rofle,

5, die langwerpiger is, daar voor* De binnen-

3, rand is zwart, met een zeer lange Yzer-

„ graauwe Wolligheid ".

In deeze uitneemend fchoone en groote Ka-

pellen, moet dan een weezentlyke verfchilleod-

heid zyn ten opzigte van de Kleur; alzo ik 'er

gezien heb , die van boven , aan de voorde

Wieken , zwart zyn met groene zoomen , van

onderen groen met zwarte zoomen* Zy heb-

ben de Sprieten rolrond , by uitdek dik, ea

naar \ end toe allengs egaal verdikkende als

I, DFEL-. xï. Stuk. een
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V. een Kegel , zonder Knop of Kno Js , anderhalF

^XlT* Duim lang, het Lyf twee Duimen, en de

H0090. breedte van de geheele Kapel is, ten minfte^

^™^* zeven Duimen Voetmaat, Zy heeft een lange

opgerolde Zuiger, die zware is, gelykdeSprie-

ten, het Lyf geel.

n. (2) Ridder-Kapel met gejlaarte Wieken^ die

Graate nJoedcTzyds zwart zyriy de voorjlen wit

pagfir^'^^'^^
g^bandeerd, de agterjlen met roode Vlak-

ken.

De voorde Wieken van dceze , hebben,

volgens LiNNiEüs, een wittea Band, be«

ftaande uit agt Ovaale Vlakken , die gefpleeten

zyn, buiten en behalve de overigen: de ag-

tetfle Wieken hebben een dubbelen Boog vaa

hoogroodeVlakken , halfraaanswyze, met de hol-

te agterwaards gekeerd. Het Voorwerp bevondt

zig in 't Kabinet van haare Koninglyk Sweed-

fchc Majefteit. Die Kaapfche Kapel , welke

op*t XXV IIL Tafereel van 't Vierde Deel vaa

Seba, in Fig^ 23 en 24, afgebeeld is, wordt

hier t'huis gebragt , doch ik begryp dan niet,

hoe R A y deeze de allergrootjte of ^3; uit(lek

groote zwarte Indifche Kapel kan noemen. Ik

heb 'er evenwel, doch zeldzaam, in deeze

Stad ook van zodanige tekemng gezien.
^^

C3)

(z) PapïUo Equn Alis caudiuls concotöribus nigris, pri-

uioribus fascia alba
,

pofticls Maciilis mbris, M.L.U. 5y/?,

^atyX, Papilio Indica maxima nigia, Ray, /«ƒ. ihöc u7.





Plaat jlxxxvh.





LXXXVÏ
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(3) Ridder -Kapel met gejlaarte Wiehn die V.

z^art zyn , de agterjlen met een Hemeljcb'^ jj^^^

hlaauwe Vlak en Purperkkurig Oogje y Hoofo»

van onderen met zeven Oop-jes^
srvji.

^
TIT.

Deeze Ooflindifche is , in 't Werk van Gioln^

K N o R R , zeer fraay uitgefchilderd. Van bo.
p^^f^f

^^'^^

ven , zegt L i k n ^. o s , zyn de Wieken als

beftrooid met Hemelsblaauwe ziertjes, de ag-

terften van onderen met witie Pluisjes, en zy

hebben zeven Oogjes binnen den agterftea

rand. Men vindt deeze Soort ook ongeftaart^

Ik oordeel dat de Kleur der Wieken , veeleer

Grasgroen, dan Zwart zou mogen genoemd wor.

den. De grootte der Agcervleugelen maakt,

dat deeze Kapel ^ die ook zeer groot is, een

geheel andere Gtftalte dan de voorgaande heeft,

(4) Ridder •Kapel met geflaarte Wiekm die i^'-^

HekKUS0
zwart zyny de agterjlen inet een njüitte

Vlak en van onderen drie witagtige^ i?i-

nevens zeven Tzergraauvoe Maantjes.

Vry naauwkeurig komt met deeze Soort o« n
vereen, die Chineefche Kapel , waar van de Fig^i,''

Afbeelding in natunrlyke grootte hier nevens

gaat

;

(3) F^pjlio Eques AHs caadatls nlgris, poflicis iMacui^i

coeriüea Ocelloque purpureo ; fubtus Ocellis feptem. M,L.Ü,
ICnorr. Delk, T, C. 3, f, i.

(^) Fafillo Eques Alis caudads nigiis, poftlcls Macuïl

alba, fubtus tribus albidis , Lunu!I*5ue fepteniFciiwgmds*

AX, L.U., Syfl, Nar, X,
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V. gaat ; hoewel de Maantjes eigentlyk Oranje

^™^^^' zyn en de Grondkleur donker bruin. Zyis uic

KooFD- de VerzameÜDg van den Heer W. van der
»xüK.

]S/I £ u L E N 5 waar in ook de eerde Soort ge-

vonden wordt.

Trlhus. (5) Ridder -Kapel met gejlaarte Wieken die

zwart zyn , de worjlen gerand met blee^

ke Stippen , de agterfien , "oan onderen ,

met toffe Vlakken getekend»

Deeze lodiTche en de drie voorgaande, zo

wel als de twee volgende , bevonden zig in 't

Kabinet van haare Sweedfche Majefceit.

T.y]'f C6) Ridder «Kapel met gejlaarte Wieken die

zwart zyn^ van onderen^ aan den Gronde

fieun^ rood gevlakt; de agterfien met

.
zeven roode ^ eenigermaate Ringswyze^

Vlakken,

Een zeer groote zwart agtige Kapel van de

Philippynfche Eilanden, met hoogroode Vlak-

ken, door Petiver afgefchetft, wordt tot

deeze Soort betrokken. Het is bekend, dac

men

{$) Papltio E^idss Alls caudatis n'gris, primoribiis Tuné^is

marginalibiis pallidis, pofticis fubtiis Maciilis fulvis, M.L. U*

, SyJ^. Nat. X.

(6) Fapili» Equas Alis caudatis nJgris, fubtus Bafi riibro

niaculatis $ pofticis Maculis fèptciii riibrls fubannularibusi

M. L. U^ Syft. Nat, X, Papilio Luz, maximus ni^rescensj

Maculis coccineis, P E T« Caz^ T. i ii f. S^
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men alle deeze, wegens de breede Staartjes, V,

die aao de agterfte Wieken zyn , Ooftindifche ^^r^f^
of Chineefche Pagies noemt. Die Uitheem. Hoofd*

fche, welke op Plaat XLVII, Fig. 5, 6, in stuk.

'c IV. Deel van Seöa afgebeeld wordt,

Ichynt met deeze Soort vry overeenkomftig te

zyn. De Rups zelve is, in Fig. 4, daar byge-

voegd en ftrookn niet kwaalyk met die Ge- '

doorndc uit myne Verzameling , waar van ik

voorheen gefprokep heb f. t Biadz. 24^
/

/

^ (7) Ridder- Kapel met geflaarte Wieken^ die vu.

wederzyds zwart zyn, de agtsrjlenmet ^
^^'^*

Toode Maantjes en een vyfdubbele witte

Vlak.

Deeze Soort is op het XXVII. Tafereel vaa

*t IV. D E E L van S E B A , in Fig. 23 , 24

,

afgebeeld.

(8) Ridder- Kapel met geflaarte Wieken ^ die viir,

wederzyis zwart zyn , allen aan den rand
^'*'®"^*

gevlakt^ de agterflen met een Band van

zeven witte Vlakken^

Indien het deeze Soort is, welke op Tab.

XXVIL

(7) Papilio Equis Ali$ Cfiudatis iilgris concoloribus
,
pofti»

cis Lunulis rubiis, Macalaque quintuplici alba. M. L. U.

EHRET. Pi<r/. T. 10,

{%) Papilio Eques Alis caudatis nigris concolonbus, Om»

nlbus margine maculatis ;
pofticis fascia Maculis feptcm alb^

S-jft. Nau X.

J, Deel. XI. Stuk. N



Hoofd
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tj)4 Beschryvino van
V, XXVII. van dacWerk, Fig. ir, 12, bedoeld

^XlT^
wordt, zo moet de Kleur zeer verfchooten zya
geweeft; want de Kapel , die men daar heeft,

was flaauw bruin, niet zwart; het welk egter

die van Tab. XLI, Fig^ 21, 2a, zou geweeft

zyn : des ik niet begryp , waarom deeze een

Variëteit van de Pammon genoemd worde.

Ondertuffchen ontbreeken alle de Staarten der

Ondervleugelen s t'eenemaal, in die Afbeeldin-

gen: 't welk fommigen a!s een verfchil der

Sexe aanmerken. Ik hebze 'er in de mynen aan.

(p) Ridder-Kapel met de Wieken een weinig

gejtaarty wederzyds bruinagtig ; de voor*

ften met een geele Vlak , de agterjlen

met een rojje Vlak aan den Aars.

*

Deeze en de twee volgende zyn afkomftig

uit Amerika. Over de onderde Wieken loopt

een dwarfe bruine Streep, die in tweën ge-

fcheiden was : voor 't overige gelykt deeze

zeer aaar de Tröilus,

(10) Ridder-Kapel met de Wieken getand en

wederzyds zwart ^ de agterjlen met zeven

Ovaale Flakken^ die beogrood zyn.

Van

(9) Paplllo Eques Alis fubcaudatis nebulofïs concoloribiis >

primoiibus Macala flava^ poillcis Maciiii Ani fulvl. M. L. U,

Syft. Nat. X.

(10) P&piUo Eques Alis dentatis nigris concoloribus , poftl-

CIS Macuiis feptem coccineis ovaiis. M. L. U* Syji^ Nat, X.

MeRIAN. Surin. 17. T. 17. S L O A N. J/im, II. p. 2i5

T, 239. fi i^jjo. Edw, -(4u.Tf207, EHRfiT. i'/fl'.T.s.
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Van deeze Kapel, wier Rups, welke een V.

Pylftaart worde gezegd te zyn, zig op de Ci-
^^lT^'

troenboomen in de Weftindiëo onthoudt, zyn Hoofd-

verfcheide Afbeeldingen uitgegeven. In die ^™^

van Fig. 27, s8 , op Tab, VIL by S s b A , was

de Kleur der Bovenvlerken niet aan beide zy-

den eveneens, en die van Tab, XL ƒ%. ii, 12,

fchynt zelfs maar ligt-bruin geweeft te zya;!

doch men weet dat de Kleuren der opgezette

Kapellen door den tyd kunnen veranderen.

(]ii) Ridder-Kapel , die de Wieken getand en 2:1.

» r rit, Polydama$t
z'vjaYt heejty met een afgebroken geelen

Band; de agierjlen^ van onderen^ rood

getekend.

Van deeze Kapel zyn , volgens de Waarnee-

ming van Linn-^^us, de Wieken van boven

^met een geelen Band, beftaande uit evenwy»

dige Pylswyze Vlakken ; de rand der agterfte

VViekeB is van onderen met zeven Liniaale of

lynregt loopende en drie bogtige Vlakken,

hoogrood van Kieur. De Rups onthoudt zig

op de Chineefche Roos, die aan een Boompje

groeit, dat tot het Geflagt der Althéa betrokken

wordt, en 't geen men ook in de V/eftindiëa

ontmoet. lodien het die is van Tab. XXXIX.
by Seba, gelyk men wil; zo moet de Kleur

niec

(ix) Papilio Eques Alis dentatis nlgris, fascLi interruptl

fiava, poi^icis fubtus rubro notads* M« L, ü. Syjl. Nat, X^

ME RIAN. Sur. 31. T. 31.

I. DEEL. XI. STÜIS» Na •
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V, niet wel uitgedrukt zyn , en ik vind ook , in die

^xu'^^*
Afbeelding , geen blyk van de roode Vlakken

Hoofd, aan de Borft, die het byzonder Kenmerk der

STUK* Trojaanfche Ridderen uitmaaken. Bovendien

fchynt dezelve geftaart , dat is een Pagie-Kapel

te zyn : welk alles my doet verwonderd ftaan

»

dat men die tot deeze Soort heeft willen t'huis

brengen»

xir.

ri.

txxxviT;

(12) Ridder-Kapel met de Wieken getand en

zwart ; allen van onderen 5 aan den

Grondjleun , met rood getekend.

Deeze heeft de voorfte Wieken , van onde-

ren, met een ovaale roode Vlak; de agterften

met zes gepaarde Vlakjes , die rondagtig en

zwart zyn. Men vindtze by P e Ti ver af-

gebeeld.

Ik zou niet beter dan hier kunnen t'huis bren-

gen, die Chineefche Kapel, uit myne Ver-

zameling, welke ook, myns weetens, nog

nergens afgebeeld is, dan in Fig. 2. Dezeb

ve is van aanzienlyke grootte, beflaande in

breedte, van het eene end der voorfte Wiek

tot aan het andere, omtrent vyf en een half

Duim , in langte ongevaar twee Duimen Ryn-

landfch. De Kleur is over 't geheel zwart,

doch als beftrooid met eenige Hemelfchblaau-

wc

(12) PnpUto Eques Alis dentails nlgris, omnibus Bafi {ub«

tus rubro notatis. M. L.U, Syft. Nat, X, PAT, Caz. T, Xi,
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we ziertjes. Aan den bovenkant zyn in 't ge- V.

heel geen Vlakken, maar aan den onderkant ^|^j^

vindt men 'er 5 by het Borftftuk , tien die Me- Hoofd-

nie-rood zyn , tuflchen de ribbetjes der Wie- ^"^^^

ken ; eece aan ieder voorde Wiek , vier aaa

ieder agterfle Wiek ; dus wederzyds vyf zulke

Vlakken , van verfcheiderley figuur. Aan hec

agter-end der agter-Vleugelen , daar die tegea

elkander fluiten, zyn, op ieder, twee of drie

Oranjekleurige of hoog-geele Oogen, in 'c

midden Fluvveelzwart , van taamelyke grootte.

Deeze Kapel is ongeftaart , hebbende de voorde

Wieken gelyk van rand , de ageerden met ron-

de tandjes gekarteld. De ^Sprieten zyn Draad,

agtig, doch aan 't end met Knodsjes , die

fpits uitloopen, eenigermaate zweemende naar

die der St. Jans Kapelletjes. Zy is uit China

afkomftig.

{13) Ridder- Kapel met de Wieken getand en ^nr,

zwart ^ aan den Grondfieun Bloedkleurig

:

de voorjlen gejlreept; de agterjten in 't

midden wit^ met zwarte Vlakken.

Deeze , die veel gelykt naar de zesde Soort,

heeft de voorde Wieken aan beide zyden van

de zelfde Kleur , met breede witte Streepen

:

de agterden zwart , doch in 't midden wit , en

ag.

(13) Papilw Eques Alis dentatis nigris, Bafi fanguineis;

primoribus ftriatis ; pofticis Disco albo Maculis nigris. S-jfi^

Nat. X.

Ji DE£X- XI, STUK» N 3
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V. agterwaards met zeven zwarte Vlakken, dfé

^XLu' naar den Aars toe met rood befmet zyn. Ik

Hoofd- most bekennen, dat ik weinig overecnkomft
STUK vinden kan, van deeze befchryving, met de Af-

beelding , en 't gene daar van gezegd wordt

,

by Seba, Tab. XLVL Fig. 15, 16, welke

men tot decze Soort betrokken heeft. Het is

een Ooftindifche.

XIV. (14) Ridder-Kapel , die ds Wieken getand en
^arp^m.

zwartagtigbeeft^ met een groenen Band^

'de agterjlen van onderen rood gezoomd m
met vyf roodi Vlakken.

Deeze Ooftindifche wordt als een Verfchei-

denheid aangemerkt van die , welke op Tab.

XXXVII. Fig. 15, 16, bySEBA, afgebeeld

i$ , en aan den rand een ry heeft van Hemels-

blaauwe Vlakken,

X7. Os) Ridder-Kapel, die de Wieken getand en

zwart heeft j de voorflen van boven met

een groene Vlaky de agterjlen met een

gevingerde^ die Bloedkleurig is.

Van deezen geeft Roesel, io het Vierde

Deel van zyn Werk , de Afbeelding> Men be-

trekc

(14) Papilh Eqi4es Alis dentatis nigricantibus , Fafcia vi«

ricli
,

poftlcis fubtus ILaea Bafeos Maculisque quinque lubiis.

Syft, Nat. X,

(isl Papllio Eqaes Alis dentatis atrls, primoribus fupra

Mnculfl viridi, po!Hcis Maciila palmati languind. ïloEs,

i«/, iV. p, i4. T. \U f. a*

i^mns.
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trekt 'er ook toe, die van Seba, Tab. VIL V.

Fig. 25, 26, en die van Tab. XX, Fig. 17, ^^L?^
18, wordt befchouwd als een vcrfcheidenheid Hoofd.

van de ^oéas. Van onderen hebben de agter- stuk.

Vleugels, zegt Likn^eüs, vyf Bloedkleuri.

ge Vlakken 9 die met den Grondfteun by el-

kander gevoegd zyn» Zulk een Chineefche , uit •

myne Verzameling, heeft de Vlakken op de

voor-Vleugelen blaauwagtig groen , en op de

agter-Vleugelen Roozerood.

(i<5) Ridder-Kapcl met de Wieken getand en xvi.

aan heide zyden zwctrt , de voorften wit ^^^-^^^^^^^

gevlakt^ de agterften met witte Vlak*

ken, die met zwart gevuld zyn.

Tot deeze Indifche van het Kabinet der

Koningin, wordt betrokken de Ambonfche Ka-

pel , by Seba, Tab. XLIV, Fig. 22 ^ 23

afgebeeld.

(17) Ridder-Kapel 5 rfftf de Wieken eenigermaa-
xyji

te getand heeft , zwartagtig met wit ^^^^^^^^

gevlakt aan beide zyden , de agterJlen geel

met zeven z^varte Oogjes.

Die heerlyke Ambonfche Kapellen , zo wel

vati

(16) Faftlio Eques Alis dcntatis nigris concoloribus; pri-

moribus albo maculatis; pofticis Maciilis aihis nigri fcetls»

K. L. U. *

(17) Papilio Eque5 Alis fabdentatis nigricantibus albo-ma-

culatis concoloribus j pofticis flavls , Ocdlis feptcm uigd%^,

5yy/. Nat. X^

>• DEEI.. XI, STUK, N 4
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V. van Tab. XVI, Fig. 6,7, als van Tab. XLV,

^DELL.
p^^^ 17, 18, 19, 20, gelyken zeer naar deeze

Hoofd Soort. Men heeft, mooglyk, op ds volgen-

de Tafel , nog meer Verfcheidenheden van

deeze Trojaanfche Ridders willen afbeelden.

£TUK.

XVITT.
Hekna,

GRIEKSCHE RIDDERS.

(18) Ridder-Kapel 3 die de Wieken getand en

aan heide zyden zwart beeft ^ deagterjlen

met een vergulde Flaky aan beiden ge*

meen.

De grootfte figuur, die op de Tytelplaat

van 'c Werk van Juffrouw Merian, over

de Surinaamfche Infekten, gevonden wordt,

heeft L I K N iE ü s tot deeze Soort betrokken

,

welke zig op de Bloemen van de Weftindifche

Areekplant , zegt by , onthoudt. Dezelve

,

voegt hy'erby, is by uitftek fierlyk, van we.

gen een fchitterende Goudkleur , die weder-

zyds , op 't midden der agterfte V^leugelen , de

gedagte Plek maakt.

Hoe vreemd het ook voorkomt, dat men

Hekna , die wegens haare Schoonheid berugt

was , in de Rang der Ridderen geplaatfl: vindt

;

nog zonderlinger is 't , dat die Kapel , welke

by Seba, Plaat XLV, Fig. 9, 10, is afge-

beeld, betrokken wordt tot de Griekfcbe Rid-

* ' ders ,

fig) Papilio Eques Alis dentatis atris concoloribus, poftlcb

Disco comnaai aurato, Syft. Nat, X. M £ K. Surift. ia Ta-

hulk Tkiiio prsHxl , iigiua majuiua.
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ders , wier ocderfcheidend Kenmerk van de V*

Trojaanfche, (in 't ftuk v^n Kapellen,) daar ^^u^^
5n beftaat, dac zy geen roode Vlakken aan de Hoofd*

Borft en een Oogje aan den hoek by 't agter- ^™^*

end van 't Lyf hebben f* In de befchryving , t zie Biad«,

immers, wordt duidelyk gemeld, dat deeze,

die bovendien van Amboina was, de Borft van

onderen met fchoon roode Vlakken hadt, en

van het Oogje kan ik geen blyk vinden, zyn-

de de Kleur der Plekken flegts geel , met zwar-

te Aderen, en die der anderen, Fig. 11, 12,

KofFykleurig , met flaauw geele Plekken.

( ig) Ridder-Kapel , die de Wieken getand beeft y -^ï-t.

^^
van boven zeer glanzig Hemelfcbblaauw s'^i^-^^^v ia-

n^an onderen Nevelig met bruine Vlak*^^^'
^^

ken.

In deeze is de Hemelfchblaauwe Kleur , op

de bovenzyde der Wieken, zo glanzig en ef-

fen , dat dezelve den luider van blaauw Satyn

byna te boven gaat. Sommigen hebben aan

den onderkant der voorfte Wieken twee , aan

die der ageerden drie Oogjes. Men vindtzc

in Zuid-Amerika.

(ao) Ridder • Kapel , die de Wieken gejlaart ^^'-

heeft,
''''^"'

(ïp) Papilit Equis Alis dcntatis fupra ccEruleis nitidiinml»,

(ubtus nebulofis Punóèis fusci». Mekian, Sur'm, 53. T.

53, KNORR Delh. T. C. 4. f. 1.

(2.0) Papilio Eques Alis caudatis nigris , Disco coeruleo rï*

diantc; pofticis fubtus OccUis fcptcm, Syft, Nst, X^
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V. beeft y zwart van Kleur ^ met een ge*

Afdeel. ftraalde Hemelfcbblaauwe PUk; de ag*

Hoofd- terjlen , van onderen ^ met zeven Oogjes

$TUK. getekend.

Volgeos LiNN^üs heeft deeze Ooflindi-»

fche Kapel de voorde Wieken zwart , van dea

Grondfteun tot aan het midden met een He*

melfchblaauwe Vlak, die zeventandig is, door-

dien zeven Lancetswyze, evenwydige, bruine

Vlakken » in het zwarte gedeelte der Wieken,

te gelyk in de Hemelfchblaauwe Vlak fchiecen.

De Afbeeldingen , Fig. 9, lo, op Plaat XLVI
en XLVil ^ in 't IV. Deel van Seb a, geevea

eenig denkbeeld daar van.

xxT. (21} Ridder «Kapel , die de Wieken gejlaart

ken^ de agterjlen^ van onderen ^ met een

Halfmaanswys' Oogje en rood gevlakt.

De Heer O s b e c k heeft deeze Soort in Chi-

na waargenomen- Zy heeft de agterfte Wie-

ken, van onderen, met zwarte rood getipte

Vlakken , en gelykt naar de Banannen of Pi-

fang- Kapel (*} , die de drie cn-dercigfte Soort

is ; doch is zwarter dan dezelve en heeft klei-

ner geele Vlakken.

(21) Faptlio Equis Alis caudatis lügris viridi-micula-

ti$ ,
poilicis fttbtus Ocello luuato Maculisquc mbris* Syfl^

Not. X.
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(2<x) Ridder-Kapel mst gsjlaarts Wieken die V.

zwart zyn^ van boven inwaards groen; xLl^
de agterjïen met boog blaauwe Maantjes. Hoofd-

stuk.

Deeze, uic de Indien afkomftig, hadc de ag. xxn.

terfte Wieken van boven, naar den Gronde
Biomedts.

ftcun toe, hoog blaauw, met Maantjes van

dergelyke Kleur , tuflchen de puntjes der Wie-

ken ; van onderen met zes half geoogde Vlak-i

ken,, zydelings. Vaa dergelyken aart vindt

men 'er op de laatftgemelde Tafelen.

«

(23) Ridder-Kapel, die de Wieken gefiaart en xxiir.

wederzyds bruin beeft ^ met een regtlyni*

ge Streep die ^coit is , en mst witte tip*

pen.

Deeze , ook uit de Indien , heeft de Sprie.

ten Draadagtlg , dat is zonder Knods of Knop,

en aan 'c end maar een weinig dikker of ge-

pluimd ; gelykerwys de Sprieten zyn in de

Kapellen, die men de groote Argus en Atlas

noemt.

(24) Ridder4<apel s die de Wieken twsejlaar- xxiy.

tig en bruin beeft ^ met een gemeenm %mt^
r^^^^^

ten

(^z) Papilïo Equ$s aIIs caudatls nigris , fupra introrfum

viridibus; poilicis Lunulis cyaneis. Syft» Nat. X,

(23) Fapilio Eques Alis caudatis concoloribiis fuscis , Fas»

cü iineari albl Apicibusqiic albis. Syji. Nat^ Xm

(24.) PapHio Eques Alis bicaiidatis fuscls , Fascll ^comiBU-

m albd ; primorum dliuidiatA, Syft» Nat^ X^
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V. ten Band 9 kopende maar ten halve uil

Afdeel.
^p fiQ voorjten^

^cTUK^* De agterfte Wieken , van deeze lodiaanfche

,

hebben twee punten langer dan de anderen*

Haar rand is geel, met drie roffe Maantjes; het

vierde verder af.

STUK.

ÜXV.

Surinaam-

Êrhc ragic.

(25) Ridder-Kapel , die de Wieken geflaart en

wederzyds \zwart heeft , met een band

en menigvuldige Streepen , die glanzig groen

zyn,

Deeze Kapel , wier Rups zig op de Citroen-

boomen in Amerika onthoudt , is thans gemeen

en zeer bekend onder den naam van de Surinaam-

fche Pagie, waar van de Afbeelding by Merian

en anderen gevonden wordt. Op Taf. XXXVI ,

in 't Werk van Se ba, vindt men twee Ka-

pellen van deeze Soort , die merkelyk verfchil-

len in gcftalte en kleur ; doch ik zou die van

Fig. I5 2* eerder dan Fig. 3, 4, voor eene

Verfcheidenheid van deeze Soort aanzien ; de^

wyl de Grondkleur van dezelven aldaar gezegd

wordt eenigzins paarfchagtig te zyn. Evenwel

zyn , in de twee laatftgemelde Figuuren, de

Sprieten van die der eerllgemelden verfchillen-

de > loopende , naamlyk 3 iets dikker naar *t end

;

ter-

(is) PéipUio E/futs Alis caudatis concoloribiis nïgris , Fais-

cli linelfquc Viridibus nitentibus numcrolis. Syft Ndt X, Mb

RIAN Sur. 29. T, 29* S L O A N. jAM 2, f. 2l;. T. 23^

f» II, 12. KN«». R* Dslic^ r. C. f. !• \
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terwyl in deeze Kapellen ^ zo men aanmerkt , V.

die byzonderheid plaats heeft ^ dat de Sprieten ^^^^

ipits uitloopen » gelykerwys in de Nagtkapcl- Hoofd»

len; hetwelk, indien zy Dag-Kapellen zyn ,
^^"^

een uitzondering is van den gemeenen Regel.

Ik heb van deeze Pagies met een weerfchyn of

glans van Goud.

(26) Ridder- Kapel, die de Wieken Jlomp ge. xxvu

fiaart en wederzyds bruin heeft ^met geü- Bmini,gecl

agtige Banden , aan den agterboek Oran- sebandoeide.

jekleur.

Sckoon de Kapel, welke, uit Noord.Ame-

rika afkomftig , van Edwards is afgebeeld,

in de gedaante der Banden merkelyk anders i$ ,

kon ik egter niet bekwaamer , dan tot deeze

foort , die Ooftindifche t' huis brengen , van

myne Verzameling, in Fig 3. afgebeeld, welke ru
in andere opzigten zeer veel naar dezelve ge- p^^^

J'^*

lykt. De Grondkleur, immers, is ook bruin,

en die der Banden, welke hier in de langte

loopen , OkergeeU Voorts heeft deeze Kapel

,

aan den agterhoek van ieder agterfte Wiek,

een roodagtige Vlak. Maar wel het aan-

merkelykfte is , dat de Staarten , die zeer lang

jtyn , aan 't end breeder uitloopen ; het welk

'erLiNN^Eüs het Kenmerk aan doet geevea

van

(l«) FapUls Eques Alis obtufe cauda/is concoloiibus fu-

Ucis , Fafdls fiavefcentibus , angulo Ani fulvö» Syft, Nm X^

K-AJ. Inf» IIL 11 a. Edw, Av, 34/

I, Deel, xr. .^tue,
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. V. van Stomp geflaarte en E d w a a d s van Zw^-

"^XLÏ^^*
luwfcaartige Kapel; zynde die Staarten in de

KooFD- myne , zo wel als in de zyne , ook overlangs

STUK. j^^j. g..^} getekend , het welk nog meer over-

eenkomft iBaakt. Bovendien zweemt de geheele

Geftake , grootclyks ? naar die der volgende

Soort. Dat deVoorfie Vv^iekén aan den agtet-

Icant langer zyn , dan aan den binnenkant of

GrondileuD , het welk het Kenmerk der Rid-

der-Kapellen 3 by L i n n .e u s , uitmaakt 5 is in

deeze van onze Afbeelding zeer blykbaar.

xxvii. (^s-^) Ridder-Kapel , dk de WieTien gejlaart

Koninginne en wederzyas geel bsejty met bruine Ban*
^^^*

den , aan den agtefboek Oranje-Kleur^

By zeer veele ^ zo oude als nieuwe Autheuren^

is deeze Kapel befchreevea en afgebeeld, die

in Europa zig onthoudt j en in Vrankryk^

Duitfchland, Engeland en de Nederlanden ,nie,t

alleen ,maar zelfs inSweedeo
3 gevonden wordt.

Men noemtze thans 5 gemeenlyk , Page de la

Reine ^ dat is Konioginne-Pagie ; hoewel Juf-

frouw M E R I A N 'er , niooglyk by verbafte-

ring , den naam aan geeft van Bajfe la Reine.

Dee-

(27) PapUlo Eques Alis CRiidatls concoloribus flavis, Fas»

ds fuicis 5 angulo Ani fiilvo. Faun, $ucc, 791. MouïJ. Inf.

SP.T. 9^S. lA-ElWAn Eur. t, P4. Sc %€z> ALDR. Inf, 96. n^

5. ö. U Ï.Fnfcb. Inf^z. t. ïo. JoNsT. Inf. t. 5 , 7. RK A U M.

Inf, 1. T. 19. f. 1. &. t. 30. Column, 2, t. 86. Roes^

Inf. l.Pap. a.t, z. KA], Inf xio. n. i. ^YïLK,Fd/>. 47*

T, I. a. I.
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Deeze Kapel verdient den voorrang onder V.

alle ;de Europifche, zo wegens haare fchoon-
^^xL^f^'

heid van Kleur , als die van haare Rups^ wel. Hoofd-

ke van fommigen de VenkeLRups , van ^ï^dc-^^^™^^-

ten dQ Dill'Rups getytdd wordt, om dat zyï^ups.

zig meeft onthoudt op dergelyke Kroontjes,

draagende Kruiden , die (Icrk van Reuk zyn*

Men vindeze insgelyks op de Wynruit, en, dat

zeldzaam is , op het geheel óngeurige Loof

der zogenaamde Wortelen. Op onze Plaat

LXXXV. Fig. 3 , is deeze Rups afgebeeld

,

in haar poftuur , gelyk zy zit te fpinnen , en

de Pop in het Bandje hangende, waar mede

die opgefehort worde. Het is een taamelyk

groote f gladde Rups , met zeftien Pooten 5 hel.

der groen van Kleur , met een brcede donker

zwarte ftreep , overdwars het Lyf , op ieder

Ring; zynde dit zwart getekend met roode of

Oranje.kleurige Vlakjes of Stippen*

De Rups heeft een aanmerkelyke byzonder-

heidj hier in beftaande, dat zy, geplaagd of

gedrukt wordende 5 een weinig agter den Kop

,

by den eerden Ring, een Knopje en uit het-

zelve twee Hoornen kan doen voortkomen ,

die zeer groot zyn $ naar de grootte van haar

Lyf te rekenen-, en waar mede zy zig 5 het

Lyf omkrommende , tot over haare Staart kan

verweeren. Mooglyk dienen die Werktui-

gen tot het wegjacigen van de Wefpen en

fteekende Vliegen , die anders haar Worm*

Eytjes op of in het Lyf zouden leggen: want,

L DEEis XI. STUKt hoe-

k
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V. hoewel deeze Oranjekleurige Hoorn tjes zeef

^XlT^*
flap zyn , geeft de Rups daar door een fterke

Hoofd- Reuk uit , welke naar de hoedanigheid der Krui-

srvu. den, mooglyk , die zy eet, zal verfchillen.

Fagte^ Juirrouw Me RIAN, immers, noemtze aan*

genaam , en F R i s c h , in tegendeel , onverdraag»

lyk; geevende, deswegen, aan deeze Werk-

tuigen den naam van Stinkhoornen* Het Mas^

ker, levendig in Wyngeeft geworpen , fleekc

dezelven zo ver uit, als mooglyk is, en haalt-

ze dan niet geheel terug ; zo dat menze dus al-

toos, als een Y agter den Kop maakende, kan

befchouwen.

Tekening De GrondkleuF der Wieken van deeze Ka-
van de Ka- pg] jg ^ a^Q beide zyden , Zwavelgeel ; aan de

bovenzyde,zo wel op de voorfte als de agter-

fte Vleugelen, zwart gerand; doch dit zwarte

is op de eerftgenpielden met een foort van geel

Stof, en met een blaauwagtig Stof op de laat-

ften, gepoeijerd. Door het Geel loopen ver-

fcheide zwarte Streepjes, en bovendien is de

Oppervlakte der agterfte Vleugelen getekend

met twee Vlakken die Oranjekleurig zyn , wel.

ke wederzyds een foort van Oog maaken , mee

blaauw geringd, naby het Agterlyf , dat vaa

boven zwartagtig is, van onderen bleek geel.

Sommigen hebben de Wieken niet zwart , maar

bruin gerand en gebaudeerd. Die zwarte of

bruine zoom is , in veelen , regelmaatig gete-

Jcend met geele en met Hemels -blaauwe Vlak-

ken
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I

J:€n , op de agterfte Wieken , waar aan twee V.

taamelyk fpitfe punten zyn, ^y?^^'^

Doorgaans is dit , in de Nederlanden , een Hoofd-

zeldzaam Infekt. Menberigtmy, dat, in 't jaar
^'''^^-

Koninginne.

X764, veele Rupfen daar van op het Loof der Péigie.

geele Wortelen , in^Overyflelj Gelderland en het

Sticht, gevonden werden; als wanneer ook ee-

nigen van deeze fchoone Kapellen , omflreeks

de ftad Utrecht, gevangen zyn ; doch in de vol-

gende Jaaren heeft menze wederom in die Pro-

vinciën , hoe naauwkeurig men zogc , niet aan*

getroffen. In Holland zyn zy byzonder zeld-

zaam. MilTehien zal een bate Zomer en een

natte Herfit, gelyk wy hier dik wils hebben,

voor haare Verandering ongunftig zyn : wanc

Frisch verhaalt, dac de Poppen van deeze

Rups , die in July waren aangehecht , in Augus-

tus uitkwamen ; doch , van die laater veranderd

waren , kwamen de Kapellen niet voor De-

cember, of in February en dieper in 't vol-

gende Jaar , te voorfchyó. De Pop is in 't eerft

groenagtig gelyk veele anderen , maar worde

allengs Afchgraauw van Kleur.

(28) Riddcr-Kapel , diê de Wieken gejlaart rxnii»

en njoederzyds geel beeft 5 z^vart gebandeerden
^""^^ ^^^^^'

gerand^ met njoitte Staarten y die zo lang

zyn ah de Wiek.

f28) PapUioEques Alis audat's concolorlbiis favis, Fas*

cils margineque nigiis , Caudis albis longitudine Alae. Syjf^

Nat. X. Papilio caudatus maximus , ftriis umbrisque nigik,

j, DEEL* XI. Stuk, o



220 BesCHRYVING VAN

V. Een Kapel die door PExivERenCATEs-

^XU^* BY^ als uic Noord-Amerika afkomftig zynde,

Hoo/d. afgebeeld en befchreeven worde , verfchilt byna
STUK. alleen ia de laagte der Staarten aan de ageerde

Wieken en io het gemis der blaauwe en roode

Vlakken , van de Europifche^Konioginne Pagie.

Deeze is te Suriname zeer gemeen.

XXIX.
Frétefilaus»

(29) Ridder-Kapel 5 die de Wieken gejlaart en

^edivzyds byna vafi de zelfde witagtige

Kleur heeft ^ met hruine Banden ; één die

Bloedklêurig is van meieren; en aan den ag*

terboek rood.

Verfcbeide Authesren hebben zodanig eene

Kapel afgebeeld, die in Noord-Amerika ge-

vonden wordt , en waar van die Europifche

Kapel 5 welke men Page du Rol gewoon is te

noemen, door Linn^eus met den naam van

Podalirius beflempeld , zo weinig verfchilt, dat

zyn Ed. niet goedgevonden heeft , daar van

een byzondere Soort te maaken : waarfchynlyk

om dat 'er geen aanmerkelyk verfchil in de

gefielde Kenmerken was te vinden. Men
kanze evenwel , genoegzaam , aan de Kleur

en Tekening, onderfcheiden.

De Franfche Koninginne Pagie wordt deeze

gantfch

f29) Pdpili9 Eques Alls' ^caudatis fubconcoloiïbus albidis,

Fafciis fufcis , unica iabtus Sanguined , angulo Aiü rubro. P e T,

Muf, 50. n. 502. SLOAN. Jam, 2» p. 218, t. 2s^. f. r.

2, MER. Sarm. 43. T. +5. 5 E B, Mu/l I. T, II. f, 2,

C AT E SB, Car. i| T. ioO|
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gantfch t€D onregte genoemd ^ dewyl zy niet V.

uit Vrankryk komt , maar uit d^ Weftindiën ^xu^^
of uic Noord -Amerika , en zeer weinig naa^ Hoofd,

de voorgemelde zweemt : weshalve men haar
^'^^^*

veel eigener zou tytelen Jmmkaanfche Page

du Roi of Konings Pagie. Zy gelykt, naamt-

lyk, zeer veel naar deeze laatfte ; gelyk men

uit i^ïg. II, 12, van Tab. XXXVI. in 't IV.

Deel van Seba^ in vergelyking met Tab.

XXXII. , alwaar de Konings^enKoningine-Pa-

gies , beiden, afgebeeld zyn , kan opmaaken»

De Grondkleur is maareen weinig uit den gee.

len wit , en fchoon de Streepen op dergeiyke

wyze loopen , is doch de Tekening , zo ten op.

zigt van dezelven als van de Vlakjes aan den

rand der Wieken^ merkelyk vcrfchiüende.

In Karnioiie is, volgens het^berigt van Dok- P^daiirius,

tor SC0P0LI5 de Konings«Pagie gemeen , zit- pg^^ie/^"

tende veel op Slykerige plaatfen en aan den

Waterkant (f). In Vrankryk moet dezelve,

zo wel als in Duitfchland en onze Provinciën,

zeldzaam zyn ; aangezien de Heer Geoffroy
bekent de Rups daar van niet gezien te hebben ;

.

die hy zig verbeeldt, weinig te moeten ver-

fchillen van de gedagte Venkel-Rups (|) ; doch

zodanige denkbeelden hebben , in de Natuur-

lyk®

Cl) Enttmêl. CarnioL Vindebon. 1763. p. 1^7,

(X) Nous ne connoiiTons point fa Chenille, qui diolt furê'»

tnent reiTembler a celle de 1'cfpece precedentc. Hift, dss Inji

§nvp Pmtis, Tom. II, p. 57*

I. Deel. XI. Stuk» O 2
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V, lyke Hiftcrie , weinig grond. In Kleur, immer»,

^XU^^^
verfchik dezelve niet alleen groptelyks daar

HoorD' van, als geel zynde, by den Kop Oranjckleu-
<5TUK.

j.jg j^gj. QQ^ groenen Bek, en eentje zo bruine

;'^^'>. als roode flippen over 't Lyf; maar ook in de

woonplaats , als zig oorhoudcnde op de blaau*

we of zogenaamde Boeren Kool ; alwaar men

my verhaalt, dat , hier omllreeks, ook fom-

tyds deeze Raps wordt aangeirofFen* R o e s e l

heeft dit alles waargenomen en de Verandering

omihodig befchreeven. Juffrouw M e r i a n

heeft de Rups gehai van de Wedindifche, die

t:ort en dik was; zegt zy, met bruine ftippea

gevlakt , en zeer langzaam van gang. Zy

voedde dezelve op , met Bladen van de Slee-

doorn ofwildePruimjCneiodelyk zag zy datde

Rups aan het Dekzel was gaan zitten , veran*

derende aldaar, midden in Augu(tus,ineeD han-

gende Pop, vaal vao Kleur, uit welke niet dan

den 9 Mey vao 'c volgende Jaar een fchoone

geele Kapel voortkwam , wier voorfte VViekea

met zwarce ftrieraen gedreept , de agterftea

.met Oranjekleurige eo Hemelschblaauvve Vlak*»

ken getekend waren.

^ u lUn^é G E O F F R O Y , die deeze Kapel de gevlam*

de (*) , of gewaterde (*) noemt merkt aan , dat

haare

(*) Yitt Woord betekent eigentlyk wd gevlamde; doch die

f®orte.i van Taf, welken men 'm Vrankryk Flambés noemt

,

m waar medeSB^E A " MUR de tekening van deeze Kapellen

v&fgc^ykr , nac'Hsn v/y givjuttnl Taf.
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haare gedaante niet verfchilt van die der voor- V.

gaande ; doch , volgens zyn eigen getallen , is
xLi^^*

deeze Pagie een weinig breeder en niettemin Hoofo*

veel korter dan de KoDindone Pa^ie ; het welk ^^^'^^^^

een geheel andere figuur zou maaken. Hy üdipa^e.

de Koniogs Pagie drie Duim en vier Liniën

breed, en maar agttien Liniën 5 het welk an-

derhalf Duim is, lang; daar hy de Koninginne

Pagie drie Duimen breed , en agcentwincig Li-

nien,dat is twee Duimen en een derde Duims,

lang gefield hadt (f). Ik wil niet ontkennen ,

dat deeze langte fomcyds wel plaats heeft in de

groocften der laatfigemelde Soort, maar ik heb

*er van de Kooings-Pagies , die ook ongevaar '

twee Duimen lang zyn; niids van den Kop re-

kenende, t3t aan het end der Staartjes van de

Agtervleugelen.1

Het grootüe verfchil van deeze Pagies be-

flaat in de Tekening. De Konings - Pagie is

witagtig of zeer bleek geel , zo wel aan dea

boven, als aan den onderkant der Wieken ,

waar van de voorften niet alleen zwart gerand

zyn , maar ook 1 zes zwarte Banden of breede

Streepen hebben, die vanden bovenrand , vex-

fmallende, naar den binnenrand loopen, beurt*

lings kort en lang .of half en geheel uit. De ag-

ter-Vleugelen zyn minder bleek , en door de-

zelven loopt een enkele zwarte Band, fchuins

Dederwaards. Aan den rand zyn zy getand,

en hebben daar een zwarten Zoom , met half

maan§-

(t) ƒ///?. des Ins^ env. Fans 1752. TOM. II» p» 54, ;C,

. Deel. xu Stuk. O 3
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V, maanswyze blaauwe Vlakjes ; terv/yl zig ook,
Afdeel. ggQ weinig hooger , wederzyds, een Oranje-

HooFö- kleurige Vlak vertoont, welke juift het tegen-

sTüfc. geftelde is van de Oogjes der Koninginnc Pa«

pipjf gie;alzo die het Oranje in 't midden ,en deeze

hetzelve aan den rand van het blaauwe heeft

:

dat een zonderlinge uitwerking maakt; dewyl

die Vlakken zig als oogluikende vertoonen.

Voorts komt deeze met gene overeen ^ ten aan-

zien vao de Staarten der agterfte Wieken , wel.

ke in de Konings - Pagie ruim zo lang zyn.

(30) Ridder -Kapel , die de Wieken getand

^^r^
'

beeft ^ van hoven hmin^ met Vlakken en

^^M* een Plek die blaauw zyn , van onderen

met drie en twee Oogjes.

Deeze Kapel , van L i n N iE u s niet gezien >

is door Juffrouw M E r i a n afgebeeld en be-

fchreeven als op de Granaat-Appel Boomen 9

in de Weftindiën , huisveftende,

(31) Ridder • Kapel , die de Wieken getand

^^^^ heeft 5 van hoven hndn en ongevlakt , met

^iUmachus, tengenmne blaauwe gefiraaide Plek ^en ie^

der van onderen met zes Oogjes getekend»

Dee*

C50) P/ipitiO Equts Alis deatatis fupra fafcis , Maculis diiC

COque coenileis , fubtus Oceilis tiibus binisque. f. M X R. Sn*

! rïn, 9^ t. 9.

(31) PaptUo Eques^ Alis dentatis fupra fufcis immacula-

is ; areA commiini cocmlei radiata ', ünguUs fubtus Occlli?

ex. t* Mü&i Sur. 6%. T. ^8»
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Deeze Suriaatnfche gelykt , volgens de Af- v.

beeldiDg van JufFr. Merjan, zeer naar de Afdeec.

naad voorgaande ^ doch is kleineren niet ge- Hoofd,

ftaart stük.

(32) Ridder - Kapel , die de Wieken getand xxxir.

beeft 9 van boven Z'wart met een blaauwen '^'^^':^'^'
^ De Groote

i Band ^ van onderen hruin , met drie en^'^è^^^*

vyf Oogjes.

Dceze Weftindifche Gerlyk gebandeerde

Kapel wordt gemeenlyk , van wegen de vee-

Ie zeer uitmuntende Oogjes op de onder-

kant der Vleugelen ^ de Groote Argus getyteld.

De Wieken ^ nasmelyk , flaan meer daa zes

Duimen uit, in de breedte , en de langte is,

van den Kop agterwaards gemeten , drie Dui-

men ; zo dat men deeze wei tellen mag onder

de grooifte Kapellen der Indien. Men vindt

,

zo wel in de TekeniDg als in de Kleur , van

dceze Soort ,eeoïg verfchil ;geiyk uit vergely-

king van Taf. XXIV en XXXI, als ook XLIIL

in 't Werk van Seba, kan blyken. In mya

Voorwerp is de Grondklcur,aan den onderkant

der Wieken ,
groenagtig bruin en hier en daar

met licht groene Vlakjes, waar in de Oogen

flaan, die geelc Ringen hebben , met een paar-

fchag-

f32) PapjHo E^uis /lis dentatJs fupra nlgris, Tafcia coe-

ïulcl , fubtus fufcis, Ocellis tribus quinisque. M. L. U. SyJI^

,Nat,X. MSR. Sur. 7. T. 7. KNOK 11. Dehc. T, G» 2, f^

1> 2-

I-DEEL. XI. STUK» O 4
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V. fchagtige Plek daar binnen, die in 't midden

^XLi'^'
een wit (tipje heefc; zo dachet fcbynt als ofde

Hoofd- Natuur, hier, het fchilderwcrk van Oogen door
STUK. de Kond , heeft willen nabootzen. De Bovcn-

zyde is, wegens den weerfchyn de breede he-

melfchblaauwe Bandeerfelen , op den zwarten

^ Grond, verwonderlyk. Men wil dat de Rups

zig op den Boom , die zeer lekkere Vrugten

,

genaamd Goyaven , naar Appelen gely kende,

draagt, onthoude.

xxxxiu (33) Ridder-Kapel, die de Wieken taamelyk

vTZhs ireei en bleek bruinagtig heeft , mn
onderen gewolkt ; de agterfien met drie

Oogen , waar van bet laatfle by uitjiek

groot is^

Deeze wordt , in de wandeling , de yltléts ge-

noemd ; milTchien , wegens haare grootte, alzo

zy fomtyds de Argus daar in nog overtreft.

Het aanmerkelykfte , dat zy heeft , is hetgrootc

Oog op de Agtervleugelen ; zynde met zyn

Ring, die ook geel is, rykelyk een half Duim

breed , en byna volkomen Cirkelrond. Men
vindt 'er, die, aan den bovenkant der Vleuge.

len, met bkauwe Vlakken en Streepen praalen.

Op de boven aangehaalde Tafereelen van Seba

zyn

f53) Pdpllio Eques Alis fubrcp^ndis livldiufculis , fubtuj

ncbulofis
,
pofticis Occllis tribus poftremo raaximo. M. Lw U,

MeRI A N. Sur'm. 23. T. 2|. SloAN» Jam, 2. p. 219. n.

ft4. Knork. Dilif^ T, C, I. f, !• 2, Pet. Chz^ T. ti^

f. I.
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«yn verfcheidenheden afgebeeld van deeze y
Weftindifchc Kapel, wier Rups, volgens Me- Apdbku

EiAN, op het Gewas aaft, dat de PifaDg of J^^^.
BacanBeD uitlevert. stuïu

(34) Ridder Kapel, die de Wieken een ^ü- xxxiw

nig gekarteld en hruinagtig beejt, ^^^^m^
onderen ge^jcolkt y met een groot geelagtig ^^^

Oog.

Deeze Soort , zig ook in Suriname onthou*

dende, fchynt my de gene te zyn^ die men

hier de kleine Atlas noemt , als v/at kleiner

zynde dan de voorgaande, en de agterfte Wie-

ken een weinig getand hebbende, die evenwei

met een ruim zo groot geel Oog getekend ea

donker bruin zyn van Kleur , gelyk myn Voor-

werp aantoont. In deeze heeft de bovenkant

een hcerlyken Gloed of weerfchyn van h^
fchoonfte Hemelsblaauw.

(35) Ridder-Kapel , die de Wielen getand en xxx^^

bruin beeft , met geele Vlakken en een^^^^^

geelvlakkigen Band , de agterjlen ieder

met twee Oogen.

Deeze Kapel fchynt in China vry gemeen te

zyo,

(.34) Pafillo Eques Alls fubcrenatis fuicelcentlbus ^ fubtos

jicbulofis , Ocello magno flirefcente. M. L. U. P » T. C?«iz, T,

as. f. I. MeRI AN Surin 60* T. 60.

C35) Pdp>li9 Ef[uesA\is dentatis fufcis, Maculis Falcilqaft

anaculola flavis ; pofticis OcdJi» binis. M. L, ü. £ H :r et*

^iS t. $.

l DM.L» XI. Stuk» O 5
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V. eyn , dewyl menze veel ontmoet in de Verzi-

^^t^f^' iTxeliogen , die van daar worden overgebragt. Zy

Hoofd. ^^ ' wegens de Tekening van het Zwavelgéel

STüK. op een bruinen Grond, en de Oranjekleurige

Vlakken , inzonderheid van onderen zeer fraay

te befchoüwen. Men heefs: 'er Verfcheidenhe-

den van in de Indien en aan de Kaap, gelyk

uit de Afbeeldingen op Taf. XXXVII en

XLI V. , in 't Werk van S e b A^ blykbaar is.
.

xxxvL fsö) Ridder • Kapsi ^ die de Wieken getand
emopson.

heeft ^ vctu hoveu zwart met een groenen

Band , van onderen graauw gemarmerd.

L ï N N i^ u s vraagt , of $ die van R o e s e l ,

in Fig. I. op Plaat VL van ^c Vierde Deel der

IfifektenSehiJtigung is afgebeeld , niet tot deeze

Soort behoore ? Het Mannetje heeft, zegt hy,

binnen den rand der ageerde Wieken vyf witte

Stippen ; het Wyfje twee Oogjes.

sxx vrr. (37) R'^dder - Kapel , die de Wieken getand en

EuTypyius^ ^q^art heeft , iitet een afgebroken groenen

Band 5 de agterften van onderen rood Igem

•
vlakt.

De voorfle Wieken , van deeze Indifche Ka-

pel, hebben van onderen zes bruin Bloedkleu-

rige

f36) Pap'ilU E^ucs Alis dentatls, fupra nigrïs Fafcia viridi,

fLibtus grifeo mannoratis.M. L. U. Ross. /«ƒ. IV. T. 5. f. ï.

(ij) Papilio Equis Alis dcntatls nigds Fiicid intcrrupta vi-

ïidi, pofticis iubtus rubro niaculatis, M. L, U« Syft, Nat, 2C,
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rige Vlakken. Dsar is een Veifcheicfenheid V.

mee wit in plaats van green, op debovenzyde,^^^^^^

milTchien een verfchil derSexe ,zcgtL ï m is iï: üs. Hoofd-

De Figuuren 17-20. op Taf, XXVI. en de stuk.

twee laatfteo op 1 af. Xl

.

V. in 't Vierde Deel

van S EB Aj worden toi deezeSoorc betrokken.

C38) Ridder- Kapel , ke de Wieken getand en xxxYnt.
, / ^ 7 1

Nireus,

zwart heeft , met een "vergulden groenen

Bandp van onderen z%mrtagtig.

Van deeze is de Afbeelding te vinden, Fig.

SI, 22 5 op Taf. VI en op Taf, IX. in 't ge-

melde Werk : de Kapel valt in de Indien.

(39) Ridder-Kapel, die de Wieken getand en xxxLt.

vvn boven bruin heeft :, met een jlompefj^

groenagtigen ^ afgebroken Band^

Uit de Afbeeldingen van Petiveu en Sloahepl.

blykt , dat het deeze V/eftindifche is , die ik k^V^Z^^'"'

20 myne Verzamcliog heb, zynde van boven -
*

wel bruin en met groenagtig gecle , dcch van

onderen Oranjekleurig en met Zilveragtig witte

Vlakken zeer fraay getekend. Voorts verfchik

'25y van boven en onderen zeer weinig; doch

aan 't egter»eod der ageerde Wieken is, van

boven , een rcodagtig Vlakje , 't welk het te-

ke0

(3S) T&fdloEqu^.s Alis dentatis nigris PafcLi inaurata tlii*

ei, fiibtus nigrlcantibus. S^'/?. Nat, X,

f39) Fapilia E ques Aïis cientatis fupra fufcis , Fafcia ?ire»^

cente[obtua intcmiptd. Pft. Gai&, Tr 13. £ i. Mee i 4 jf,^^ ^

S«r. 2. T, 2, Slo AN ^am» z, p. 2J7, T. 23*?, f, ©, i?}^
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V. ken der Griekfche Ridder- Kapellen uitmaakt.

^YH^^' Zie dezelve in Fig. 4 van boven en in Fig, 5

Hoofd- van onderen , naar twee zulke Kapellen , uic

STUK. ^y^Q Verzameling 5
getekend.

XL. (40) Ridder.Kapel , die de Wieken hoekig en
Fhihaites.

bruin heeft, de agterjlen van boven met

twee hemelfchhlaauwe Vlakken , in 't

midden zwart ge-oogd.

Van deeze Indifche Kapel zyn de voorfte

Wieken met vier witte Stippen en drie paar-

fchagtige Vlakken , van onderen met een liniaa-

len wiiten Band, en een zwarte dwars-ftreep

aan den Grondfteun: de ageerden met zwarte

Stippen ea twee witte Vlakken.

PARNAS-KAPELLEN.
XLt. (41) Parnas-Kapel , die de Wieken langwer-

s^veldfirhe P^S 9 ongekarteld en wit heeft ; de agter*

K^P^^* jien van boven met vier , van onderen met

zeven Oogjes.

In de laatfte Jaaren is deeze ^ die te voorea

„de

f40} Paptlio Equss Alls angulatis fufcis, poflicis fiipram^

culis duabus coeruleis piipilla nigrr. Syft. Nat. X,

(41) Vafilio Helicon'tus Alis^ oblongis intcgerrimis albis,

pofticis ocellls fupra quatior, fubtus feptcn. Faun, Succ^ soz.

//. Gith 230, MouFf. In/, 9+ U 2. 3» de GEER. In/, i,

t. 18. f. 12,13» Pet. Mu/ 49. n. 502. Gaz, U 23. f. j,

SCHAETF. Monogr. 1754. t. 2. f. 2. 3» R A J.
In/ 193.

n. 2. Roes. In/ IV. pag. 2p« t, 4. f U *. ^ UI. Tab.

XLV. f. I , a.
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met gemeen was , zeer berugt geworden , on. V.

Jen naam van de S^veedjcbe Knpel. Men ont-
^^^ff"'

moec dezelve, naamelyk, in eenige Landftree- Hoofd*

ken van Swecdeu , en dus heeft het invoeren s*^uk.

Swtedfckt

der Geleerdheid in 't Noorden, met behulp é^t KapeL

Reistogten van Li n n je u s door zyn Vader-

land, dit fchoone Infekt uit de vergetelheid

opgedolven. Het is reeds langer dan een Eeuw

bekend , en door xVIouffetüs zeer lomp af-

gebeeld geweeft, doch naauwkeurig door R a y

befchreeven, die zegt, dat hy deeze Kapel op

den top van een Gebergte by Geneva gevon-

den, en dat Petiver dezelve uit Noorwegca

gekreegen hadt.

Onze Auteur bevondt zig, den 3 July des

Jaars 1741» in zyne Gothlandfche Reize , op

den Tborsburg , een Berg aan de Ooflzyde by-

na in 't midden der langte van dat Eiland; wiens

effene Vlakte , van ongevaar tweeduizend El-

len lang en even zo breed , met veelerley zo

gemeene als zeldzaame Kruiden begroed was»

doch meed ontbloot van Geboomte ; zynde het-

zelve al van overlang door Brand verteerd*

Van deezen vlakken Top kon men meer dan •

dertig Kerktoorens cp Gothlaod befchouwcn ,

en de hoogde Boffchen vertoonden zig als eea

groen Veld. Aan alle kanten was de Berg zeer

fteil en naauwlyks te beklauteren , doch aan de

Zuidzyde liep hy langzaam af en was aldaar

met een Muur van Kalkfleenen omtoogen ; even

of men 'er een Vefting van had willen maaken

I, DEEL, XI. STVK%
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V. maaken ; ja of de Natuur denzelven daar tot

"^XlT^
gefchikt had: aangezien 'er een Meirtje opdea

JHooFD- top was, dat nimmer uitdroogde.

»Tü^. Mogt dan deeze niet met regt de Parnaflus-

Koipd. Berg genoemd worden; tcrwyl de Opperde

der Parnas-Kapellen 'er zyoen Hoofdzetel hadc ?

LiNNJEüs, immers, voudc aldaar in groote

menigte onzen Apoüo, die in Sweeden anders,

zegt hy, niet gemeen (*) 5 en buitenslands nog

zeldzaamer is* De Kapel was zo moede , dac

zy niet weg vloog , 't welk hy niet wifl , of

het aan 't natte Weder, den Wind of Koude,

. toe te fchryven ware (f). ^

Men vindt deeze Kapel ook in de Zuidelyke

deelen van Europa. Doktor Scopoli ge-

tuigt 5 dat dezelve huisvefi aan den voet der

hooge Bergen van Kairniolie ; en vergelykt ze

by het Duitfche Witje , doch merkt aan, dac

de Apollo grooter is en omtrent de Hondsda-

gen uitkomt , zynde een langzaame Vlugt hem

eigen , waar door menze gemakkelyk kan van-

gen^ De beide Wieken , zegt hy , zyn door-

fchynende^ klaterende, van onderen heider ea

• byna

(*) Naderhand moet L i N N ffi u s het tegendeel bevondea

lïcbbcn ; dewyl zynEd. niet alleen in deFauna Suecica ,'dlenaan-

gLWnde, zegt; habitat in Sedê Telcphlo frequms ; maar ook ia

S-jfl, Nat. Ed. X. Habitat in Seh TeUphio^ Saxifrag^^ldty*

led, frequms in Suecia j dat is; Zy onthoudt zig menigvuldig in

Sweeden, op d^e Planten.
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"byna kaal. Op de voorde Wiek, die den rand V.

doorfchynende heeft 3 is een rondagtige zwarte ^u!^
•Vlak, naar den binnenrand toe; en aan den Hoofd^

Grondfteun van de agterlle Wiek zyn van on.
f^^J..^^

deren twee Vermiljoen roode Vlakken. Sprie» ^'^^Z^^-

ten heeft deeze Kapel van byna een half Duim

lang , het Steekje wit en zwart bont , het Knop*

je zwart. Ten opzigt van- de Vlakken vondt

hy daar in ettelyke verfcheidenheden (*).

De Heer de Geer verbeeldde zig dat den^Faips.

Rups van deeze Kapel, die hy In Mey reeds

in haare volle grootte vondt, den Vv^interdoor»

bragt in die Geftalte. Zy is, zegt hy, van

middelmaatige grootte , en , wanneer zy het Ly

f

uitrekt, byna twee Duim lang, hebbende de

dikte van een derde Duims. Haar Kleur is ,

over 't geheel , een aÜerfchoonft Fluweelagtig

zwart 5 opgeluifterd door twee ryën van rood-

agtig Oranjekleurige Vlakken, v/ederzyds langs

de Rug heen loopende^ onmiddelyk boven de

Logtfrippen. Deeze Vlakken zyn beurtlings

groot en klein , de grcoten langwerpig , de

kleinen rond : men vindt 'er gemeenlyk vier

op ieder Ring van 'c Lyf «, dat een menig ^

te van halfronde Knobbeltjes heeft , welke

met kort en ftyf Haair bezet zyn , van eeoe

glinfterend zwarte Kleur , die naar 't blaauwe

trekt. Van deeze Knobbeltjes zyn 'er veertien

op ieder middelden Riog. Het overige des Lig-

haan^s

(*) Entênf^ Carriol, Vindob. 17(^3 p3g« óSj

-1* Di.ltl.^ XX, STUK.
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V, haams is ook bezet met kort ftyf Haair, dat

^XlT^'
ftomp uit loopt. Zy heeft ^eftien Pooten,en,

BooF!>- gelykerwys de fchooae Venkel. Rups , een

STOK. Lighaamsdeel , dat rzy agter den Kop Vorks*

j&/f^ wyze kan uiciteeken , docti het welke niet lan-

ger wordt dan ongevaar een zesde Duims, Door

R o E s E L is hetzelve , in zyne verfcheiderley

Geftaken en by vergrootiüg,zeer naauwkeurig

afgebeeld. Hasr Kop is, naar het Lighaam ,

^ klein , en doorgaans ingetrokken binnen den

voorden Rmg, Men kan deeze Rupfen niet

gemakkelyk opkweeken : ten minfte was hec

zyn Ed, niet gelukt.

BcF^. Aanmerkelyk is 't, daar de Rupfen der Dag*

Kapellen met geknopte Sprieten, gemeenlyk,

jn hoekige of knobbelige Poppen verande-

ren , die op de een of andere manier worden

opgehangen ; dat geen van beiden in deeze

plaats heeft: zo dat zy een uitzondering van

den gewoonen Regel maakt. De Pop van dee-

ze Rups is Kegelrond en gehuisveft in een bon-

deltje Bladen , dat door de Rups met Draaden

van haar Spinzel wordt famengehecht. Haar

Kleur is bleek blaauwagtig of Paarlgrys; het

welk door een wit Poeijer, daar het zwarte van

den Grond eenigermaate doorfchynt, veroor-

zaakt wordt.

Bc Kapeï. Zie hier , hoe gemelde Sweedfche Heer die

tlxxvnu Kapellen , welke de grootfte en fchoonfte In

^'è' ï- Sweeiden zyn , befchryft. De Grondkleur van

alle de Wieken , zo boven als beneden , zegt

hy
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3> hy, is een weinig uit den geelen of vuil V.

,, wit. Ieder bovenfte Wiek heefc vyf groote ^"^J"-^^^

„ zwarte Vlakken, die zig wederzyds vertoo. Hoofd-

., nen. Op ieder onderfte Wiek ziet men twee stu'^
Svjeedfsbt

„ ronde Vlakken » als Oogen gefatfoeneerd , Kapsi,

5, en beftaande uit twee Kringen , den buicen-

55 den zwart , den bioneDften zeer helder ea

5, fchoon rood; zynde het midden vande Viak,

55 dat als \ ware den Oogappel uitmaakt, wit.

5, Deeze fchoone Vlakken zyn ook aan beide

5, zyden , of door , getekend. Naby den wor-

,, tel van die zelfde onderfte Wieken » van

5, boven, ziet men nog een klein roodVlakje,

5, dat zwart geringd is, en naby den Grond-

55 fteun, aan de binnenkant, zyn twee zwarte

55 Vlakken, waar van de eene in 't midden

5, rood is, in fommigc Onderwerpen. Het

5, onderfte der onder-Vlerken is, behalve de

5, twee fchoone Oogswyze , nog met zes andc-

5, re roode Vlakken verfierd , die zwart ge-

„ ringd zyn , en een derzelven in 't midden

wit, gelykerwys de groote Oogen: doch

eenige Kapellen hebben niet meer dan vyf

van die Vlakken. Bovendien maaken een

groot getal zwarte Schubbetjes , op de Wie-

„ ken, aan beide zyden, hier en daar zekere

„ bruine Wolkjes, en men vindt de Wieken

5, doorgaans, op veeleplaatfen, kaal en door-

5, fchynende (*).
'

De

{^) Mem, 'furjUs Tnfe&es, Tom. !• p, 287,

U DEll- XI. STUK. P



U26 Beschryving va»

V. De Heer de Geer getuigt, dat de Rups

^XU
^* deezer Kapel leeft van zeker Kruid , het welk

Hoofd- in 't Nederduicfch genoemd wordt Hemelflcu-
«Tüfc.

jgj of ook Smeerwortel, en dat Linnjcüs
Svjeedfcbe

Kapel thans betrekt onder de Soorten van üonder-

dfai'dfRups
baard of Huislook(*). Het groeit op de Da-

op aail. j^en , Muuren en Steenhoopen in Sweeden i

men vindt het, hier te lande, in 't Haagfchs

Bofch. Aan Roe se L waren de Rupfen met

een dergelyke foort van Kruid toegezonden.

De Paftoor ScHiEFFER merkt aan, dat de

gedagte Rups aaft op een andere Soort van

Huislook; te weeten die, welke maar een klein

Plantje maakt, met ronde dikke Wormagtige

blaasjes en witte Bloemen , dat hier te lande

ook op oude Daken en Muuren gevonden

wordt , zynde niet minder gemeen in Duitlch-

land dan in Sweeden (t). üewyl dit Kruid

meeft op Steen- en Rotsagtige plaatfen , aan

Bergen, groeit, zegt hy, zo moet men de

Rupfen aldaar zoeken. Hy vondt 'er , even.

wel , geene bezuiden , maar wel benoorden den

Donau, omftreeks Regensburg. Zo dra het,

zege

(*) Scdum Telephlum. S^c^ PlanU Ed. II, p. öid. Sedunt

folils planiusculis ferratis , coiymbo teiminatrice. Flora Sued"

f4. 3 S6, Anacampferos vulgo Faba crafla. T o u R N, Inj^m

16^0 Telephium vulgare, Comm. Ind. lop.

(t) Sedum album. Spes, Plant, Ed. IK p* ^ip. Sedum mi-

nus tcretifolium album. B A u H. Saxifraga Sedi folio flore il-

bo. TouRN. /w/f. 252. Vcimicularis, f* Cia^«Ia minti,
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zegt hy^ in de Maanden Maart en April wat V.

zagter Weer wordt, met Zonnefchyn, komen ^u!
*

de teere Rupsjes, die alsdan pas uit haar Eit- Hoofd*

jes gekroopen zyn , te voorfchyn op de gemeU .
^'^"'^*

de kleine Huislook : waar door het fchynt, dat-^^'M

zy in de Eytjes overwinteren.

Alzo de foorten van Huislook , in eigenfchap.

pen , zeer overcenkomflig met elkander zyn

,

is 't niet te verwonderen, dat deeze Rupfen

op meer dan ééne Plant aazen : doch het zon-

derlinge denkbeeld van den Heer de G ë k r ^

dat zy als Rupfen overwinteren zouden , fchynt

dus niet minder te vervallen, dan dat menze

naauwlyks, gelyk hy meende, buiten Swee-

den zou vinden (*). Uit de Waarneemingen

,

immers, zowel van Roes EL, alsvanScH^F-

FER, blykt ten overvloede, dat deeze Kapel

in Duitfchland, op eenige plaatfen, zeer ge-

meen is , en mooglyk nog gemeener dan mea

wel denkt of weet ; als zig meeft op 't onbe-

ganglykfte, gelyk op Bergen, Rotfen, oude

Muuren en Daken, onthoudende. ScHiEF-

FER kreeg zo veel van deeze Rupfen als hy

begeerde, ja tot meer dan duizend te gelyk;

doch hy bevondt , zo wel als d e G e e a , dac

zy moeielyk op te kweeken zyn; alzo 'er,

niettegenftaande hy haar, in zeker Vertrek, alle

g«-

(*) Un grand 5c beau Papilion
, qu'on ne trouve point , a ce

qac fe iache , en Francc , en Angletcrrc , ni en Allemagiae»

Mtm^fi^T Iti Inf. Tom» 1. p. 282.

2. Deel» XL STUK. P %
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VV gemak getragt hadt te bezorgen , van deeze

^¥lf^ oieoigte oaaawlyks twintig Poppen kwamen^

HooFD>> waar uit hy niet boven agt of tien volkomen
^'^™-

. I\apel!ea kreeg (*).

K'^^iij Uit hec gemelde blykt ^ dat de Verandering

van deeze Rupfen, in ?erfcheide opzigten,

verfchilt van die der andere Dagkapellen. Hec

maakeo van een Spinze! ^ de Meeiagtige Stof*

fe , v^aarmede de Poppen bedekt zyn , zyn niet

alleen byzonderheden , maar zy. hebben ook

die zeldzaame, dat de Huid van de Rups, daar

veele anderen zig met zo veel moeite van tragtea

te ontladen , van deeze Poppen niet afgeftroopt

wordt, blyvende altoos zitten aan de drie

agterftc Ringen , en daar aan verhardende. Zy
worden bovendien, in hec uitkomen, zo Roe-

se L aanmerkt , zeer ligt wanftakig , indien zy

geen genoegzaame ruimte hebben 5 om de Wie-

ken uit te breiden^ Voorts is aan het agter-end

van deeze Kapellen een zonderling byhangzel

,

dat alleen in de Wyfjes gevonden wordt, en

eenigermaate naar een Ploegyzer gelykt; zo

dat ScHAFFEU zig verbeeldt, of zy daar

van ook gebruik mogten maaken , om de Eyt-

jes in de Aarde te verbergen. De Heer de
Geer hadt reeds daar van gewag gemaakt eu

'hetzelve aan de Kapel vertoond (f)*

(40

(*; Söganöï* hmx ^nfefiten. 1. Theii. p, 94-

(t) Mem. f»r ie$ Infeiics, Tom, 1. p. zi%. Pl.XVill. fT^i
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. teld^_ langwerpige aü/r met zwarte Ade^ ^i^i^

ren heeft, de voorfien met Hvee zn^arte Hoo?d*

Vlakken, aan den, rand^ ht^v^^ "^
• ^

Oeeze Finlandfcbe Kapel ^ door ü aM a ïï h ixn^-^

befchreeven 5 gelykt zeer eaar de voorgaande ,Finim&"

doch is kleiner en heeft .die.roode Oogjes niet

»

welke den Apollo ^zo veel fraaiheid bj^^etten.

Het laatftgemelde Lighaamsdeel , aan het Ag-:

terfte, in de AVyfjes^ is, in deeze Soort,

ruim zo grooc enzigtbaar, hard als Kraakbeen,

Peeze Kapel was ook in: dcrZuidelyke dcelen

van Europa gevonden (*}•'.. !:;t:: ^ o-

' (43) Parnas Kapel 5 Jf^ Je fF^fJ^^^/^^^ xiiiL

' 'öngekatteldy alsGlas'doorJchynendehee^^^^^

de agterfle met twee Oogjes.
"*

Deéze Indifche Is onder den naam van Glas-
^''^^-''^::'-^

Kaper'bekend , en niet alleen oDgemeen ^ maar

ook zeer fraay. ^ Wanneer n^en dè Wieken met;

een Vergrootglas befchouwt , 'veitooneo zy zig

als het allerfynfte Gaas, Mem heeft de^^lve ;
;';

in Fig^ 9 , 10 y op Taf. VIII > in 't Vierde Deel

van Se BA, willen afbeelden,

,
,(44)

(*) Circa Labacum captum miilt R. F. Wa^ï.B n. J?«n .

fom. Carniol, p. 270, -v <s '^^.x

'(42) PapHio Hêliconius Alis oblongis iDtegeiTlmis , albls nl-

gro-nervoiis
, primoribus Maculis duabus iilgris marginalibus.

ÜDDM. Diff, SS* . .

f43) Papilio Hêliconius Alis oblongis integerrimis HyaliniS

«liaphanis, pofticis OceUis bin;s, M. L.ü, S;'fi^Nat. Z»,

ï. Deel, XI Stuk, P 3
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V.

Afdesl.
XLI.

HOOFD-
STUfL

XLTV.

Wit ge.

ftraalde.

XLV.
^crpficb9re.

XLVT.

(44) Parnas. Kapel, die de Wieken zwarte

met witte Straaltjes en een witte Stip in 't

midden heeft , de agterften van onderen

geel^ aan den Grondjleun Bloedkleurig.

Deeze Ooftindifche of Chineefche Kapel ^

half zo groot als de Apollo, naar welke zy in

Geftalte veel gelykt, heeft de Wieken alcemaal

van boven zwart, naarden Grondfteun blaauw-

agtig, en in den omtrek met Ruitswyze Stree-

pen gedraald , met een witte Stip in 't midden

van ieder Wiek. Van onderen zyn de voorfte

Wieken ook zwart, doch de agterften Zwavel-

geel met zwarte Aderen,, zwart gerand, en

aan den Grondfteun Bloedkleurig» Aan den

bovenkant, bezyden 't Agterlyf, zyn dceze

Wieken ook geelagtig.

(45) Parnas-Kapel, die de Wieken langwerpige

ongekarteld en geel , de agterften Oranje<

kleurig beeft, met zwarte Vlakken. daas

op verfpreid.

(46) ?arnas«Kapel , die de Wieken langwer»

: : pig y ongekarteld en bleekgeel beeft y de

voor*

f44) Papiltó Helicónius Alls nigris albo fubradiatls, pun&o

centrali albo ; pofticis fubtus lucels , bafi cruentatis. Syjï, Nau X*

(45) Papilio //f/>V*«;«jAIis oblongisintegerriinisflavls, po»

flicis laturatioribus , Maculis nigds fpariis. M. L. U. PET.

Gaz^ T. 40. f. 4,

{^6) Papfliê HeilcQnius Alis oblongïs integerrimis lutcis,

f>tïmoribus Sttüs uibus, pofticisfasciis «ibiis fligtisi MtL^'l^.

5^A N^* Xs
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voorjle met drie Streepen j de agterfle met V.

drie Banden^ zwart van Kleur. ^xu^
Deeze beide Indifche en de volgende 5 be«

^^üiu*

vonden zig in 'c Kabinet van de Koningin vaa

Sweeden.

(47) Parnas-Kapel 5 die de Wieken langwer- xixiu

pig, ongekarteld en bleekgeel heeft,
^^ o^JiljcTiluV

worjlen met een geelen Band , de ogterjlen ^^s^'

met drie zwarte Banden.

Deeze Surinaamfche is niet alleen by Peti-

VER en Edwards, maar ook by RoESELj
zeer naauwkeurig afgebeeld , en met myn Voor-

werp overeenkomftig» Sommigen noemen die

van deeze Geftalte thans, niet onaartig, Ge-

ftrekte Kapellen , hoedanigen men niet leven-
,

dig vindt in Europa.

(48) Parnas-Kapel, die de Wieken langwer» xlviii,

p2g , ongekarteld , brumagtig met een

witte Vlak, de agterjlen wederzyds met

twee Oogjes heeft.

Tot geen van alle deeze Soorten fchynt ei- 1*1.

gentlyk t'huis gebragt te kunnen worden die Fi^. z.

fraaye

(47) PapUio Heliconius Alis oblongïs integerrlmis Iiiteï.s'',

primoribus Fascia üava ; pofticis Fasciis tribus n'gris. M L.U,

F E T. Gaz. T. IS. f. 8. E D w, Av, t, 175, Roe s. Inf, IV.

p. 4^ t. 5. r. 2. r

(48} Pfipilio Hilieonius Alis oblongïs Integerrlmis fuscesceii*

Itbus disco albis; pofticis OceUis utrinquc hiï(i%. Syji, Nat. J^i ^

t^, D££L, 2^Z| STUK, P 4
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Afdeel,
XLl.

Hoofd.
STUK

XtlX.
JËuterpe,

J]onte.

Géeivlak"

kigc.

fraaye en vry groote Chineefche , warar van de

Afbeelding in Fig. a is voorgefteld. Dezelve

. heeft een zwartbruine Grondklcur, en is op de

voorde Wieken , wederzyds , getekend met

witte Vlakken , die cenigzics uit den blaauwen

zien. Zodanige Stippen hebben ook de agrerfte

Wieken 5 aan den onderden rand , van onderen;

zyede, aan den bovenden rand, Zwavelgeel

gezoomd, gelyk de Kle^ir is van het Lyf, met

bruine Strecpengebandeerd*

(49) Parnas» Kapel 5 die de Wieken lang'wer»

pig , ongekarteld , zwart , met ijoitte Stip^

pen en een rojjen Band heeft.

Deeze Wedindifche , met en benevens de

vier volgende, was in 't Kabinet van haare

^Koninglyk Sweedfche Majedeit.

(50) ParnaS'Kapelj die de Wieken langwer.

pig y ongekarteld 5 bruin beeft , de voor*

flen wederzyds met twee geele Banden*

Deeze Kapellen^ of derzelver Rupfen, ont-

houden zig op het Arnerikaanfche Gewas, dat

JJtaTOJ genoemd wordt.Het Mannetje heeft de

agterde Wieken , aan den Grondfteun , paarfch

of

f4.9) PapilïO HdkóHtus Alis oblongis integernmi* nigris albo-

punótatis , Fascia fulva. M. L» U. P E t. Gaz, T* 4. f. 2.

(so) PapHiê Helicênius Alis oblongis integerrimis iiiscis,

primorihus utiinqueFascils duabus flavis. M. L. U. Sy/^. Nat»

X. Ehret. Pi??. T.I,MlRIAN.5«r. 30. t,3ö. Rois»

Inf, IV. p. 4». T. s. f, I.
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pf Purperkleurig , zegt L.i NN7n:,iJS,_ die zoda- V.

nig eene Kapeï uit RoESEL aanhaalt, welke
^^Lr^'

van 'denzelven gezegd wordt, op de voorde Hoofo-

Wieken met helder geele, op de agt^rfte met ^™*^'

Vuurig of Menieroode Vlakken verlierd te

zyn , die een groot gedeelte der agterfte Wie-

keö beflaaB; zyndé de Grondkleur, vafi bei-

den, donkerbruin. Ik hebze met de blaauwè

Tekening. ,

1
(«; . •

« (51 )i Parnas-Kapel 5 diefde Wisken Jangwer- lt.

.;;:. i pïg,>^öngekürteld 9 bruin heeft y de wor-Goylvcn-

, . fie?}, met drie , de agterjlen met twee groen*
^'"^^ *

* agtig doorfcbynende Banden»

•/»Volgen^ dee^e Kenmerken zou hier de aan-

gehaalde Ka.pel van RoESF-L, die meer gevlakt /kZ]t

is dan geband^erd, niet zo zeer fchynen t' huis '' ''
"^

te hooren als een der mynen, wier Grondkleur,

inderdaad , donkerbruin is, met drie Zwavel-

geele Banden op de voorfte, en twee op de />xx,i

«gterftè Wieken; déch deeze Banden zyn niec r^

doorfchynènde. Aan den Onderkant hëeFt dit

Vóorwjerp^ ' by 'ttèé Lighaam, eenige '^-rood'e

Vlakjes* De gemelde Soort onthoudt zig op

de Goyaven-Boomen, en komt zo wel voor in

Ooft- als in Weftindie.

(52)

(sï) Pi2pUlö Helkonlus Alis oblongis integerriniis fuscis;

*pnmónbüsFascirs tribus
5
poftlcisque diiabus Hyalinis M. L. U*

Pet. Gas. T. 40. f. 3* MER. Surin, lp. T. 19. Edw.
<tiz\ t« SO. ROE S. /«/ IV. p. 2 J. T. 2. f. 3, S L O A N, Jam^

II. p. 217. T. 239. ^. 15, i<J.

I. DEEL. XL STUK. P 5
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Afde£U
XLI.

HöOFD-

Lïï.

LIV.
JEraïo*

Rood ge<

draalde.

PI.

i.xxxviir.

(51) Parnas . Kapel , die de Wieken langwer*

pig, ongekarteld y bruin heeft ^ de voor-

ften wit gevlükt , de agterjten nut een

^it bandeerzeL

Op den Weftindifchen Koraalboom aaft , vol-

gens Juffrouw Me rian, de Rups, die bruin

en ruig Haairig is.

(53) Parnas>Kapel , die de Wieken langwer-

pig , ongekarteld y hndn heeft , d& voor*

ften geel gevlakt , de agterflen geflreept.

Deeze en de volgende onthouden zig in de

Indiëa.

(54) Parnas*Kapel ,J/e ie Wieken langwerpig

ongekarteld , zwart heeft ; de voorften

geel gevlakt aan den binnenkant rood ; de

agterflen rood geftreept.

Tot deeze Soort behoort , buiten twyfel , die

ongemeen fierlyke Weftindifche Geftrekte >

welke ray , tot het maaken van de Afbeelding

Fig. 3 f door den Heer TAdmiraal geleend

is.

(52) Papiltó Hel'iconlus A\is oblongls integerrimis fufcis ,pri-

moribiis albo macuiatis; pofticis Fafcia alba, M, L. U. Me*

B I AN. Sur. 3 5- t. 23-

(5?) Papilio Helieonius Alis oblom^is integerrimis fuscis, pri-

moribus flavo-maciilatis hafi rubris , pofticis ftriatis. Syji, Nau

X
(54) Fapilio Heikonius Alis oblongis integerrimis atiis,

priraoribus flavo-maciilatis bali rubris , pofÜcis rubrolUiatiSé

5v/?. 2Ut. X^
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18. Op den Fluweelzwarten grond zyn de Vlak- V.

ken Zwavelgeel , in ieder voorfte Wiek , die ^y^f
^*

mar 'c Lyf toe ^ zo wel als de agterften , Straals- Hoofd,

wyze gevlakt zyn mee het fchoonfte Vermil- ^^^^*

joen-rood. Aan den ODderkaot, daar de ge.

melde Vlakken doorblinken , is de Grondkleur

uit den graauwen ; hci Lyf van boven geheel

zwart.

(55) Parnas -Kapel, die de Wieken langwer- lv.

pig , ongekarteld , zwart beeft , aan den Rood ge-

binnenkant van onderen rood , de voorjlen ^
^^^'

^ederzyds met een rooden Band.

Van de hier onder genoemde Autheuren 15

dez:e Weftindifche Kapel befchrceven , die thans

de Bende der Parnas.Kapellen befluit , waar in

egter naderhand ook de volgende of witte

Danaus - Kapellen , in de tweede Uitgave der

Fauna Suecica , 't huis gebragt zyn , om dat zy

veel overeenkomt met den Apollo hebben.

Ik kan niet nalaaten hier gewag te maaken Ananas * Ka*
pel,

van de bekende Ananas Kapel , die in de Ver-

zamehngen niet zeer gemeen , en by uitftek

fraay gekleurd is : gelyk men dezelve van bo-

ven en van onderen in Fig. 13 > 14 > op Taf.

IV, in 't Vierde Deel van Seba, afgebeeld

en aldaar , op bladz. 8 , bcfchreeven vindt.

Men

(ss) P^pilto Helkonias Alls oblongis integerrlmis nigrls,

Biïft fubtus rubris; pilmoribus utrinque Fafcid rubra. £dw.
Av. T,38. SLOAN, Jam» lï. p. 219. T. 23p. f, 25, 26",

?ET. Caz. T, 6, f. 7. Roes. /«/ IV. p. 2y, T, J. f^<F,

2. D^zu XI» Si:\JK.
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V.

Hoofd
STUK.

LVT.
jinacardii.

Acajou-

Men fchyni (^eezc Kapel, in Sweedeo ,niet ge-

had te hebben : ren minfte maakt Linwjeüs
*er geen melding van,'

WiTtTEDJlNAüS-KAPELLEN.^^

Van dëeze'^ rBènde , die aan de ongetande

Wieken /eo dé gedaante van de geheele Ka-

pel^ gelyk uic de zogenaamde Wicjes blykt,

kenbaar is 5 beftaat de eerde Onderdeeling ia

de genen die wit cf witagtig
, ja zelfs geelzyn;

de andere io de genen die? op roodagrige ea

andere Koleiiren , met veelerley Vlakken en

een fierlyke Tekening praalen, meed Ooft- en

Weftindifche Kapellen. .De Witte maaken

dan den Eerften Rang in deeze Bende uit , de

Sierlyke den Tweeden.

(56) DanSus-Kapel 5 die de Wieken ongekar*

teld 5 hoekig 5 uit den groenen witagtig ,

aan ie tippen bruin beeft , de agterjlen

met twee Oogfes»

By Merïain is een Kapel afgebeeld, wier

Rups 5 zig onthoudende op de Bpomen , die de

Aeajou 3, gemeealyk Casjou-Appelen genaamd, in

de W^eftindiën jdraagen 5 volgens haar Wollig wit

is 5 met lang omgeboogen Haair op zyde. De
voorite Wieken hebben? van boven ^ twee blin.

de

(56)- Fapilh Dan^us AJls integerrimis angulatis virefccnte

albidls apice fufcis
, poflids Ocellis duobus. M. L. ü, MEK-

Sur. XVI. T lé.
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dé Oogjes aan den agterrand;de agterften aldaar V,

twee dergelyken , en zyn aan den hoek by 'c
XL!^'^'

Agterlyf hoogrood. Hoofd.
STUK,

(57) Danaus Kapel^ die de Wieken ongekaT' lvii,

teldj rond van rand en wü heeft ^ met ^tütS

zwarte Aderen.
'^'^'^"'"^

Ik weet oiet , waarom nieo dit meer den Daam

geefc van zwart geaderd^ dan aan' 't geineene

Witje. Ook is niy de benaamiog van Gafé y

welke 'er Geoffroy aan geeft, om dat

de tekening der Wieken naar Gaas gelykea

zou , zeer ooeigen: dewyl anderen dien naam

met ongelyk meer regt verdienen. Ik noem

het liever ongevïakt of geheel vv?it ; want daar

in verfchik het allermeeft van de gemeene , en

men tytelt hetzelve doorgaans met den naam

van het Duüfche Witje ^ als zeer zeldzaam, in-

dien ooit 3 voorkomende in de Nederlanden of

ia Holland: terwyl het in Doitfchland zo ge*

meen is 5 dat door de Rupfen van hetzelve al-

daar , in fommige Jaaren , geheele BolTchen wor-

den kaai gegeten , en het Geboomte zo deer-

lyk gehavend 5, als of de Zomer, oogenblikke-

{si) P^plllo Danaus Alis mtegerrimls rotundatis albls,

venis nigris. Faun- Suec. y^6, It, Gothland. %%i, A LD Kor,

ïnf, X4-6. f, 6. MER. Eur^ i» t, 35. MoUFF, /«/. i®5«

Reaum. Inf, IL T. a. £ 95 ïo. Pet. Muf, 33, n. 301»

DE Geer. Infl. T. h. f, is>,20, R a j, /«ƒ 115. n, f*

Roes. Inf, I. p. 2, T, 3. Al pin. Inf, u, T. 1, WiLk.,

Pap. 49. T. 2. a. I,

I. dkel. XI. Stuk*
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V. lyk, in een Winter-Saizoen veranderd ware. lo

^Yi^f^*
Italië en Vrankryk , evenwel , beeft dit ook

Hoofd* plaats ; in Sweedea zelfs en andere deelen vaa
STOK, Europa, wordt insgelyks deeze Soort gevon*
Duitfch
Witje. den.

Schoon men deeze Rupfen zeer wel opvoe-

den kan met de Bladen van de Pruime- of an-

dere Vrugtboomen, onthouden zy zigdochna-

• Sorhus tuurlyk op de Lyrterbeziën of Qualfter * ea

^CnzïAgus wilde Mispelboomen f zo genaamd, die meer

in Duitfchland groeijen , dan in onze Provin-

I fT""* ciën ; of ook op de Slee-Pruim ^ en een Soort

fpm&ja van witte Haagdoorn | , in Vrankryk gemeen.
l Auhefpme £)g Sweedfche Heer de Geer zegt , dat hy

den lo Mey des jaars 1746, toen de eerfte

puntjes der Bladen zig nog naauwlyks aan de

Boomen , in Sweeden , vertoonden , waarnam

hoe een wilde Boom , by de Kruidkundigen Pa*

dus getyteld , welke altoos de eerfle is om Loof

te fchieten , zyne Bladen reeds vry groot hadt.

Men noemt hem , zegt hy , in Sweeden Haegg^

en de Heer T o u a n e f o r t getuigt , dat zya

Franfche naam is Bois de fainte Lucie. Wy gee«

ven 'er , gelyk ik reeds ten opzigt van een Plant*

• Zie 't luis gemeld heb t > den naam aan van Vocjel.
X. S T U K..

liaJz. 410. kerfen* Op eenige Takken van dien Boom
ontdekte zyn Ed. , toen , een menigte deezer

Rupfen van middelmaatige grootte , als zynde

byna een Duim lang, die de Bladen reeds vaa

een gedeelte der Takken hadden afgegeten.

Pc Rupfen, d> Deeze Rupfen (zege hy) zyn ruig, en heb*

99 bCQ
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5, ben zeftien Pooten , of agt in 't midden , en V^

,, twee Vliezige aan'c agterend. Haare Kleur ^^^^si*

,9 is geheel zwart, en van een fchoon Fluweel- Hoofd*

„ agtig zware boven op 't Lyf , doch doffer stük.

„ aan den onderkant. De twee zyden , bene- ^Jjf^^

,, den de Lugtftippen > zyn voorzien met een

„ groot getal wit Haair , dat taamelyk laag is,

5, nederwaards, of naar de Vlakte, daar de

„ Rups op zit, gekromd. Op de Rug ziet

„ men dcrgelyke witte Haairtjes , doch in min-

„ der veelheid, vermengd met veele zwarte,

„ die korter dan de anderen zyn. Aan de zy-

3, den der drie voorde Ringen, trekken de

„ Haairtjes naar Cicroengeel. Op het Lyf, aan

5, ieder zyde, boven de Lugtftippen, hebben

„ zy een ry, of vervolg van Haairtjes, wier

5, kleur Oranje.geel is, naar het roode trekken-

„ de, vvelke maaken, dat, in den eerden op*

5, flag , deeze Rupfen twee Streepcn overlangs

„ fchynen te hebben van dergelyke Kleur. Hier

„- uit blykt dan , dat zy wel Haairig zyn , voor-

„ al aan de zyden van het Lyf; doch het Haair

,

„ dat zy hebben, is niet lang, ennietioKwafl:-

3, jes gefchikt , komende onmiddelyk uit de

5, Huid voort» Onder aan het Lyf zyn zy glad

„ of kaal, en zonder kennelyke Haairlgheid*

„ Haar Kop, die glimt, is met witte Haairt»

5, jes geftofFeerd/'

De Heer de Geer verbeeldt zig dat deeze Haar N^ftea*

Rupfen , die in gezelligheid Iceven , den Win»

ter overblyven in een Soort van Neftea , even

JU dekl. XI, STUK. als
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V. als die welke men de Gemeene noenic. Dit

A^^j^'^' wordt ook beveiligd van andere Waarneemers;

Hoofd- gelyk van Roe s el, en van-FaiscH, die ver-

srvji. zekert, dat haar Neften dikwils zo dik als eea
Duitjckt

Witjs^ Arm worden , en derhalve in de Winter , zo

wel als die anderen, welken men in onze Pro-

.
vinciën zo menigvuldig op allerley Boomen aan-

treft, ligtelyk te vinden en te vernielen zyn.

Npg klein zynde hebben zy ieder een Draadje,

waar mede zy zig aan de drooge Bladen hech-

ten 5 uit weiken haar Nefl: befraat; doch in de

Zomer grooter wordende en na de eerfte Ver-

velling , hebben zy dit Draadje niet meer,

gaande dan, elk op zig zelve, de Koft zoe-

ken.

De Poppen. De goedheid van den Schepper blykt niet

duidelyker dan in de Middelen, welken zyne

Almagt de Natuur heeft aan de hand gegeven,

om het Ongedierte , dat anders tot een groota

Plaag zou ftrekken , te vernielen. Dus zyn

deeze fchadelyke Rupfen zeer gekweld met de

Boor-Wespen , die de meefte Poppen , even

als die van de Aurelia of Gouden Vlinder

,

doen misdraagen. Uit geheele Neften vol, komt

naauwlyks ééne Kapel voort. Tot de Ver-

andering maakt deeze Rups , die geduurig

aan 't fpinnen is , zig een dergelyk Bandje om
het Lyf, als de Venkel Rups, endaar mede

is de Pop omgord , die in fraaiheid van Kleuren

de Rups zeer vccl overtreft, fiet witagtig

geel is, in dezelve, zeer fraay gefchakeerd

met
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met zwarte Stippen en Streepjes, die zeer ge- V^.

regeld zyn geplaatfl en glinfleren als Git. Zy ^^?^^^^

is niet rond , maar hoekig , gelyk die der Dag- Hoofd.

Kapellen in 't algemeen zyn , beweegende zig ^^r^'

flerk , wanneer zy aangeraakt wordt. De Geer Witje.

bevondt, dat fbmmigen aan een Ziekte onder-

hevig waren 5 zynde een Soort van Verrotting;

zo dat haar binneofle in een roodagtig Vogt

veranderde : waar door nog meer het denkbeeld

van Roes EL bevefligd zou fchynen te wor-

den, dat de zogenaamde Bloedregcns , veelal,

aan deeze of dergelyke Kapellen toe te fchry-

ven zyn.

Ongevaar drie Weeken tyds blecven deeze

Infekten , in Sweeden , in de geftalte van Pop-

pen; doch in Duitfchland kwamen zy , reeds

ten einde van veertien Dagen, uit, gelykerwys

de andere Dag - Kapellen. Men kan dit ver-

• fchil zeer wel toefchryven aan het onderfcheid

derKlimaaten of aan een koudSaizoen. Hetzya

Kapellen , die op zes Pooten ga in , met geknop-

te Sprieten* Zy behooren tot de grooten der

Europifchen , als , met de Wieken volkomea

uitgefpreid, een |)reedte beflaande van twee,

en drie vierde Duim. Rs A umür merkt aan,

dat de Aderen , op de Wieken van het Man-

netje ^ zwarter , dan op die van het Wyfje

zyn. Op den bovenkant ziet men , aan dea

omtrek, op 't end van ieder Adertje, een bleeke

zwarte Vlak, meefl zigtbaar in de agterfte

Wieken ; doch van onderen , alwaar deeze

I. Di^EL. XI, STUK. Q, geeU
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V.

Afdebl,
XLf.

H0070.
STüK.

Duitfcb

geelagtig zyn , en zeer fyn zwart geftippeld ,

loopea de Aderen tot aan den omcrek toe , die

in de voorften,voor een groot gedeelte , bruia

is. Hier openbaart zig eenig gebrek in de Af-

beeldingen van deeze Kapel Taf. III. Lett. H
in 't Vierde Deel van Seb.a; die deeze Vlak-

jes aan den omtrek , van onderen 5 ruim zo fterk

,

als van boven , vertoonen. Men merkt aan

,

dat deeze Witjes daar in veel overeenkomft

hebben met de Sweedfche Kapel of Apollo;

dat zy naamelyk de Wieken , inzonderheid de

bovenden, zeer dun bezaaid hebben met Schub-

betjes of Pluimpjes ; zo dat het doorfchynende

Vlies van de Wiek zig , op fommige plaatfen ,

zeer duidelyk openbaart. De Schubbetjes

zyn zeer klein en kort, doch breed; eenigea

met drie, anderen met twee puntjes, in fom-

migen rond; zo dat die byoa de figuur vaneen
^

Hart uitdrukken. De Sprieten zyn , in de my-

nen , Knodsagtig , en niet zodanig geknopt , als

men dezelven doorgaans vertoont.

Chinecrch Id pl^^^s van de Afbeelding van het Duitfche

^f- geef ik, in Fig. 4, die van het Chineefche

Lxxxviïi. Witje , dat in geftalte wel vry veel naar het.
'^' ^*

zelve zweemt , doch de Aderen veel bree-

der heeft. Men zou het , met meer regt , de

Aurora of Dageraad kunnen noemen, dan het

Pieterfelie-Beestje: om dat het zwart of bruin ,

'civelk het donkere van deNagt verbeeldt; het

rood , geel en wit , hier als in een geregelde ag*

tereeavolging zyn. Van boven heeft deeze
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Kapel weinig fierlykheid, als zynde grooten- V.

tcels wie , met de tippen der Wieken bruin ; ^xu^'
doch van onderen ,

gelyk zy alhier vertoond Hoofd,

wordt, zyn de Agtervleugelen heerlyk gekleurd ,
^,^'^^!^;

van binnen j naar elkander toe , fchoon geel, en Witjt.

aan den agterften omtrek hoogrood ; voor 'c o-

verige wit met breede bruine of Muisvaale

Streepen en randen ,
gelykerwys de voorfte

Wieken in 't geheel. Van de grootte kan raea

uit de Afbeelding oordeelen.

(58) Danaus-Kapel , die de Wieken ongekar- lvhu

Uld , rond van rand en witagtig beeft 5 de ccmeeii*

voorjleii met twee zwarte Vlakken en
^^^^•'^*

zwart getipt : de groote.

Met regt mag dit Infekt den naam van 't

Gemeene Witje voeren , dewyl het , in geheel

Europa, zo gemeen is als het Kruid, daar de

Rups op aaft; die ook onder den naam van

Ko^Irups zeer bekend is , en aan de Kool dik-

wils veel fchade doet. De Landlieden, die

Kool teeleo, zien dikwils hunne Akkers op een

deerlyke wyzc verwoell en als uitgeplunderd

door

{58) 'Pjipilh D^««af Alk integerrimis rotimdatis, primori»

bus Maculis duabus apicibiisque tiigtls ; major, Fa^n. Su?c^

799. MOUïB. Inf. IS9. f. S. ValLISN. Nat, i. t. i.

Goed. Inf, i. T. 1 1. 5 w a m m. HibU u 37. f. ^. quart. 1. 13»

f. 6. L 1 S T, G o E D. 16« f. 7. E I- A N K. Inf, U 4, f. A^

D.REAUM. /«ƒ I. t, 29. f. ï. t. lO. f. 7' RAJ /«/; 115^

n. I. ^. 34S Cmtêhr, 1^4. ROES^ Inf I. Pgp. 2. t. 4«

ÏET. Gax. t, 62. f. 3. WlLK. Pap, -^9. tfc a. a 2,

I. BEEL. XI. STUK. Q 2.
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V. door deeze Rupfcn, die niet gemakkelyk te

Afdrel yindcQ zyn, ona dat haar Kleur veelgelykt naar

Hoofd, die der gemeende Koolbladen, Zy is Afch-

sTüjc, graauw , mee geele Streepen overlangs en eeni-

Witje. ge zwarte Stippen. De Pop, waar in zy ver-

anderea , heeft een dergelyke Kleur , worden-

de ook met een Bandje omgord en dus met dea

Kop opwaards 5 of waterpas, vaftgemaakt.

De Kool. Om de al te groote vermenigvuldiging dee-

^"^^*
zer fchadelyke Rupfen te verhoeden , heeft de

Schepper haar ook, meer dan anderen , onderhe^

vig gemaakt aan een doodelyke Wormziekte.

Daar is een kleine foort van Boor-Wespjes, die

met hunnen Angel de Huid van deeze Rupfen

doorbooren, en hunne Eyijes daar in leggen >

waaruit Wormpjes voortkomen, die de Rups

van binnen opvreeten. Dus verllrekt de Rups

zo wel tot een Woonplaats ais Spyskamer voor

dit Ongediert, het welk» op 'tlaatft,de Huid

doorknaagende, zyn Voedfter, wreedaartig,

om 't leven brengt, 't Gebeurt ook wel;

wanneer de Rups, kort voor de Verandering,

iBet Wespen-Eytje* is bezet geraakt, die niec

eer uitkomen , dan de Verandering is gefchied ;

dat aan de Pop het zelfde lot wedervaart.

Dit Witje, als gemeenfl: in Holland onder de

groote Dag - Kapellen , zou naauwlyks eenige

befchryving behoeven , indien 'er niec een aan-

merkelyk verfchil plaats had in de tekening

van de één en andere Sexe, die tot een duide-

lyker onderfcheiding dienen kan> dan in de

mees
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iTjeefte anderen. "Het Mannetje is van boven V.

„ wit, met de voorfte Wieken , aan 't end, ^|^j^*^
*

5, zwart, en heeft twee zwarte Vlakken op die Hoofd-

„ zelfde Wieken , benevens een derde aan den ^
^'^^^'

^'
•

^ Gemeen

„ binnenrand , en een vierde Vlak aan den waju

„ voorden rand van de ageerde Wieken. Het

yy Wyfje is van boven geheel wit, zonder ee*

5, nige zwarte Vlakken, en heeft alleenlyk hec

„ end der Wieken zwart. Van onderen zyn

„ het Mannetje en Wyfje volkomen eveneens ;

5, naamelyk wit, met twee zwarte Vlakken op

5, de voorde Wieken , die aan 't end , zo wel

„ als de a^terde V/ieken in 't geheel , een wei-

5, nig uit den bleek Geelcn zien , of trekken

„ naar Zwavelgeel " (*).

Men moet aanmerken, dat het Wit, aan dea

bovenkant deezer Kapellen , veel verfchiit van

Sneeuwwit; vertoonende zig eenigermaate uit dea

groenen geelagtig, en van onderen is de Kleur,

in fommigen , taamelyk Geel ; waarom zy van

eenige Liefhebbers Boter -Kapellen genoemd

worden. Voorts kan men, ten opzigc van de

Eytjes en het overige der Huishouding van die

Infekt , de naauwkeurige en omdandige befchry*

vingen , die onlangs in 't Nederduitfch daar

van aan 't licht gegeven zyn, nazien (f).

C59)

(*) ////?• des InfeEles env. Paris, Tom. IT, p. 69,

(t) Die van Roe s E I* , in 't vertaalde Werk, naamelyk,

«n die van S £ p P.

I. Deel, XL Stuk. Q 3
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V. (j$) Danaus^Kapel, die de Wieken ongekar'

^^tn^ ^^^^^ ^^^^ "^^^ '^^^^ ^^ "Vüitagtig heeft,

flooFD. d^ voorfien met twee zwarte Vlakken en

s*»"^^- ' zwart getipt: de kleine.

Klein Witje. De groottc van dit Witje verfchilc genoeg*

zaam , om het te onderfcheiden van het voor-

gaande, dat evenwel, op de maat, niet zoveel

grooter is, als 't v^el fchynt« Geoffroy
geeft 5 aan het eerfte , één Duim langte en vier

Liniën over de twee Duimen breedte , aan hec

laatfte de langte van elf, de breedte van drie»

en-twintig Liniën : het welk in de langte een

verfchil van maar ééne Lkiie , en in de breedte

een verfchil van vyf Liniën maakt. Doktor

ScoPOLïjin Karniolie, geeft aan de voorde

Wieken van het kleine de langte van elf, en

aan die van het groote de langte van vyftiea

Liniën of twaalfde deelen Duims, Men kan dit

in ons Land , uit liefhebbery , ligtelyk namee-

ten; doch ik verbeeld my, dat onder decze

Witjes , zo wel als onder de andere Kapellen
,

3n de zelfde Soort de eene merkelyk grooter

zal zvn dan de andere.

Be.

(59) Papitio Danaas Alis intcgerrlmis 'rotundiuls, primorï-

bus macuUs duabus aplcibusqiie nfgris; minor. Faun. Suec,

798. MouFï. Jnf, P7r, f. 9» 10. PmT. Gaz. T. éz. f.

U Goed. /«ƒ. i. t. 27. A L b. /«ƒ. u 51. f. C- F List.

GoKD. 12 f. 8. Reaum. In/l. T, 20. f, 7, g, II.T.2. f,

}. BLANK In/. Tab. 5; f. A- D. RaJ. Ihj. 114. n. 1,2,

?. R O 1 s. In/ I. Pap. 2, t. 5. R o B E K T /<?. t. ^. W I L K,

Pap. 50. T. 2. a 3*
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-- Behalve de grootte verfchilt ook dit kleine V.

Witje van het groote eenigerimaate, als, wat ^^^^^
het zwart en geel aanbelangt, vry wat bleeker HootjL
zynde, en de Rups, die ruim zo gemeen is, ^'^"^•

valt een weimg kleiner. Zy js dof groen vaa

Grondkleur, met een geele Streep over de Rug,
op ieder zyde witagtig. Goedaart heeft *er dea

naam vanDroev^aart aan gegeven. Niet alleen de

Kool, maar ook de lodiaanfche Tuinkers wordt

dikwils van deeze Rupfen aangetaft, die haare ^
Eytjes onder tegen de Bladen aan leggen , zyn de

geel van Kleur, even als die der grooce Witjes,

Zy komen uit, in de tyd van agt tot veertien

Dagen , na dat zy gelegd zyn.

Doktor S c o p o L I heeft , in de Kleur van dee*

ze kleine Witjes, ettelyke verfcheidenheden

waargenomen, en merkt aan, dat de Pop, die

in 't eerfte groenagtig geel was , na verloop van

eenige Dagen geheel witagtig wordt.

(60) Danaus- Kapel, die de Wieken ongekar* ^
i^.

tèldy rond van rand en <wit heeft ^ vancwcngz-z^

onderen met groenagtige breede Streepen.

Juffrouw Meri AN geeft, boven en behal*

ve de Afbeelding van het gemeene groote Wit-

je, in plaats van het voorgaande Kleine die van

een

(^o) Papilt9 Danaus Alis integerrlmis rotundatls albis,fub-

tus Venis dilatato-virefcendbus. Fauus Succ, ^t^j. R A J. Inf*

J14. nr 4. Ai-B. Inf, T. 52. f. T, C. Pst. Gdz. T. 62*

f. 4. Wil 1^ Fap 50. t. 2, 24. Mer. Eur^ II, T. 59^

I. DEEU XI. STUK, Q, 4 '
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V. een ander Witje, het welk zy insgelyks op de •

^XL?^*
groene Kool waargenomen hadt; dat niet al.

HooFD^ leen nog een weinig kleiner dan iiet naaftvoor.
STUK. gaande is, maar ook daar van verfchilc , door*

dien de ageerde Wieken van onderen niet geel-

agtig 5 maar egaal wit en met breede groenag.

tige Aderen doorweven zyn. Hier ftaat te on-

derzoeken jOf het Wyfje [alleen] op de voor-

üe Wieken twee Vlakken heeft , gclyk L i n.

jNiEüs zegt ; als ook , waarom zyn Ed. het-

zelve ooderfcheiden heeft met den bynaamvan

der lange Raapen , en het voorgaande met dien

van der ronde Raapen; terwyl hy zegt^ dat bet

eerflgemelde zig ook op de Kool en dergeiy-

ken onthoudt. Ik geloof, dat het flegts eene

Verfcheidenhcid daar van zal zyn.

Lxr. (6i) Daraus-Kapel , die de Wieken ongekar*

iTuingetipt. ^^^^ ' '^'^ud vüu rand en wit heeft , zonder

Vlakken , met de tippen bruinagtig.

Nog valt 'er, in verfcheide deelen van Eu*

ropa , een andere Soort van kleine Witjes , die

aan de tippen bruinagtig of volkomen bruin ea

voor \ overige geheel ongevlakt , ja byna

Sneeuwwit zyn. Ik heb 'er zodanig één , dac

ODgclyk kleiner dan de voorgaande is , als zyn-

de, in 't geheel, maar ruim een Duim breed;

het welk derhalve, indien het op de langte en

breed-

(61 ) PapUio Danaus Alis integcrnmis , rotundatis albis im*

jüaculads , apicibas fufcefccatibus. Faun, Suec, goo.
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breedte zag , beter den naam van half zo groot v.

verdienen zou, dan het gewoone kleine Wit- ^l^f^
je (•}•). Om wat reden Linn^eüs het zelve Hoofd»

van de Mojlert noeme , daar het zig insgelyks «tuk*

op de Kool en dergelyken onthoudt, is my ook

wat duider. Die kan , met reden ,den bynaam

voeren , van bruin getipt klein Witje.

(62) Danaus Kapel, die de Wieken ongekar* lx^t.

teld , rond van rand en wit heeft , met "^'^ ^
^

bruine zoomen , "üan enderen geelagtig

met wit gevlakt.

LiNN/Küs begint hier de Soorten van dee-

zen Rang te tytelen met de naamen der Dog-

teren van Danaus ^uen Egyptenaar , genaamd Da*

naiden ,of Beliden , naar haaren Grootvader Bi*

lus: van welken de Hifiorie wil, dat zy vyftig

in getal w^iren en trouwden aan vyftig Zoonen

^van EgypttiSy die altemaal, behalven één, op

een zelfde nagt, door haar, op 's Vaders bee*

vel, om 't leven gebragt werden. Want hec

Orakel hadt hem voorzegd , dat één zyner

Schoonzoonen hem het Eiland Argos , alwaar

hy Koning was, ontweldigen zou; het welk

niettemin de uitkomft beveftigde. De naamen

nu , der Witte Danaus • Kapellen , zyn van de

Dog-

Cl) PapIIio RapXj {imilllmus praecedenti [liraÜlcae fdllcet]

led dimidio minor. Faun, Suec. Ed. 11. p 271.

(éz) Papilio Danaus Alls integris roriindatis albis margine

fufcis , fubtus luteo-grifcis albo maculatis. P E T. Gaz. T, l. f.

7. R A j. /«/. iiö. n. 10,

1, Deel, XU Stuk, Q 5
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AfftEEU
XLI;

LXïIÏ.

Dogteren, en die der Sierlyke of bonte, van

die der Zoonen van deezen Danaus , ontleend»-

Daplidice, dan , hcefc de ftatuur van het

groen ge-aderd Witje. De tippen der voorfte

Wieken ^inzonderheid, zyn zwart, met een of

twee bleek bruine Vlakken tallen zyn zy, vaa

onderen, niet breede geel graauwe Aderen ca

du5 wit gevlakt : maar het Mannetje heeft de

agterfle Wieken^ van boven , ongevlakt wit.

Deeze Kapel wordt in de Zuidelyke deelen van

Europa, als ook in Afrika, gevonden.

(63) Danaus-Kapel, die de Wieken ongekar-^

teld , rond van rand en <wit beeft , de

voorjtsn ten halve Oranje , de agterflen

^ van onderen groen gewolkt;.

Dit Kapelletje heeft van de Planten, waarop

bet zig meeft onthoudt, zynen Latynfchen,ea

van de Kleur der Wieken zynen Nederduits

fchen naam , die algemeen aan hetzelve gege«

ven wordt: hoewel hec van LiNir^us, te voo*

ren , Aurora , dat is de Dageraad , werdt getyteld,

komende menigvuldig omtrent Upfal voor.

Schoon men de Kruiden, waar op de Rups

aaft,

(6i) Papllio Dar.aus Ali's integerrimis rotundatls albis, pn-

moribus medio fulvis; pofticis fabtus virldi-uebulofïs. Syji» Nat»

X. Aarora. Faun. Suec. goi. p. M o w F F, In/. 10^. f. 2 , 3 > 4.

M E R t A N Eur. t. 1 8 ï. J O N S T. In/, t. 5. E D W. u4v. t,

I2^Raj. hi/ iij. n. 6, 7. Roes. In/ I. pap. 2. T. s«

ROBF.RT. Ie, T. 21. WILK. pap. 50. T, 2. a. 5. VA.-

LENT. Herk, t. IS3»
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aafl, gelyk de Wilde Kool, Veldkers en Boe- V.

ren-Kers ,
genoeg aantreft op onze VVeidlan- ^^^^1^*

landen en aan de Wegen , is het doch in deeze Hoofd-

Provincie niet zeer gemeen. Geoffroy zag stuk,

het overvloedig in 'c Bols de Boulogne, niet

ver van Parys; doch het fchynt aanREAu-

UVR niet bekend te zyn geweeft. Het wordt

zekerlyk ook in Italië , Duitfchland en Enge-

land , gevonden.

De Rups 5 die in grootte veel naar de Rupfen dc Runs.

van de kleine Witjes zweemt , is byna geheel

bleek groen, maar aan den Buik witagtig, en

op 'c uiterlyk aanzien ook kaal of glad , hoewel

zy overal insgelyks bezet is met zeer korte

,

fyne Haaircjes, De Pop heeft een zonderlinge

en van die der Witjes zeer verfchiüendegeftal.

te. Sommigen gelyken naar een Schocnmna*

kers Leeft , anderen hebben de beide enden

fpits als een Weevers Spoel , en eenigen het

eene end omg^kromd, 't welk 'er de gedaante

byna aan geeft van eert Vogels-Kopof Schuitje,

Niet minder verfcheidenheden van Kleur zyn

deeze Poppen onderhevig. In 't eerft lichrgroea

zynde^niet geele Streepen , worden zy vervol-

gens geheel bruin , en deeze verandering heeft -

trapswyze plaats. Zy zyn met een Bandje

omgord , gelykerwys die van de Witjes , doch

blyven , als menze aanraakt , geheel ftyf en

orbewoogen.

Indien de Poppen overwinteren moeten^ zo

is 't niet te verwonderen , dat dee^e Kapellet-

h ÜEKL, XI. STUK.
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% jes niet gemeener zyn. Aan hoc veel toeval-

^XL^^ lcn5immers , door nat Weder en verrotting der

Hoofd* Kruiden , waar aan zy vafl gemaakt waren , zya
STUK. 2y dan niet onderhevig ? OndertuITcben zya

deeze Kapelletjes , wat de Mannetjes aan-»

gaat , onder de fierlykflen van Europa te tellen ,

en men vindt 'er naauwlyks, waar in het ver-

fchil der Sexe zodanig doordraait, als in dee-

ze. Het Wyfje is van boven geheel wit , met

'een weinig bruin aan de tippen der voorfte Wie-

ken , op wier midden zig een zwart Vlakje als

een halve Maan vertoont, dat van onderen niet

minder zigtbaar is : maar van onderen zyn de

agterfte Wieken wonderbaarlyk fraay met groea

en geel gemarmerd , dat 'er eenigermaate de ge-

daante aan geeft van opgefneeden Pieterfehe-

Kaas. Van onderen ziet men , aan de tippen der

voorfte Wieken, ook eenig groen. In het Man-

netje , dat voorts overeenkomt met het Wyf.

je 5 is de uiterfte helft der voorfte Wieken ,

wederzyds , (ierlyk Oranje - Kleur, In fommi-

gen is de tip van boven zwart, met een ry van

witte Stippen , van onderen ten deele geel 5

ten deele blaauw , het welk de aartigheid ver»

meerdert en dit Kapelletje , dat van middel-

baare groorte is, tot geen klein verfierzel ftrek-

ken doet van de Verzamelingen. Somtyds ,

cgter , vindt men de tippen der voorfte Wie.

ken , van onderen , gelyk in de mynen , in beide

Baf\erdpie-Sexen, vvitagtig mct eenig groen.

tcirdie- Van deeze Kapellen is eene Verfcheideuheld
Becitje.

'^
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bekend , aan welke dat zwarte Maantje op de V,

voorfte Wieken ontbreekt , en die ook hec ^V^^^^

Groen op de agterfte Vleugelen vee! minder Hoofd-

fierlyk , m grover Vlakjes verdeeld en doffer *'^^^»

van Kleur heeft, zynde de voorde Wieken

van onderen met groen gebandeerd of gevlakt.

Men noemt hetzelve , gemeenlyk , by ons ^

het Baflerd Pieterfelie- Beeftje. By Letter A,

op de Tweede Tafel , in 't Vierde Deel van

S K B A 5 IS hetzelve afgebeeld , doch Letter

D fchynt my het Wyfje aan te wyzen van

't echie Pieterfelie- Kapelletje, waar vin het

Mannetje op de Derde Tafel , by Letter C,

vertoond wordt. Ik kan geen overeenkoiufc

van de Fig. 16, 17, op Tafel LIX. in dat

Werk, met het Wyfje van onze gewoone Pie-

terfelie -Kapelletjes, gelyk die by Roes el
zeer naauwkeurig afgebeeld zyn, befpeuren.

(Ö4) Danaus -Kapei, die de Wieken ongekar ^
H'i^'^*

teldyfoni van rand en geelagtig heeft ^

de njoorjlen 'fnet zwarte tippen ^ die in ^t

' midden Oranje zyn ; de agterjten van

mderen n^it^

Dit laatfte fchynt het Ooftiodifch Kapelletje ^

dat zig in het Kabinet der KoDinginne van Swee-

den bevondt, voornaamelyk te onderfchcideo

van het voorgaande j hoewel hier bovendien de

Orao.

(64) Péfpi/io Danaus Alls integerximis rotnndatl3 iJayefceu-

tibus: primoribus apice (medio fulvo) nii;iis; polHcIs fiibtu,^

albis. M. L. U. PET. Qa», T. 5. f, lo,

L Dbeu XI. Stuk.
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V.

^

Afgksl.
XLl.

Hoofd*

Qlaucipps,

Lxvr.

ranjekleurtgc Vlakken niet aan het Zwart der

tippen van de Voorvlerken volgen , maar door

hetzelve omringd zyn. Dat van Angola, in

Fig, I, 2 op Taf. XXVï. van Seba afge-

beeld, hadc op de punten der Voorvlerken geen

Oranjekleurige of rofie, maar een donkerroode

Vlak; gelyk dat van Petiver , het welke

te Wida , in de Bogt van Guinee, gevangen

was.

(65) Danaus-ïCapel, diz de Wieken ongekar»

têld , rond van randen wit heeft , de voor^

Jlen met zwarte tippen , die in 't midden

Oranje zyn ; de agterfien van onderen

AJchgraauw.

Door E D WAR DS is deeze Chineefche Kapel

afgebeeld , welke ongemeen in grootte van de

voorgaande verfchilt , als zynde , volgens de

Afbeelding , ruim drie en een half Duim breed ,

en dus onder de groote Kapellen te cellen. Zy

heeft de voorfte Wieken fpits getipt, van on-

deren de voorftcn half , de agterften in \ ge.

heel blcekbruin van Kleur.

(66^ DanauS'Kapel, die de Wieken ongekau

teld^ rond van rand en witagtig heeft ^

van

(is) Paplll» DanausAVis intcgerrimis rotondatis albis, pri-

moribus apicc Cmedio fulvo) nigds; pofticis fubtus ci|icrei$,

Ed\t. Av. 128, T. 128.

(66) Paplllo Danaus Alis ïntegernmls rotunditis albidis,

fiipra punéto apiceqiie nigrij, fubtus grifeo-aibis piindo fui*
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vanboven zwart geflipt en getipt; van ^*'

onderen bleek graamv met eenOranjekleu xLL
rige Stip. Hoofd*

Van deeze , die ook voorkomt in Ooftindic

of io China , wordt de grootte niet gemeld,

(67) Danaus-Kapel , die de Wieken ongekar- ixviu

teld , rond van rand en wit heeft , 7net ^'Z^^^^*

fmalle zwarte Boorden ^ de voorjten vofi

boven 5 aan den binnenkant
^ geelagtig.

fóB) DacaüS-Kapel , die de Wieken ongekar* i^xvin,

teldy rond van rand en wit heejt^deag'

terjien^ van onderen , met Bloedkleurig$

Aderen en Vlakken.

(Ö9) Danaus-Kapel , die de Wieken ongekar- ^^^
teldjTöfid van rand en wit beeft ^ de voor- Damfnu

Jien met zwarte Vlakken.

Deezc drie Soorten, waar van de eerflc Eig

in het Kabinet van de Koningin van Swcedea

bevondt, waren akemaal uit de Indien afkom.

llig..

Een uitheemfche Kapel van myne Verzame-

ling , welke in Fig. 5. is afgebeeld ^ fcbynt over.

een

(67) FapWo Danaus AHs mtegerrimis rotundatis albis ^

ftdis marginalibus riigris , primoribus anticc Bali fiavefceatl*

bus. M. L. U. Syfi. Nat. X,

(6s) PdipUi9 Danaus Alis integerrlmis rotundatis albis, pos-

ticis fubtus Venis Maculisi^ue fanguineis Syfl^ Nat, X,

(69) Faplllü Danaus Alis intcgcrrimis igUind3ÜsaJbi;s,prI«

<|XiOvibiis Maculis aigris. Syfi. N^h iK%

1„ BEEL, XI. Srü^
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V. een te komen met de JavaaDfche,die,met den

^^M^^ bynaam van Scylla , onder deezc Kenmerken is

Hoofd- befchrceven (t>
STUK. 1

Scyiu. DaDausJ<;apeI , die de Wieken geel beeft , de

Bote^^Kf^e^
voorjUn vdfi boven wit^ en zwart gerand^

^L- de anerjlen aan den raiid zwart aeflip.

^ig^ 5. peld.

Deeze Kapel , die van middelmaatige grootte

is , gelykt in poftuur vee! naar de gemeene

Witjes, doch heeft de onderde Wieken, vaa

boven , Boterkleurig , en van onderen is zy

geheel geel , met den rand der onderde Wie-

ken bruinagtig gertippeld ; de Pooten geel en

de Oogen roodagtig bruin. De voorde Wieken

zyn van boven wit , met een bruinen zoom

op zyde.

Lxx, (70) Danaus» Kapel , die de Wieken ongekar*
Trite^

teld en geel heeft ^ de voorflen van boven

zwart gerand , ieder van onderen met een

Tzergraauwe dwarsflreep,

DeezCjUit de heete Lugtdreekenafkomdig,

die zig in *t Kabinet van haare Majedeit be-

vondt , was aan de volgende zodanig gelyk^

dat het miflchien wel alleenlyk een verfchil

van Sexe konde zyn, zegt Linn^üs.
C70

(1) Centiirla Infcctor. jimosn, Acad^ Vol. VI. pag. 404»

(70) Papilio Danaus Alis intcgerriniis flavis
,
primoribui

fupra marginc nigris , fingulis fubtus linei trjinsvefia feirugi-

nca. M, L. U. S'^ft. Néit^ X.
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(71) Daraus-Kapel, die de Wieken cnge}ar* V.

teld y r$nd van rand en geel heeft; de ^^i
*

agterjlen met een rofje Vlak^ van onde' Hoofd*

ren met anderbahe Zilverkleurige Stip

, getekend.

Dccze Soort Is in Sweeden zeer zeldzaam:

men vinJtze gemeener in Icalie en iu Vrankryk,

alwaar Geoffroy drie Vei fcheidenheden daar

van heeft waargenomen ,
naamelyk , i . De Wie-

ken Saffraangeel , aan den rand meteen onge.

vlakten zwarten Zoom ; de voorflen met cca

zwarte , de ageerden met een rofle Viak, 2. De
Wieken Saffraangeel , aan den rand met een

geel gevlakten zwarten Zoom , de voorllen met

(Een zwarte , de ageerden met een rofie Vlak.

3. De Wieken Zwavelgeel , de voorden met een

zwarten Zoom , die geel gebandeerd is , en niet

een zwarte, de ageerden met eea rpffe Vlak. Van

onderen, zegthy, zynzy allen eveneens, naa-

melyk, bleekgeel, vooral aan de voorde Wie-

ken, met een zwarte Stip opdezelven, en eea

vaale Stip , maar die witagtig is, midden op

de agterde Wieken. Aan die zyde hebben zy

geen zwarten Zoom , doch de geheele Omtrek

is geboord met een rcodagtig vaaien rand. De
Pooten zyn ook rcodagtig, als mede de Sprie*

ten.

(71) Papilio Déinaus Alis integerrimis rotiindatis flavisj:

pofticis macula fulva , fubtus punóèo fesquialtero Argentco.

T£f. Gaz. T. 14. f. II. Raj. Inf. 112, n ö. Ro.Es^

Inf, lil. T. 4ö. f. 4. 5. ÜDDM, Diir. ;§,

I. DEEl, XI. STUK. R

STUK,

LX XI.

Oranje*
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STUE.

V. ten, lDd,eHerf(t is decze Kapel gemeen. Hy

^XU^ ooemt dezelve la Soucis om dat de Hoofdkleur

Hoofd veel naar die der Goudsbloemen zweemt (*)•

Roes EL, die van allen op deezc Kapel

wordt aaogehaaldj noenitze de fchoonfte Oran-^

Je geele Dag-Kapel , van de tweede Klafle

,

mee zvv^arte en helder ggeele Vlakken. Men
vindt jaarlyks, in de Zomer, zegthy, vyfder-

ley Verfcheidenheden daar van op de Weiden

,

in zyn Land ; die hy egter naaft hieldt voor by-

zondere Soorten, om dat hy altoos maar de

zodanigen met elkander gepaard gevonden hadc,

die , ten opzigt van de Grondkleur en de Vlak-

ken , de meefte overeenkomil hadden. Haare

verfcheidenheid beftondt vooniaamclyk daar in,

dat de ééne Soort byna wit , een tweede meer

Citroengeel , en een derde Soort fchoon Oranje»

geel was; komende ^ ten opzigt van de overi-

ge verlierlngen en Vlakken, bykans met elkan-

der overeen. De vierde en vyfde Soort had-

den ook wel een geel of Oraüjekleurigen grond,

doch verfchilden van de overigen daar in , dat

baar bruine Zoomen niet met Geel gebandeerd

waren of gevlakt , en dit hieldt hy mooglyk

maar voor een verfchil der Sexe. Van boven

en onderen is deeze Kapel , zeer fraay , door

hem afgebeeld.

Dok tor S c o p o L I , die deeze Soort in Karnio-

lie heeft waargenomen, alwaar dezelve op plaat-

fen,

{*) i^'*fl% diS InfeBes. env^ Paris. Tom, II. p. 75,
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Hoofd-
stuk.

OranJ6'
Kapel,

fen, daar veele Kruiden in 't wild groeijen , v.

DJet zeldzaam is; zegt dat deeze Kapel fnel, ^pheel.

doch onruftig is in 'c vliegen , gaande dikwils

den zelfden weg heen en weder, en niet Jaog

zitten blyvende op de Bloemen. Het Mannet*

je, zegthy, heeft de Wieken Oranje, van on.

deren blei^ker , beiden, van boven, zwart ge-

zoomd en de voorden ^ van onderen , aan dea

rand , getekend met drie bruine Stippen of

Vlakken. Sommigen hebben twee geele Vlak-

ken in de bruine Zoom; fommigen niet, en

op de agrerilenis, ineenigeD3 één, in anderen

anderhalf, verzilverd Oogje. Het Wyfjc heefc

de Wieken Zwavelgeel; de voorden met Zwa-

velkleurige Vlakken in de Zoom , de agterften

ongezoomd : met Oogjes op de agterfte Wie-

ken, aan den onderkant (^^. De bleekheid van

Kleur zou derlialve, volgens hem, het Wyfje

van het Mannetje ooderfcheiden.

De Heer N. Strüyck:^ die voor eenige

JaareG zig zeer bevlytigde in hec nafpooreo der

inlandfche Infekten , heeft eeoigen van deeze

fchoone en in ons Land thans zeer zeldzaame

Kapellen, aan den Diemerdyk buicen Amfter-

dam, even voorby Zeeburg, gevangen, welken

ik by zyn Ed. gezien heb. Sommigen hebben

geele Vlakken ia de bruine rand ea anderen niet:

't welk hy zig verbeeldde dat een onderfchei.

ding van de Sexe zy : doch zonder vafl: te (tellen,

wel-

(*) Entomól^CarnioL p2g^ iy$.

X. DUEL. XI. Stuk, R 2
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V. welken de Mannetjes, welken de Wyfjes zyn*

'^XLL^*
In Engeland 5 isvolgeas Petiver^ degevlak*

Hoofd- te gevangen en de ongeviaktc in Afrika, aan de
^"^^^ Kaap der Goede Hope.

weftindi- De naam van Oranje^Kapel , die door fommi-
^^ ^'

gen aan deeze Soort gegeven is, komt met veel

I.XXXVIII. meer regt toe aan die Wefilndifcbe ^an myne
'^' * Verzameling , welke ik van onderen , mFig. 6,

heb doen afbeelden. Debovenzyde, van dee-

ze > naamelyk > is geheel hoog Oranjekleur,

zonder eenige Vlakken , met den buitepicant

der voorfte Wieken een weinig bruin ; de on-

derkant van beiden is hoog geel , hier en daar

met roode en zwarte Stipjes Wolkagtig ge-

fprenkeld, die op 't midden van ieder voorfte

Wiek een donker Ruitswys' Plekje raaaken,

en op 't midden van ieder agrerfte Wiek zyn

twee ovaale Verzilverde Plekjes of Vlakjes, met

,

een bruinen rand, gelyk inde volgende Soort.

De Kapel heeft de Oogen en Sprieten roodag-

tig vaal of uit den roffeD.

LiKN^us geeft den bynaam van Pal^no^

aan eene Kape! , die op bet Varen zeer zeld-

zaam omftreeks Üpfal, doch menigvuldigcr in

Finlai d voorkomt. Deeze heeft de Wieken

ook ongekarteld, rond van rand en geel, aan

de tippen zwart en met een roodagtigen Zoom,

de agterfien van onderen Afchgraauwagtig, en

in 't midden m.et een Zilverkleurig Maantje, ge-

lyk de vGorften , die van boven met eea zwarte

Stip getekend zyn (*).

(^) Faun, Suec, Ed. II, p. 272, N. Ï04.1,
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(72) DaDaus.Kapel , die de Wieken ongelar- V.

teld , rond 'van rand en geel heejt , aün v^^i^^'
*

de tippen zwart ^ van OTideren ieder met Hoofi>*.

een dubbelde , Rcsjlkleurige , verzilverde
,

^^^^*

Stip.
LXXII.

Van deeze Soort zyn aanmerkelyke Verfchei- ziwele Jdp!

denheden^ meed aan de gemelde dubbelde Zil-
-^^^^

vervMjes kenbaar. Men kan, dien aangaande,

in 't Werk van Seba, IV. Deel, Taf, X»

jR^. 17,18: Taf. XXXIII. fV^ 13,14,19,

20: en Taf* XXXVIII. de zes laatfle Figuu-

ren, nazien. Op Taf. XXVI. J^^, J~8, is

zeifs de Itups eo Pop van dcrgelyk een Kapel

afgebeeld.

Volgens JufFr. NIerian is het Masker een

gladde groene Rups, welke toe de Verandering

zig met een Draadje omgordt, gelyk de Ven-

kel-Ryps, aazende op een Boom, die in lange

vierkante Peulen zoete Boonen draagt, en van

haar, deswegen , de Booneo « Boom genoemd

worde,

(73) Daniius Kapel, die de Wieken ongekar- Lxxur.

teld^ hoekig en geel heejt ; ieder met
Rhamni^
Citfocu*

een
^^^^^^^

(72) Papiliê Détnüus Alis iategerïimis rotundstis ilavis,

apice nigris, fingulis fiibtus Punóro g«miiiQ ferruglneo Argen.

teo. SLOAN Jéirn, lï. T. ^«6. f. II, 12. RAJ» InJ, iia»

n* 5. MERIAN Surm. $1^ T. jg.

(73 j p/tfMo Daniius Alis integenimis angalatls flavis, iln.

gulisPanöo fiavo; fiibtus fenugineo. Faun^Suee.j9S''yiov^^^-

Jnf. 198. T 193. f.I. B^AJ* Inf.liz, n.4»JONST. Inf^

h Deel, XI Stuk, R 3 , T« 1,
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V. een Or&njekleurige Slip , dk n)an onderen

sTüfc. ^^ gewoone naam van deezeKapel, die fom-

citroen- vnxgQVi dc Zwavelkleurjge genoemd hebben^ is,

5^^^^' ten opzigÊ vao de Kleur, zeer eigen, Zy heeft,

.naamelyk, een zeer fierlyk Citroengeel, dat

de Oogen , wanneer men haar vliegende bc-

fchouwt, byna c^oet fcbemeren ; wac de Man-

; netjes betreft: want de Wyfjes zyn zo bleek»

dat veelen die Diauwlyks van de gewoone Wit-

jes onderfcheideo 5 en zelfs gaat het Mannetje,

wanneer het, zittende, de Wieken tegen elk-

ander opgez€t houdt , dikwils voor een Witje

door; die, gelyk men weer, zeer gemeen /.ya

in ons Land; terwyl de Ciiroen-Kapellen zeL

, den of nooit dan op Heijen of in dc Duinen

en elders, alwaar Aq Rbamnoides o^ g'^t\QK\\yn^

befieo-Boompjes en andere Gewaflen groeijen

C)i gevonden worden. Ik heb 'er , zo wel

in de Veenen, als by Naarden gezien en ge-

vangen; doch Doktor Sc OF oLi hadtdeRups,

zegt by , op dat Boompje niet kunnen vinden.

Men noemtze , in Sweeden , gemeenlyk, Ka-

pel der Hondsdagen , zegt Linn^eus.

Roe-
T. y,^. DE GESR. Inf. ! T. ly. f. 8,9. 1R.OBERT. Ic^

T. i|. Roes. Ih/aH, T. 46. f 1^2, 3. Ajlb. /«/.T.i, f. 3.

Wil k. Pap. 4S. T. i. 3 2.

(^) By L I N N .E B s genaamd Hippophah: foliis lanceolatis,

Spn. Plant. Ed. H. p, i^n. Rhaainus Sallcis folio anguftiore,

fru^u flivesccnrc. C Bmh. Fin. Het groeit in onzcDuincu

veel,
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Roes EL, die deeze Kapel , wegeos de ge- V.

daante der Wieken, welke ieder in een punt ^U^^
uiCiOopen^ hec vliegende^eele Blad wil getyteld Hoofd*

hebben ; getuige , dat dezelve cweemaal 's Jaars ^''^^

te voorfchyn komt; in 'c begin van 't Voorjaar, KapU.^

naamelyk, en io July of Augullus, om dan

vervolgens den V\^incêr door te brengen in de

Geflake van Pop. Hy ba Jt , niettemin , de

Rups van de Citroen -Kapel, in 't eerft , niet
"'

kunnen i'^aaniecm^n»

De Heer DEGi::Ea is, in die opzigt, ge* d^ Rup«.

lukkigcr gewecil. Jn de IvJa^nd Jony , zegt hy,

vindt men op de Bladen v*^n den Doom of Hees*

ter, die éQu naam van Frangula draagt (^J,

kaale of hw^.aidoozc Rupfcn, van middclmaati-

ge grootte, die bekend verdienen re zyn , we-

gens verfchcidc aanmerkclykc byzonderhcdcn.

Haar Kleur is donker groen, en dus t'cenemaal

gelyka^n die der Bladen , waarop zy aazen ; de

langtc veertien Liaiën , de dikte cwce Liniën of

eeo zesde Duims, Haar Lyf h naar agteren wat

dikker dan naar vooren , en van onderen zeer plat.

Stil zittende, houden zy hec voorfte van haar

Lighaam opwaards , byna gclyk de Ligufler-

Rupfen. Boven en behalve de gewoone ver*

deelingen in twaalf Ringen, heeft ieder Ring

nog vyf of zes-Ringswyze infnydingen : zo dat

het

(*) In 't Nederduitfch Sporkenhout. Alnus nigra hacdfera,

C» B. Pin. Men vindt dit Geboomte buiten Utrecht en in hë£

Haagfe Bofch.

It D£E^ XL Stuk. R 4

\
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V.

XLL
HOOFD-
STVK.

Citroen»

Kapel

De Pop,

het Lyf uit een groot getal Ringen fchynt

(liincDgeftcld te zyn ; kunnende de twaalf Ria-

gen naauwlyks dan dc^r de plaatzing derPoo-

ten en der Lugtftippca onderfcheiden worden^

Op ieder zyde van de Rups loopt een witte

Streep, die het oodcrfte affcheiit van de Rug,

v^elke, gelykerwys de Kop, doorzaaid is mee

een groot getal kleine, zwarte, Kegelswyze

punrj3 , niet zigtbaar dan met behulp van een

Vergrootglas* Deeze verdonkeren niet alleen

de Kleur, 'maar maaken ook de Huid op'c aan-

raaken hard en rauw; zodatzy niet geteld kun-

nen worden onder de gladde Rupïm. Van on-

deren hebben zy weinig van die Hoornagtige

knobbekjes en zyn aldaar geelagtig gioen. Zy
hebben zeftien Pooten als gewoonlyk.

Uit deeze befchryving blykt, hoe weinig op

de Afbeeldingen der Rupien en Poppen van de

nevens geplaatfte Kapellen, in 't Vierde Deel

van Seba, te betrouwc^n is: want de Rups,

die men daar opgeeft als het Misker van de-

Citroen-Kapel (Lett. G r. Taf. IIL) \% zeer ruig

of als gedoomd afgebeeld , en niet alleen overal

nagenoeg even dik, maar ook byna twee Dui.

men lang. Bovendien heeft de Pop die dikbui-

kige figuur niet, welke zö duidelyk doordraait

in de Afbeeldingen van den Ffcer dk Geer.

Zy is, zegt zynEd. , met een Bandje omgord,

gelykerwys die uer VenkeURupfen en Witjes;

doch dit Bandje is niet op twee plaatfen, maar

flegts op eenc zelfde plaats, met de enden valt-
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gemaakt ; 't welk onderftelt, dat, in het fpin-

nen van dit Bandje , de Rups haar Lighaam cog

meer moet cmkrommen, dan de andere Rup-

fcn , en dit hadt de Ondervinding hem beveftigd.

Ook moeft dit Bandje ongelyk .ruimer zyn, om
dien Buikzak van de Pop te kuanen omvatten

,

en dit maakte dat zy, onder 'c fpmnen, haar

Lyf byna in een halven Cirkel omboog; hou-

dende zig, met de twee agterftc Pooien, al-

leenWk vatl. Gemelde Zak beitoadc fl;xts uic

de Scheeden der Vleugelen,

In 'c eerll: is decze Pop, even als de Rups,

Grasgroen ; zy wordt vervolgens geciagr'g, en

daar komt , ten einde van veertien Dagen , een

Kapel uit , welke , hoe gemeen ook in fcmmige

Landftreeken 5 van den Heer Reaümur niet

waargenomen is. K^a y heeft zig uitermaare

vergift, (lellende dat de bleekllcn van Kleur

de Mannetjes zyn. Het zyn Dag- Kapellen met

geknopte Sprieteo, verfchillende , wanneer zy

ftil zitten, van de Witjes, inzonderheid door

de hoekïgheid der Wieken, Ook zyn de Sprie-

ten zo lang niet, als gewooolyk in de Dag-

Kapelien, en roodagtig van Kleur. Het Vogt

dat zy, by het komen uic de Pop, uitwerpen,

is niet rood ^ maar helder als klaar Water.

3, Zy venoonen zig den geheelen Zomer op

„ het Veld , en biyven ook den Winter over

51 in 't Leven, verbergende zig, waarfchynlyk,

„ in de fpleeten van Boomen of op dergelyke

^5 plaatfen, gelyk vcele andere Kapellen doen,

|. DiEU XI. srmu R 5 5* om

V.

XL!.
Hoofd»
STUK.

Citroen^
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V. ,, om zlg voor de ftrcngheid der Koude te bc#

^^^^^' „ fchutten. De eerfte fchoone Dagen van het

Hoofd- 5> Voorjaar haar aanlokkende , om iiic haare

üTüK. ^^ fchuilplaatfen voor den dag te komen , ziet

xl7X" >> nienze wederom veifchynen : alsdan begee»

„ ven zy zig aan de voortplanting van haar

^5 Geflagc: de Wyfjes leggen Eijeren^ waar

5, uit men kleine Rupsjes voortgekomen ziet

,, in 't begin van den Zomer "*Q^).

Lxxiv. (74) Daoaas-Kapel 3 die de Wieken ongekar*

B^uhi ge- teld^ rond mn rand en geel heeft ^ aan
^^^^^ den buitenkant zwart ^ van onderen met

hJeeke Stippen.

Dit is een foori: van kleine geele Witjes,

uil Ooftindie of uic China, hoedanigen ik *er

heb, die aan den rand meer bruin dan zwart

zyn.

SIERLYKE DANAÜS-KAPEL.
LER

isxv. (75) Danaus-Kapel, die de Wieken ongekar-

cMifeShe ^^^^> zwart ^7net wit gefiippeld beeft; de

Wcerfchyn. 1)007**

(*) DE Geer, Mem, fut les Inf^ ToM. I. p. l^$,

(74.1 JPapilio Danaus Alis integerrimls rotundatis flavis ,

. cxtloio nigris; rmgulis fubtusPuiKaispallidis. Pet. G^5:, T,

28. f. 9.

(75) PafiUo Danaus Alls Intcgerrimis nigns , albldo piin«

ft itis; primoribus fiipra coerulescentibus
; poftlcis pun6tjrum aU

bjrum linea, A^.StohJj. 174S. T. 6. f. j, 2.EHRET. Fic. T""

3. 5c xï, ^ ,
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voorfien van boven blaauwagtig , de V^

ügterfien met een Streep van witte Stip- vtj^^

pen» Hoofd-
STUK.

Deeze Cbineefche K?pe! , die in Geftalte veel

naar de Geftrckte of Parrias-Kapcllen gelykc,

heeft van boven een fchooocn Hemelfchblaauwen

gloed of v^ecrfchyp op de vcorlleVIcugelen , v>^ier

Gioodklrur zwanngng is, met wicagtige Vlak-

jes. De Kleur der agcerfte Wieken is donker-

briiio 5 aan de kamen mee een dubbelde ry van

witte Stippen. Van onderen zyn allede Wie-

kengraauw, met veeie grooie en kleine bleek-

blaauwe Vlakjes ; de agterüen wit geftippeld

aan den rand, en indemynen, over 't geheel,

ook wit geaderd,

(76) Danaos-Kapel , die de Wieken onüelar^ lxxvl
NJavius, ,

teld^ zwart heeft ^ de vcorjkn met een wk -eban-

witten Eandi de agterften met een witte^"^^^^^^*

Vlak^ baarheiden gemeen y ann den bin-

nenkant.

Deeze 5 die zig inde Indien onthoudt, was,

zo wel als de drie volgende, in 't Kabinet van

èweeden. De agterfte Wieken zyn van onde.

ren blaauwagtig, met Aderen geftreept, aan

den Grondfteun wkagtig.

(77)

(j6) Papilif B«inau% AlJs integerrlmis n'gris, primoribus

ÏFascia alba ,
poftlcis macula Bafcos cominuni aiba. M, L, ü",

è'jfi, Nau X
l> DEl'X, XI. STttKn
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V.

XLL

xx:cx.

(77) Danaus Kapel, ^i^ ^1? ?Fz>;^m orgekar.

teld , j&r^/m fce^/j , wff agf witte Vlakken

aan den omtrek.

(78) Danaas Kapel , die de Wieken onzekar^

teld^ H)an boven zwart heeft , met een

Hemelfcbblmuwm Band , van onderen

groen met een witagtigen.

(79) DaDaiis Kapel , die de Wieken byna on*

gekarteld , van boven bruin van onderen

geelagtig beeft ^ met witte Banden ; de

agterften met zeven witte Stippen.

Deeze allen vaUea in de Indien, Ik heb 'er

van de laatfte Soort, die in den eerden opflag

zeer naar de Leucothoë gelyken , doch , als men-

ze naauwkeurig beichouwc , door de tekening

zo wel als door de kleinte ^ gemakkelyk daar

van te onderfcheiden zyn.

(83) Danaus-Kapel , die de Wieken ongekar*

teld

(77) Faptlio Danaus klis intejerrlraïs ^vSci%
^ pun^fiis mar*

ginalibus Difd oCtO aibis, M. L. U. Syfl. Nut, X-

(78J Papilic JDanaus Alis intc/^errimis llipra nigris, Fafcil

cyanea ; raf)tus viridibus Fafcid albidd. M, L. ü. Syfi Nat. X.

(79) Papillo Danaus Alis fiibintegcrrimis , fupra fufcis fub«

tus flavefcentibus , Fardis albisjpoftids Pun^is fe^tem albis.

M. L. V. Syji. Nut. X.

(10) Fapilifi Danaus Alis integcrrimis fulvis , Venïs nigris

d'ihtu'ii y marglne nïgro Piinais albis. Pet. Aïu/. $%- n»

S£7, RAJ. In/, 138. n. 3. Sloan. Jam. IL p. 2Ï4, T.

a59. ^. 5, <* CATKSB. Ciir. II, T. SS.
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teld en Kaneelkleurig beeft , met breede ^*

zwarte Aderen ^ aan den rand zwart met XLI.

witte Stippen. Hoofd- '

STOK.

Van deeze Soort vallen aatimerkclyke Ver- Breed ga-

y, . . , . , .
,

aderde.
fcheidenheden , ten opzigt van de grootte en pi.

tekening, in Ooft- en Weftindie, gelyk men dit^^^^^J^^^*

op Taf. VI, XXXVI en XLI, in ^'t Vierde

Deel van SEBAjkan befchouwen» De Grond-

kleur word aldaar genoemd Kaftanjebruin , licht

Oranje of donker Geel ; doch dezelve komt

in de meeften nader aan de zogenaamde Kaneel-

kleur, op de agterfte Wieken wat lichter en

wat donkerer op de voorfte Wieken
; gelyk in-

zonderheid plaats heeft in deChineefche, waar

van, uit myne Verzameling, de Afbeelding ia

Fig. 7» op Plaat LXXXVIII. hier nevens gaat.

(8i) Danaus-Kapel , die de Wieken ongekar- lxxxf.

teid en Kaneelkleurig beeft) in ds zwarte ^^nfifp^^*

rand wit gehippeld , de agterflen met

een zwarte Plek op 't midden.

Deeze verfehilt anders weinig van de voor-

gaande , die ook een witten Band heeft op

het end der voorde Wieken. Men heeftze niet

alleen in de Weftindiën , maar ook in Afrika

,

gevonden*

(82)

fsi) Fapllio Danaas Alis integcrrim's fnlvls , marglne ni-

gto pundis albls
,

poftlcis Difco Punólis nigtis, RAJ, Inf^

X39. m I. EBW.Av. IX^.T, 189.

J. Desi.. Xr. STUtt,
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V.
Afdeel.
XLL

Hoofd.
«TUlC.

LXXXII.

Van de Cal-

SophorJi,

Van den Ko*

(82) Dan'dus-Kapel, dk de Wieken ongekar-

teld en bruin beeft; de voorjlsn en den

rand der agterjlen Tzergraamv geoan*

deerd 5 allen van onderen met Oogjes.

Volgens JufFrou^«v M £ r t a N aafl: de Rups

van deeze, die grootelyks van de Rups der vol-

geilde verfchik , op de Caffii Boomsn in de

Wefliodiëo : doch die is de geoieene niet , maar

een Soort, welke ook wel itinkecde Senebla-

den genoemd wordt (*).
^

(83) Danaiis-Kapel, die de V/ieken ongekar*

teld en bruin beeft ^ m§t een Tzergraau*

vom Band , de voorflen van onderen met

één Oogje , de agterflen met drie.

Die van FIg, i , 2 op Taf. XL, in 'c Vier*,

de Deel van S e b A , zyn tot deeze ; zo wel

als die van Fig* 3* 6 , op Taf* XV* , tot de

voorgaande Soort , 't huis gebragc» De Rups is

door JuiTr* M e r i A N afgebeeld op een Gewas

welks Bloemen en Vrogten troswyze groeijen

,

en de laatften naar een Ketting Kraaien gely-

kea

f8 2) PAftlio DatiAus Alis intcjjêrrimis faiclsj prlmoribus

pslHcarumquc mirgine Fascli fei]^aginci ; o.iinibus fubtus

Ocellatis. M, L. U. MER, Sur. 32. T. 3:^

(*) CafiSa American:! foetida , foliis atnpliorlbus viWoCis.

T u R N E F, InJL 619. Scjiöa Occidcntalis odore Opii yirofo
,

Uc, HE&M. Lur/b, SS 6.

(%%) PapHio Dmiau.i Alis integerrimis flifcis, Fafda ferm-

^inci ; fubtus primoribus O cello unico , poilicis tribui, M. 1L%

V, Meriak. SurÏK, 3;. T. 35. f. x,2.



dïDac- Kapellen. 271

kea (t)» Haar Kleur is roodagtig met bruine V.

Vlakken. Zy niaaken,zegt zy^een Zak aan den xlT^*
Kokosboom, van wel een half Ei!e lang, waar Hoofd*

in zy met elkander kruipen en zig verbergen, ^"^"^v

De Pop is ongemeen fi.^rlyk gekleurd*

(84) Danaas-Kapel 5 dk de Wieken ofi&ekar, lxxxit,

teld en bruinagtig beeft 5 de agterften van

onderen met zemn , de voorjien met twee

Oogjes y van boven één*

Deeze Chineefche heeft de grootte van onze

kleine Aurelia ; de Wieken zyn van. boven

bruin Afchgraauw ; hebbende de voorden van

boven één zwart Oogje, van onderen twee:

de agtciften van onderen zeven Oogjes , waar

vaoh et eerfte, vierde en vyfde, grootft.

(85) Danaus^ Kapel, die de Wieken ongekar- lxxxv.

teld^ bruin ; de worflen van onderen met't/^i^s''^^^'

drie; de agterften ^wederzydSi met 'uyf^^^^^^^^^^*

Oogjes beeft.

LïN-

(t) L I N N i® U s merkt aan , dat het altoos hc{l ware , de

.Bynaamen der Kapellen te ontkenen van de Plant, waar op

de Rups aaH , en daarona heb ik , zegt zyn Ed. , die Planten

bekend oftot ééne bepaald zynde , aan die Soorten zodanige

bynaamen gegc/en : doch ik vind dit , in deeze beide Soorten ,

^iet zeer eigen.

(84} FapHie Danaus Alis integerrimis fubfiiscïs ; fubtas

pofticis Ocellis fcptem , anticis duobus, fupra \mico,$yft* Nau

(8;) Papilh Dannus KVit, integémmus fufcis, primorihus

fubtus Ocellis tribus ypofdcis utrlnque quinque. Faun, Saes»

7S8, Pf. T, Afu/^ 34- n. 315* B.AJ. Inf^ i»^. n. 7.

h Deel. XI, St^k.

/
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V. LiNNJiüs hadt eenige Soorten van de ge-

^XLï? ^^^^^ Nimf Kapellen moeten afzonderen (f) ,

Hoofd, om dat de' Wieken zpnder tandjes of inker.

.J'^r^^' vingen, dat is geheel gaaf en onverdeeld van

raod zyn : gelyk deeze , 'gemeenlyk het Koe.

Vinkje by ons genaamd; het welk de Heer

Geoffroy, met en benevens de volgende

en verfcheide andere Soorten van Gras of Veld-

Kapellen, in een derde Afdeeling ge plaatft heeft

van zyn Eerfte Familie der Kapellen , naame.

lyk die maar vier Pooten om te loopen gebrui-

ken, hebbende de twee voorffe Pooten korter dan

de anderen ; welke egter geen Sabel maaken aan

den Hals , gelyk de Voorpopcen in de meeften ,

die van gedoomde Rupfen komen, doen»

Dit Kapelletje waar aan men in 't Franfch

,

wegens de droevige Kleur ^ den naam van Tri^

ficm gegeven heeft, is van boven geheel donker

,

van onderen merkelyk bleeker bruin > met

drie Oogjes op ieder der voorde Wieken ^ en

vyf op de agterften. Deze Oogjes beflaan uic

een witte Stip of Oogappel, omringd met een

zwarten Kring , die zelf in een andere geele

Kring

(t) Ik vind niet, dat die Heer, in de tweede Editie Tan de

FSuna. Suecicét^dt Hyperayahus of het Koe-Vinkje verplaatft

keeft onder de Gcoogde Nimf» Kapellen , ivaar toe het eigent-^

lyk beböoren zou ; gelyk elders gezegd wordt. Gedag^e Kapel

ilaat aldaar neg onder de Helicgniz of Parnas-Kapellea , toe

•welken de Danaus- Kapellen van onzen Autheur, naderhand,

't huis gebragt zyn; doch de Nimf-Kapellen hebben aldaar , toe

nog toe , fland gehouden.
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Kring bcflootcn is. De Oogjes der voorde V.

Wieken zyn kleiner ^ en het Wie vertoont zig, ^^v^^.^^

daar in, zoo duidelyk niet, ih in de anderen, Hoofd.

die flerker getekend zyn. De twee, die dietfc r^^'^!^^'

aan den buitenften rand zig bevinden , raaken

elkander 5 en de drie anderen, op een dwarfe

ry en byna even ver van elkander geplaatft,

ftaan digt aan den binnenkanc. Het heeft de

langce van drie vierde , de breedte van ander-

half Duim ().

Van dit Koe- Vinkje , waar van het Rupsje

zig in de Heijen op het Gras onthoudt , heeft

de Heer l'A d m i r a a l de Verandering waar-

genomen, en dezelve op zyne Dcrtigfte Plaat,

welke nog niet uitgegeven is, gebragt. Hcc is,

volgens zyn Berigt , een klein Rupsje , dac

van de Afbeelding , welke by F , i ? op Taf.

IlL in 't Vierde Deel van S e b a , gegeven is ,

grootelyks verfchilt» Het Popje is dik en rond,

van een bleeke Hazelnooten Kleur j en die der

Rupsjes zweemt naar graauw Papier , zynde op

:iyde geftreept , en in 't geheel bezet met

zeer korte Haainjes , welke voor het bloote

Oog naauwlyks zigtbaar zyn.

Omtrent de Gras-Kapellen , in \ algemeen , E'genfchap.

Kan men voor eerlt aanmerken , dat ver de meei- Gras-Kapei.

ten haare Popjes aan den Staart ophangen
^^"*

gelyk de gedoomde Rupfen , doch die van

het Koe-Vinkje leggen los op den Grond,- gelyk

zyo

(T) H'ifl* des Inf, env^ ParU. Tom. IL p. 47,

Ir Dkel XI, Stuk» S
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V. zyn Eu in een menigte daar van, getuigt waar-

^^xlT
&'^'^^^^^ ^^ hebbcD. De Rupfen zyn OD-e.

KootD- doorcd ,' meellendcels kaal, en over dag niec

sTüïc. g-ffiakkelyk te viaden/t zy om dat die zo laag

CrasiCi^
ziiteo en van Kleur naar hec Kruid i^elyken: 'c

zy om dat dezelven by avond of by nagc gaaa

eeteo. De lange rondo Aardwormen hebben zy

toe Vyanden , waar van vceleo dcezer Rupfen ,

of derzelver Popjes, als zy die op den Grond

aantreffen^ uitgezoogen worden, eo dit zal de

reden zyo, dat meirze op vogtige Landen zo

vee! niet vindt , als op de Heijeo , alwaar de

Rupfen ook, tot overwiinering , bekwaamer

Ichüüpïaats hebbeo. Wac üe Kapellen zelf aan-

belangt j dio kunnen meeilende^^s oaderfclieidea

worden , Mannetje of Wyfje te zyn , doordë een

of endere verfehiUendhcid van Vlakken of Kleu-

ren; gelyk in de groo e Zaodoog, Atlas, de

. geele Argus en het zogenaamde zwarte Argusje,

vervolgens onder de Nimf-Kapellea te befchry-

venf, blykbaar is. Eenige van deeze Soorten

zyn zelfs kenbaar aan de Eijeren; alzo die van

't Koe* Vinkje overeenkomen met de Eijerea

van alle de Arguffen en het Hooybceflje ;

zynde naamlyk rond, doch groen van Kieur;

die van den Atlas wat langrond , dik Melkwit

en een weinig , maar die van 't groote en klei-

De Zandoogje (ierk geribd , van boven fmaller

dan van onderen en geel mee bruine Vlakken,

De Hiippe- De Heer Geoffroy heeft , omflreeks Pa-

laar»
tys , cene dergelyke Kapel waargenomen , die

eèn
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£en weinig groocer i^ , en vvcgens de huppe. V.

lende Sprongen, welke zy al vliegende in de ^^.^^'^^

Lugc maakc , van hem genoemd worde la Bac- Hootfo-

cmts. Deeze heefc; de Wieken geheel bruin
«'ï'^^*

van boven , als ook van onderen ; doch de helft ^
/"^

der agicrfte Wieken is bleeker of witagtig^aao

't end bepaald door drie eveowydige bruine

^treepen. Van onderen zyn , op ieder Wiclc ,

vyf Oogjes 5 beilaande uic een wie Appelrje^

dat in zware gevat is en cmringd met een geele

Kring, die wederom in een bruine is bi flooten*

De Oogjes der Voorde Wieken ^ hoewel oofc

vyf in gjta!, hebben dac wicce Scipjc in 't mid-

den niet 5 en (laan op een ry, zo dat zy een

Bandje maaken ; zynde de twee agterften de

groorfle. Deeze Kapel, zegt hy, vindt men al-

daar in de BoÜchen.

(86) Dar aus « Kapel 5 die de TFieken ojigekar* lxxxvl

teU en vaal geel be.fi , de voorjhn van ho^|^
0nderen met één Oogje ^ de agterjkn met

sen wittefi Band.

Aangaao-de dit Kapelletje heeft eeolge ver.

warring plaats. Indien het dat van Roes ei:.

was , het welk door onz^a Autheur aangehaald

wordt, zo zou het ons Hooybeeftje niet kun-

nen

(tó) Pjipillo Danaus Alls integerrimis falvis , fubtus pii-

tnorlbus Ocello unico
^

poflicis Fafcia alha. Sy/}, Nat. X^

Tltyms. Faun. Suec. 7g9. PET. Muf, 34. n 31Ï» Meh»
Eur. 1\ Ï54» ï^AJ. hf. I2J. n. Is>. R O E S. In/, llf^

T 54. f. 7 , 8.
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t7ö Beschryvïng van
V. nen zyn 5 dat door den Heer TA d m i r A aL *

XlT^ op zyne Vyfentwintigüe Plaat, oaauwkeurig,

Hoofd- mee de Verandering , is afgebeeld en befchree-

Bol'^jk^fije,
^^°* L I N N jï: ü s , ondertijflchen , merkt aan

,

dat de eene Sexe kleiqer zy , hebbende op de

agterfte Wieken , van onderen, zes Oogjes,

waar van het eer(te groot fh Zie hier hoe

GEOFFROif zyne Procris , gelyk hy her

Hooybeeftje noemt ^ befchryve (^^.

Dit Kapelletje 5 dat de langte van omtrent

een half en de breedte van een Duim heeft , i8

van boven vaal van Kleur , met een fmallea

bruinen rand. Van onderen zyo de voorde Wie-

leen van de zelfde Kleur, doch met een klein

Oogje aan den buitenhoek , het welk fomcyds

z\g van boven ook een weinig vertoont. De
agterfte Wieken zyn, aan den onderkant, Afch-

graauwagtig , met een gegolfden witten Band

overdwars. Zy hebben geen Oogjes , van bo«

ven, noch van onderen. Men vindt dit Ka-

pelletje op de Graslanden en Heijen. Tot dus

verre is zyne befchryviog goed , maar , wan-

neer hy 'er het volgende byvoegt : De Rups

5, is zwart y met den Kop rood, en over 'tLyf

^, bezet met Knobbeltjes , die met eenige

„ Haairtjes praalen. Deezc Rupfen maakea

^y zig Webben of Spinzels op de Gras - Zoo.

5, den, waar onder zy in gezelh'gheid leeven":

en bovendien de Afbeelding van R £ A ü m u r (f)

aan»

(*) Hifi, des Tnf,' Tom. II. pag. 5$.

(t) Mm./ur ks Inf. TOM, iU Tab. 5. ^^I* ^>.
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. asrhaalt; zcbKkt kirar, dat hy de Plank mis V.

is , verwarrende het Hocybeeflje net de zoge* ^w^.*^*

caamde Bonte Mar teltjes (§) , welker verao- KoofD-

dering en ciiyerfchappen de Heer Rsalmür ,/"^V^* .

aldaar befchreeven heefc (^*).

De Rups van ons Hooybeeftjc is kaal englad^ De Rups,

geflreept groen , met twee pylsvvyze puntjes

op 't agter-end vao 't Lyf. Hec fchynt, dat

zy leevende den Winter doorbrengen, verber-

gende zig dan, op den Grond, order 't Mos ^

of verdorde Gras, en veranderende, na drie-

nrjaal verveld te zyn , in Popjes, u elk e, zonder

hoeken of kanten , rondogrig en gro< n vaa

Kleur zyn. Zy hargen zig op aan ftcekjcs vaa

Gras of'nndere Planten, gclykerv.ys die der

Gedoomde Rupsen doen. De Heer rApMi«
KAAL, die deeze Infekten in de geheele Ver*

andering nagegaan heeft , kreeg den 9 Mey ,uit

de Eytjes, jonge Rupsjes, die den 5 Augus-

tus veranderden in Popjes , waar uit , 10 vyf-

tieo Dagen, het Kapelletje voortkwam.

Geof FROY befcbryft een volgende Soort Du ftfch

van deeze Gras-Kapellen , welke wat grooter
^^^"^^^'^^^

is, als by de anderhalf Duim breed zynde,en

dus meer gelykende naar die van Roesel:
hoewel zy doch door de Oogjes, die zy'ervyf

onder aan de agterfte Wieken heeft , daar vaa

verfchille. Hy noemtze Cepbak , eo wy gee«

veo

(*) %\t de Pap, Nymph. CinxU ^ N. 139 ^ hier agtex^

(1) TOM. 11. p. 210.

I. DEEi.Xl. STUK, $ 3



«78 Bescuryvino van
V. ven 'er den Daani aan van het Diiitfche Hony

^XL^^'
beeflje. Men vindc het, zegt hy , omOrecks

Hoofd Parys , by de voorgaande Soort 3 eo deeze beiden
s-u?c, ^y^ jjj^,^ altoos vao de zelfde groocte.

Gras- Ka-
penen, lü Sweeden heeft men, thans, nieawe Soor*

ten ontdekt van deezeGfaS Kapellen, die meer

of min naar dezelven gelyken* Dus is 'er eene

op de Velden ei in de BoiTchen gemeen, die

Arcania getyteld wordt, mer de Vv'ieken Yzer-

graauw, de voorften van ond:^ren mee één, di

agterften mee vyf Oogjc^s. Dit is klein, en

bet volgende, dar men Rippothoé: noemt, niet

veel groeier dan oize blaaüwe Du^n-Kapellet-

jes. Het. heeft de Wieken , van boven , vaal

geelagtig , als het Hooybce'lje , doch ongevla-a ;

van onderen Afchgraau^v , met menigvuldige

Oogswyze Stipjes. Dit komt zeer zeldzaam,

in Sweeden 5 voor. Een derde Soort, genaamd

Jlero 9 v/einig grooter dan deeze , fchynt in

Dalekarlie vry gemeen te zyn. Dezelve heeft

de Wieken oogekarteld gelyk alle de anderen,

maar bruin van Klaar; de voorften , van on-

deren, met tvvee, de agterften met zes Oog-

je8(^>

(87) Dinajs ^ Kapel , die de Wieken ongekar^

uU beeft jvan beien bruin met een Tzer^

graait^

(I) Faun. Suec. Ed. TT. p, 27?, 274-.

(S7) F dtfilh Bandus A(is integemmls fupru fulfcls ,Fafcia

ferraginea ; pad cis fubtus Ocellis di^obus jalteroLunari. M. I,»

XIs Syfi, Nat, K.
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m-aatiwen Bard : de (titer (len van orde- ,
^ •

ren imt tvr.e Oogjes^ iDaar i:an het cene XLI.

als een Haljmaantie. Hoo^d-
ST(TIC.

Dcezc, die zig in de hcete Lugtflreck ont- ^',)^^^/^^*

houdt, heeft de voorde Wieken , van onde-

ren, binnen de tippen, dikwüs met één Oogje

getekend; de ageerden, van on lorcn, aan dea

voorden Rand . met een grooter Oo,^ , d^t de

Letter C, in 'c wit, in 'c miJJjn heeft, en

een ander o^ 'c midden van de Wiek.

Groffroy nii.?ikc de eerde F- )ort zyner -^*'^^^

GnS'K'ipe!len van een zeer groote, de hy ner-

gens afgebeeld gevonden hadt , dan in een

Werk, het welk in de Koninglykc Bibliotheek

te Parys bewaard v^^ordt , uit Tekeningen be*

ftaande 5 die door cenigc voornaarne Konde-

Daars met Waterverf gefchüderd zyn, Deeze,

by hem Silene genaani .1 , heeft de breedte van

tweeen een vierde, de langte van ruim één *

Duim; zyode dus ongevaar van grootte a!s de

groote Aureh'a t)f Goudeo Viinder. Zy heefc

de Wieken rond , aan *t end getand , van Kleur

zwartagtig bruin , en aüen met een breeden

Witten Band gezoomd : de voorden niet twee

witte Oogen, die in zwarte Kringen daan; de

agterften ieder oieE.één O^g, Van onderen is

het bruin der Wieken, zegt hy, met wit ge-

wolkt. Deeze Kapel was , oindreeks Parys,

niet zeer gemeen : men vondcze "er in de Bos.

fchcn. Zy fcaync met die, welke den bynaam

L Deeu XI. Stuk, S 4 vaa



a8o Beschryvino van
V. vao S{?mefe draagt onder onze Nimf-Kapellen>

Af^e^l, ecoigermaate overeeDkomltig te zyn.

GE-OOGDE NIMF.KAPELLEN.Hoofd.
«TUK,

LXïxviir. (88) Nimf-Kapel , die de Wieken hoekig ge*

faauw-oor^, t.^?2i^ , Röodaavd . kleur (*) met 7/warte

Vlakken heeft , ieder van boven (f) met

een blaatizv Oog.

Onder de ge -oogde Nimf. Kapellen is dee-

ze 5 zo wel als onder die van Europa, ecne

der fierlykften ; zo wegens de donker Kar-

myn^

fss) FapUlo Nymphalis Alis angulato dentatis falvis nigro

maciilatis 5 ilngulis fubtus Oceilo cctruleo, SyJi.Nat, X. Ocu»

Ivis ipzwoms. Faun, Suec, -j-j^, MoUff. /«ƒ $>68. T, 99. i*

Inf. HOF.FN. Plet. T. 12. f. 9. JONST. /«/. 4O. T. 5.

MeR. JEf^r. T, T. 25. PET. Muf, 3+. n. SH- A L B. hif.

T, 3. f. 4-, Valent. //^r^. T 57. Reaum. Inf. I. T.

aj. f. I. 2. Raj. /«ƒ 122. n. 14.. Roes. /«/: ï. pap. i.

t. 3. Goed. /«ƒ. L T. i. Wilk. pap, 5;. 3. a 2.

XiST. G o K D, f, ï.

(*) De Heer L i NN ^us heeft het woord Fuhus , dat
«

€igei)tlyk Goudgeel betekent , zeer onbepaald gebruikt ; g«-

3yk blykbaar is, doordien zyn Ed. de Grondkleur van dit

Paauw-Oog niet alleen, maar ook die van de Aurelia's en

zelfs de Vlakken van het Pieterfclie lieeftje die hoog Oranj«

2>yn , zo wel als de kleur van het Hooybeeftje , die Vaal geel

is , daar mede heeft willen aanduiden : dits ik my genoodzaakt

heb gc\ronden, om in de befchryving der Kapellen, die my
bekend waren en welken ik voor ray ha(;i , verfchillcnde be-

naamingen voor dat woord te necmen ; gebruikende «nders

ook wel het Nederduirlchc woord res y voor een algemeenc

j^anwyzing w^n een Kleur, rufTchen rood en geel,

(t} Onze Autheur zegt , van onderen ; doch 't is te blykbaar
,

dttt aulks eeu Drukfeil zy » om ons da^; mede op te ligadcn.



DE Dag. Kapellen, i^ï

xnynroode Grondkleur , mee geel , zwart en V.

Olyfkieur gefchakeerd , als wegens de twee
"^^^Y^*

grooce Oogen , op den bovenkant van ieder Hoofd,

Wiek , welker fchitterende Gloed weergaloos „
*^tuk.

afdraait in de ZoDnefchyn. De Franfchen noe-

menze, deswegen , k Paon de Jour oï VOeilde

Paon^ de Engelfchen tbe Peacock Butterfly^ cq

in 't Latyn was zy, van ouds,?! reeds bekend

by den naam van Ocuhi^ Ptroonh , dat is

Paauw Oog (|) of de Paanw-Oog Dag Kapel,

m onderfcbeiding van de Pylftaart Paauw-Oog

en van de Paauw-Oog Nagtkapelleo, groot en

klein. Van onderen zyn de Wieken altemaal

zwartagcig bruin , zonder eenig Sieraad ; het

welk de ficrlykheid der bovenkant nog meer

doet affteeken , en door de fchielyke verande-

ring een aanfchouwer , die niet daar op ver-

dagt is , als in verrukking brengt.

Deeze Kapel zwerft overal en men kanze

dikwils in de Bloemtuinen , Moeshoven ea

Boomgaarden , vangen ; terwyl niettemin haare

afkomd ganifch onedel is ; van een Kruid ^

naamlyk, dat men weinig vindt dan op de ver-

agtelykfle plaatfen: te weeten de groote Bran-

denecelen , die, hoe zeer zy van deMenfchen^

wegens hsiar brandende eigenfchap
, gefchuuwd

worden , als tot een Kweekery verftrekken

voor

(l) Niet de groote Paauw -Oog , welke naam eigentlyk

aan de Koniiiglyke Paauw Oog, Nagt-Kapel , zou toebehoo*

xcn.

U Deil, XL Stuk» S $
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^^' voor menigvuldige foorten van Infcktcn. Op

XLU
' cleeze legt de Kapd, door een ingcfchapen

Hoo3o« zorgvuldigheid, haare Eycrenjgelyk ook opde
^™^* Hoppe; welke beide Planten tot Voedzel kun.
muw

^g.^^^ dienen voor de Rupfcn, die zwart zyn ,

doch met wicte Stippen als met Paarlen be-

firooid , en flerk gedoomd , met roodagtige

Kiiddelpooten. Deeze Rups heeft de eigen*

fchap, dat zy, geplaagd wordende of aange-

raakt , den Kop agterwaards om flaat , en te

gclyk eenige Druppelen van een groen Vogc

tot den Bek uitgeeft , als 't ware om haar Vyaa-

den af te weeren. M ITchien , ook, wordt

hetze! ye, alleenlyk , door de omdraaijing van

den Hals, tot den Slokdarm uicgeperfl.

Die Rupfen lecven in gezciligbeid , tot dat

de tyd der Verandering nadert , en dan zoeken

zy een overdekte plaats, 'c zy aan een Afdak,

Schutting j Boom, of Plant 5 om zig op te han-

gen ; alwaar men ook de Poppen , welke zeer

naar die van de groote Aurelia gelyken, doch

groenagtig zyn met Goudglanzige Stippen , moet

zoeken. In de tyd van veertien Dagen komen,

by Zomer , als 't warm Weer is , de Kapellea

uit ; doch , wanneer de Rups laat verandert ,

blyven de Poppen wel den Winter over , en

dit doen zelfs ook dikwils de Kapellen , die

wat laat in de Zomer uicgckomen zyn. Men

kanze dan , fomtyds, door (terk ftooken en

^waarc Rook , uit de Boeren fchoorfteenea

jaagen, of vindtze ook wel in holle Boomen

o£

V
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of Óp ardcrc p'ancfen , waar zy voor de Kou- v.

de ceï-ig'-Tiniacc beveiligd zyn , en vcrvolgeos Afdp^eU

ziec men dceze Kapc 11 n , heel vroe^ in 'c Voor j-j^.OOFD^

jaar, vlieger d* verlciiynen. Men merkt aan, stujc.

dat zy veel Ima.ak hrbbm m Suiker ; a!s ook ^'^^'^-'^ ^^l-

in Honig en andere zoete dinges , inzender*

held in rottige Vrugten.

Deze PaauW'^ Oog Kapel behoort tot de E t-

11e Klade van Roesel en tor de rwcejj
^

van ReaümüTv, om d:it zy m-iar vier i'oo*

ten heeft; en overzulks tor de Eerfre Familiiï

der Dag. Kapellen by Geoffroy, en daar

iö tot de Eerile Afdeeiing, om dat zy voort^

komt van een gedoomde Rups.

<^8p) Nimf- Kapel, dit de Wieken hoekig en ^.xxx^x,

geel beeft ^ ifder van boven met ^^'^'^^l^^'^U ^^^^^^{ch^

Oog] 'f , de Oogappel voorwaarde dubbeld.

Uit de Afbeelding van Edv^ards, diedoor ^
onzen Autheur aangehaald worde ^ blykt duide- ixxxix.

lyk, dat zyn EJ. de nevensgaande Kapel be- '^^ '*

doele, die ik uit myne Verzameling in Plaac

heb doen brengen i offchoon de Kenmerken iets

v^e'nigs verfchiilen. Men noemtze, met reden,

de Ctineefche Paauw Oog ; aangezien zy veel

naar de Europifche , zo even befcbreeven

,

gelykt. De Kleur zou veel eigener Goudgeel kun-

neti

(89) Pa-pitlo Nympbath Al 's anguhtls lutcis , fingulis fü-prt

Oceills fesqulilteris; anr^rlör^ PupiUa gemina, Edw. Avé

I, DEEL. XI. Stuk*



28j. Beschryving van
V. nen genoemd worden , dan die van ons Paauw-

^xlf
^' Oog; of hoog Geel, dan die der Cirroen Ka.

Boof'd- pellen: nietcegenftaande Lin WiEiTs hier eea
*Tüa. woord heeft gelieven te gebruiken, dac men

Féimvi-
^^'geraeenlyk neemt voor bleek Geel. Van bo-

ven hebben alle de Wieken deeze Grondkleiir,

doch zyn bruinagtig gezoomd , en aan den voon

fteo rand van de voorde Wieken bevinden zig,

op ieder , drie of vier langwerpige bogtige

Vlakken. Het grootfte Oog , op ieder agterfle

Wiek, is van binnen bruin Rood, met een

bleek geelen, en daar buiten met een zvi^arteu

Ring , gezoomd. Op het roode (laat , agter-

waards, een ronde xvvarte Plek, waar voor

%\^ twee witte Stippen vercooncn , die als eea

dubbelen Oogappel formeeren. Buiten deeze

vertoont zig , op de agierfle Wieken , niets

;

maar op de voorden is , behalve het ronde blaau-

we Óog met een witte middeldip, dat byna

de helft kleiner is, en op dezelfde manier ge*

ringd , aaa de tip nog een zeer klein Oogje

,

zonder witte Stip. Van onderen is de Kapel

bleekbruin , zonder eenige tekening.

C90) Nimf' Kapel, die de Wieken getand en

geel bont beeft , ieder wederzyds met an»

derbalf Oogje , de Oogappel voorwaards

verdubbeld.

Dee-

xa
Afterte.

Sehaidkelde,

f90) Pdpilio NymphAÜs Aüj dentstls luteo-varüs ; iïn^ulis

»rtinqae Ocellis fcs^ialterisj anteriorc piipilU geminata,

M. L. U. S:ift, Nat. X.
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Deeze mag, zowel als de voorgaande, den V,

Daam van Chineefche Paauw . Oog voeren. ^U^
Zy verfchilt daar van in tekening weinig of Hoofd.

niets, maar de Wieken zyn wat hoekiger, ofpj^^^^-

als gehakkeld : des dit , waarfchynlyk , flegts

cene Verfcheidenheid van de voorgaande zal

«yn. Men krygtze ook uit Ooftindie.

(91) Nimf- Kapel 5 die de Wieken hoekig heeft xcr.

/ en graaww , de voorjien geelagtig gewolkt y Gewroikte:,

vcm boven met anderhalf Oogje getekend.

Van deeze Chineefche, welke zig, gelyk de

naaftvoorgaande , in het Kabinet van haare Ko*

ninglyk Sweedfche Majefteit bevondt, was aan

L1NN-/EÜS eene verfcheidenheid voorgeko*

men, met de Wieken, van onderen, bleek

bruin en paarfchagtig. Van onderen zyn de

Oogjes flaauw.

(92) Nimf- Kapel, die de Wieken gekarteld ^cii,

heejt , de voorjten witagtig ge^ülakt met Eiaauw.

twee kleine Oogjes ^ de agterflen aan den"^^^
'^*

Unnmkant Hemelfchblaauw ^ met twee

Oogjes getekende

UiÊ

f9T) PapHid Nymphalh Alis a.t!|^ulatis grifcis
,
prlmoribus

ftavesceati-nebulolis ; fupra Ocellis fesqualtteris. M,L. U. Sy/i^

JSfjzt, X.

(91) Papitio Nymphul's Alis dentlculatls
,
prlmoribus albido*

maculatis fabbiocellcUis; pofticis Ua(i cyancis Occllis diiobus.

PF-T. Gaz. T. 4. f. 3» EDW, Av. T, 37. Mas & Pê-

mina

J. DEEL. XI. STUK,
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V, Uit de AfbeeldiDgen vac Eowauds is dee*

^^J^^f^ ze Ch.oeefchc Kapel ^wjcr^Mannetje veel van

Hoofd- het Wyfje fchync te vcrlc^lIlen , door de Hc-
STUK. nielfciibiaauwe Plekkeoy-^ixerlyk^ uitmuntende,

j^dauw^Ocg,
^^^^j^^i Eenige hebben Oogjt^s op den boven-,

anderen op den onderkant, en Ibmmigen in 'c

geheel geene op dea bovenkant, zegt Lin-

NiEüs. De Kleur der Wieken is, in de my-

iien, geel, met breede donker bruine tanden,

én de Hcmelfchblaaüwe plekken (laan aan den

voorkant der Agter-Vleugeien.

^cnu (93) Nimf-Kapel ,;'<^f#vZe Wiehn getand en

€i^awe, graaiiw heeft , ntst geÉlzigüge Stippen^

allen met één Oogje.

Deeze konit zo wel uit China als de voor-

gaande en volgende, Zymunt door haaregraau^

we Kleur uit, en is getekend met bleek geeie

Vlakjts. Het Oogje der voorde Wieken ftaac

Baby den agterüen, co dat der agter-Wieken

naby den voorden rand: zy lyn zwart met

Oranjekleurige kringen en een biaauw Oog-

sppeltje ;
gelyk dit alles in de myne plaats

heeftt

xcw. (94) Nimf'KapeU dis de Wieken getand en

Eante ,

^^'i^v^*^^^* f^O -P*-^^**^^^ Nymphaïls Alis dentatis grifeis punafs flavcs-

cendbus ; omnibus Ocello unico. lU L. U. Syjl, Nat, X,

^94^ Pdpilio Nyraphalis Alis dentatis fuscls, omnibus fupm

Occllis utrinque diiobus 5 primoribas fubtus iinico. M. L. U»

E D W. Av^ T. 25.
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bmin heeft ^ allen "van hccen wederzyds V.

met t^wte y de voorjien "can onderen met ^^^^^,^

één Oogje. ' Hooriv
STUK,

VaD decze fraaije Chineelche geef ik, uit^^^^o^^o

myne Verzameling, hier de Afbeelding in Fig.

ü. De Oogjes zyn van dergclyke Kleur als ia

de voorgaande , het ageerde op de voorde W ie-

ken grooift, en ftaat digt aan den buitenkant,

die een dubbelen zoem heeft , witagcig, gclyk

de groote Vlakken op de voor- Vleugelen

,

het welk de Kapel zig bont doet verioonen.

(95) Nimf . Kapel , die de Wieken getand^ xcv.

van hoven blaauw en Iruin gegoljd Q^i^atiii^

beeft y allen met zes Oogjes.

Van de genieldc Oogjes zyn op ieder Wiek

tv\^ee grooter dan de anderen , half Oranje,

half zwart , in een witte Kring , en deeze

doorbiinkende maaken op den bleeken agter-

kant, inzonderheid der agter Vleugelen, vier

plekjes, die naar de Letter o gelyken. De
Kapel heeft zes pooten , zegt Liisi^ jeüs,

en met regt : want de meeden der voorgaande

Chineefche Paauw Oog Kapellen, fcbynemmy

ook maar vier Pooten te hebben , niaakende de
'

twee voorden een foort van Sabel of Kwaft-

jes by den Kop; geljkerwys dit plaais heefc

(t>5) PapUlo Nymphatïs Alls dentat's fupra ccrriileo fuisca*

^ue undulatis , omnibus Ccellis fcx. S;jji. N*ii, Jï".
.

CEEL. XI, STüX,



^88 Beschryvino van
V* in ODze Paauw . Oog Dap; » Kapel , de Konings.

^Xu!^*
Mancel, Aurelia's, Nommer- Kapel en Diftel-

Hoofd- vink j die men deswegen Vierpootige noemt.
STüK,

xcvi. (^c)6^ Nimf- Kapel 3 die de Wieken eenigermaa-

Argü^c. te getanji en hmin gewolkt beeft i deveor^

fien wederzyds met anderhalf ^ de agter^

Jien van boven met drie Oogjes.

Volgens de aanhaaling van Wilkes, door

onzen Autheur, zou deeze Soort, in'cEogelfch,

de groote Argus • Kapel genoemd worden , die »

EO hy zegt, tweemaal 's Jaars, inMey enjuly

naamelyk, voortteek. Geoffroy geeft, ia

'lUSatyts \ Franfch, den naam van Sater f aan die Ka-

pel, welke de Heer l'Admiraal, op zy-

ne Vyfde Plaat, heeft afgebeeld en befchree-

ven, onder den naam van 't Argusjey wegens

de ronde Oogjes op de Vleugelen , of eigentlyk

wegens derzelver menigvuldigheid ; want an^

ders zou die naam op veele anderen even toe-

paffelyk zyn.

Van onderen Js deeze Kapel inzonderheid

llerk ge-oogd, hebbende aldaar zes Oogjes op

de agter-Wieken j waar van het laatfte met een

dub*

(06) Paptlio Nymphatis Alis fubdentatls fusconebulofis

utrimque primoribus fesquiocello; pofticis Ocellis Tupra tribus.

Syji. Nat, X, Satyrus. Faun. Suec^ 7J5. MoufF, /«ƒ. 97

U

T. 104. f. 10 Raj. In/. 123. N. 15. ALDR. /«/: T. 244.

f. 12. ROBIRT. Jcon. T. 15. f. *. JONST. In/ T, 58. f. ^,

Merian. Mur 1, T. 27. f, lö, I7t ?ET. Mu/ 54. N, 3li«

WiLK. Pap. J3.T, 2, b. 3t
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dubbelden Oogappel is voorzien , volgens Li N- V*

NiEüs. Van boven zyn de Wieken vaal ^eel ^^lT^
en zwart, van onderen glinfterig Afcbgraauw^ Hoopd*

zegt l'A d m I k a a l. Doktor S c o p o l i ftelt ^'^^^'

voor vafte Kenmerken, i. Een groot Oog we*
^^^^^*^**

derzyds naar de tip toe , nevens 't welke ag-

terwaards een klein Oogje geplaatfl is: 2. Da

voorfte Wieken van onderen Schorskleur, mee

vier bruine dwarsflreepen , welker eeoe van den

dikken rand loopt tot aan d^n agterhoek ; 3. De

agter-Wieken , van boven , doorgaans met drie

Oogjes: 4, De zelfden van onderen anders dan

de bovenden gekleurd ; met brecde dwarsftree-

pen v/aar van de twee voorden donkerd , en

zes Oogjes naby den rand, de twee naafc aan

het Agterlyf bykans te famen vereenigd [-f),

Geoffroy merkt aan, dat 'er oneindige

verfchillendheden in deeze Kapellen plaats heb-

ben : niet alleen , zegt hy , tuffchen de Man-

netjes en Wyfjes^maar onder die van de zelf-

de Sexe is een keonelyk onderfcheid te vinden^

In *t algemeen hebben zy de Wieken van boven

bont , en als gewolkt door een mengfel van

bruin en vaal : de Mannetjes hebben doorgaans

meer bruin : dikwils zyn hunne Wieken geheel

bruin van boven , met een vaalen Band alleen*

lyk op de randen, die door bruine Aderen ge*

fneeden wordt: fomwyien zyn op het overige

der Wieken , bovendien , nog vaale Vlakken*

Da

() 'EntomoL CarnioL p, 154.



a$o B E s c Fj[ p. Y V r r* G Van
V. De Wyfjes hebben haar Wieken van boveo

^XLU^
vaal, met niet meer dan eenige bruine gegolfde

HooKD* Screepen . geiyk de vooifce Wieken van onde-
^^"^^* ren 5 alwaar die Screepen tairyker en zwarter

''^"'^^*

zyn , in de Mannetjes dan in de Wyfjes. De
onderkant der ai^terlle Wieken is in beiden

bruin, mn Afchgraauwe gegolfde Bandjes ge-

tekenda Hier ftanden , in de zynen , zeven

xeer fraaije Oogjes , en aan den bovenkant

dootgaan.s drie, op^de voorften wederzyds één

of anderhalf Oog/

Van decze KapeU d^'e door geheel Europa,

op" de Velden , vry gemeen is , heeft de Heer

TA o M I R A A L de Verandering v^aargcnomen
,

en volgens hem verfchilt de Rups 3 als ook de

pop, zeer van die men by Letter F, op Tdf.

III 5 in 'c Vierde Deel van Ssba afgebeeld

xindL Het is, volgens zyne Afbeelding, en

gladde groene Rups, op 't Gras aazende ^ die

op het agterüe van het Lyf twee pylijes of

punijes heeft, waar aan zy zig , tot de veran-

dering 5 gaat ophangen aan een Steeltje van de

een of andere Plant. Uit het Popje, dat kort

en zeer dik, rondagtig van Lyf is , waar de

Rups den 7 Oktober in veranderde , kwam den

^ü Fcbruary een zodanig Kapelletje te voor-

fchyn , zynde, zo Gkoffro v aanmerkt, in

de BolTchen en Tuinen , omftreeks Parys , vry

gemeen. Zonderling is 't , dat de Afbeelding

daar van , by R o e s E l niet worde gevonden.

(97)
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' (97) NimfJCapel ^ die de Wieken getand en V.

bruin beeft met een rojjen Band s de voor' ^^j^^

Jtenwederzydsmet vier ^ de agterjlen met Hoofd-

drie Oogjes. stük»

XCVIÏ.

De bruioe Veld^Kapel wordt deeze van Ki.-^^^

B 1 N gctyteid. Zj heeft de Wieken van 00*

veo dookerer, van onderen bleeker bruin, de

voorflen aan den rand met vyf witte Vlakken ,

hoedaoigeo de agterften 'er twee van ondcrea

hebben , alwaar sr;y ook ge-oogd zyc. De Sprie-

ten zyn zwart en van cederen wit. Men vindc

deeze in Sweedeo , zo wel als in Engeland, Dok-

tor S c o p o L 2 heeft van dergelyke Gras- Kapel-

len, in Karnioiie, een menigte Verfeheidenhe*

den waargenomen.

(98) Nimf^ Kapel , die de Wieken getand en xc^m.

4 bndn , met geele Vlakken heeft ^ de voor- '^^ZI!^ai*

flen wederzyds met één ^ de agterfien vm ^'^'^j''^-

loven metdri e . Oogjes.

W ï L K E s Doemc deeze 5, in 't Eogelfch , the

Woöd Argus Butterfly ^ dac is de Bofch-Argus ;

doch wy geeven 'er den oaaoi vao het Zwarte

Argusje aan* Zy heeft de grootte nagenoeg .

van

(97) Papllzo Nymphalis Alls fabdeotatïs fuilis Fafcil riifa
^

iiirinquepdinoribas Üceiils quatuor, poilicis tiibLis..Sv/?, Nüt»

X, Aicxis FanK^ Suec, 7 37. A i- B. Inf^ T. 5. f. i.

{92) Papilio Nymphalis Alis dentatis fiiicls luteo-varicgcï*

tis; f)rimoi;bus OccI'o urrinrjue unico, pcilicls fupra tribuse

Syp. Nat, X. ReauM. /«/• I. T. 27. f» lö, l/. W i L JK»

pap 5?. t. 1. b 4..
^

!• DE£L XI. Stuk* T a



/

spa Besciiryvino van

V, van het bonte Argusje , reeds bcfchreeven f

;

Afdeel. cle Wieken zyn van boven bruin met geele

Uoori) Vlakken, van onderen geel gewolkt; de voor-

STUK. den wederzyds met één Oogje getekend , de
^ ^ * 'sgterften van boven met drie, het derde dik-

wils blind zynde ; van onderen, in plaats van

Oogjes, met wiite Stippen.

In 't Gras der Zuidelyke deelen van Europa

en van Barbarie onthoudt zig deese Kapel , die

. omrtreeks Parys ook gemeen is , in de Maan-

' den July en Auguflus, wordende van Geof-
FROY Tircis genoemd* De Rups komt over*

een met die dermeefle andere Gras- Kapellen;

dat zy 5 naamelyk , niet Haairig of ruig is, op 't

bloote Oog, en tot de Verandering zig op gaat

hangen 5 het welk dan een hangende Pop maakt,

gelyk die der Gedoomde Rupfen: Jioewel hec

Popje ongelyk dikker is naar zyne langte. Mea
vicdt dit alles by Reaumür afgebeeld.

xcix, (99) Nimf-Kapel, dk de Wieken getand ^<^it

Gemaïiïier» ^^ xi^ociTl bont heeft j de morjten van on-

^^*
deren met één Oogje , de agterjlen met

vyfy die als verjleeten zyn.

Van WiLKES wordt decze Kapel genoemd

de Gemarmerde , en inderdaad haare fraaije te-

ke-

{99yP^pilio Nynphalis Alls dentatis albo nigrocue variis,

fubtas primo ribus O cello iuncö> poflicis quinque obfbletis.

PKT. Muf. 33. 3o^*^T, I, f,jtï^Aj*/^/* n^K n. s.ViiLis»
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keniDg, op den bovenkant der Wieken ,
geeft V.

reden toe dien bynaam. De Rups, zegt hy , vfj^^*

is geel ; zy vervelc viermaal en eet Gras. Drie Hoofd-

waren 'er in Poppen veranderd, den 14, 30 ^'^^^*

Juny en 4 July des Jaars 1748, v^aar uit de Ka-

pellen voortgekomen 7,yn den ii 5 23 en 27

July, en dus in zeven en twintig, vieren twin.

tig en drie en twintig Dagen.

Het komt my zeer onwaarfchynlyk voor, dat

de Kapel van Fig. 9? 10, op Taf. XXX, in

't Vierde Deel van Seba , de Galathéa zou

zyn. De tekening, immers, verfchilt onein-

dig ) en die Kapel was een Wellindifchg , daar

deeze Soort, volgens Linntf.us, zig in

Duitfchland en de Zuidelyke deelen van Euro*'

pa onthoudt ; zynde , zo Doktor Scopoli
waarnam , op onbebouwde plaatfen in Karniolie

niet zeldzaam.

De grootte is , omtrent ^ als het kleine Wiü«

je. De Wieken zyn getand; van boven , niet

onaartig , Vlakswyze geelagtig wit en zwart

bont; van onderen bleeker, alwaar alleen de

Oqgjes liaan, die als verfleecen zig vertoonen.

Men vindt 'er, op de voorften, naar den bui-

tenhoek één ; op de agterden twee en drie

;

waar van het gene digtit aan 't Agterlyf (laat

d^bbeld is. De Sprieten zyn , van onderen ^

roodagtig , aan de tippen.

Van deeze Kapel geeft Geoffroy, die

dezelve omltreeks Parys waargenomen hadc , de

Afbeelding onder den naam van h DmuDeuif
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V. r of de Halve Rouw, en hy cdeit aan^ dat

YM^* men die ook by RoEssLvindc, oni.er den

Hoofd- tytel van de wit- en zwart gevhkce Dag Kapel
rïüK. j^.. tweede KlalTe , die zig in July op de Wei«

, deo gewoon is te vercoonen (*). Men heeFcze

ook, by Naarden, in menigte gevangen.^

(loo) Nimf- Kapel , dk de Wieken hoekig

Cxrt?ê[ heeft ^ van boven Afchgraauw ^r.iei Oog-

jes aan den rand ^ van onderen bkek met

twee Oogjes.

In deeze Indifche^ my cnbekend , zyo de

,
Wiekqn , van onderen ^ door een breede dwars-^

ftreep verdeeld, waar buiten , öp ieder Wiek,

twee Oogjes en eenige enkelde Stippen flaan.

(loi; NimfJCapel, die de Wieken getm^d mei

Semekl* ^^^ ^^^ zwaH gewolkt heeft ; de voor*

inUndfchc
j^^^j ^ wederzyds ^ met twee; de agterjlen

van boven met één Oogje.

Deeze^ die van R a y genoemd v;ordt; Ka-

pel van taamelyke grootte, hebbende de Wie-

ken graauw met een dubbelde geele Vlak op

de

(*) /«/ Vol, UL p. 227. Tab. XXXVIT. Fig; i, 2.

(100} FspUio Npnph&Ui Alls angiilatis, lupra cinerasccnti^'

h-m , OccUis fubmargiaaliLJUs , fubtus pallidis Occllis binisr

Syfl. Nat, X.

(loi) Papilio Nymphalh Alis dentatij, fiilvo nigroquc ne."

bulüfis, primoribus utrinqiie Ocellis du^bas , pofticis fupxa

unico, Syy?. Nat. X. Faunus. Faun, Sues. yi^.. Pet. Ga:t.

t. t4. L (?• R.AJ. Inj-l 118. n. ö*RO£S. /«ƒ.111. T. 34. f
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de buitenflen en een dubbeld zwari Oogje ; is V.

ID de fieenagfige Boüchen van Svveeden niet ^^'^
•

ongemeen. De Wickeo zyn vanboven graauw, H()ofj>.

met vaal geele Banden ; de voorden van on-
stuk.

„deren gee! en naar de randen coe gewolkt: de

agterfie Wieken , van onderen j wie en zwart

.gemengekl H;er te lande geeft men 'er den

naam van Atks aan*

Roes RL 5 die dezelve de donkerbruine.,

Okergeeie. Bofch. Kapel noemt, kon, hoe me-

oigvuldig zy hem ook in ]iï!y en Augufius

voorkwamen, de Verandering niet ontdekken.

Hy heeft wei deeze Kapellen laatcn panrcn en

tjiet alleen Eytjes maar ook Rupfen daar van

gekreegen, doch het Vocdze! , dat zy noodig

hadden , niec knnnende uitvinden , kon hyze

niet opkweeken, In Irah'e, zegt hy , komen

zy cok voor, en worden aldaar veel grooter

gevonden.

De Heer' Geoffroy befehryfr », onder den ^'^mm*

Diiam van Ie üeml^ dat js de Rouw ^ een Ka p
' pel , die van den Sweedfehen Heer L t c h e fƒ '^f

^*

getyteld is: Zespootfget vao boven zwart 5m€C

•een dwariè ry vao witte Vlakken op alle de

Wieken , de onderften getand. VerfchOlende

Afbeeldingen van R o E s e l worden door hem
daar toe betrokken ; waar van de eeoe ook de

:Rup8 en het Popje , in een zeer aartige geftal.

.4e , voorftek (f). De Kapel , die door hem

,

om.
rt ) R o i'- s F. L Inf.ln. Th E I L L, Tab. XX UIL Vk. 3.
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V. oiDftreeks Parys , maar eenmaal was gevonden ,

mT^* hadc niet meer breedte dan ongcvaar twee

Hoofd» Duimen , en was derhalve merkelyk kleiner dan

*^^^- die aartig gemarmerde Duitfche Kapel, waar

van jF/g. 3 de onderfte Oppervlakte vertoont:

ïyode de bovenkant ook zwartagtig graauw en

met witte Vlakken , overdwars
, gebandeerd.

Op de voorÜe Wieken heeft deezeeen duide-

lyk en op de agterfteo een onduidelyk Oogje

,

aan den bovenkant. Het fchynt my toe, dat in

deeze Bofch^Kapeilen aanmerkelyke verfcheU

denheden van grootte en kleur plaats hebben,

die , wanneer de Verandering ontdekt is , eerfi:

regr zullen beflift kunnen worden. My worde

bcrigt, dat deeze, waar van wy de Afbeelding

geeven , in de Verzameling van haare Koning-

lyk Sweedfche Majefteit thans, onder den naam

van Hermiöne , geplaatft is.

€ïf* (102) Nimf-Kapel , ^/e de Wieken hoekig beeft

^^^'
en vuil geel , de voorjten van boven met

ien dubbeld Oogje , de agterjten van on*

deren ge-oogd.

Deeze Chineefche heeft de grootte van onze

gewoone Paauw.Oog. De agterfte Wieken zyn

dwars gehoekt , en van verfchillende Kleur in

de Mannetjes en Wyfjes. Die van de ééne Sexe

hebben alle de Wieken 3 van boven , vuil geel

;

de

(ïOi) PapHio Nymphalis Alls angulatis luridls; primonbul

fopïü Qcelio gcminatö,pofticuriib,tiï,s OctUajis, $^ft% Néi 'Xé
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de voorfcen naarden buitenkant met een dub- Vl

beid Oogje, dat zwart is en een witten Oog. ^^P^'^^*

appel heeft; de agterüen aan den agterraod met Hoofq*

drie zwarte Oogjes 5 die een witcen Oogappel s™^

hebben* Van onderen zyn zy allen Nctswyze

of Wolkig graauw; de voorfien met drie Oogs,

wyze Stippen naar den buitenrand, de agter-

fcen naarden buitenrand met zes Oogjes , waar

van het tweede kleinfc is en het zesde een dub-

belen Oogappel heeft. Die van de andere Scxe

zyn van boven eveneens , uitgenomen dat de

agterfte Wieken , boven de plaats der Oog-

appelen, drie of vier zeer kleine witte Stippen

hebben: van onderen zyn alle de Wieken vuil

geelagtig graauw , met drie of vier flaauwe

witte Stippen 5 onder de plaats des Oogappels.

(103) Nimf-Kapel, die de Wieken een weinig ciii*

getand 9 vuil geel met bleek bruin eeniger*

I
maate gehandeerd^ van onderen meer ge*

njoolkt , allen wederzyds met verjleêten

Oogjes heeft.

Weinig verfchilt deeze Chineefche Kapel, ia

gedaante, van de naaftvoorgaande. De Wie-

ken zyn, van boven, vuil geel, naar den bui-

tenrand als verfleeten met twee bleekagrige

Banden : van onderen vuil geel , gewolkt

,

naauw«

(103) Papilio Nymphalis Alis fubdentatls , lurldis llvido

fubfasciatis , fubtus magis nebulofïs , omnibus utrinque Oceliig

Cbliteratist Syji. Nat. X.

I. P£ïx-. XL Stuk* T 5



ap8 Beschutvinc vau
V, naauwlyks blykbaar gebandeerd, maar van ag^

^^xiT**
teren met ecne z\vartagtig Yzcrgraauwefchuinfe

iiojFD Streep. Op alle Wieken zyn , wed'.^rzyds
,

sTüK, yyf i^ieine , blinde, flaauwe Oogjes. A:in deo

hoek van 't Agterlyf zyn de Wieken bliauwagcig.

cw. (104) Nimf^Kapel, die de Wieken een weinig

Bmir"*' getand en bruin beeft ^ de voorfisn van
zmd^oogp.

fcö^e;? met een geek Flak en ^ederzyds

één Oögje^

Dee;Ee Kapel, die by ons veel voorkomtin

de Zaodige.Weidiandeo , wordt van Wilkes.
de bruine VeW Kapel geheten. Hy zege, dat

dezelve in Engeland ook zeer gemeen is. Mea
badc 'er de Rups gevonden^ die op Gras aaft^

EVnde groen van Kkur , en veranderende in

een dik gtoen Popje, dat zig ophangt, gelyk

* zic de andere GrasKapeüen ^. Gkoffroy bc*

fchryfc haar onder den naam van Corydon, ea

«egc dat men dezelve , omdreeks Parys , in

de BolTchen vindt. Reaumür hadc deeze

Kapel opgegeven, als een voorbeeld der genen

van zyne derde Klafle , wier Kenmerk is, dat

hunne voorde Pooten te klein zyn, in verge-

lyking van de anderen, om daar mede te loo*

pen: 't welk ook in de andere Gras-Kapellen

plaats

t

(iQ^) Paptlio iVyw/»^/^ Alis fubdentatis fuscis , prlmoribui

fnpra liturg flav.ij Oceflo utrinque unico. Syjf, Nat, X, CoridcJi,

faun Suec, y26 A L D R, J»f T. 246 f. I|. A L B In/i T*

5j. PET. Muf 34. n. 309, Re AU m. Jnf. L T, XI. f. U^

JkAy ïnf. S24* E. aé. Wli.Jt* Pap. 53? T, 2. b. 2. o

Madz* X73*
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plaats heeft, en Linn^üs merkt aan, dat V.

deeze naarde inlandlche Adas-Kapcl, hiervoor ^^^^sï»»

befchreeven, gelykt ; bedaaode het verfchil ten Hoofd.

gfobcftco deele io de Oogjes , die hier flegtsop

de voorfte Wieken zyu.

STUK.

cv.
uEropa,

Indifch.

cvr.
yanirs.

Geel

(IC 5) Nim^Kapel, die de Wieken getand en

bruin heeft met een bleek geelen Band\^ de

vöorfim van onderen^ aan den Grondjleunj

met één OopJe.

Tot deeze Indifche Soort wordt die Surinaam-

fche Geel gebaodeerde Kapel t'huis gebragc,

welke, met haare VeraoderiDg , Fig. 1-4, op

Taf. IX , ia 'c Vierde Deel van S e b a , is af-

gebeeld.

(iCÖ) N'mf.Kapel , die de Wieken getand en

hrüin heeft , de worjlen van onderen geel

met één Oogje wederzyds^ de agterjlen 2^aiid*oogjc,

n^an onderen met drie Stippen^
•

- \.
'

^ In de BofTchen van Sweeden vindt men obk

deeze, doch zeldzaamer dan het bruine Zand*

oogje , zegtL ï N N i^ o s : hebbende alle de Wie*

ken vaiï boven bruin ; de vcorftens naar de

tippen, met een zwart Oogje: van onderen de

voorden geelagtig ros ^ de agterfteo graauw met

i - drie

(ïos) Fapllh Nymphalis AHs dentatis fuscis Fasda lute4^

primoiibus fubtas Bafi Ocello unico. Syfi. Nat, X,

(ïo6) Papilio Nymphalis AÜs dentatis fuscis; primorihus

fizbtus lutefs, Ocello atiiaque unicQ; pofticis lUbtus Pundlis,

fïibus, Syji. Nat. X,



50O Beschryving va»
V.

Afdeel.
XLI.

Hoofd
STUK,

Oranjekleu'

dg.

drie Stippen, die zwartagtig Yzergraauw zyn.

Doktor Sc o PO LI heeft, in Karniolie, dit

Geele gepaard gevonden mee het Bruine Zand-

oogje, waar uit hy dan met reden befluit, dac

baar verfchil in Kleur alleenlyk het Kenmerk
der Sexe zy; zonder dac hy egter bepaalt,

welke men voor het Mannetje ofvoor hec

Wyfje te houden heeft. Het Oogje , op den

bovenkant der voorde Wieken , (laat in deeze

niet in een geele Vlak en heeft den Appel regt

in 't midden. De grootte van beiden was na-

genoeg eveneens ().

,
Onder den naam van Myrtil wordt , door G e»

OFFROY , een dergelyke Kapel befchreeven ,

welke hier ook niet onbekend is, en, wegens

baare grootte, het Zand-Oog genoemd kan wor-

den. Hy geeft 'er de langte van een Duim , de

breedte van twee Duimen aan ; het welk onge-

vaar de grootte is van die van Roes el (f),

door hem aangehaald , welke voorgefteld worde

onderden naam van Oranjekleurige Bofch-Kapel,

met de zwarte Oogjes , behoorende tot de

Eerfte Klaffe der Dag-Kapellen (§) , dat is die

maar vier Pooten , om te loopen , hebben. Ik

heb reeds aangemerkt , dat deeze Kapel , door

LiNNiKüs, ten onregte tot het Hooybeeftje

^^ fcheeo

(^) Entomol. Carniol, pag. 157, 1$%.

; (t) lil. THEILL. Tab. XXXIV. Fig. 7 , t.

('5) Hy zegt wel NAchtvogtlf doch *t is blykbaar, dat hf

^Aivêgel meeat.
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fcheen t'huis gebragt te zyn (*). Ray Doemc. v.

ze , zeer duidclyk , „ Kapel van middelmaati- ^^yu^
55 ge grootte , die de voorde Wieken van bo» Hoofd.

„ ven ten halve ros heeft , met bruine randen, stuk.

„ en de Oogjes ook in 't roffe gedeelte zigt-

„ baar." Zy zyn rondagtig en getand, vaa

boven bruin , van onderen Oranjekleur en bruin

gewolkt. Op de voorden is , van boven , een

hoog geele Vlak , waar in ieder een Oogje

heeft. Het fchynt dat die inlandfche, welke

door Se pp, onder den naam van het Oranje'

kleurig Zandoogje , befchreeven en afgebeeld

is, hier t'huis behoort^ Roes el merkt aan ,

dat zy meer in Boflchagie 9 dan op Velden of

Weiden, aangetroffen wordt.

Zeer verkeerdelyk heeft de Heer Geoffroy Klem

de Negenentwintigfle Plaat van TA d m 1 u a a L '^^^^^'^^Si^

aangehaald op deezeKapel; alzo niet dezelve,

maar een andere , aldaar door deezen Heer is

afgebeeld en befchreeven, die wy bet Kleine

Zandoogje noemen, het welke de eerftgemelde

onder den naam van Amaryllis voorgefteld hadc

(f) , zynde maar ruim een half Duim lang en

omtrent anderhalf Duim breed. Zie hier zyne

befchryving van hetzelve. De

() zie bladz. 276. hier voor. Ook is die aanhaaling , in

«yne Tweede Uitgave van de Fauna Suecka, geheel' v/eg ge-

laten.

("f") Papilio Alis rotundatis fulvis , oris fufcis
, primariisO»

cello duplici , continuo ; fecandsriis duobus parvulis , infra

fusco cinereoque nebulolis, Hi/U ds$ Inf^ inv^ Farh* TOM^

JI. p. 52. N. 40,

I, D££i, XI, Stuk;
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V. De vier Wieken zyn van boven vaal (*J,

^XlT^*
en omringd met een breedcn bruiden zoom. Van

Hoofd* onderen zyn de voorden als van boven , maar
STUK. ^Q ageerden met bruin en Afchgraauw wit ge-

^'''''^'^''^^'' marmerd en gewolkt, De voorden hebben,

Daar den buitenhoek , een langwerpig Oogje

met twee Appelen , of twee Oogjes die in ei-,

kander loopen , en zig wederzyds vertoonen

;

zo wel als de twee kleine Oogjes of Stippen ,

die op bet midden vandeagterfte Wieken liaan»

Hy hadt-een dergelyke Kapel gezien, welke

door hem als eene Verfcheidenheid van deeze

aangemerkt wordt , hebbende drie Stippen op.

de agter-Vleugelen , en op de voorden , in de

vaale eo geeiagrige Plek, flegts een langwerpig

bruine, fchuins geplaatd en niet ge-oogd.

te KuyQtn. ^^ ^^^^ l'A D M I R A A L berigt my , dat de

Rupsjes van 't kleine Zandoogje , door hem op

zyne Negeo-entwintigde Plaat afgebeeld, zo-

danig naar die van het Koe • Vinkje gelyken
,

dat menze bezwaarlyk daarvan kan onderfchei-

den. Evenwel is de verfchillendheid der Kleuren

van de Rupfen, zegt hy, in deeze Soort zeer

groot; dewyl fommigen bleek graauw zyn,

anderen geelagtig vuil groen en eenige wcini.
'

gen zelft tot die van zeer fchoon Spaanfch groea

toe: zonder dat alle deeze verfchillendhedenec-

n^'g

(*) Fauvtt. Dit Woord gebruikt hy tegen het: Lat^nfche
.

Woord fttlvus , dat rosagrig geel en dergelyke Kleuren meer »

ichynt aan te duiden, Zïe de Aanr, biadz, ajo*
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t)ig Kenmerk vao deScxe aan de hand geeveo. V,

In de Kapelitn i$ de vSexe daar aan blykbaar, ^^U.^
dac het Mannetje altoos een dwars loopende Hoofd-

xwarte Vlak op ieder voorfle Wiek heefc , vveK ^"^^^

kein hetWyfje ontbreekt: gelyk zyn Ed. dic^^«^ö^^>-

onderfcheid vertoond heeft in twee vliegende

Kapclkn. De Popjes waren ook , als in de ande-

re Gras-Soorten , korc en dik, en daRupfm

van die Zand Oogje hebben mededeEigcnfchap,

van, tot haaren halven groey gekomen zyndc,

den Winter zonder eeten door te brengen,

OOI vervolgens in 'c Voorjaar geheel uit te

groeijen^ en dan ia de maand July in Kapellea

te veranderen.

Onder de Weftindifche , verhaak hy my, 5arinaam'

deeze Soort vanRupfen ook ontdekt te hebben, oo"/^^^

*

Die van de Atlas Dag-Kapel, hier voor befchree-

ven, hangt de Pop aan de Staart, het onderde

boven, en van een andere gvoote, die bruin

met Snuif kleurige Vlakken is, welke zyn Ed.,

uit dien hoofde, de Surinaamfche Zand -Oog

noemt , leggen de Poppen los en vry ,
gelyker*

wys die van ons Koe-Vinkje. Doch hier valt

aan te merken, dat die Soorten aldaar niet aaa

*t Gras alleen gebonden zyn. De eerflgenocmde

aaft op de Mammée Boomen , en de andere

eet Kool. Ik heb van verfcheide Weftindifche,

by hem, de compleere Veranderingen gezien,

en uit de vertoonde (tukken , hoe hy dezelveci

Jkrygt , blykt bet my genoegzaam ^ dat mea

JL Dx£L. xu ST^is* daar
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V. daar op , zo veel in Menfchelyke Zaaken plaats

xir* ï^^° hebben, vertrouwen mag.

Hoofd*
sm». (107) Nimf-Kapel, die de Wieken getand^

^JJJ\
Oranjekleurig ^ wit en zwart bont beeft ^

Difteivink. de ügterfieu wederzyds met vier Oogjes.

In fchoonheid van Tekening en Kleuren munt

deeze uit onder de inlandfche Kapellen; zodac

Petiver dezelve, metregt, de fierlyke bonte,

vlugge Kapel, Belladonna gemi^md ^ mogt ty-

telen* Die naam, immers, vverdt baar eertyds

gegeven , en derhalve noemt Geoffuoy
haar, ook nog, Belle Dame, dat is Schoone

Vrouw : hoewel wy ze thans gemeenlyk de

Diftelvink, in'tLatyn Carduélis, heeten; 'tzy

om dat de Rups zig meefl op de Diflelen ont-

houdt ; 't zy om dat de Kleur eenigermaace

Daar die der Distelvinken of Putters zweemt.
* Op allerley foort van Diflelen en Doornen,

zelfs op de Gezegende Diftel, wordt de Rups

gevonden; ja op deKliffebladen trefc men de»

zelve ooR fomtyds aan. Hier in komen zy over-

een met de meefte gedoomde Rupfen , die op

Bran-

(107) PaplUo Nympbalis Alis dentatis falvis, a!bo nigro»

' que variegatis 5 pofticis utrinqiie Ocellis quatuor. Sy/i Nat^

X» Belladona. Faun. Suec. 77S, MouFF. Inf. 169. T. lOt*

f. 1,1. ALB. Inf, T. $6, PET. M^i^ 3 5. N. 32^. ME*

KlAN. Eur, IIL T, I5. RAJ. Inf. II2. N. I3. R E«

AUM. Inf. I. T. 2<J. f. II, 12, Goed. Inf, Iir. T. A.

WlLK. Pap.j^. T. I a j. LIST Goed. f.5. «. iCoEj^

inf. L Pap, u T, 10, B Ju A N K. Irf. Tp J. f, A-C*



Bfandenetclcn en dergelykc Kruiden , welke V.

cenigermaacc ftekelig zyn, haar Aas zoeken, ^y^^f^^*

Men kan zig over de voorzorg der Natuur, Hooko.

in deeze Rupfcn dus tegen befchadiging te wa- stuk.

penen, niec genoeg verwonderen. De Gele- 'f^^^^'*"^*

dingen vertooneo zig zeer duidelyk in de Rups

van de Diflelvink- Kapel, die zelden over de

anderhalf Duim lang wordr^ Zy is zwart en

geel van Kleur , mee Afchgraauwe Ringetjes

daar tuflchen , waar op de Doornen ftaan, die

getakt en taamelyk lang zyn. In fommigeRup-

fen van deeze Soort, evenwel, heefc het zware

zodanig de overhand , dat zig in hetzelve maar

fmall^ geele Streepjes, oveilangs het Lyf , ver*

tconen. De Kop en Pooten , welke deeze Rups

zestien heeft, zyn bruin of graauw.

Niet minder verfchil van Kleur heeft plaats ^^ fo?.

iïi derzelver Poppen , waar van eenigen wel

helder bruin zyn , met graauwagcige Strec-

pen en Gouden Stippen verlierd, maar anderen

volkomen Goudgeel j ja even als of zy met gtfla.

gen Goud overtoogen en gebruineerd waren.Meo

vindc 'er ook die ten deele zodanig, ten deele

bruin zyn. Haargeftalte is , meer of min 5 naar

die van de Aurelia of Gouden Vlinder , hier

voor op Plaat LXXXV. Fig. i, afgebeeld,

gelykende , en zy komen daar in met die der

Gras-Kapellen overeen , dat mecze aan hec

Staart-eod' hangende vindc, even als die der an*

dere gedoomde Rupfen.

Wat de Kapel aangaat 1 deeze heefc de Wie*

K DEEL. XI. STUK* V ken
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V. ken een weinig hoekig en getand. Op dcrzeU

^^yfT' ver zwarte Grondkleur, van boven, zyn aan
'

Hoofd- den buitenkant, of naarde tip toe, eenige wit*

STUK.
j;e^ gQ aan deo binnenkant Oranjekleurige Vlaic-

üs/teivink^ ken, in de voorfte^ en op de ageerde Wiekea

,
vaale Vlakken , niet blaauwe Stippen aan *t end.

Het Lyf en-de Groadlteun der Wieken is van

boven vuil geeL Die zelfde Kleur heerfcht op

de Wieken 3 aan den onderkant ; doch de ag*

terflen zyn aldaar Netswyze geaderd en flerlyk

geoogd; de voorRen keurlyk gemarmerd met

wit , zwart , Roozekleur en Kerfenrood : zo

dat de onderkant in fraaybeid uitmunt by de

bovenfle.

VolgensR E A ü M ü R behooren deeze Kapel.

len toe de Tweede Kluile, om dac zy maar vier

Pooten hebben , raaakende de twee voorftea

als een foorc van Borfteltjes of Sta^rqes, die

t ziebladz.
|jy jgj^ jj^p ^qqj. ujtfieeken f. Volgens Roe.

s E L, die de Dag Kapellen alleenïyk in vier. en

2:espootige onderfcheidt , komen zy met de

Gras.Kapellen ineen zelfde Klalle. Geoffrot
maakt van de vierpootigen zyn eerfle Familie,

waar van de eer (te Afdeeling de Dag-Kapel-

- len bevat, die van Gedoomde Rupfen komen

,

en de Wieken hoekig hebben; de tweede de

zodanigen met ronde Wieken , en de derde die

van ongedoornde Rupfen afkomftig zyn , mee

de Voorpooten kort; gclyk de Gras-^Kapellen.

fee Konings-Mantel, hec Paauw-Oog, de Au-

relia's, Nommer-Kapcl en Diftelvink, behoo*

ren
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ten tot zyn eerde; de Parlemoer-Kapellen cd V^

Bontemantekjcs toe zyne tweede Afdeeling. ^y?}^^*

X^iNMiEüs merkt aan, dat de Verdeeling der Höofo-

Kapellen in vier- en zespootige niet gemakke. r^y^^,^\

lyk plaats kan hebben omtrent de genen, die

men in Laadjes befchouwt ,cn inzonderheid uit-

heemfche, aan v/elken dikwils de Pooten ge*

heel of ten deele ontbreeken. Ook is het klaar^

dat die van zyn laatfte Afdeeling , de Gras-Ka-

pellen naamclyk, als een middelrang, tuflcheü

de vier- en zespoocigen , uitmaaken.

Öe Diflel Kapel onthoud: zig niet alleen iti

ons Wereldsdeel, maar mooglyk overal waaf

Dillelen en Doornen of dergelyke Kruiden zyn.

Men vindt de gewoone aan de Kaap , in Afrika^

en ik heb Nieuw Jorkse gezien , welker ge-

daante veel overeenkomft met de Europifcherl

heeft. Daar te Lande is nog een Soort die wat

meer van de onze verfchilt; doordien zy^ vaü

onderen, groote Oogen heeft.

(108) Nimf-Kapel, die de Wiekefi gekarteld , cvitn

van boven en van onderen zwart heeft ,
^'P^^'^*

de agterjlen op 't midden Oranjekleur ^

met zeven Oogjes.

Deezc Indifche , die zig , zo wel als de vol-

gende , in 't Kabinet der Koningin van Sweedea

bevondt , heeft op de voorfte Wieken een wit-

tea

(lOs) FapiliO Nympkalh Alis creriatis mgm cóncoloribus 3;

pofticis Disco fuWis Ocellis feprem, U* L. U» Sy/l,J\'^h J^^

l.DEEi-. XI. SlüK. V 2
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V. ten Band, uit zeven Vlakken benainde; op d^

^^XlT' ^S^^^^''^ zeven ovaale Vlakken , die zwart zyn

Hoofd- met een witten Oogappel, binnen den agtcrften

«^"^V rand.

cix. (109) Nimf-Kapel, die de Wieken gekarteld

beejt^ de voorjten hrmnagtig met eengee-

len Band , de agterjten van boven met zes

Oogjes.

Van deeze syn de Oogjes, binnen den agter-

flen randj aan elkander gefcha^eld.

et. (lïo) Nimf-Kapel, die de JVieken eerdgermaa^

BuiiTche •
te getana en van oiuleren graauw heeft ^

IVeeriehyR.
, ^^^^ ^^^ qjQitt^n afgebroken Band aan beide

zyden ; de agterjten van boven met één

Oogje.

Aan deeze, die wy de Duitfche Wecrfchya

tioemen, geeft men, in 'c Latyn, den naam

van Regefiboog'Kapel , wegens de verandering

van haare Kleur , die tot verwondering ftrekt

voorden aanfchouwer; hoewel men thans on-

derftelt , dat de oorzaak daar van geheel na-

luurlyk en gemakkelyk te begrypen is. Be-

hal-

(löf) Papilio Nymphalls Al is crenatis ; Primoribus fasces*

r-entibus Fascia flavd ,
pofticis lupra Ocellis fex. M. L. U.

Syft^ Nat. X\

(lio) Papilh Nymphalis Alis fubdentatis fubtus grifeis ; Fas-

fia utrinque alb^ interrupta ; Pofticis fiipra unioccllatis. Syjf,

Nat. X, Papilio Iris RICHTER. Muf. 335. RORS. In/. 5,

%. ^2» Raj, In/. 12^. N. a. WiLK, rap. 63. T. I a 2«
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halve de breede wicte Banden, die de'Wieken V.

wederzyds üoorloopen, de ÜraDJekleprige Oo^ ^^^
gep van binnen met zware ,eB. veelerky aridere Hoofex-

tekenicg, zo aan den onder- als aaq d^n boven- ^^'"'^*

kant, hcefc decze Kapel die byzonders-f é^t^e i~^Jr/c/?xn.^

bovenfte Oppervlakte der Wieken zig- geheel

' anders vertoont , naar dat men die tegen 't Licht

befchouwt, ]a Ibmtyds de eene Wiek donker

graauw; de andere van het ifchoonüc flemels-^

blaauw. Indien inen zig binoeoshuls met do

Rug naar het Venfier keert, en houdt de, Kapel,

fchuins, met den Kop naar ^ig toe, dan ver*

toont zy zig geheel blaauw ; dpcH, de Kapel

andersom houdende , gchtcl bruin , en dit heeft

ook plaats, als men zig omdraait naar het Licht;

wanneer alleenlyk de Kkuren veeJ jcytBdig(^T

zyn (*). Regt nederw^ards, en. nk?i fchuins,

daar op kykende , is de Kleur Furperagtig'of Vio.

Iet, en, deKapd vaji de;zyde befctouwende,

de eene Wiek blaauw , d^ andere bruinv Men
heeft ontdekt, dat de Pluimpjes of Schübbetjes

der Wieken ten deele blasuw, tend;eelegraau,w^

zyn, en beurtlings op ry^Q zQdanig tegen el;

kander op gepjpatft , dat ^in de eene houding

CD ftand zig alleenlyk de blaaiiwe, in di^acde»:

,,(*) L E D E R jv[ u JLX E R zcgt , dat ^ écht ztg rnaar het

• V^nfter om te draaijen. , teiwyl p^en de papei ir et.den Kop

«aar zig toe blyft honden, het blaauw in- bruin verandert»

doch 't is blykbaar, dat zu ks tégen zyn eigen vcriJaaring

van dit Verfchynzel üxyd(m'-icm/' 2ie jt)//u/: Alcroscpp, q^

li9. T. XLIX.
.

•; .:.,, o V \:- l'; , ; : , .
'

.
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V. re alleenlyk de graauwe, vertoonen kunnen

j

^YfT^* maakedde , wanneer menze regt van boven
3,

HooFD-^ heiden tegelykziet, doorhaare mengeling eea
STUK, Purper*gIoed,

frCwféy^. In fommigen van deeze Kapellen , egter , is

het Henielsblaauw overvloediger en hec bruin

graauw of bleeker ; in fommigen ontbreekt het

Hemelsblaauvv t'eenemaal; hoedanigen Roe.

^, SE f. gehad heeft; doch diezyn, zo hy aan-

merkt, by uitftek zeldzaam en verdienen den

naam van Papilion Cbangeant of SchUlermgel^

, nóch ook dien van WeerfchyOrKapel , niet.

Het Blaauw , dat zy hebben, is in eenigen

Paarfchagtig en donker, doch in anderen zo

hoog en ïchoon, dat geen Ultramaryn dienen

kan, om *t zelve af ie maaien. In de overige

tekening der Wieken heeft ook een aann^erke-^

lyk verfchil plaats.

Wegens cje kortheid der voorftê Pooten fehyn^

deeze veeleer te behooren tot de Gras-Kapel.

Jen, dan tot die van Gedoomde Rupfen ko*

rnen , enGfiOFFROY betrektze tot de Derde

Afdeeling van zyn IVeede Familie der Dag.

Kapellen, welke de Zespootigen bevat, en

düs ZOU deeze de Eerfte zyn van de Argus- Ka^

/ pellen. Hy geeft 'er den naam aan van k Mars^

doch maar één daar van was in een Tuin te Pa-

tys gevangen en hem. niet dan befchadigd toe-

gefchikt. InKarniolie, zegt Doktor ScopoLi,

komen deeze Weerfchyn-^Kapellen , by Zomer,

Öilfwils vQQr. De Heer Foesi^aol hceftze

ook
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ook in Engeland en elders waargenomen. Men V,

meent dac de Rups zig, in Duitfchland , op de xlI'l^

Eiken onthoude» Hoofd*
STUK*

ONGE-OOGDE NIMF-
KAPELLEN.

(iii) Nim^-KapeU die de Wkkin gelanden cxt.

bruin ^ met "witte Banden en Polakken ^mmweeg-

van onderen op den geelen grond voit ge.
^'*

'
^^

'

hanóeerd en met hlaaunzagtige Plekken

heeft.

Deeze fchoone Kapel voert den naam van de

Nimweegfche, om dac zy io onze Provinciën,

zo het fchynt, toe nog toe nergens, dan om-

ftreeks Nymegen , is gevonden. D\e foorc vaa

Popelieren , evenwel , de Ratelaar genaamd
,

welke in de Noordelyke deelen van Europa

^emeener is dan de witte of Abeel- en zwarte

Fopeliere Boomen , groeit ook in hec Haagfche

Bofch 5 en elders in de Nederlanden. Op de«

•zelve onthoudt zig en aafl de Rups in Sweeden,

volgens de Waarneeming van den Heer Clerx,

doch zeldzaam , en Roes el heeft 'er , in

Duitfchland, ook maar eenigen gevangen , zon-

der de Verandering te kunnen ontdekken.

De

(xir) Papilio NympLalis Alis dentat's fusds, albo fasciatis

maculatisque ; fubtus iutels, albo fasciatis; niacuUs cceriües»

centibus. Raj. Inf izj, N. 3. üddm. Dijf, 54. f. jf;

C1.ERCK;- ^^. SrockLiJSi* p. 27S. T 7. Rqes. /12,/;

111 T. 33. f. lyZ'



3^^ ^Beschryving van
V. De laatftgemelde Autheur is , buiten twyfd,

^Xhf^'
ce voorbaarig gewceft mcc onbefchroomdelyk

Hoofd, vaft te ftelleo ,dac alle Kapellen ,dic maar vier

sTuic* Pooten gebruiken om te loopen , van Gedcorp-

K!'^^'^''deRupfen voonkomen (^)/ Wy hebben reeds

t f>'az, 27^,g£2rien f 3 hoe 'er een geheele Bende van Gras-

De K.i^t5s. Kapellen is , welke de voorde Pooten kort

»

zonder Kiaauwtjes en dus maar als Handen

hebben 5 om iets aan te vatten; wier Rupfen

kaal en oogedoornd zyn. Tot deeze Bende zou

de Nimweegiche Kapel moeren t' huis gebragc

worden , en , volgens de VVaarneeming van ge.

dageen Sweed, heeft de Rups wel eenige Knob-

beltjes 5 doch men kanze niet Gedoomd noe-

men ; hoewel de Pop zig aan de Bladen op.

hangt 5 met de Staart om hoog , even als die

der Aurelia's of Gouden Vlinders, hee Paauw-

Oog, en ook die van veele Gras-Kapellen.

pc Pop. De Kleur van de Rups is licht graauvv , mee

de Voorpooten en Kop bruinagtig , de Agter-

pooten groen. Zy hadc zig reeds , tot de Veran.

dering, aan een Blad opgehangen , het welk

zig aan de kanten omkromde, toe befchuttïng,

zo het fcheen , van de Pop , die zo week en Ge-

leyag*

(*) InJcn.BeluJi. III. Theill. pag. 204. Alwaar Roe-

se l zegt. Gelykerw'vs , nu , dergelyke Kapellen in haare

Kiipfen gedake, met Doorriagtige Borftels , of Stekels met

ipiile Zy takken, bezet zyn^ zo moeten ook de geqen, die

ik nu gaa befcliryvea [te vrQtt^ti deeze NImvveegfche, het

Ibiuhi en gcclc Z:\iidoog , (tnuj ;vaii zulke Do^in-Rupfea

fiiOitkomea,
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levagtig is van zelfftandighcid ^ dac het af- V.

drukzel daar in b!yfc ftaan van de Adertjes van xLL^
het Blad , waar zy tegen aan hangt , en , lang bly. Hoofd.

vende leggen, komt 'er niet dan eengebrekke-^.^^J^y^^

lyke of zelfs m 't geheel geene Kapel uit voorts -^^-^M

De Kleur van de Pop is bleek bruin met zwar*

te Knobbeltjes , en de Kapel kwam den agtciea*

den Dag te voorfchyn.

Het is de groocfte der Europifche Dag. Ka-

pellen, die toe nog toe bekend zyn , als beflaan-

de omtrent vier Duim in breedte en anderhalf

Duim in langte. Van boven is de Grondkleur

graauw, met een Band van wiite Vlakken en

een zwarten zoom , opgefierd met half-Maant-

jes , waar van de buitenften blaauwagtig , de

binnenftên Oranjekleurig zyn. De Grondkleur

van onderen is meeft Oran'je , met vt'itte Vlak-

keu , doch blaauw en zwart gezoomd y en , zo

wel als van boven , met blaauwagtige Adertjes

doorreegen : doch naar het Lyf toe bleek blaauw.

Deeze mengeling zet de Kapel een oogemeene

deftjgheid en üeraad by : maar men vindtze niec

allen even fchoon. Die, welke in Fig. 25 en

26, op de twaalfde Tafel in 't Vierde Deel van

Séb A is afgebeeld5fchynt my in tekening mer*

kelyk te verfchillen.

Ik weet niet, waar ik beter, dan alhier, zal KonmgmKe

plaats geeven aao de befchryving van die öu.pl.^
^^ V

gemeen fierlyke Chineefche, welke my tot het^^^^^^'

maaken van de Afbeelding PL, LXXXIX. Fig.

4, geleend is door deö Heer Anthon y \Am



314 Beschrtvinö van
V.

AïDEF.L.

XLf.
llooFn-

sxük:.

Renselaar, die dezelve in zyne Verzame^

ling bezit. De wonderbaare fchoonheid der

Tekening van onderen doet my *er, in verge-

lyking met de volgende, den naam aan geevea

van Kooingione Tabbaard. Een zeer puntig

getande zoom, van zwart en wit, gelyfc dat

men zïczac of a la grecque noemt, maakt den

buitenften omtrek der vier Vleugelen uit. Daar

binnen 5 en evenwydig aan denzelven, loopt een

Band van langwerpige Oogjes en dubbelde Stip-

pen , ook zwart en wit , aan weJerzyden van

welken de Grond geel is. Een sndere Band,

daar binnen ,. met ecnige zwarte Stippen en

Streepjes gezoprnd, is zeer bleek geel, en be-

fluit een ruimte, ter wederzyden van het Lyf,

die zeer zagt met rood gekleurd is. Hier door

loopen nog bleek geele Banden , met zwarte

Streepen , die de aartigheid der onderde Op-

pervlakte voltooijen. De bovenfte praalt met

een heerlyke Oranjekleur in *c midden , die

meer dan de helft beflaat^ met groote zwarte

Stippen naar agterqn , op de onderfte Wieken ,

zynde het overige zwartagtig of donker graauw

,

met een witte tekening , en aldaar is de Kapel

,

op dergelyke manier als van onderen , langs

den geheelcn omtrek gezoomd.

,Antiopa,

M«nteU

(112) Nimf. Kapel, die de Wieken hoekig

in z^art beeft ^ met een <vöitten rand.

Uir

^
(ixi^ ^ff^f N^^phalis Ali$ angulatis nigm limbo albidd»
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Uit deeze Kenmerken zou men niet ligt de v.

fchoonheid opmaakcn van deeze Kapel en nog Apdkeu

minder uit den bynaam van Morio , of Moor , Hoopd-

die 'er ce vcoren aan gegeven was. Doktor stuk.

S co PO LI merkt met reden aan, dat zy, va^^^'^^'S^'

verre befchouwd zyode , zig wel geheel zwart

vertoont , doch niet van naby , wanneer de

Kleur is als die van Kruidnagelen , maar wat

donkerer. In 't Voorjaar herom vliegende , zegt

hy , heeft zy alcoos een witten rand, doch op

andere tyden dikwils Ifabelle-Kleur , en bewaard

zynde wordt de r^nd fomtyds wit, die te voo-

ren zodaciig niet was ; ook is dezelve dikwils

met bruine Vlakjes geftippeld (*)» In de my-

Ben , dic^ reeds eenige Jaaren oud zyn, vertoo-

Ben de Wieken zig Fluweclagtig KofFykleur^

met een zwarten Band, die blaauw gevlakt is

,

daar om heen, en aan den omtrek een bree-

den geelagtigen zoom^ met bruine Stipjes ge-

fprenkeld : waar uit blykt , dat men de bovenfte

Oppervlakte eenigermaate by die van een Ko-

nings Mantel of Tabbaard, die weleer Purper

plagt te zyn met Hermelyn geboord, kan ver-

gelyken. Het is ópmerkelyk dat de Schubbet-

jiesof Pluimpjes, op de Wieken van de Kapel,

Karmynrood.^,:.blaauw, paarfch of violet eu:

:
-y' '•'.

: n .1 geel .

S%/},^ Nat. X, Morlo. FaunSuec, 772. JONST. Tn/. T. 9,

éc. II. WlLK pap. 58. T, 2. a. 10. RaJ. Tnf, ijj. 1^6^

ROK.S. In/. 1. p. I. T. I. DE GeèR« /«ƒ. I, T. m.U
«•9.
(*) EniomL Carniol. p. 142,

I. D££L, JLL STUK« .



Si6 Beschryving van

STÜK.

ManuU
^c Rups.

V. geel zyn , wanneer menze mee het Mikroskoop
AFOEEL. befchouwt. De onderde Oppervlakte der Wie-

Hoofd- keo is zwartagtig graauw en wit gerand , zon-

der eenige fierlykheid.

. De Rups van de Konings Mantel is van ge*

woone figuur , met zeftien Pooten , hebbende

het Lyf zwart , met een menigte van witte

Stipjes en korte gryze Haairtjes, die als rin-

getjes overdwars maaken, Het gene haar by^

zooder doet uitmunten , zyn agt groote donker

Oranjekleurige of rofle Vlakken , op de agt

BiiddeUle Ringen van het Lyf, die in een ge-

heel zwarte Band ftaan, welke over de Rug

langs heen loopt. Op ieder Ring, behalve den

veorften3 ftaan zeven lange zwarte E?oornenf

die in deeze Rups geen zytakken hebben»

zynde alleenlyk met eene Haairigheid bezet.

Zy hebben de Vleezige Pooten ook geelagtig

rood , en van onderen^ gewapend met eea

bykans vollen cirkel of kring van Haakjes. Ia

de Poppen ftraalt die hoekige en puntige ge-

daante , welke aan de Poppen der Aurelia's en

anderen zulk een zeldzaame figuur geeft , dat

het bovenfte byna naar den Kop van een Kat-

Uil gelykt , byzonder door: te meer, dewyl

zy zeer fterk geneufd en gehoornd zyn.

De Heer de Geer zegt, dat het de groots

fte Gedoomde Rupfen zyn in Sweeden ; hebben^»

de de langte van over de twintig Lynen of ééa

en twee derde Duims,en een taamelyke dikte»

In 't laaft van Juuj ziec men aldaar, dikwils,

d^
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de Wilgebocmen krielen van zodanige Rupfen^, V.

die 'er in gezelligheid leeven , en zeer vraadg ^lT^
zyn (*)• Roes EL vondc 'er in Duitfchlandj Hoofd».

fomtyds^ wel vyfcig by elkander , op allerley
^'^^^*

foort van Wilgen, en de Eycjes worden ook yjfZ'teC

by troppen ^ op de Blaaden gelegd. Dewyl die

Boomen , in onze Provinciën , zo gemeen zyn ,

zou men zigj met regt^kunoen verwonderen ,

hoe hetbykomtjdat men de Kapellen zo zeld*

zaam vindt : want de vernieling der Poppen

door de Boor-Wefpen zyn zy alom onderhevig.

Mooglyk is *er iets in onze Landsgefteldheid

dat haar niet behaagt. Wi lkes getuigt, dat

de Konings Mantel,die hy^fte Willow^ Butterfly

,

dat is de Wilgen-Kapel noemt , zeer zeldzaam

is, in Engeland. Linn^eus geeft haar, in

Sweeden, de Berkeboomen tot haar voornaara»

ÜQ woonplaats (f). De Heer Kalm heeftze

ook in Noord-Amerika gevonden.

Indien de naam van Bonte Mantels of Man javaanfche

teltjes niet aan geheel andere Kapellen gegeven lxsxix.

werde, gc^yk wy vervolgens zien zullen; zou^'^
^'

ik die fchoone en zeldzaame , welke den Heer

l'Admiraal van Batavia is toegezonden, met

regt Bonte Mantel kunnen tytelen j doch ik

geef

(*) On volt fbuvent les Saules Sc les Ozïers tout remplis

êe grandes Chenilles , &c. Je vis des Oziers peuples de ces

Chenilles, qui n'avolenr prefque plus de feuilles dercfte;car

clles mangent beaucoup : cUes y étolent par centaines. p*3o^.

et) Habitat in lietuia frequentiiïimus. Larva folas Betulas

fiditat. Faun. Suec, £d. 11, p ^7*"

U D£ëL XI. STUIC.
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V. geef 'er thans den naam aao van Javaanfché

^XlT^
Konings • Mantel. • Zy is in Fig. 5 , op PL.

Hoofd. LXXXIX, naar 't leven afgebeeld, gelyk zy

zig op de bovenzyde vertoont. De voorde

Wieken zyn, ten grootften deele, zwartagtig

of donker graauw, met witte Vlakken > en ee-

nig Hemelfchblaauw aan de kant; naar 't Lyf

toe rofagtig geel geplekt : de agterfte aan den

omtrek graauvir , in 'c midden witte Plekken

hebbende , die agterwaards geel worden , met

v^itte Stippen , waar mede de geheele omtrek

op een twee- of drie-dubbele ry
, gezoomd is.

De tekening, die van onderen doorblinkt, i$

in 'c algemeen 9 zo wel als de Grondkleur ^

veel bleeker , doch ongelyk fterker aan den

rand ; alwaar een dubbele ry van witte half-

Maantjes den geheelea omtrek fierlyk doet uit-

munten.

cxTii. C^^S) Nimf- Kapel 5 rfzV de Wieken hoekig en

Croote Au* Viiurkieung beojt^met zwarte Vlakken^

'® **
ie voorPen y van boven ^ met vier zwarte

Stippen»

De Latynfche bynaam , Polycbloros , is ont-

leeod

fil|) JPdpilio Nymphatis Alis anguhtis fuivis riigrö macii-

istis, piimoribus fupra punflis quacaor iiigris. Faun, Suec» -]-]%»

AJLDK. Inf,z^6^ f. 7. Merian Eur^ II. T. 2. G O E D. In/l

I. T. 77. ALB. In/i, T. 5 5» L 1 S T. G o E D. V. f. im

F R I s C H /«/; 6. t. 3- P E T. Muf, 34. n. 315. R E A u M.

/»/ I. T. 2;. f. 2. RAj. Irf. II8, n. 2, ROES, Inf. U
' pap. I« t, 1. W I l,Ki pap, 5^. T. 3. a ;;
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leeod van AlorovandOs , die zekerlyk , V,

evcDwel , daar mede een andere Kapel , en ^^vf
?^

uiooglyk de Nimweegfche bedoeld heeft; alzo Hoofde

die veel wit heeft, dat in deeze geheel ont- ^"^^^

breekt , en de Veelkleurigheid daar in ongelyk ^^'^J'

^"^^

meer doordraait. De roodagtig geele Grond-

kleur der Wieken, aan de bovenkant, doet *cr,

op fommige plaatfen der Nederlanden , den naam

van Gouden Vlinder aan geeven. By de Liefheb*

1bers is deeze Kapel onder den naam van de

Groote Aurelia bekend , die men wil dat van

de Popjes der Kleine, welke fomryds geheel

verguld zyn , zou afRomen. Aurelia is de alge»

meene Latynfche naam der Poppen *. De En* ^ zie Blad**

gelfchen noemen deeze de Groote Schildpad-^
^*

Schulp Kapel, wegens de zwarte Vlakken die

de Wieken 5 op de roodagtig geele Grondkicur,

verfieren , en de Franfchen la Grande Tortue ,

dat is , de groote Schildpad,

De Rups, die, iu volwaiTcnheid , de langteoe Kup^

van ongevaar anderhalf Duim heeft, is zwart

van Grondkleur, met geele Streepen en rondom

bezet met geele getakte Doornen , die groot

en zigtbaar zyo. Zy onthoudt zig op de Ypen-

-en Kerfe- , ja fomtyds ook op de Peeren- en

Wügeboooucns zoo dat zy zeer onverfchillig

fchynt te zyn van fmaak. De jonge Rupsjes

leeven eerft , eenigen tyd , in gezelligheid j

doch verfpreidcn zig , naderhand , over dea

geheelen Boom. Haar Verandering in een hoe-

kige hangende Pop, die 'm Fig. i. op Plaal



3M Beschrï'vinc van

STüK.
Grpoie Au-

Bbdz.
71, enz.

V. LXXXV afgebeeld is ,gefchiedt als vooren is

^XLr befchreeveo *^ De Kleur van deeze Poppen is

Hoofd, geelagtig vaal. Sommigen munten uit door zes

Zilverkleurige Stippen, op twee ryën , onder

het Mora-Aangezigt , dac zy vertoonen
, ge*

plaatft : anderen hebben aldaar vier Stippen als

van Goud , en eenige weinigen in 't geheel niets,

dan eenige donkere Stippen.

De Kapel is Vuurkleurig (*) op de bovenkant

der Wieken ^ die aan den voorden rand geel

,

ca in den overigen omtrek zwart gezoomd zyn,

met blaauwe Vlakken , welke zig meefl: op de

agterfte Wieken vertoonen. De voorften zyn

met eenige zwarte Vlakken gerekend. De on*

derkant van de Kapel is graauw bruin, naar

den omtrek toe geelagtig , en aldaar met een

blaauwe Streep gezoomd : het Lyf ook van

onderen graauw, van boven geelhaairig.

De Poppen van de groote Aurelia of Gouden

Vlinder vindt men doorgaans hangen aan de

Schuttingen en Muuren der Tuinen , of ook aan

de

(*) Doktor ScOPoLï noemt die Kleur Se'-'orsHgtig (Cer*

tieinus)^ als naar de Kleur van de Kina, gemeenlyk Cortex

genaamd, gelykende; doch ik heb die BUl nooit van zulk

«en hooge Kleur gezien , als dezelve doorgaans is in deeze

Kapellen, komende dikwils naby aan een geel Saffraanag-

tigc of Oranjekleur; gclyk Roes EL ook dezelve O rAn/e^

fW noemt, maar erkent, dat zy in fbmmigen donkcrer, in

andere hclderer is. ByLiNNMVS wordt de Kleur der Au-

xelia's en die der Paauw-Oogen, beiden , met het wooid fulvu»

aangcweczen : doch zy verfchillen grootelyks van elkander ,

sds iede«e«n bekoid is. Zie bladz, s8®«
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STUK.

Grootê

de takken van Boomen, zodanig, dac zy ecni- ^*

germaate voor den Regen befcbuc zyn. Derzel- ^^^^
ver aartigheid niet zo zeer, als de verwagting HoofsU

om 'er ccn fchoone Kapel iiic voorc te teelen,

doet de Liefhebbers deeze Poppen dikwils rlie-

de neemen; maar zy Vinden zig dikwils in liun-

ne verwagtinge te leur gefield , aangezien "èr

niet yickonit dan kleine Vliegjes, De Veran*

deriog gaat in dee2Se Soort vry fchielyk toe,

gelyk in de meeile Dag-Kapelien. In veertien

Dagen tyds, na dat de Rups een Pop geworden

i«, komt, zoo dezelve niet met Eytjes van

Boor*Wespen is bezet geweeit ,' de Kapel te

voorfchyn,

(114) Nimf-Kapel, die de Wiekin hoekig en cxiv.

Vuurkleurig beeft ^ met zwarte Vlakken^ K^iinT.

d$ voorjlen van boven met drie zw arte
^'^^^^^^-^

Stippen,

Zo weinig verfchil is 'er in de Kleur van dè

Groote en Kleine Aurelia , dat de Kenmer-

ken^ ivelke LïNNiEüs opgeeft, alleen hcc

önderfcheid hebbeo van vier of drie zwarte

Stip.

f114) Pap^U'j Nympb'éïrs Alis angiilads iHjiIvls nigro-mii-

culatls, primcslbus fupra punétis tribus nigrls. Faun^ Susa»

774. MOUFF. /«/, ïoi. f. 5,^. Bradl. Nat. T. 27. £ a^

Goed. /«ƒ.1. T ai, Merian. Eur.i. T, 44. List. Goed»

3. f. a ALB. Inf. T, 4. $1. BLANK. /«/. 13. T. i. f- L.-QI

SrWAMM. BibI, T, 3^. £ 12. B.AJ. In/, ui, N. i. JR^EAtJivi

Jnf. L T. 26. f. <JW* RoBERT. Icon, T. $. EOIS. In/» ij

IfSLp. i T. 4. HOIFN. JPi^. 1, f. 16. WitK, ?ap! |#. f, si'

3. Fi^. /«ƒ.

*, deijl. xr, JTUK, ^
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H00FI>

Klelm

V. Scippeo, gelyk zyn Ed. de rondagtige zwarte

^XLL^ Viakjes gelieft te noemen, op de voorfte Wieken.

Aüergemakkelykft is derze Sootc , van de voor-

gaande 5 te onderfcheideo door de kleiner;

hoewel zy nog de breedte van twee Duimen
heeft: want de grootte der Oppervlakten 5 vao

de Kleine en Groote, (laat tot elkander om*

trent als twee toe drie. Htar Kleur komt,

bovendiejD, een v^eiüig nader aan Oranje, en

zy heeft, op de voorite Wieken, naby de

tip, eea witte Vlak, die men niet ia de voor*

gaande viodc. Van boven , by het Lyf , zyn

de ageerde Wieken bruiqer, en van onderen

verfchik de tekening vao het Graauw eeniger-

maate : doch de Zoom is nagenoeg eveneens.

De Rups verfchik minder door de Kleur,

dan door haar Woonplaats, van die der Groo*

te Gouden Vlinder. Zy heeft , overlangs

,

be^^t om beurt , een donkergroene Streep met

bruine Sdppekjes , ca een bruine Streep met

groene Stippeitjes : onthoudende zig menigvul*

dig op de groote Erandenetelen ; zo dat decze

Kapellen , ia ons Land, mooglyk wel de ge-

meenden zyn. Zy vliegen overal op allerley

Bloemen , en niettemin leggen zy de Eytjes

wederom op dat veragtelyke Kruid, alwaar de

Rupfen, nog jong zynde, ook eenigen tyd in

gezelligheid leeven. De Poppen zyn, gemeen-

lyk , in *t geheel of ten deele verguld , als ge-

zegd is, en de Kapel wordt, van de Engel-

fchenen Franfchen , dekldae Schildpadkleurige
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gecyteld. Skpp heeft 'er een zeer naaukeuri- V.

ge Afoeelding en bcfchiyving vaa aan 't lichc ^XLI^
gegeven. Huofö-

êtüjc.

(lïj) Nimf'Kapel ydie de JFieken gehakkeld 'en piv,

Vuurkleufig rood iieejt ^ rsiet zwarte Vlak* Geiiakkdcfé

ken ; de^ agierjien^ van cfidercn, met een
^^^''^^'-^^^

witte C geukerJ.

De gthakkelde Vlerken cndcrfcheiden deeze

Aurelia ruim zo veel van de anderen , als de

iaatllgemelde tckeoing, die vao foromigcn eea

Gamma of GrieldchcG geooeiiid wordt^ doch

geDocgzaani gelykt caar eeo Düicfche C. De-

2elve inunc, door haare vvitheid, öerlyk uit op

hciGraaawc van den onderkaou Is 'cFranfch

worde, deswegen , deeze Kapel CcmmaofRo'^

lert Ie Diable; 'm \ Engelfch tbe Comma Buu

terfiyy geheetea : aangezien hes zig fomcyds

als een Comma vertoont. .De bover.kaoE der

Wieken is oagenoeg als in de kleine Aureh'a j

doch met meer Stippeo/en witagtig bruine lü

plaats van zwarce Zoonieo , in welken het

Elaauw geheel ootbreekta Bovendien is Èyook

wat kleiner.

(115) P^p'M» Nymphalis Alis angiilatis fuim nigro^ma*

.culatis/ poftlcis, fubuis,. C aibo nsitatis, Fau^i, Suec. 77^*

[Oü3?F. /«/. 103. t. %, PmsGH. />«/ïV.T.-f ALDB../»/, T«

'<^^, f, 3,4- PvSAUM. Inf, 1. T. 27. f. 9, lO* RaJ. InJ.

\%, N. 3, DF, GEER. ïnf. I. T. 2®. f. 9, lo. ROB. hon.

23. Roe». /«/; I. Tip. i. T. 5. Meüian. Eur. i. T. 144

f.
159. "WlLK. Pap. S7. T, j a <. Alb. /«/; T, 4, f, |i

I. D£&L il. STUK. X 2



V* De Rupj is ^ wegens de zonderlinge fchik.

ArDERi> j.jj3g haarer Kleuren , van RaAUMna getyteld

Hoofd ^^ Bedaude ; als of haar KIccding eenigermaace

stuk:, ^^^x die van een genaan telde Roedraager of
Pe Riip», p^d^j geleek. Zy heefc de Rug aan 't voör-

eod geel, aan 'c agter-^eDd wit, en den Buik

Kaneelkleurig : zo das zy groocelyks verfchilt

van de Maskers der andere Aurelia's ; doch is ins.

gelyks beEet met een menigte van getakte Door-

neo. De Kleur van de Pop is paarfch of Pur-

peragtig Violet , met vergulde Stippen ea

kromme Hoorntjes van boven, ück is de ge-

daante van een Menfchen Aangczigt in *t klein

,

welke de Rug aan 'tbovcnend vertoont, in de-

zelve allerduidelykft waar te neemen.

Op de Kruisbcfieboomen en Hop, niet alleen;

maar ook op de Bracdcnetelen fomtyds, ko-

men dcezeRupfcn voor, die ook welaan Ypen^

of Olmen Bladen aazeoC*): doch zy zynzeld-

zaamer dan die der andere Aurelia's en leeven

niet in gezelligheid. Zy zyn van middelmaat

tige grootte, en haar Kopje gelykt , eeniger-

maate^ naar den Kop van een Kat.

cxvL (J ^ö) Nimf.Kapel , die de Witken gehakkeld en
C Aureum. ï/fuir»
Chintefche. ® ^ ^^

(^) /ytf Bedaude: elkvitdt feuHlesd^Orme^ zcgtREAvMüR,

Tom. 1.2. Part pag. 112. Volgens Albin zouzy^ in Engc«

land, op de Hoppe Iccvcn ; en de Geer vondtze, in Swce-

den, op de Brandcnetelcn ; maarRoESEL zegt, dat zy meeft

gcwo®n zyn , op de Kmisbezie-Boompjes zig te onthouden.

(ii6) Fafilio Nympkalis JLlis «ngularfs fulvii nigro-macu*

latii; polHcis fubtu» C amcv notatii, 5x/t«/^iff.Ar.
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Vu:irkltiirig hteft , met z'txarte Flakken, V.

'de ajsrilen t'on enderen mei, een Gouden \i^i/
BoOFD-C getekend»

Decze'Chineefche gelykt zeer caarde voor-

gaande, maar is eens zoo groot, zege Lïn-

pjEVs CO van coderen meer geel gewolkc.

De C of Comma is in degelve kleiner, Wy
hebben hier ook een groocerSoorc van gehak-

kelde Aurelia's , in welken de Canjiöa byna

geheel ontbreekt.

(117) Nimf- Kapel , die de Wieken hoekig
^fJJ^*

beeft en bruin , de 'üoorjlen met een gee-

kn Ëand, "oan onderen met zwart g^-

Solfd.

Deeze, die zig, zo wel als de volgende , in

•£ Kabinet van de Koaingin van Sweedcn be-

vondt, onthoudt zig onder de heete Lugtf.

ftreek.

(118) Nimf -Kapel 5 die de Wieken hoekig cxvni.

beeft ^ van boven bruin met witte Stip^
-->«^^^^^

pen , een rooden Band en een zwarte gê:^

golfde Streep.

Peeze^Indifche gelykt düs veel naar de vol-

gen-

(117) Fapili» Nymphalis Alis angulatis fusds, primoribii;?

^9scii flara, fubtus nigro unduhtis. M. L. U. Syji. Nnt. X\

{%%%) Pafilio Nymphalis Alis angïilatls, fupia f'uscis albq
*

punaatis, FasvU rubr^ ; linea nigrA undatd. M, L,U, Syff^

Nat. X,

h D£EÏ-, %U Srüïi» X ^
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V. gende Soort, zege Linn^eüs. Ik heb een.

^^^^^^ Chmtckhe gezien ^ die in grootte en Kleur

Hoofd, veel overeenkomd heeft met de 'Nomm::r-
STUK. g.p^^j^

Koai'^nc^- tjïP) Nimf>Kapel, die de Wieken getand ^ en

^^^^ zwart imt wit gevlakt beeft , iedtr met

een paarfcben jlandf die inde voorjlen o-

verdwars , f72 de agter/ien langs den ag^

terjlen rand loopt.

Aan de Kleur is deeze gemakkelyk kenbaar,

die haar van boven en ondercD zeerveiiierc, en

toteene der fchoonfleQ van de genen , v^elke

in Nederland gemeen zyn , maakc. Men gecfc

^er, deswegen, ia Engeland, den naam aan

van the Admirable^ dat 15 Vcrwonderlykc , en

die hoogroode breede Streep of Baad, fteekc

zodanig uit op het Kofrykleurig zware der Wie-

ken , dat menze ^ waarfchynlyk om die reden

,

\n Vrankryk, Ie Vulcaln genoemd heeft. Li n*

Sj/Eüs gaf 'er, voorheen, den tytel aan van

Ammirdis^ dat is Admiraal. Wy nocmenze

wegens zeker aartig ^raveerfel , dat aan den

on-

(119) FapUlo Nymphalh X\is dentatis iiigris albo maculatis:

Tascla comniLini purpurca, primorihus utrinque, poftlcis mar-

ginali. Syji. Naté X, Aramiralis. />««. Su€C. 777. MouFF,

Ik/, 100. f. ? yo.. Blank. In/, T. It. f» a» A-D* Aldr; In/

240. f, 4J MeriAN, Eur. 2« T. 9ï» JoKST. In/ T. 7. f. ^, 7.

• ALB. In/ T. 3. f. 4. R/lJ. In/ Ï25. N. I. REAUM.

In/ I. T. 10. f. 8 , 9. Pet. iï/i(/^ 35. N, J27. DE 0EIR»

h/ I. T 22. f. 5. doRD» /*«/- I- Tc 26, Roes. /«ƒ. I. Pap.

V. T. 6. LrST. Goed. 20. f. 4-» WiLK, Pap. 5;. T. 3 a !•
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•

onderkant der agtcrüe Wieken het Cyfergettl V.

78, vry duidelyk, op de ééöe regt, cfj op de
^^^^i^"

andere Wiek orrjgekeerd vertoont , f ini *t alge- JHoorö"

IDCCD de Nommer-KapeL *'^'^^*

R OKSEL hadt lang £e vergeefs gezogc naar i^^J^I/^^*

deRupfea, totdat iiVf eindelyk, opaanleidiog D^^ups^

vao 't Werk van juffr* Mekiak, dezclvcn

vondt op de kleine Brarideoerelen. Sommigen

derzjelven zyn wc! Ewarc, doch aodefeo groen

,

geel of bniiorood : hetwelk ipaHchien een verfchil

van Sexe zou kunneo aaöduideo» R E A ü M u r >

ten iTiinfte, Ijeeft zig verbeeld, dat uit de

geeleRupfco de Manoerjes* uit de zwarten de

Wyfjes kwamen. Een ry vac Zv/ave!-' of Ci-

troéngeele Kaifmaancje», aan ieder zyde vaa ^
het Lighaani, onder de Lugtftippen, maakt

deeze Rupfen kenbaar^ en daar aan kaa menage

van de aodere Gedoornde Rupfeo der Brande*

netelen s die de Aurelia's uitleveren, ligt on-

derfcheideo. Zy huisveflen ^ bovendien ^ in

omgekrulde Bladeren 5 en zktm dos, byna al.

toos, voor 't gezigt verborgen ; doch moeren

zig j om dat zy zo fterk eeten, byna aiie da.

gen een nieuwe woonplaats vervaardigen. In

de tyd van twee Weeken bereiken zy haaren

vollen wasdom ; de Eytjes , die niet by elkan*

der^ maar elk op zig zelf aan de Sceehjes ge^

legd. worden » komen in agt Dagen nk , en de

Verandering , van de Pop in een Kapel , ge*

ichiedt in minder dan twintig Dagen: zo óu

van de Geboorte, of van het leggen derEyrjes,

u DEEL. xu ^TüK' X 4 101
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S^. tot aaa den volmaakten Staat > geen zes Wee*

^}fu
'" ken tyds verloopt.

lioofD^ Deeze Rupfen zyn traag van gang en Iceven
fiiuK.

Qj^j. jQ gezelligheid, gelyk diedcr kleine Au-

M^^^t^r relia's, welke op de groote Brandenetelen aa-

pePop. zen. De Pqppen vindt men, even als die der*

zelven j hangende; zy zyn hoekig en een wei-

ï3ig grooter dan de Poppen der gehakkelde? Au-

relia,
'* De Kleur is grys-bruin met eenij.^e don-

2,5 kere Vlakjes gewolkt. Op het BoriHtuk

5, en Agterlyf iiet men veele verhevene Stip-

^j pen , d:e als Goud zig vertooneo. Het gene

,j deeze Pop byzooders heeft , en dat haar on-

5^ derfcheidt van veele andere wSoorten van hoe-

3, kige Poppen, is, dat de Puntjes boven aan

,, het Agterlyf zeer kort , doch niettemin fpits

,1 zyn , eo dat de twee Hoornen , op den Kop,

5, ook kort zyn , doch dik en rond aan 'e end 'K

^@gt de Heer de Geer (*).

Vao deezeo i^elfden Autheur zal ik , om de

Hederdüitfche befchryvingen vanRoESELcn
Sepf niet aan te roeren, het gene de Kapel

faakt , meed ontleenen. Zy beflaat , de Wieken

iivel uitgebreid zynde , de breedte van twee cci

een half Duim. De Grondkleur van boven

,

^o op den Kop, als op het Lyf en de Wieken»

is fchoon zwart. Op ieder voorfte Wiek,

overdwars, loopteen breedeBand, die onefFen

Is en vaa bet fchqonfte Vermiljoeo-rood : naar

(*) J^Sêm^furks ïnf. TOM. ï. pjg. 3 IS»
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de tip ziet men zes witte Vlakken , waar van drie - V".

grooter, drie kleiner zyo. De buitenfte rand ^^f?*^*

heeft langwerpige witte Vlakken, en naar de Hcofd-

tip ziet men daar in eenlge blaauwe wolkigheid. ^™^*

I)e agterfte Wieken hebben, aan den agterkaDt,
;^^'^'J''"

een dergelyken roodenZoom, met zwarte Stip-

pen daar in , en zwart met wit gerand , docht

aan den binnenften hoek is een groote blaauwe

Vlak met een zwart randje. Van onderen

heeft 5 op de voorde Wieken, een dergelyke

roqde Band plaats , ab van boven (*) , en de

witte Vlakjken komen ook nagenoeg overeen.

Men ziet daar ook geelagtige Wolkjes ea blaau-

we Streepen op een zv^arten Grond : maar de

agterfte Wieken, van onderen, zyn zo aartig,

zwart, bruin, geelagtig, feuülemort, geel en

blaauw gewolkt , met een groote geele Vlak

aan den buiieorand; dat men met reden mag

twyfeleuj welke van beiden , de bovende of

de onderde Oppervlakte , de fraayde'zy.

De Nommer ^ Kapel behoort , zo wel als de

Aurelia's en Konings- Mantel, tot de Kapellen,

in welken de twee Voorpooteo een Sabel aan

den Hals maaken , en als siodanig zyn zy ook

van Geoffüov, in de eerde Afdeeling van

zyne Eerde Familie, die de Vierpootigen be^

vat,

^ (*) In Ibmmige k deeze Band, van onfjeren , bleekrood
5^

in anderen Karmynrood of zelfs paaiTch
, gelyk de Band op de

vporfte Wieken y van boven , dooi: LiNN/RUS woidt ge«egd te

ryn : zo dat daar in.cenigc verrchcidcnheld plaats keeft.

h DeeLo_XI. Stual X 5



33^ Beschryviko van

cxx.

cxxu

y. y^t^ geplaatfte By R 6 r s e l behooren zy tot

érnEj.h. j^ Eerüe , en by R fi aum ü r tot de Tvveedc

eooFD- Klalfe der Dag-Kapellent

(i2o) Nimf-Kapel, die de Wieken getand en

bruin beeft ^ met een gemeemn Boogs^y-

zen witten Band 9 aan de kanten blaauiv^

Deeze onthoudi zig order de hcete Lugt-

ftreck.

(12O NiiTif-Kanel, die de Wieken gnand en

zzmrt heeft ^,
mei. een afgebr&ken blaaw

'wen Band : op ieder zeven witagtige Stip*

pen aan den rand^

Deeze heeft haar woonplaats in de Indien.

(122) Nimf-Kapel , die de Wieken getand^,

van boven bruin , van onderen geel beeft ^

met drie nvitte Banden 5 uit Vlakken be^

Jlaande , die met zwart getekend zyn»

Deeze Chinecfche heeft ongevaar de grootte

van

(120) PapHlo Nyntphalls klis dentatisfurcI»;FarGidcommani

arcuata albl , marginibus coerulcsccntc. M. L» U. Syjl, Nat»

CXXIT.

Cm) PafiUio Nymphalis Alls dentatls ttris , Fafcia coerulel

interrupta,fingulis punélis feptem albidls margmalvbus. M. L.

U. Syft. Nat. X.

(722) Papil29 NymphAlls Alis dentatls fupra fu^cis lubtits

luteis, Fafcils tribus maculaclbus albls , ni^ro notaris» 5)'^*
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van de kleine Aurelid. Die dwarfe Bacden V.

loopcc over de Wieken 5 v^cderzyds, famcn^ ^^l^.^'^^*

nacir dcji buitenflea hoek vao de voorften. . De Ho.j^d*

vocrlykfte, op de voorfte Wieken alleen , is
^'^'^^^

met Zwart afgebroken ; de agcerften ea voor-

(ten , wederzyds met Zwart geboord : de der*

de 9 op de agterften , beilaat uit zeven wiite

Vlakken, ieder met eca zwarte S::p.

(123) Niraf- Kapel, die de V/ieken getand en cxxni,

geelagtig ros heejt ^ met éne bruine Ban»

den , op de morjien överlangs 5 cp de ^g-

terjien overdivars.

Roes EL, die eea fraaije Afbeelding van

de^ze heeft gegeven, roemcze Oranje -geel

,

doch hy bekenr, dac die Kleur zig , op dezel-

ve, niet al te frifch vertooDC. Het komt my
voor, dat zy meer raar Saffraangeel gelykt,

of naar rofagtig geel: ten miaften zo als mon

die in de Verzamelingen , eo ook io de myne

vindt. Van onderen is de Oppervlakte blee-

ker 9 met dergelyke Banden* Deeze Kapel komt

uit de Indiëo, gelyk ook de vier volgende.

- Cl 24) Nimf-Kapel, J/^ de Wuken getand en
^-f^^^^*

zwart

,- (l2|) Pap'^llo NymphétUs Alis dentatis fiilvis ,Fafciis tribus

fufcis ,
primürum longitudinalibus , poilicarum transvciilB. M«

L- TJ, ROFS. /«ƒ, IV. p 24. T, 2. f. I.

f1240 Papiliê N')ntphalis Aüs dentr.tis nigris
, primoribus

inacuiis duabus ; pofticis folitaria , aibocaiiika, M. L. "(J.

Syft, Nat. X.

i. DE5L. XI. STUK.
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V. zwart heeft ^ de voorjlen met twee , de

^t^r* agf^r/ié» fnet ééne witagtig blaauwe

cxxvi. (i'25) Nimf-Kapel , die de Wieken getand en

^¥^^* zwart heeft; de voorfleriy aan den bui*

temand y gevlakt met wit, de agterjlen

met wit en geel , in drie ryen.

cc XVI. Cl2Ö) Nimf -Kapel, die de Wieken getand

beeft , van hoven bruin en wit gevlakt ,

van onderen met witte Vlakken die met,

een roode Streep omtoogen ^
>

^^^^,j (!^-7) Nimf-Kapel, die de IVi^m esmg^êr.

-•^^^y'^> maats getand^ de voorfun zwart ^ docb

aan den binnenkant en geel g^handesrd:

de agterflen gêel i van onderen met brui-

ne Banden heeft»

cxxvm. (ïftS) Nimf-Kapel 5 die de Wieken een wei.

^^h ^ nig breed , zwart , en van ae zelfdt Kleur

hèjt

f125) PapUtQ Nymphalis Alis dentatis nïgtis ^ margine ex*

tcdore primoribus albo maculiato, pofticis albo luteoque tri.

plici ordine. Syfi, Nat X.

{lz6) Papilio Nymphalis Ab's dentatis, fupra fuscis albo-

maculatis, fubtus Macalis albis linea rubra cinctis. Edw,-

Av. S3. T. 33.

(117) Papilio Nymphalis Alis fubden^tis
, primoribus nU

gris baii faiciaque flavis , fubtus Faiciis fufcis. M. L. ü. Syfi»

^at, Xy

( s * s ) Papïlii "N-jmphalh AlJs fubrepandis nigris concoloribiis

piwictts cceralescentI-albis liailii verfos^linoatis, P£T« \Gazi

^T. i>l. f. 23 : an T. 3. £ ^n
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^^
beeft ; met hlaau^ügtig <xiUe Stippen V.

naar den Grondjteun tce geftnept. ^^^^^

Deeze en de drie volgende zyn uit China af- jyoc*
komdig. LI^J^i^-üs iioemcze mooglyk dus, '

wegens de gelykheid van Kleur (*). Men zou

ze Roiiwdraager kunnen cytelen , indien 'er geen

andere Kapel was van dien naam , welke eece

der grootften is , my bekend,

Y129) Nimf-Kapel , die de Wieken een wei- cvxtx.

nig breed , ztvart , en wederzyds van de nyg^jk^

zelfde Kleur heeft y met blaauwc^gtig wit'

agtige en de agterfcen met hoogrcode

StippeUé

Deeze is aan de voorgaande zecrgclyk, maar

de agterfte Wieken hebben ^ binnen deo ag-

terften rand 5 vyf Scippen of Vlakken , waar

van de ecne mee een zwarte Stip is getekend,

(130} Nimf-Kapel , dii de Wieken getand cxxxj

(*) Concohres worden de ICspclIcn genoemd, (hadtLlN- "* '
ƒ*

ïf ZEUs p2g. 464 van *t Syft. Nat. Ed. X. gezegd), die van

boven en van ónderen eveneens gekleurd zyn. Men zou dit

derhalve van dcezc drie ook denken; doch het tegendeel blykt

nit de Afbeeldlngcn van deor Heer GJL8S. K , (Ison. Ins.R^r,

Tab. lé.) uitgenomen de naailrclgende Soort , daar zulks

plaats in heeft.

(119) P^piHo Nymp halls Alis fubrepandis nigris concolo-

rJLus
,

punctis carulescenti-albidis
; poflicis punélis coccineis.

Syji, Nat. X,

(130) Papilio NymphalU Alisdcntatisdilatato-Vencfisnigri

CDneoloribns ,.MaculIs fagittatis aibis; poüicmis fubtus luteis,

E H R E T. Pï^, T. 17.

1% Deel. XI. Stuk,
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'Vg en breed geaderd z^voart , eveneem gè»

'^'vTf^'
fc/ez/r^ beeft 9 met Pylswyze 'vcitte Vlak-

fiooFD* ^^^; de agtcrjien^ aan 't agterend^ van
^'^"^^^ onderen geel*

Door de gemelde Pylswyze Vlakken is des.

ze piïoeeiche ,gelyk uit myn Voorwerp blykc

,

gemakkelyk te onderlcheiden. Men vindtze

door E H R E T fierlyk afgebeeld. *

cxixi. CïSO Kimf-Kapel , J/^ de Wieken getani en

wederzyds hrum beejt , aan aen buiten^

Jlen rand wit en de agterjlen geel gé^

vlakte

De voorfle Wieken , van deeze Kapel , heb-

ben 5 aan den buitentten rand j flaauwagn'ge

Witte Pylswyze Vlakken: de agtetften , binnen

den agterfteo rand ^ een driedubbele ry van

Pylswyze Vlakken , waar van de agterften

Niervonisig en geel zyn.

cxxxiu (132) Nimf-Kapel 5 die de JVieken getand en

bont heeft , de voorflen van boven met

zes 5 de agterflen met vier roode Stippen.

Deeze, door Catesby afgebeeld, heeft

op

f151) PdpUU Nymphalls Alls dcntatls fufcis Goncolorihus,

limbo csteriore albo maculacls ; poüicis margine luteo rnacu-

latls. SyJL Nat. X.

(i3X} PApiliê Nympb.alii Alis dentatis , fupra primorlbas

Pim£iis fex
,
paftlds quatuor rubris. C A T B s *• Car, II. p.
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op de agterftc Wieken , van cndcren , agt wie- V.

te Vlakken- Men viodcze in de Zuidelyke
^^U*^*

deelen van Europa , zcgs L r n n ^ us ; doch ik Hoofd-

vjndze van Dokccr Scopoli niec waargeno. '^^^

men. Mooglyk meent hy de Zuidclyke deelea

iran Noord-Amerika,

(133) Nioif-Kapel die de Wieken getand en cxxrai.

bont beeft 9 met Netwerk van onderen ^Oz^xv^o^kimé

• de vomfteny van hoven ^ met eenige nvit^^"^^

te Vlakken^

Deeze Soort , en de vier volgende , behoorea

COC de zogenaamde Bonte Mantels , welken men

in Engeland , wegens de Vkkkige tekening

,

Fritillary , dat is Kievits-Eijercn Kapellen noemt*

Zy hebbeo de Voorpooten kort , en komen

voort van Gedoornde Rupfen, die, in deeze

en de volgende Soort , op de groote Brandene*

telen , in Diiltfchlaod , doch niet zeer meoig«

vuldig , gevonden voorden. Alle deeze Kapel-

len zyn kleiner dan gewoonlyk , en oaauwlyks

anderhalf Duim breed.

Deeze Soort is van boven fchooo Oranjekleur,

met zwarte Vlakken gefpreokeld en by het Lyf

geheel zwart 5 meteenige geele Streepjes. De
geelc Vlakken, aao den Voorften rand ^ benevens

de blaauv/e Vlakken in de zwarte zoom der

Wie-

(l^^) Fap'ilid Nympbjills Alls denmtis variegatls fiibtus

yetlculatis' ;
prirnoribus funra MacuUs aliquot albis. ROES»

iif. I. p I, T. 9. r. 5 , c.
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V, Wieken ^ doen haar , eenigermaate , naar de
A p l> I? ff f

^^j^
• kleine Aurelia gelyken; doch van onderen is

Hoofd- de tekening meer mee die van de Diftelvink

s.!J."l!r«. ^^®^^^"^'^"^^^*S» wegens het fraaije NetwerkJ
^^^* dat egter hier een geheel andere, naamlyk een

bruine Grondkleur heefc , met eenige gecle ,

Oranjekleurige en bleek purpere Vlakken.

cxxxiv. C134) Nimf- Kapel, die de Wieken getand

swaitagtige, heett m hfUinagtig , 'van boven en onde-

ren met een witten Band , die op de

vQorJlen afgebroken is*

R o E s E L heefc Rupsjes van driederley Kleu-

ren oncdekc, welke dit Kapelletje uitleveren,

dat een weinig grooter dan het voorgaande is

én van boven zwarcagtig gr^auw , met witte

Vlakken gebandeerd. Naby den rand loopt

door het Zwart een Oranjekleurig Streepje.

Van onderen is het Netwerk geel op een bruin»

yooden Grond, en door hetzelve loopt een wit-

te Dand. De ééne Rups was zwart , gelyk die

van het voorgaande ; de andere hadt zwarte

Streepen overlangs op een gcelagtigen Grond

;

de derde was graauw : doch allen hadden zy eea

Oranjekleurige Streep aan beide zydcn van het

Lyf.

De Doornen , van deeze Rupfen , zyn in even

de

(134) Papltlo NymphaBs Aüs dentatis fubfusds , Falcil

utrinque aiba, pdmoribm intormpti. Roes. /«/. !• f^. I

T. g, f, ^, 7.
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öe zelfde orde gefchikt, als men zulks waar- i\

Reemt in de meefte Gedoomde Rupfen. De \^P^^^'

tweede cd derde Ring , agrer den Kop , hebben Hoofd-

ieder vier Doornen : alle de volgende Ringen , „
^'^'*^^-

kot aan denlaatlren, reder èeven, eo op dee-^^/.

ien laatfleb telt men 'er v.'ederöm vier : doch

in plaats van de tWfce Doorntjes, die in de an-

^leren gemeenlyk op den twaalfden Ring, v/el-

ke de Staaft uitmaakt , itaan , heeft deeze Rups ?,

zo wei als die van de voorga?.nde Soort, op

den Kop tv/ee aanzienlyke Doornen, die haar^

niet cnaarug , Gehoornd maaken. Haarc Ver-

andering komt met die dei* andere Gedoomde

Rupfen overeen , en de Rups verfchilt weinig

van die der Kleine Aurelia; hoewel zy geen

Verguldzel of Gouden ,maar in plaats van dien

Witte Stippen heeft. De Rlipfen van deeze

Kapelletjes leeven, als gezegd is, op de groo.

te Brandenetelen in gezelligheid^

(135) Nin^f-iCapel , die de Wieken getand en cxxx¥.

bruin met roodagiige Vlakken heeft ^ van wir'^xbsii^

ênderen met t^vee Banden van Vlakken .^^'^^'^^'^^

diê wüagtig zyn.

Dit k een Ëuropifchc, zo wel als de voor-

gaande en volgende Bonte Manteltjes. Die vaa

Petiver was omftreeks Cambridge gevangen.

(155) Püpllio N'j'/>ip!j£ii7'; AHs dentatls fuscis rcfciceo-ma'

ntlatls j fiibuis Fafciis duftbiis Knculaiurn albid?.mm„ V !£,T.i

Caz, T. 16. f. 10 Raj, Ik/, 122. N. ï2,

i* D£EL. XI. STUK» ^
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^*
(Ï3Ö) Nimf.Kapel, die de Wieken getand en

XLI.
*

,paarfcbagtig met zwarte Vlakken beeft ^

Hoofd- ^an onderen met drie geele Banden^
STUK.

cxxxvï. Deeze , welke Wil k e s the Heatb-Fritillary

jaarfche, Doemt, ODthoudt zig op de Hcy , als ook op

de Hazelnoote Boomen, P et i vers Kapel-

letje, hem van Liffabon gebragt, was zwart ea

geel bont, met eenige Bloedroode Vlakken.

cxxxvït; (137} Nimf-Kapel, die de Wieken getand ^ en

old'^ithm^
Oranjekleurig met zwarte Hakken beeft

^

t^^"^^ ^, van onderen met drie Resle Banden.
Bonte Man- ^

De twee naaitvoorgaacde zyn ook ia Swee-

den 5 doch zeer zeldzaam , waargenomen , al-

waar deeze Soort , zelfs in de Akademie-Tuia

te Upfal, vry gemeen is. Wil k es beeldtze

af , en geeft 'er den naam aan van tbe Plantain

Fritillary. P E ï i v a r hadt deeze de Lincolnfe

geheten , met drie bleeke Banden , van onde-

ren, In Karniolie, alwaar zy veel voorkomt

op plaatfen daar Gras groeit , heeft Doktor

Sco-

(i^6) P^.pHio Nyrmphalis Alls dentatls purpunfcentibus ni« •

gro maculatis , fubtus Fafciis tribus fia/is. Pet. Gaz, T. x *

f. 8, RAJ. Inf. UO. N, 8. MERIAN Eur. T. 88, WlLK,

Pap, 5 8. T, 2. a. 9

(137) Papilio Nymphatii Alis dciitatis ful/is nigro-macula*

tis, fubtus Faicifs tribus flivis, S>yf. Nat. X, Comcs. Fmuk^

Suec,y%i. Pet- Gaz. T. 18. f. 10, R o E s. /«/. IV, T. I3.

Raj. /«/I lil. n»-^. JReaum. /»/iII,T, 5, WiLK. pap,

ïf.8, r. 3. a g.
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ScoPOLT daar van, ten opzigt van de Kleur V.

der ageerde Wieken van onderen , en derzeU
xLj"^

ver tekening , agc Verfcheidenheden v/aargeno- Hoofd-

men(t>
^'*^'^-

In weinige Kapeüen heeft zo veel verfchil teiT^

^^

plaats a!s in deeze , zegt G e o f p r o y (*) , die

'er den naam van Is Damier , dat is hec Dam-

bord aan geefc; wegens de nette verdeeling der

zwarte Vlakken op den bovenkant, die Oran-

jekleurig is van Grond. Men vindt 'er die, in

plaats van Vlakken , Netswyze met 2:warte

Streepjes doorweven zyn ; eenigen hebben ia

de Ruitjes, daar door geformeerd , zwarte Stip-

pen, die vry ftaan,en in een derde Soort loo-

pen drie geelc Banden , zo wel boven als onder

,

over de Wieken heen. Deeze Kapellen , zege

hy, zyn in de BofTchen gemeen. Het Voed-

zei der Rupfen beflaat in Eerenprys, Weeg-

brce, Klaver en Gras, volgens Linn^ehs.

Zeer aanmerkelyk en zonderling is, het gene

onze Authcur , op 't getuigenis van Rolan-
D E R 5 aantekent ; dat naamelyk het Mannetje

zonder Zuiger , en het Wyfje, daarentegen,

met een Spiraale Zuiger voorzien 2ou zyn.

R o E s E L meldt niets van deeze byzonderheid

,

in zyne befchryving van dit fierlyke Kapelletje,

het welk hy zegt dat men in Duitfchland de

kkine Paarlemoer^Kapel zonder Paarletnoer noemt,

'

In.

(|) Entomöl. Carnlol. p. i^o.

(*) H[fi* des Inf. env, P^irh. TOM. TT. p. 45.

I. DEEL. XI. STUK. Y a
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V. Inderdaad die uitdrukking is niet oneigen, aU

^^U^^
zo het in zyn geheel zeer gelykc naar de zo.

Hoopk genaamde Paarlemoer-Kapellen* De boven fle

^2"'^ ^'*''' oppervlakte der Wieken is hoog Oranjekleur,

met zwarte Vlakjes befprengd en met een dub-

beien zwarten rand, die uit halve Maantjes bc-

flaat, waar van het binnenfte, aan den omtrek,

groenagtig wit is- Van onderen zyn de voor-

fte Wieken geel, de agtcrfte Zeegroenagtig

wit, met zwarte Stippen en hoog geele Ban.

den. Het Lyf, dat van boven zwartagtig is en

blaauw geringd § vertoont zig ^ op zyde en van

onderen, zo wel als de Pooren geelagtig.

Zodanige Kapelletjes hadt R o e s e l gekree-

gen van Rupsjes, die zo fierlyk gekleurd wa-

ren, als hy *er immer badtgezicn» Haar grond*

Icleur wasblaauwagcigj met zwarte dwars -Screen

pen en witte Stippen ak Paarlen, waarcus-^

fchen Oranjekleurige en witte Doorntjcs uic-

ftaken. Men vindt deeze Rupsjes i volgens hem,

in de Voorzomer , ja tot in Auguftus , op de A-

veroon, als ook op de fmille Weegbree: zy

leeven eenzaam en veranderen op de wyze

der gedoomde Rupfen in 'c algemeen : maar nog

een andere en naar oogenfchyn grootelyks vaa

de gemelde verfchillende Soort van Rupsjes,
*

welke hy de kleine Koolzwarte Doom-Riips noemt,

met een ry van witte Stippen op ieder zydej

geeft dergelyke Kapelletjes , die flegts wat blec*

leer zyn van Kleur. Deeze Rups was hem van

Frankfort gezonden , met eenrge Popjes: zy
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aasde op het Muizen - Oor en dergelyke laage V,

Kruiden, waar op men haar gemeenlyk k «o
^ xL\^

vinden in Mey en Juny, Hoofd.

Eenigermaace fchynt deeze laatfte Rups o-
^^^^*

vereenkomftig te zyn met die , welke de Heer ku^cijl

REAüMüi^ zegt, dat op de Graslanden te vin-

den is in September, doch gemeener tegen *c

midden van Oktober- Zy eec de Grasblaadjes

maar liever die van de Weegbree en wel aller-

mcefl de Smalbladerige» Haar Kleur, die in 't

eerfl: KaftaojebruiQ is, worde vervolgens mooy

zwart , met een rooden Kop^ Decze Rupfen

,

zegt hy, fchynen gedoomd te zyn, doch maa*

ken als een middelflag uittulTchen de Gedoom-

de enHaairige Rapfen. Zy hebben Vlcezige

Tepeltjes, die als Doornen op de Ringen ge-

plaatft Eyn, en digt bezet niet fyne Haairrjes;

zynde het Lyf van de Rups , voor 'c overige^

bykans kaal of zonder Haair. Men vindt 'er

fomtyds veelen , en wel tot hojiderd toe , by

elkander: waar uit blykt, dat zy in gezeHig-

heid leeven , en de plaatlèn , waar zy zig ophou-

den , zyo kenbaar aan een foort van Tentjes
^^

als van Spinragj, die men op de Weiden vindt^

doorgaans fpits van boven. Tegen den Win-

ter maaken zy Neften van dikker Geweefzel»

waar in zy het koude Saizoen , leevende, doch

in ru(te , doorbrengen , en dan gaan zy , in 'è

Voorjaar, weder aan \ eeten, om in de Zomer

te veranderen in een hangende Pop , die dik

cü kort is,gelyk de Poppen der Veld- of Gras-
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V, Kapellen in 't algemeen. Zeer langduurig moet

'^Y^l^^*
het Leven van deeze Infekcen zyn, by dat van

Hoofd- de Nommer. Kapel, de Paauw-Oog en andere

STUK. Dag Kapellen te vergelyken: want het duurde,

hdditT^^^' bovendien , omtrent vyf Weeken , eer de Ka-
haïiïLeeven.

p^} j^y ^^^y yjtkwam : zegt Reaumür.
*' Uit deeze Rupfen ( vervolgt hy ) komen

3, Dag - Kapellen voort , van middelmaatige

,, grootte, die zeer aartig zyn. Hetbovenfte

,, van derzelverWieken, dat is te zeggen de

5, Oppervlakte, die voor 't gezigt verborgen

„ is, v^anneer zy dezelven overend houden,

•f Ctfukur
i3 bleek Oranje t; niaar het onderfte is als

P"^^^ 99 gegalonneerd met Banden van Oranjekleur en

„ bleek Geel , die met zwart en bruine Stippen

„gepointilleerd zyn; maakende dus een foort

„ van Speldewerk of Borduurzel , dat fraay is

j^ voor 'c Oog ''

(J).

cxxxvm.
Faphi/i.

Gevlamde
Paarlemoei*

Kapei.

(138) Nimf*KapeU die de Wieken getand en

Oranjekleurig beeft nut zwarte Vlakken;

van

(^} Het fchynt eenigerriwate twyfelagtigjof dit de zelfde

Kapel zy, wci-ce van Linn/üus bedoeld wordt, volgens de

Afbeelding van Roesel : ook heeft Geoffkov deeze van

Keaümüii tot het Hooybceftje betrokken, dit egter, de\Y'yl

hetzelve van boven Oogjes en van onderen geen Banden heeft,

nog mrnder ftrookr. De Rups, ook, van het Hooybeeftje , is

glad en groen geftreept» Zie bladz, 176 hier voor.

(ijg) Papïlio Nymphalts Alis dentatis fulvis nigro-iunciila-

t-is, fubtus lineis Argenteis transverfis, Syji» Nat» X, Iiiipai»

tor. Faun, Suee, 779. PET, Muf, 3^. N. ;2i. ROES. h^, I.

Tap. I, T.7. Raj, In/, 11^, N.4, WlLK,Pap. 57, T, 2.a 7*
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van onderen met Zilveragtige d^ars* V*

otreepen»
j^jr^l

HOOFO-

Deeze Kapel , die men hier te Lande wel stuk.

de Duitfche Paarlemoer noemt, om dac zy in
P^^''^''^^^*

deeze Provinciën niec voorkomt, heet by Gs.*

OFFROY k Tabac d'Efpagm; even of de Klenr

der Wieken , van boven , meeft naar Spaanfche

Snuif geleek. Ik kan, egter, zulks in demy-

nen niet befpeuren , en R o k s e l , die een zeer

goad kenner der Kleuren was , geeft 'er den

naam aan van eene regt bevallige Oranje-geele

grondkleur. De Zilverglanzige Streepen , die

zy op het fierlyk bleekgroen der dgterfte Wie-

ken, aan de onderzyde , heeft, billyken de

benaaraing van Gevlamde Paarlemoer-Kapel , ia

onderfcheiding van de anderen die Zilvervlak-

kig zyn.

. Roes EL brengt verfcheide redenen by , Kortheid

waarom de Rupfen van deeze Kapellen zo
^'^" ^^"^^^9

zeldzaam gevonden worden , niettegenftaande

zy op de Brandenetelen aazen. Eene derzel-

ven is, dat zy zig in de Boflchen onthouden;

doch wel de voornaamfte ^naar 't my toefchynt

,

de kortheid van haar Leven: alzo *er,in 'twarm-

fte van de Zomer , naauwlyks veertien Dagen

van dat de Rups uit het Eytje komt , tot dat

zy in een Pop veranderd is, verloopen. Zy

zyn zo dik niet als die van de Nommer-Kapel,

doch langer en met veel langer getakte Door-

Den gewapend. Hy noemtze de eenzaame ,
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V, bruine Daorn-Rups , met een breede geele flreep

^^YLl^'
op de Rug : waar aan zy gemakkelyk kenbaar

i^)OPn. zyo. Bovendien hebben zy aan den Hals,kQrc
STUK.

ageer den Kop ^ twee Doornen van omtrent:

een half Dairn lang, en de geheele idkugvz van

de Rups is ongevaar twee Duimen,,

Dj Poppen munten in grootte uit, by die

der anderen Gedoomde Rupftn, Zy hebbea

Gouden Suppen en Puntjes. In veertien Dagen

tyds koou 'er de gedagte lierlyjce Paarlemoer-

Kapel uit vQore 3 welke de bovenfte oppervlak-

te der Vleugelen Oranje- kleurig als gemeld is,

met zwarte Vlakjes en randen ^ de onderde der

yoörlle Wieken grootendeels geel en aan de

tippen groen heeft
3
gelyk die der agterde Wie-

den. Het geele der eerftgcnielden is met zwarte

Vlakken , het groene der anderen met Zilver-

glanzige (treepen verfierd. Men vindt van deeze

Kapellen die, m,et uitgebreide Vleugelen , eeu

breedte beflaan van drie Duimen , en van den

Kop agterwaards de langte hebben van a^uder-

baifDuim.

c:<x?cTï, (Ï39) Nimf-Kapel, die de Wieken gekarteld

geel 5 met een gemeenen , van onderen

met een Lancetsijoyzen , Ziheragtigen

Band beeft.

Dee«

(i|9) Papilio Nymphalis A}ls ctenms flavisFafcla connmiini

.^rgeaceasfiilSitus fafcia lan^eolad i\rgent«a. Sy/i. Nat. Xi
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Deeze Indifche , die vry veel van onze Paar- V.

lemoer - Kapellen fchynt te verfchillcn, hcefc xu^^
de Wieken , van boven , Afchgraauw gewolkt ; Hoofd.

de voorltfn , in 't midden , met een geele Plek.
^'^^^*

De Nieuw Jorkfe Paarlemoer4Capel , in tegen- Nieuw jork-]

deel, komt, wat de geftalte en grootte ^^ï^^^-
pt lxxxix

langt , als ook ten opzigt van de Kleur, eeniger.% ^•

maate met de Europifche overeen. Zy '19 my
door den Heer 1'A d m i r a a l verdrekt tot het

raaaken van de Afbeelding in Fig, 6, op Plaat

LXXXIX. Van boven zyn de Voorde Wie*

ken , op een Oranjekleurlgen grond , fierlyk

zwart gevlakt: de onderden ?yn mceft zwart,

maar , naar het Lyf toe , als met Spaanfche

Snuif beftooven: het welk fomtyds in de Duit-

fche Paarlemoer, doch ook in de Aurelia's en

anderen plaats heeft. Op het midden praalea

deeze Wieken , ieder, met zes of zeven wit-

te, en aan den rand n^et een ry van zes rood^

Vlakken, die byna rond zyn. De geheele om-
trek is met afgebroken witte Streepjes ge-

zoomd. Van onderen zien de voorde Wiekea

uit den rooden ; de agterde zyn fierlyk bruia

en vol bezaaid met groote Paarlemoere Vlak-

ken , wier getal naad met dat der volgende Spore

overeenkomt , als één of twee over de twintig

zynde, op ieder Wiek ; doch bovendien zya

de voorden ook met eenige dergelyke Vlakkeo

gezoomd , die by het zwarte van den Rand

fierlyk afdeeken. Alle de gemelde Vlakkcu

zyn ook ten deele zwart gerand , ea de omtrek

JL. Deel. XI. Stuki Y S is
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V. is met dergelyke witte Lyoijes gezoomd, als

i^oKEL,
^^j^ boven.

stuk/ CH^) Nimf^Kapelj die de Wieken getand $n

cxL. Oranje-kleurig beeft met zwarte Vlak^

ofSeW- ^^" » *^^^^ o?2ier<f?2 w^:^ een-en-twintig

lemoci; ZHverügtige Plekjes.

L ï N N iE ü s hadt , voorheen , dit flag van Ka.

pellen met zekere beDaamingen getyteld , die

eeDigermaace met derxelver fchoonheid of koft*

baar optooizel overeenkomftig waren. Dus

noemde hydeeze, (gelyk het Paauw^Oog , vol.

" gcDS he t oordeel van Mouffetus, de

Koningin genoemd mogt worden ,) de Koning

der Kapellen , en de Gevlamde Paarlemoer de

Keizer; zynde het Bonte Manteltje ,met gee!e

Banden , van hem de Graaf geheten, Wy
noemenze de groote Paarlemoer of de groen-

gevlakte ; in 't Franfch Ie grand Nacrêy in 't

Engelfch the great Fritillary witb Zilver fpots ,

dat is , de groote Kievits - Eijeren Kapel met

Zilveren vlakken.

Be Kups. De Heer TA dm i R a a L heeft mooglyk eerÜ

de Verandering waargenomen van dceze Kapel

,

die voortkomt van eene Rups , welke hy de

Fenfeen^Rups noemt ,^om dat zy op de drie-

(140) Papilio Nymphalis Alis dentatls fulvis iiigro • maciila-

tis 9 fabtus Maculis XXI Argciiteis. Syji^ Nat. X. Rex. Faun.

fuec. 78O. MOttf ï. Inf, 1Ö9. T. loi. f. j. 4.RAJ. Inf, iif.

n. 5, AL DR. Inf. x^6. f. «. p, WiLK. Pap. i9. T, 2. «,

IS* F ET. Muf. 35. n. 3^0,
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kleurige Violen aaft ; zycde op dat Kruid, v.

buiten Naarden , gevonden. Het is , volgens Afdeei*.

hem, eene Doorn-Rups, bleek bruinagtig vaa hoofd-

Kleur , met een geele Streep langs de Rug en «'ï'ö*.

overdwars korce zwarte Streepjes , met geelag- p^^^^^»^»

tig witte daar tuffchen. Tot de Verandering

tnaakt zy eenige befchutzel van Bladen of tak.

jes Heyjdie zy met Spinzelaan elkander hegt^

wordende dan eene Metaal - groene hangende

Pop , met fterk glinfterende Gouden (lippen.

De Kapel is , volgens hem , Saffraankleurig

van boven , van onderen bleeker, wederzyds

met zwarte Vlakken op de voorftc , doch op

de agterfte Wieken met Zilveragtige Plekjes op

een doffen grond , rondom gediept met donker

Kaneelkleur ; doch in fomraigen ftaan deezc

Plekjes, zo hy aanmerkt, in *t groen (f).

De Rups van de groote PaarlemoerKapel,

welke R o ES E L van Frankfort ontvangen hadtf,

was zwart, en hadt, buiten en behalve die gee-

le Streep op de Rug, aan ieder zyde agt bruin,

roode Vlakken, en haare Doornen waren niet

bleek maar zwart. De Pop , waar in zy veran-

derde, was glanzig bruinrood, en krommer daa

gewoonlyk , met eenige puntjes» De Kapel

zelve was kleiner dan de Gevlamde, doch even.

wel nagenoeg derdhalf Duim breed , en dus

xeer aanzienlyk. Op ieder agter-Wiek bevon-

deo

(f) zie zyne Negentiende Plaat, de vyf-cn dcrtigöe Vcs«

aadering.

1, D£EL. XI. STUK«
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. den zig twintig Zilveragtige Vlakjes op een

^xlT^*
grond van groen en bleek geel. De Kapel hadt

Hoofd- geknopte Sprieten , aan *t end Oranje ; en twee
STUK, korceVoorpooten; komende dus overeen met de

Kapellen van zyn Eerfte Klafle ; alzo de Rups

,

die eenzaam leeft, onder de Gedoomde Rup-

feu behoort i^\

Ik heb , onder myne Inlandfe , Paarlemoer-

Kapellen van deeze zelfde grootte , in welkeo

het getal der Zilveragtige Plekjes jaifl: een-en-

twintig is, en niet twintig, één of vieren-

twintig, gelyk de Heer Gkoffroy aante*

kent , dat die van deeze Soort fomtyds hebbeo.

Het kan egter zeer wel zyn, en Doktor Sco-

POLI veroordeelt deeze Kenmerken , afgeleid

van het getal der Zilveragtige Vlakken, als

onzeker en bedrieglyk. Hy heeft 'er, niette,

min , ook een en-twintig op den onderkant der

agterfte Wieken , in deeze Soort, waargeno.

men» In de raynen ftaan fommige Zilver»

Vlakken in 't groen , doch verfcheide ande.

ren zyn met een donkere Kaneelkleqr geboord

en gefchaduwd

Behalve deeze groote Paarlemoer- Kapel , die

in Sweeden huishoudt in de Tuinen , heeft

LiNNisüs 'er, op de Velden, een andere

waargenomen , die hy Cydippe tytelt , en welke

de laatftgemelde Heer, in Karniolie , insgelyks

go*

(; Infi^m Bthfiigang^ IV. TH El LU paj« 173. T^
xxv.
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gevonden hadt i zynde een weinig kleiner dan %
de voorige. Zy is 'er ^ van boven, t'eenemaal ^^
gclyk aan , doch wat bleeker geel ^ en van on- Hoofd.

deren hebben de agterfte Wieken drie. en twin^
^'^^^*

tigZilverkleurige Plekjes , en bovendien nog drie

of vier , die rond en roodagcig bruin zyn (f)*

(141) Nimf. Kapel, die dè Wieken getand en

Oranjekleurig met zwarte Vlakken heeft ^ Lathcnu.
'

^ *oan onderen mt z:even-en.dertig Zilver* lemoer,
^^

êgttge Plekjes.

Wy noemen dceze de Kleine Paarlemoer ^

in 't Franfch Ie petitNacré ; om dat zy veel klei»

Der dan de voorgaande is , beflaande in breed-

te niet veel meer dan anderhalf Duim volgens

de Afbeelding van Roes el. LiNNiEüs
hadtze de Princes 5 en de volgende de Prins gety-

tcld. Hy merkt aan , dat dezelve veel te Upfal

voorkomt, en geeft 'er deeze befchryving vaa*

De Wieken zyn altemaal Oranje-kleurig , mes

een menigte van elkander afgezonderde , zwar«

te Vlakjes 1 als geftippeld. Behalve die zwarte

Stippen hebben de voorde Wieken, van on*

deren, daar zy geel zyn, aan de tippen ieder

z@»

ft) I^atsn^ Suec, Éd. ÏT. p. igi. Geti. ïoSi,

' ('41) PapUio Nymphalh Alis dentati» füIvisiHÏgro-mamkw

tis; fubtus macuJis XXXVlI Argentcis. Syft, Nat. X. Vtm'-

dpilTa. Faun, Suec. 78 1. H O E F N. Pi£t, t» 11. f. 11. Raj,
Jnf, 120. n. 64 RöBERT. Ie, t. iz, Merian J5«r. U. T«

157» %• ^"P^* ^ET* Mus, 53. lï» 520, il O E 5, In/. W^

\ OfiU. XI. 5TUC» . / l



35^ Beschrtving vah
V. zeven Zilveragtige plekjes, waar van drie ia

^XLL* grootte uitmunten. De agterfle Wieken heb-

Hoofd, ben , van onderen , meer Zilveragtige plekjes

,

STUK. ^^2^ ^3Q negentien grooter en elf naauwlyks
TMtkmoer.

^^^^ ^^^ Stippen zyn ; enz. Ik heb moeite

oni , in het natuurlyke Voorwerp ,dit volle ge-

tal uit te cyferen.

0c \xi^, Iq \ Duin , en op de Heijen , komen deeze

kleine Paarlemoertjes , by ons, dikwils voor.

Roes EL geeft de Afbeelding ook van de

Rups, welke hy de helder bruine, zwart ge-

vlakte Doorn-Rups noemt , met een witte Streep

langs de Rug (f). Veel moeite was door hem
vrugteloos aangewend, om het Kruid, waar

op dit Rupsje aaft, uit te vinden. Het Popje

was ook van een zonderlinge Kleur, met Goud-

glanzige Stipjes. In zyae Afbeelding zyn op

ieder agterfle Wiek negentien en op ieder voor-

fte zeven Zilvervlakjes: doch hy merkt aan,

dat 'er op allen niet altoos even veel te vinden

zyn, en de grootte zelfs van dit Kapelletje is

ook dikwils verfchillende: de Kleur meer hoog

Geel , dan Oranje.

Ik weet niet , om wat reden Doktor Sc o*

? o LI, die de Kleur , ten onregte,SchGrsagtig,

als naar die van de Kina gelykende , heeft ge-

Doemd; aanmerkt, dat de hier aangehaalde Af.

/ beeU

ft) Hoc kan Geoffroy dan zeggen , dat R o E s e L

^e Rups bruin vertoont, met twee geele Banden overlangs,

op ieder zyde een ? Hifl, des Inf^ env. Paris. Tom» II. p. 44*
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beelding van Roes el niet die zyo zou van V.

de Lathonia, maar van de Euphrofyne. Het^^^^y**

getal der Zilvervlakjes , immers, door hem ook Hoofd-

waargenomen , komt nagenoeg overeen „ en ver» «tuk.

fchilt grootelyks met dat der volgende Soort
,-^^'*^^^^-

welke by hem zeer veranderlyk is (f).

(141) Nimf-Kapel, die de Wieken getand en cxlxu

Oranjekleurig met zwarte Vlakken heeft , zümi^i^i

van onderen met negen Ziheragtige

Plekjes.

Onder de genen 9 die met Zilveragtige Stip*

pen praalen, zegt LiNNiEüs,is deeze zeker-

lyk de klein fte. De Wieken zyn rond van

rand, geel, van onderen zwart gegolfd , van

boven Netswyze zwart doorweven: de agtcr-

ften hebben , aan den rand , zeven witte , rond-

agtige, egaale Vlakjes; in *t midden, van on-

deren, één Zilverkleurige, grooter dan de an-

deren, langwerpig, wederzyds ftomp, in een

bleekere Band geplaatft ; de negende Vlak,

die ook Zilveragtig is, vindt men naar den bin-

nenkant.

(143) Nimf- Kapel, die de Wieken getand en cxlhl
^r^ Nhbe.
Uran* Hafterd Paaf-

iemoec^

(f) Entomol, CarnioL p. i(Ja , i64i

(141) Papilio Nymphalis Alis dentatls fulvis nlgro-macu*

lajtls , fabtus rricïciilis IX Argentels» Syft. Nat. X. Princeps.

F^un, Suec 782. Pet. Muf. 35* n. 382. -^«A ^io» n. 7.

(143J Papilio Nymphnüs Alts denratis fulvis nigro-raacuk*

t fubtus maculis XIII Argentcf* obfoletis. Syft^ Nat» X»

1. DEEL. XI, ^Tmu
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V. Oranjekleurig beeft met zwarte Vlakken i

"^XU^^
^^^ ^^^^^^ ^^^ dercieo flcuiu^ Zilver^

Hoofd. ^gUg^ PlekjéSé

STÜIC.

pmrkmiér.
. Tc TCgt vocrt dcezc , die ook in ons We-
reldsdeel voorkomt , den naam van Bafterd-

Paarlemoer; aangezien de Zilveragtige Plekjes,

op dezelve , zeer flaaaw en als verwelkt zyn,

Zy heeft 'er zeven aan den rand , gelyk de voor-

gaande , doch zes op 't midden der ageerde

Wieken; zegt Linn^üs.

ciLiv. (H4) Nimf.Kapel, die de Wieken getand en

f-éLHiiu, gQQl ^i^i zwarte Vlakken beeft , van

pel onderen mei dertig Zilveragtige Plekjes.

Volgens Juffrouw Merian onthoudt zig

deeze op de Baniljes-Boomen in Amerika. Van

de Zilveragtige Plekjes, die langwerpig zyn^

Vindt men ver de mecften op de onderde,Wie*

ken , en oriicreiit een vierde deel op de boven-

ften. Volgens myn Voorwerp is de kleur meer

zweemende naar *t Oranje dao naar Geel. Men
kanze ook wel den naam geeven van de G(è-»

flrekte Paarlemoer.

KLEINE KAPELLEN*
De volgende worden van Linn^küs Plebeji

getyteld ; dat ik liever Gemeene vertaald heb d^n

One^

(144) Paplliê Nymphatis Alis dcntatïs flavis nigro-maciï-

iatis, fubtus MacuUi XXX Argenteis. M. L. U. Mehian,

SüK H.Ti 25» SLÖAN, Jam. II. T, 23s>, f. 25. 24,
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Pnedeki om dat ten minden verfcheidene , ge- \K
,

iyk in 't byzonder de Èerfte Soort , wegens
^^^^ff^

iiaare fraaiheid , dien naam niet fchyneo te ver- Hoofiv

dienen. De meeden zyn Klein of niet meer stuic.

dan van ;?r/72e^72^ grootte, Zyn Ed. heeft de^

zelven in Landlieden en Stedelingen onderkheidQu; ^

doch de eerftgenoemden heecen v^y doorgaans

Pijjebedjes ^ wegens de figuur van de Rups; dé

laatfïen worden Dik-Kopjes getyceld.

P I S^ E BE D J es;

(145) Kapelletje, dat de agterjle Wieken ^^-"^^

zestandig gejman beeft ^ van onderen ^it^zïiyQïdwpp^

ügtig met verheven Zilveren plekjes.

Dit Kapelletje , waar van de Rups zig op

de Katoenboomen in Amerika onthoudt, is zeer

kenbaar, ni®t alleen aan de lange punten van

zyne agteriïe Wieken 5 maar ook , en wel in-

zonderheid, door de Dropjes, als van gegoo»

ten Zilver , die zig daar op vertoonen. Men
noemt het, deswegeo , Zilverdropje : doch daar

zyn ook Gouddropjes , van welken op Taf'-,

3LXXIII, in 'c Vierde Deel van Ss ba, wef

zes Verfcheideoheden worden voorgefteld, Hec

fchynt bedenkelyk , of de G(3uddropjes niet ,

door den tyd « wegens de verflaauwing van de

Gou^-

(145 ) Paptlio Flehejus Alls poftlds fexdentato-caudatls , fub .

tiis ïilbidis maculi.s Argcntels, Pet. Caz, T. lo. f, 9. Mu)

Tttrfip, 690. n. 251. MER. Sur,T. jo« f, i, JkoES^ In/Af,

27. T. 3. f. 1.
.



354 BESCMRtVING VAÜ
V* Goudkleur, in Zilverdropjes veranderen. De

^iLL
^* eerden zo wel als de laatften , zyn ongemeeo

Hoofd, fraaije en raare Kapelletjes , maar die men ,

^T^^9 wegens haare tederheid, zeer ligc.kan befciia-

digen*

cxLvi. (146) Kapelletje , dat de Wieken eemzer^

Pagetje van maate gejtaart en hruin heeft ^ de voor^
^c Berken*

jj^^ ^^^ ^^^^ Niervörmige rojje Flakj

van onderen geel met een Oranjekkurigen

Band. ^

Dit en eenige volgende Kapelletjes zou men ,

wegens de Staartjes haarer agterfte Wieken,

met regt 5 Pagetjes kunnen noemen ; gelyk

Geoffro y dezelven ook , om die reden, in

cene byzondere Afdeeling geplaatft heeft. Zy
behooren tot de Tweede Klafle van R o k s ei^

naamelyk tot die der Dag-Kapellen met zes

Pooten, en de Maskers zweemen meer naar

Pisfebedden dan naar Rupfen ; gelyk R e a ü-

MüR aanmerkt, die deeze Soort, zo 'c fchynt^

op de Olme-boomen , in Vrankryk, hadt ge-

vooden. L i N N -^ n s zegt , dat dezelve op de

Berken , inzonderheid in dat gedeelte van Swee*

den , 't welk Smaland heet , voorkomt. Wy

f14.^) Pftfilie Plehejus Alis fubcaudatis fufcis ', prlmoiïbi»

MaculaReniformi fiilv^ , fubtus luteis Fafcil ftilva. Faun. Su£c*

7P2. WiLK. pap. 61. T. ï. a. 2, Reaum; /«/ I. T. 28. U

I-7« ROES. !«ƒ. /. Pap. z. T- 6, ALB. In/, T. 5. f- 7*

jkA]. jn/; ï|o, n, 10. Pet. Cétz, T. ii< f, ii*
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hoemen haar, wegens de gemelde geftake. Pis- V.

febedjes > eo anderen ook wel Schildpadjes of ^l^j^f^'

Schildpad-Rupfcn. RoeseL noemt dezelvea^ Hoofd-

om de gemelde reden j Schil drujiisjes, en die *'^^*»

van decze Soolrt worden door hem de dikke,

Grasgroene en geel gei:oömde ^ getyteldè

Deezè Rupfen verdienen eene byzondere be- Schiidpacii

Tchouwing. Men vindtze niet grooter dan de
^^^''^^^"

Pisfebedden gewöonlyk zyn ^ en haar Lyf

zweemt 'er veel naar, zynde van onderen plac

en in den omtrek langwerpig rond j maar van

feoven als uit twee platte Vlakten beftaande,

die wederzyds famenloopen naar de Rug , langt

Welke een ingrocving is , aan befde kanten mee

puntjes bezet , die zig allerbefl: door 't Mikros-

koop vertoonenê Het end van de Staart loopc

byna uit als die van een Kreeft. De gewoone

Kleur der Rupfen van deeze Soort van Paget-

jes is groen, maar tegen de Verandering Wor-

den zy allengs bruin en op 't laacfte rofagtigé

Zy zyn met korte Haairtjes bezet en hebbed

zeftien Pooten.

De Heer Rëaümür is zder oniftandig fti

.

de befchryving van de manier , op weike dö

Pisfebed- Rupfen zig met een dergt^lyke Bandje

omgorden , als die van de V^itjes , de Konin*

ginne - Pagie en anderen. Inderdaad , hoe lao*^

ger en dunner de Rupfen zyn , hoe bekwaaoier

zy voorkomen tot deezcn arbeid: tefrwyl de

kortheid en dfkte haar toe denzelven Zt^er on-

dienltig fchynt. Niettemin voibrengc dk Rupsji^

1. DES.L XI. STUK. Z 2 zulks
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V. zulks zeer gemakkelyk , door enkele iokorting

^•viT^'
en ukzwelliog van haar Lyf ea omkrommiDg

HöoFDi, van den Kop, ooder welken het Spiotuig is-»

stüK. daar de Draad uitkomt. Het kieft aan beide

zyden eec pl#i$ uit, daar zy den Draad aan-

hecht, en weet dan den Kop daar onder te

brengen ; zo dat dezelve eerft op den eerden dan

óp den tweeden Ring, en verder tot op zyne

plaats fchiet, die omtrent op een derde det

laogte valt. Dus gaat het lofekt te werk met

alle de Draaden, één voor één, van het Band-

je jj dat , zo hy rekende , uit vyfcig. of zedig

Draaden beftondt , en niettemin was dat werk

binnen een Uur voleindigd. Omtrent een Et-

maal daar na vertoonde het zig in de gedalte

tan een Popje , dat niet alleen kort , dik en

fond was , maar zelfs het Staart- end dikker hadc

' dan den Kop. Het was met het gedagte Band-

je, tegen een Blad aan, omgord jen 'er kwam,

ca verloop van drie Weeken of daar omtrent ^

het Kapelletje uit voort.

In de gedaante van het gene, dat Reau-
Mvii befchryft , fchynt eenig verfchil te zyn

itiet die van Roes el. Van agt of tien dee-

zer Kapelletjes, by hem op eenen zelfden dag

uitgekomen , waren de Wieken helder bruin ,•

een weinig uit den rooden ; van onderen hadden

de agterfte Wieken een Band van roode Qogs-

wys ronde Vlakjes liiet een zwart Kringetje

ïD 't midden. Twee Bandjes, van kleiner en

fl^auwer gekleurde Vlakjes , waren aan de zelf-

w de
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de zyde, omtrent het midden van ieder Wiek V.

geplaatfl: en aan den hoek naar 't Lyf , van xu^
agteren, was een fcleio gedeelte, als een foort Hoofö-

van Haakje. Geoffroy noemt dit, vaal of ^™^

Oranjekleurig Pagerje ^^ niet tvv(^ witte Banden ; /^..J/^l'vc

ziende daar mede op die foiaüe witte (treepjes,

>vaar mede de Oranjekleurige Banden , by RoeW

$EL, zyn gezoomd. Uit de befchryving blykc

verder , dat dit grootelyks verfchik van dac

Kapelletje, waar van de Heer I'Admiraal,

op Tab. XVII5 door hem aangehaald, de Ver#

andering onder 't Oog gebragt heeft : maar^

volgens P E T I V E R 5 zou deeze Soort het VVyf^

^'e en de volgende het ivlannetje zyn.

(147) Kapelletje , dat de Wïeken eenigev" cxLv^r,

maate gcjlaart en van bovenbniin breft^^^'"''!^^

van onderen ^ aan den rand , met een''^''^^^'^<¥

Orafijekleurigen Band , di^ ^ederzycls

zwart is gefiippeU.

De Rups hadt Roes el op even de zelfde

Eoomen , als die der voorgaande, naamelykop

de Sleedoorn en Pruimen gevonden, LïNïg^as

fchryft 'er de Pruimboomen, in \ byzonder,

tot eene woonplaats aan toe. Ge o ff u o y"^

niettemin ^ die dit alleeolyk door de bruine

Kleur onderfcheidt , verhaalt, dat de Rups op

de

{147) FapUio Plehejus Alls flibcmdt'.tïs ftipra fabels /fabtiis

Füfcia marginali fulva utrmque nigro puiiaarl Roes. Inf. l.

Pap, 2. T. 7. PJ'T, G£z. 11. f. jo? R aj. lrjj\ 130, n^^l

L DEEL, Xlé 5TÜK» Z 3

mc4,
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V. de Olmen huishoudt , en zig dikwils aan óo

^xu!^* Muuren gaat hechten , om in een Pop ce ver-.

j-IooFD- anderen; hebbende hy^in zeker ]aar,deMuu.
^Ty.^. ren , van *t Park de Bagnolet , *er t^eenemaal

mede kedekc gevonden, Hy merkt evenwel ook

?ian , dat de gemelde witte Banden , in deeze

Soort, welke dan het Mannetje van Petiver

l^ou zyn y uit Vlakken beftaan. Ook was hem

eenc Verfcheidenheid dqar van voorgekomen
^

die , verfchilde door twee witte , kleine,

ronde Vlakjes, aan den voorkant der voorfte

Wieken 5 van boven ; tervvyl de agterfte niet

meer dan een enkelen witten en geenszins afge-.

broken Band overdwars hadden, en in plaats

van den vaalen Band, aan den rand der Wie-

ken p een boordzel van de zelfde Kleur , a ick

Grecque (f),

©róeiiDui- Onder den naam van Duikercjes , wegens
koetje.

hei; intrekken van den Kop , befehryft de Heer

l'A o MIR A A L , zo het fchynt , deeze Soort van

Pagetjes , waar van hy de Rups by Verfaillea

op de Olmen , en hier te Lande 5 omtrene

Bergen op Zoom, op de Eiken gevonden hadt.

;
Zyn Ed. geeft de Afbeelding daar van opzy-.

Re ZeventiendePlaat , enzegt dat fommigcn bruia

Olyfkleurig j^anderen ook welRoodaardagtig zyn.

De Kapelletjes vertoonen zig , van boven , don-

ker bruin, fommigen met Vlakken als van Snuif

op de voorfte Wieken , en de agterften meteen

linal wit Randje omzoomd. Van anderen

»

K\} ^(/^«k ^<^^ ^''/' <"^V» P^rM» Tom, II, p, 6.0*

^e§ü
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zegt hy, zyn de Wieken glaozig Olyf, met V.

zuiver Witte werkjes en vyf groote OraDjckleu- j.£^|^

rige VlakkcD, De topjes der Sprieten zyo ook •Hoofd'

Oranje , maar derzelver Sceeltjes , benevens *twk,

het Lyf en de Pootjes , met zwart en blaauw-

agtlg wit befpikkeld. De langde Verandering»

welke hy waarnrsm , was in zes-entwintig, de

korcfte in veertien Dagen.

(148) Kapelletje , dat de Wieken eeniger- cxLviii.
Quercus.

maate gejlaart en vaii boven blaauw van de Ei-

heeft^ H)an onderen Jfcbgraaiiw met een

witte Streep en twee Oranjekleurige Jiip"

pen by den ylars.

Het kleine, dikke, rond verheven en Roo«

zekleurig Schildrupsje op de Eikenbladen , wordt

het Masker van dit. Kapelletje door Roes el
getytekl , dat Geoffroy blaauw Pagetje

met éénen witten Band noemt. De voor-

baande Soorten hebben ieder ^als gemsld is , twee

witte Bandjes van onderen , die egter 5 in het

Pruimcboomen Pagetje, blaauwagtig zyn:wes*

halve fommigen dat ook; het blaciuw gehoorde

noemen. De witte Band dient in deeze niet

tot omzooming van het Oranje , daar zy alleen-

lyk twee Vlakjes by den Aars van heeft. De
Poot-

(14S) Papllii Plehejus Alis fubcaudatïs fupra coeruleis , fub-

tus cuner^. ,.nea alM, puncto Ani gemino fulvo. Pet. G^s.

T. II. f. 9. Roes. Inf, i, Fas. il. T, 9. Raj. /«ƒ. 119. n»

1. WILK. pap. ^I. T. 1. a. I. ALB. Inf, T, 52. f. a 6^

U DKEL. XI. STUK, 2 4
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|?. Pootjes, in de Rups,zyn naauwlyks zigtbaar,

,^j^j"" en vertoonen zig, wanneer dezelve op zyde

fJooPD' legt 5 flegts als Stippen ; gelykerwys dit ook
^^^^'

plaats heefc in de andere PiflTebedjes. Zy wordt,

vaü TA D M 1 R A A L , de Zorgelooze genoemd.

Erwtenns* RAYcnPETivER hebben van deeze Soort
'^^'

. een Kapelletje onderfcheiden , dat mede tot de

Pagetjes behoort, zynde iosgelyks blaauw van

boven, doch van onderen met dwarsdreepjes,

Öie beurdings wit en helder bruin of graauw

:£yn. Men noemt het P.upsje , om dat het zig

niet alleen op de Lombaardfche Linzen , maar

bok op de Erwten en andere Peiilvrugcen ont-

houdt, het Erwten-PiJJehedje. Het huisveft in

^e Peulen en eet de prwten , of ander Zaad

,

daaruit. Geoffro"ï verbeeldt zig, dat dit

het Mannetje zou kunnen zyn van dat der Ei-

ken; doch , dewyl hy geen ander bewys by^

brengt, dan dat ^yn eenigde Kapelletje van

deeze Soort eep Mannetje , en van de voor;^

gaande een Wyfj^ ^as, oordeel ik dat znlks,

inzonderheid wegens het verfchil van Voed-

2:el , Dog nader onderzoek vereiicht, eer men

szulks Diei: grond kan onderllellen. Reaümür
hadc van dit Erwten Pifiebedje ook gewag ge-

maakt (f). De breedte , van alle deeze Pafi

getjes , is ongevaar een en een vierde of by

de anderhalf Duirn,

(f) Mm. ToM^ 11^ Msm. 3^,
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^ (ï49) Kapelletje, dat de TVieken^ met twee V.

Jiaarten^ van boven Hemdfchblaauw^vmi'^^^Yv*'

onderen hlaaiiwagtig beeft ^ met zwar Hoofd^
'

. te ftïppefh s'^u<

CXLIX.

(1 50} Kapelletje ^ dat de Wieken met ééne ^^*^^/'^^^-

Staart heeft ^ van boven btaauw en zwart TUm^ras,

gerand ; van onderen met zwart en wit^

te Oogjes,

Deeze beide Soorten onthouden zig in de

heete Lpgcftreek*

(iji) Kapelletje , dat de Wieken zonder cll

Staarten beeft , vm boven bruin met een oJnCch

Hemelfcbblaauwe plek , die zwart ge^^^^'^'^^^^^^-

vlakt is; van onderen grys met Oogjes

geflipt.

Deeze Soort, die wy het Duitfche BlaauwÊ.

je noemen r verfchilt niet alleen in grootte van

de volgende, maar ook daar in , dat de Wie-

ken ^ van boven 3 zwart gerand en zwart ge-

vlakt zyn. Lï KN/Eüs tekent aan , dat op de

voorfte Wieken ^ van onderen , zeven , wit ge»

ringde ^ zwarte Oogjes zyo , behalve de Rand-

ftip.

(149) Paplik Pkkjus Alis bicftudatis , ftipra ccemlcls , fubtus

Goerulescentibiis pun<3:is -nigris- SyJi,Nat, X,

(150) Papilio Plebejus Alis unlcaudatis,fupra cöemleis margine

nigro , fubrus nigro alboque ocellatis.. M. L. U. Syji, Nat X^

(ï5i) Paplio Pkhéjus Al^s ecaudatis fapra, fufcis Difco

ca;ruleo Maculis atris ; Tubtus canis puii^Is Oceliaribus, ROES.

Inf. 111. T, 45. f. I, 4.

l* Peel, Xl, %r\ii^'^ % %



Afdeel,
XLI.

STUK.

3<52 Beschryvino va»
flippen , op de agtcrften tien zulke Oogjes en

een zwart Maantje : het welk ik ook in de my-

nen waarneem. Men vindt dit Blaauwtje in

Swecden, als ook hier te Lande, zeer zeld-

zaam,

(ijs) Kapelletje , dat de Wieken ongejlaart

tn Hemelfcbblaauw beeft , de agterjlen

van onderen Roejlkleurig gerand met

Uaauw verzilverde Oogjes.

Dit Kapelletje 5s , buitenslands , bekend , on-

der den naam van Argus ^ die hier te Lande

aan anderen gegeven wordt. De naam , egter

,

van blaauw Argusje, zou , wegens de menig-

vuldige en zeer fraaije 0©gswyzc Vlakjes, die

het aan den onderkant der Wieken heeft 5 niet

oneigen zyn. Dus noemen het ook de Fran*

fchen YArgus bleu , de Engelfchen tbe blue Ar*

gus Butterfly. Het kleine Hemelfchblaauwe

Kapelletje met Oogjes van onderen zeer fierlyk

beiprengd , van Petiver, zo wel als dat

gene, het welk hy noemt zeer gemeen bhauw

Kapelletje, bchooren hier t'huis. Ray noemt

het, „ klein Kapelletje , met de Wieken van

„ bo-

(152) Papilz9 Ptehejus Alis ccaudatis coerulels , pofticls fub-

tus limbo ferrugineo Oeellis coeruleo-argenteis. Faun. Suee.

so?,8o<f, DE Geer. /«/.T. IV. f. h- Ij.Robert/^. t. 17.

WiLK. Pap. ^3, T. I. a. j. Pet^ Gaz^ t, 35. f. i. Rois»

Jnf, 111. T. 37. f, 3, 5. RAJ. Inf, ijr, 11. il. 12. Mj^H.

Mur. T. 15 3, 174» §10. Inf. T. C f* pcnolt. MOüFF* /^i
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,, boven paarfchagtig blaauvv y van onderen v,

,» Afchgraauw , aldaar met zwarte Vlakken ,
Afdeel.

'
"V r T

„ die in paarfchagiige Kringetjes flaan , en Hoofo.

„ met zwarte Stippen fierlyk getekend". Wy ^'^^'^^

geeven er j gemeenlyk , den naam aan van

^laauwtjs of blaauw Duin^KapelIetje , om dat

het by ons meed voorkomt op Heijen en Zan-

dige Düingronden, Van fommigen wordt hec

ook 5 zonder dat de reden daar van my bekend

is, BoereU'-Verdriet geheten.

Wil K ES wift niet , dat de Rups of Pop van ^^ ï^^F^-

deeze Blaauwtjes ooit door iemand ontdekt wa*

re. R o E s E L , zelfs , hadc deeze gemeene Ka»

pelletjes niet tot Verandering , of Voortteeling

liever, kunnen brengen. Zyn vermoeden, eg*

ter, dat zy uit dergelyke Rupfen voortkomen

mogten als de voorgemelde Pagetjes , is niec

ongegrond bevonden door den Heer de Geer ,

die waargenomen heeft, dat het Piflebedjes of

Schildrupsjes zyn, welke, zo wel als de Rupfea

van de Citroenkapellen , aazen op de Bladen van ,

het Sporkenhout.

„ Deeze Rups , zegt zyn Ed. , is van fi-

3» guuf ovaal en langwerpig , byna gelyk de

„ Piffebedden , doeh een weinig kleiner dan

„ die Infekten ; naamelyk ongevaar vyf Liniëa

„ lang en twee Liniëa breed , van onderea

„ plat en aan de beide enden rond , doch een

„ weinig breedcr van vooren dan van agteren*

Hy oordeelt de Gettalte overeenkomftig met die

der Piflebed' Rupfen van de Olme of-Ypeboo^

1, DtEL. XU STUI^h RiCa



^6i Beschryvinc van

V* men, welke Reaumür heefc befchreeveo
,

"xn^^ en fpreekt ook van het intrekken van den Kop,

Hoofd, itvaar in hy dezelven by de Torretjes, die meq
STOK. Schildpadjes noemt, vergel y kt. „ De Kop zege

^^^a^mje.
^^ j^y^ vanonsPiflebed^Rupsjejis klein, zware

y, van kleur en glinfterende , en de geftake

,, komt , in 't algeipeen , met die der gewoo-

53 ne Rupfen overeen. De Kleur van het Lyf

3^y\$ fchoon groen, een weinig geelagtig , en

3, langs de Rug loopt een donkergroene llreep.

De Pooten, erkent hy , evenwel, dat klein en

^eer kort zyn , loopende de Rups ook zeer

langzaam en als of zy langs de vlakte van hec

Blad voortfchoof. Op het Lyf vondc hy een

rnenlgte van korte Haairrjes , die niet dan met

het Mikroskoop zigtbaar waren : zo dat zy niet*

temin te tellen was onder de kaale Ruplln, Dus

is ook die, welke op Taf. LXII. van 't Vietde

Deel van Seba, by Letter E, voor de Rups

van het blaauwe Duinkapelletje opgegeven

wordt , geheel Haairloos afgebeeld ; doch de

geftalte derzelve verfchilt grootelyks van de

gemelde. Bovendien is het Popje geenszins hoe-

kig , hoewel het een Dagkapellecje met geknopte

Sprieten voort moet brengen, maar dik, kort,

€n rond, gelyk die der PifTebedjes, hier voor

befchreeven. De Rups omgordt zig, tot de

Verandering ,even als die, met een Bandje, dat

IQ de Pop fchuins onder de Vleugelfcheeden

paffeert , zynde het onderfle van het Lyf te-

gea



D S Dag. Kapellen. 56

ƒ

gen het Blad aaDgevoegd. Van een Rups , die V.

den 21 Junyin een Popje was veranderd , kwam xlT^'
de Kapel den 6 July uic: doch van een ande» Hoofd-

re, die eenige Dagen laater ^^^^ de Verande-
^^^J"J^

^

ring kwam, bleef het Popje den gebeelen Win.

ter over* Het zelfde heeft in de Witjes en

anderen plaats , gelyk wy gezien hebben.

Dit Duin-Kapelietje, hoe klein ook jis uiter-

tnaate fchoon ; zo wegens de Ilemelfchblaau-

me Kleur 5 van de boveDÜe , als de fierlyke Oog«

jes op de onderfte Oppervlakte der Wieken >

iwelken hetzelve j (til zittende^ loodregt over-

end houdt jgelyk de zo even gemeldeDag4vapeï-

len. Men vindt 'er , volgens Roksel, die

geheel hoog blaauw en alleeolyk wit gerand

zyn^ van boven, doch anderen zyn paarfchag*

-tig of donkerblaauw en met zwarte Vlakjesaari

^en rand getekend , gelykdie, welkeö de Heer

D E G E E R befchryft. Deeze Heer merkt aan ,

dat *er zyn, die, behalve de Oogjes, van onde-

ren , op de agterfte Wieken , ook een ry van

Oranjekleurige Vlakjes hebben ; hoedani-

gen wy hier doorgaans in de onzen waaroee-^

men, en hy hadt 'er zelfs met zodanige Vlak-

-es boven op de Wieken gevonden : zo dac

zyn Ed. daar van drie Soorten maakt : waar

van de derde mifichien dat gene is, 'c welk

Xvy noemen de Roode Purperfchyn.

Onder den bynaam van Idas ^ naamelyk, jj^^.

#ordt thans, in de bcfchryviDg der Sweedfche^^"^^^^^^^^^-

JfDEEJL, Xi, STUK. Die*»
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V. Dieren (*), een dergelyk Kapelletje voorge*

^XlT^*
fteld 5 dat de Wieken , van onderen , met blaauw

BooFii. Zilveragtige Oogjes; de agterften van boved
sTüi:.

jjjec een Band van roffe Vlakjes gezoomd hcefc.
BUauwtje,

Dit verfchilt, bovendieo^ van het voorgaande j

door de Kleur der bovenfte Oppervlakte, die

niet Hcmelsblaauw is, maar geheel zwartagcig

bruin: zo dat Geoffroy hetzelve noemc

rArgus brun (f) : doch hoe deeze Auiheur daat

toe het fchittcrend Vuurkleurig Kapelletje , dat

RoESELm Fig. 6^7y op Plaat XXXVIL van

zyn Derde Deel afgebeeld heeft 5 betrekken

kan, is my duider.

Bmin. Jk vind by dien Franfchman dat Blaauwtje^

hetwelk in 't geheel geene Oranjekleurige VJak*

ken heeft , ook als een andere Soorc afgezon*

dérd van het gewoone, waar onder hec gevon*

den wordt. Dewyl,nu^ de Heer de Geer
^ulke Kapelletjes gepaard gezien heeft , die ceö

weinig in Kleur verfchildcn ,zo is \ niet onwaar

fchynlyk, dat één van beiden het Mannetje,

de andere het Wyfjezal zyn. De kleine bruine,

met Oranjekleurige Vlakken van boven , zieÉ

men hier te Lande dikwils gepaard met de ge-

woone Blaauwtjcs*

cuii. i}53) Kapelletje , dat de Wieken onge^
Argiolus»

(In -f

Zwart ge- jluart >-

fiipt. (*) Faun. SueCé Ed. !!• p. 2^4^ N. JOjc^

(f) Hift, des Inf, env» Paris» Tom. II. p. tf?,

(iS^) PéipiUê Nymphalls Alis ccaiidaris , fupra ccemleis

margine nigris j fupms ccerulescentibus putóis ïugiis di(pcr-

fis, Raj. /«/. 132 e N, i^»
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Jlaart, Hjan loven blaauw en zwart ge- V,

randj van onderen blaauwagtig en met ^^^^^^

zwarte Stippen daar op verfpreid beeft. Hoofd-
«TUK.

Dit 5 volgens Linn^eüs, nog kleiner zynde sUaumje.

dan het gewoone Blaauwcje , en van onderen niet

ge-oogd » maar met zwarte Stippen , die enkeier

ftaan , befpreckeld ; fchynt veel overeenkomfti*

ger te zyn met de Afbeeldingen van d e G e e r*

Ook heeft Geoffroï dezelvenzo wel tot dee*

ze Soort , als tot die van het gewoone Blaauwt-

je , t'huis gebragt, noemende het Ie demuArgus;

daar hy cgter de zelfde breedte van veertica Ly-

nen , dat is iets meer dan een Duim , en maar

weinig minder langtc , naamelyk vyf Lynen ia

plaats van een half Duim > dat de langte van

het Blaauwtje was , aan geeft : haaiende boven^

dien de Afbeelding van Roes el, Fig. 4»

aan (*), alwaar de Vlakjes inderdaad met witte

Kringetjes ge-oogd zyn ; doch welk Kapelletje

een weinig kleiner , dan het gewoon Blaauwt»

je met de Oranje of Vuurkleurige Vlakken, is.

Ik verbeeld my, dat het Kapelletje, welk

Kleemabin op zyn XIV, Plaat afbeeldt,

ook een Verfcheidenheid zal zyn van de voor-

gaande.

Dat gene, \ welk wy hier het Zwartje noe- zw^t^
aien, is meer overeenkomftig met eeo Kapellet-

je, 't welk vanÜEOFFROY bdTchreeven worde

on-

(*) Inf. lU. Thclll, Tab. XXXV 1T«

Dmi. XI. Stuk



S68 B E S C H R V V I N G V A W'

^ V. onder den naam v2inVArgus myope (*). Het
^jr^j^ * zelve ) zegt hy, heeft de Wieken van boven

Hoofd- zvvartagtig bruin, met Oranje of Vuurklcurig

&wJr!jl ?>^^^ gevlakt en daar mede ook van onderen

gezoomd, alwaar de Wieken met een menigte

van Oogjes doorzaaidzyn (f).' Hem was eeó

dergelyk Kapelletje gegeven , dat glinfterend

zwart was van boven ^ eq van onderen de Wie-

ken akemaal gezoomd hadt met een gctanden"

geelen rand , hebbende ieder der agterflen twaalf

witte Vlakken , byna aan elkaóder raakende erf

bruin gezoomd : zo dat dezelven naar Spiegelt-,

jes geleeken: weshalve hy aan dit Kapelletje

den naam geeft van U Mïroir. Het was ia 't

Bois deBoülógne gevangeö.

ïot deeze laatfte Soort zou , indien het zwar-

te Stippen waren, allernaafl: t'huis gebragt kun-

den worden, die , welke Li n n ^e u s thans on-

der den naam vauArgiolus voorfielt (§). Het-

zelve wordt , in Sweeden , op de Heijen gevon-?
'

den 5 en is van grootte als de gewoone Blaauwt-

jes , met de Wieken van boven blaauw en zware

gerand, van onderen uit dengryzen blaauwag-

tig en niet ge oogd , maar de voorften met een

ry van vyf kleine, langwerpige, zwarte Stip^

jes, de agterften met tien dergelyken, doch:

röndagtig, daar op verfpreid. Doktor Scö*

(*) Pag. 64 N 3 3. — :

{^) LiNN^us telde 'er meer dan veertig op dezelve, zyis»

de de witte Kringetjes , daar om heen, niet zo blykbaar,

($> Fam. 3tiCQ, Ed. II. p. 284« N, 107^'
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POLI, door wleü dergelyke Verfcheidenheden V*
,

In forniolie ook uaargeoonieii zyii , hadt 'er v^>^^"

zelfs twaalf Stippen op gevonden (*}. HoofdJ
StüKo

(154) Kapelletje met de Wieken getand en clt/.

ienigermaate gejlaarti van boven bruin ^ 't^^iois

V2n onderen groen. l-ifTeDedj^,

Öe laatftgemelde Heer merkt niet zonder

redcD aan , dat 'er een ongemeerie VerfcheiJen-

heid plaacs heeft onder de Kapelletjes, dié van

de zogenaamde Piffebed- of Schildrupfen voort-

komen , gelyk de agt voorgaande Soorten : doch^

indien derzelver Huishouding nader onderzogt

^erdCs zon men' iotuirchen v^^el ontdekken ^

dat veel daar van aan het verfchil der Sexe toe

te fchryven zy. Inderdaad , hoe moeielyk dit

ook valt vvegeDS de kleiote en andere oniftan-

dighedcn^ is de zaak doch^ om dat dee^e R.up-

fen zcJ'gerTïcën zyÉ 3 de nai|joOriog dubbel'

waardig.

Dit 5 welks Latynfche bynaani vao' de iïeke*

lige Braaoien 5 daar de Rups op aaft^ ODtleeDd'

is, heeft zynen M^dcrdukfchen ten deele vmi

de Kleur van het Kapelletje; wordeode dóór,,

Geoffroy, in 't Franfch, de Groene of

blinde Argus getyteld. Hoe hét mooglyk zy^

dae"
,

(*) Entomol, Ca rmol, p, 178.

('5^') Fapilio Flcbt'us Alis dentaro- fiibcauclatls , fupra üiZ'-

nis, <u^)tus viiidilms, Faw^, Suec, §05 , 806. WiLK. pap-, *i,

T. ia*. ALi3. I:i/. T, 5, i. 8. Pr.T, Caz, T» z. iV iV,'
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V, dat 'er die, welke Linn^üs in zyn Oeland-

Afdeel. f^he Reistogc vondc , zynde van gclyke groot-

HooFD- te en geftake als de Argus, doch zonder Viak-

STÜK. ken, boven op de Vleugelen hoog blaauw;

toe betrokken worde, is my onbegrypelyk.

Doktor ScopOLi, wederom, zegt, dat de

Wieken van dit Braamen-Kapelletje, van bo-

ven , bleek vaal zyn (*). Deeze ftrydigheiJ

wüGeoffroy ophelderen, met te zeggen,

dat de bovenkant der Wieken fomtyds bruin is,

fomtyds blaauwagtig , doch de onderkant altoos

glanzig groen en ooge-oogd (f).

Het Lyf is, volgens onzen Autheur, Afch-

graauw : de Sprieten en Pooten zyn zwart met

ODtelbaare witte Ringetjes: de Wieken van

boven zwartagtig bruin, van onderen groen;

hebbende de agterfte, nevens den bovenden

rand , een witte Stip, De Oogen zyn , vaa

vooren en van agteren , met een Streepje^ ge-

tekend. Het heeft de grootte der gewoone

Blaauwtjes. Van de gemelde witte Stip, bo»

ven op de Agrervleugelen, loopt, volgens Ge-

of fr o y, fomtyds een Bandje van witte Vlak-

jes, dwars over de Wiek heen. Doktor Sc o«

POLI merkt aan , dat de agterfte Wieken , vaa

onderen , met vier of vyf witte Stippen zyn

getekend , en dat zy het binnenfte Tandje

krom hebben.

(155)

(*) Al.ie Supra palHde Cervinx. pag. 17^.
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(155) Kapelletje, dat de Wieken ongekarteld V.

heeft ^ van hoven bruin; de morjle van ^^^/j^^^^»

onderen mn één Oogje ^ de agterjle met Hooko.

gegolfde dwarsflreepen* stvk.

Öceze lodifche heefc de voorfiie Wieken , ^t"fTf'"

Van boven 5 met een blaauwagcigwitteaBand.

(156) Kapeüede, dat de Wieltn ongekartehU ,-5^-^'^-
,

Uaauwagtig hndn heeft > van onderen JuUauw.

met bruine Banden en Oogjes.

Onder de tippeo der voorfre Wieken is, in

deeze lodifche , een groen-geel Oogje. Boven-

dien zyn 'er eeoige Oogjes aan dea rand der

agterfie Wieken 5 ook vaa onderen»

(^157) Kapelfetje, dat de Wieken ongekarteld clvu.
, f ... Athe'-vor,

beejt en hruinagttg^ met een gemeene wu g^in^^U;

witte Plek op 't midden ^ en een bruinen

Band ten halve over de agterflen»

Deeze ,
gelyk de tivee voorgaande en vol-

gende, zig in 't Kabinec van liaare KooiDklyk

Sweedfche Majefteit bevindende, was uit de

Weftindiöo afkomftig,

(158)

(i5S) Fapilio FIdejus Alk integemmis ^rapYzfuscis'yCahtiu

prlmoribus Occllo, pofticis lineis transverfis uaclatls, M. L. U.

S)/2. Nat, X.

(156) Papilio Flehjus Alis ' integérrlmis fasco coerulescenti-

bus, fubtui Fnsciis fu»cis Ocèlllsque. M* L. U, Syfi, Nat, X.

( i 5 7 j Papillw Plehejiis Alis iiitegcrrimis fubfuscis ; Disco com-" .

miini aibo ; Pascia poftica dimidmt^ fusci* M» L. U. Syfti

Nat. X.

!• DiEL» XI. STHK. Aa 2
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V. o5^) Kapelletje, dat de Wieken ongekarteld

^xZr^*
tf2 Oranjekleurig heeft , met een gemeent

Hoofd. 'i^itte Plek op 't midden , den rand AJcb*
STUK. graauw , geboogd.

CLViir.

orSjSi^- Dee^^e , door Juffrouw M e r i a n afgebeeld
,^

^z» ODthieldt zig op de Papaya - BooineD te Suri-

name.

CLix. O 59) Kapelletjes dat de Wieken ongekarteld

^z^\v3it- ^^ "wederzyds zwart heeft ^ de voorften

met een Streepswyze?i rooden Band^

CLX. (160) Kapelletje 5 dat de Wieken eenigermacc-

indifch' te hoekig en. wederzyds z%van beeft ^ aU
ïiHebedje.

^^^^ ^^^ ^^^ Sireepswyzen rooden Daiid.

Deexe beiden waren uit Amerika afkomftig.

De laatfte bevoodc 2rig ook m het Kabinec van

de Koningin van Sweedco.

CLXT. (löi) Kapelletje* dat de Wieken eenigermaa*

viimkapei- te boektg en yziung rood met een brui*

^^^^*
nen rand f met z^mrte Slippen befprengd

beeft.

Hier

(r;g) flpzlio /f%'öf Alis integeirimis fulvISjDlsco coiu-

iXi'Ani albo, limbo cinerco Occlhuo* M. L. U, Merian. Su-

rin. 40. T. 40, f. i.

(ïj9) PapïlioPkheJus AMs uupgcrrimis utrimpe atrls, pri-

Ujoribus Fösci£ linean nibrê. Syft, Nat^ X.

(iCo) Papïilo Pkhèjui Alis rubangiilatis utrinque atris,

pmJiibus Fascii linead mbra. M. L. U- Syfï.Nat, X.

(i\éi) FafilitFkhsjus Alis fubiingulatis ful/is lïiargine fui-
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Hier brengt Linn^ehs twee Kapelletjes V.

t'iiins, die hy zig eerft verbeeldde alleeolyk in xXL^'
Sexe.te verfchilien; doch naderhand van elkao- Hoofd-

der afgezonderd heeft, en daarvan twee Soor-
^'^'^^*

ten geformeerd 5 welke ook j by Roes el,

merkelyk verfchilleo. Das wordt, ieder ia 't

byzonder, van hem befchreeven (ƒ),

De eene voert: haar bynaam vao het Bloem-

gewas 5 dat men GuJden Roede Doenit, op hes

welke zlg dezelve. ?o we! ia Europa, als in

Afrika, gezegd y/ordt cc onthouden. De Wie-

ken van hetzelve zyn^ van boven, geheel en-

gevlakt en glinfterend Vuurkleurig, met eea

bruinen rand : de voorlicn van onderen mei:

eenige Stippen getekend, d:c zwart zyn , en

twee in 't midden faincDloopeode: de agterften

jrryzer^ hebben eeDige zwart en grootere wit-

te Stippen, zynde aan den agterften rand, naat

.den Aars toe, getand en oiet halfronde roiTe

Vlakk'en getekend. Het Wyfje is , van bo-

ven 5 befprengd mQt een nienigte van zwarte-

Stippen.

De andere heeft de Wieken vao boven zwart , ^^/^w^
\ 'Aardkapelf

van onderen vnt gerand en de voorften' vao bo* ictje.

ven:^ op de niet minder glanzige Vuurkleiir,

met zwarte Vlakjes getekend^, die dikwils ia

één

co, piinclij ritris fj^arfis. Sy/}. Nat, X. EinyneeA, F.^^un Swc,

?07, S08, P.ors. Inf. IIT. T, 57. f. 6, 7. T, 45, f, 5,5»^

MfKIAN. Eur, T. 15.1. RAJ. Jnf^ Uc. N. iO,

I« DF.r.L, XI, Stuk. Aa j
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V. één vloeijen ; de agterften van boven bruin

,

AFHFJiL»
g^ agterwaards met een Oranjekleuïigen Band,

A L/t*

jlooFD. die gekarteld is, genuoaid; van onderen grys*

i'Wi^. agtig met kleine bruine Stipjes ^ Streepswyze

rood gebandeerd; de voorften geel met witte

Oogjes , die io 'c midden ^warc zyn, Decze

is wat kleiner dan de voorgaande. Men vindtze

beiden, dik wils ^ io de Herfft , op de Gras-

landen.

D I K - K O P J E S.

cLxii. (162) Kapelletje 3 dat de Wieken ongekar-

Uid^ n^ydvan een^ Viiiirkleung beejt^

met ^itte Stippen en een zwart Strsepje.

De voorde Wieken zyn, volgens de befchry^

ving van Lïnn.^üs^ wederzyds van de zelf-,

de Klear ,
geel , aan de tippen bruinagtig mee

bleeke Vlakken. Op bet midden van de bo^

venfte Oppervlakte hebben zy een zwart lang*

werpig Vlakje 5 welks randen als verzilverd

fchyoen te zyn. De agterfte Wieken zyn van

boven geel , bleeker gevlakt , aan den rand

bruinagtig: van onderen graauw met vierkante

witagtigc Vlakken getekend.

Dit Kapelletje komt, in Sweeden, op de

Velden, voor. Doktor Scopoli heeft *er,

op woede plaatfen, in Karniolie, ééa gevon-

den,

(i^z) PapUi9 FUhcjut Alis Hitegerrlmis divarïcatls fulvis,

piT:ifiis albis liiiCüU.pe^r^igra, Fau^n» Su::^ 7P3. MEKiAr^^

^>r. IS. J. ^S.
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den 5 dat , behalve de bieeke en witagcige Vlak- V.

ken, daar mede volkomeD ftrookc, hebbende ^
^^^^

*

de Wieken wederzyds geclagtig vaal, met een Hoofd-

bruinen rand» den Kop dik, de Sprieten aan ^*'^^*

*t end haakig uitloopende. Het zwarte Streep-

je op de voorde Wieken , dat de Co?nma zal

zyn, waar van het den bynaam heeft, merkc

zyn Ed. ^\s ccn onderfcheiding der Sexe aan.

Zittende, zegt hy, houdt die Kapelletje de

Wieken byna regc overend.

Alleroieeft fchyot hier mede overeen te ko-

men , 'die 3 welke G e o f F r o Y voorftelt onder

den naam van la Bande noire , zynde een Duim

breed, en dus van grootte nagenoeg als hec

Vuurkapeiletje. Hy heefc hetzelve op de Ar-

gosjes laaten volgen in een vierde Rang van Zes-

pooüge Dagkapellen, die hy de Verminkte f -tiesEjiro^

pies
noemt , om dat zy een byzondere houding van

de Wieken hebben. Stil zittende, leggen de

agrerfte byoa evenwydig aan de Vlakte, daar

zy op zitten, tenvyi de voorden opgeheven

zyn, zonder oogtans elkander te raaken of

eenen volmaakt loodregten ftand te hebbeo,

Wy noemeo deeze, zo in* als uidandfche, ge-

meenlyk Dik-Kopjes, wegens de grootte vaa

den Kop in die van deeze Bende.

Zyn Ed. merkt aan, dat, in deeze Soort, de

Kleur der Wieken van boven en van onderen

vaal is, met bruin of zwart gezoomd en ge-

aderd , van onderen fiegts wat bleeker. De
voorden hebben een langwerpige zwarte Vlak,

u dekl. XI. stuk^ -43 4 over*



37$ Beschryvino van
V. overdwars, die in fommigen grooter is, gelyk

.AfDSEi.
^^j^ ^j^ Kapel zelve, die tevens breeder Zoo-

HoofD- men heeft, Dit hieldt hy, in 't eerft, vooreene
rrüK. Vcrfcheidenheid van Sexe ; maar naderhand

heeft hy , door de Paaring , het tegendeel ont^

dekt. Men vindt dit Kapelletje, oniftreeks Pa-

rys, in de Herfft, zeer menigvuldig op de

Velden (*).

• In de ilfbeeidingen van P e Ti ver, welke

door deezen Heer zyo aangehaald (f) , wor-

den de twee eeriten ooderdeld Man en Wyf te

èya ^en Bg. 8 van Fig. 7 onderfcheiden door twee

zwarte StreepcD , by den voorkant der voorde

Wieken, Ook zyn io deeze , zegt hy , de

Gouden Ruitjes minder blykbaar, en veeleer

famenvloeijende toe een Plek» De eerde wordt

aldaar genoemd the Checkersd Hogg en Fig. 8

tbê Chedev'like Hogg of Roitswyze gefchakeerd,

én Fig. 9 the Sireakt Golden Hogg; dat is hec

geflreepte Gooden Varken. De dikte van den

Kop zal moDglyk aanleiding gegeven hebben

tot dieo zonderlingen naam.

cLXtn. (163) Kapelletje, dat de Wieken gejlaart en

bruin met gevenjlerde V
aan '^ end haakig beeft.

Wii^'ii^^ifch, bruin met gevenjlerde Vlakken^ de Sprie

Op

(^) Ih/I dts Inf. mv, ParU. TOM. II. p. (?g.

(t) Ga%nh, Tab. XXXIV. ¥tg. 7 » s , 9*

{xdi) Papilio Plthcjus Alls caudatis fuscis, MacuIisfenC'

ftr;itis., Antarliiis uncinads, M« L-, ü» MeeiaN'. Sur. T. H^
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Op het Gras van Amerika onthoudt zig dee- V.

ze, volgens JuflTouw Merïan. Men vindt ^^^Lp'
*er veele Verfcheidenheden van in de Indien, Hoofd-

zo ten opzigc van de Kleur, als van de gedaan- stuk.

te der agterfte Wieken, en inzonderheid dat

fommigen ongefiaart , anderen geheel graauw

zyn , ronder docrfchynende Vlakken.
'

.
° *

(ÏÖ4) Kapelletje, dat de Wieken rondagtigf clxiv.

gUn[ierend zwart met witte randen ^^^Aso^'^dTh
den Bek en Aars rood.

De aangehaalde Figuur van Pe x 1 v E R wordt

genoemd , Pekzwarte Magtkapel van de Philip,

pynfche Eilaoden, met den Hals, Staart ea

dp tippen der Wieken Goudkleur.

(165) Kapelletje, dat de Wieken rcndagtig clxv;

en bruin ^ aan den Grondfteun groen ^^^/if; KaroUulfch

de agterften van onderen met een Melk-

witten Band^

Van Petiver wordt dit Karolinifch Ea-

pelletje aangemerkt als een nieuwe Soort, we-

gens de haakige Sprieten, of als een halfilag

van Dag- en Nagtkapelien.
'

'

_

(töö)

(X64) Papllh Fkhejus Alls rotundatls strls nltentlbus m^r-

gine aibis, Oie , Anoque mbris. M. L. U, Pet. Gaz, T. 41^

1; 15.

(i6s) Papil: O Plehejus Alfs f rotundatis fuscisBafi virenti»

ibiis, pcilicis llibtusiasdi Luclcfl.MER* Sur^ T. 44,rET. G^n»

L DEEL. XI. STUK, A a 5



378 Beschryving van
V. (lö6) Kapelletje, dat de Wieken eenigermaa-

^XlT^*
ï5 gellaan en groenagiig bruin heeft; de

Hoofd. morften met een witte Vlak , van onde*

STUK. Yen Zilverkleurig gejlippeld.

CLXVU

fndSlk. Van deeze Indifche zyn de Voorde Wieken
icopje. boven bruin; aan den Grondfteun groen met

een langwerpige witte Vlak in 'c midden ; heb-

bende van onderen een groot getal Oranjekleu-

rige of roffe Vlakken 5 die vierkant zyn, om-

ringd met een zwarten en Zilveragtigen rand:

de agterften ook bruin , van onderen als de

voorften gevlakt, maar zonder witten rand.

CLXvii. (l6^} Kapelletje, dat de Wieken getand en

Muziek- ix^yd van één beeft ; zwart met witte
^^^^^^^^-

Vlakken.
H.LXXXIX.

'*^* * Van deeze Kapel , die in 'c Voorjaar veel op

de Velden voorkomt , in Europa , en de groot-

te ongevaar van het Blaauwtje heeft, is hec

geheele Lyf en de Wieken van boven

bruin, befprengd met een menigte vierkante

witte Vlakjes, die zig byna als Mufieknootea

vertoonen : weshalve G e o f f r o i' 'er den

naam aan geeft van Ie Plein Cbant. Van onde-

ren

(166) Papilh Plehejus Alls fubcaudatk virldi-fuscis ; pri-

moribtts Macula albd , fubtus Argenceo punaatis. Syjl^ Nat. X.

(i6j) PapHio Flebejus Alis denticulatls divaricatis nigris ai-

bo maculatis. Faun. Suee,j^9* J'^ OeL 3.rET, Gaz, T. ^6. L

«. ROES* /«/. I. pap. 2, T, lo. MER. Eur. i. T. 48. WlJUR.

FP^ II- T» 2*.C. 1, REAUM. inf. I, T. Uw f. 6 , 7.
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ren is het Lyf en de Wieken grysagtig Afch- v*

graauw , met oogelyke Vlakjes , van veelerley Afderu

figuur, gefpreokeld. De Sprieten Knodsagtig, Hoofo-

famengefteld uit zeer kleine witte Ringetjes. stuk,

Reaümür brengt dit Kapelletje by, als

^en voorbeeld van zyne Vyfde Klafle , be-

ftaande uit zodaoigen, welke ; met gekoodUe

of geknopte Sprieten en zes Pooten voor.

zien zynde , de AVieken , als zy ftil zitten

,

nooit volkomen overeod , maar akyd wyd

van één houden ; gelyk de Comma. Kapel,

hier voor befchreeven. Die Rups vv^ordt door

hem ook afgebeeld , en zoude in de Kaas.

Jes of HeemswoiteLBIaden huisveften , endaar

van een Huisje of Tonnetje maaken , om zig

te veranderen: doch Geoffroy hadt de-

zelve niet dan op de Vollers Kaarden Plant ge*

vonden.

Geheel verfchillende fchyot my egter de

Kleur te zyn van dat Kapelletje , het welk

R £ A üM ü R befchryft, zeggende: " de Grond-

5, kleur der vier Wieken , van boven , 5s een

55 Agaat, waar op gewolkte Vlakken zyn van

5, zwart, bruin en grys, en waar op men ook

3, byna witte Vlakken heeft. Het onderde der

„ Wieken is geelagtig, met Vlakken vao een

„ helderer Kleur , dan die boven zyn , gete-

„ kond (*) ».

Alle deDag-Kapellen , tot hier toe befchree-

ven ^

(*) Mem. /ar ks In/. ToM, I, i. P?rt. p. 54(».

1, DEEL* xu Stuk,



38o Beschryving van
V. ven , hebben de Poppen of aan de Staart bloot

^^^xu!'
hangende, gelyk de Gedoomde en de gladde

HooFDt Gras-Rupfeo, of met een Bandje omgord, ge-

lyk de Witjes en anderen : doch deeze maaken
'er een Tonnetje toe van een Blad, als gezegd

is, of een foort van Spinzel , gelyk Roes el
aanmerkc. De. Rups is dof swarc en van rede-

iyke grootte ; hebbende , oan den Hals , drie of

vier geele Vlakken, die 'er als een Kraag aan

SBaaken, en hier door is zy zeer kenbaar» De
Pop gelykt veel oaar die der Nagt-Ka pellen,

25ynde bruin van Kleur, doch met een fyn wit

poeijer bedekt»

T^f^'^'^^ C^ö8) Kapelletje , dat de Wieken getand en

Geftippeid. ti^y^ cQ^yi één beeft ; bruin met JlaauiJüS

witte Stippen.

Deeze, welke de Heer Geoffroy voor.

ilek onder den naam van Grifette , fchynt wel

een Verfcheidenheid te zyn van de voorgaan^

de, naar welke zy, volgens hem, grootelyks,

zo in houding der Wieken, als in de grootte,

en zelfs in Kleur, gelykt- Ook vindt men-

ze, daar onder, in de Velden. Twee dwarfe

ryën van witte Stippen, op ieder Wiek, zou-

den anders deeze Soort, die ook meer bruin dan

sswart is , onderfcheidea.

ON.

fiög) Papilio Phhjus Alis denticulatis divarkatls fufcis'

^

i^liloiete albo punclati^ 57/f Nm, X^
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ONGESCHIKTE KAPELLEN. V.
Afdeei^

Deeze benaaming lieb ik liever willen gebrui- .^^^*
r

^ ^
,, Hoofd*

Ken, om de volgende DagJCapellen , welke sxuk»

door LiNNjLUs van de anderen afgeEonderd

waren 5 te betekenen ; dan die van Uitbeemfcbe ^

welke wel nader komt aan het Larynfche woord

Barbarij doch op zeer veeleo van de voorgaan-

de even toepalTelyk is. Zy hebben , zo^ "t

fdiiynt 5 zïg niet willen voegen naar zyoe ge»

maakte fehikking en verdeeliog in vyf Bendeo,

en zyn overzulks daar vao uitgeoionllerd , om ^

als *t ware , de Agterhoede uit te maakeo,

daar men het ongefchikde Volk in plaatft. Zy
zyn akemaal uk de Indien afkomflig en haar

Bynaameo van de Argonauten ontleend.

(109) Ongefchikte 5
é'^ ^^ Wieken eenigermaa* ^^^^^^-

te geftaan m hruïn heeft 3 de worfien

met een geelaglig witten Band van bo»

ven , m alkn van onderen zwart ge^

fireept.

Die Effeqüeebfche Kapel , welke in Fig. p^pi.lxxxii^

van onderen ^ is afgebeeld , kan tot een voor-

beeld dienen van de Geftake der Kapellen die

men Piflebedjes ofPagetjes noemt ; hoewel dee.

ze doorgaans wat meer geflaart zyn. Uit de

Tekening blykt egter^ dat zy tot deeze Soor£

(169) PapUh Larh:iru5 AWs fubcrïudatls fufcïs, prïmon^
busFascIa fiair-efcente aibida ; omnibus Hibuis nigro ilxiads, s«

$yfl. Nat. X,
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V. behoore. Van onderen is de Grond Ifabelle*

^Xuf^"
^^^^^' behalve de breede Banden, op de Voor^

Hoofd- vleugelen , die geelagtig wit zyn , en aan de
«^^^' tippen, van agteren, is eenig Oranje , met een

blaauw Oogje in zwart gevat , en het donkere

mag eer KoiFykleurig dan zwart genoemd wor-

den.

cLxx. (170) Ongefchikte, die de Wieken eenim^-

maaten gejtaart en vcm boven zwart

beeft ^ de voorften met twee witte Vlak^

ken , de agterjlen met een witte rood

gerande Plek.

De Wieken van deeze hebben , bovendien
^

witte Stippen aan den rand, en de voorften

zyn 5 van onderen , rood geaderd.

CLXxi, (171) Ongefchikte , die de Wieken eeniger.

maate gejlaart heeft 9 van boven bi'uin ^

met een Band en de agterften met zes

Vlakken 9 die groen zyn.

Een breede Band loopt van den Aarshoek

der agterfte tot aan het midden der voorftc

Wieken* Ook ftrekt zig een ry van veertien

groene Vlakken van den hoek der voorfte Wie-

ken tot aan den Aarshoek uit.

(172)

( (170) Fapilh JJ^rWft^ Alis fubcaudatis fupra liigris; priiTiQ.

ribus Maculis duabus, poftieis Disco margine rubro albis, 3«

Syji. Na:, X.

(171) PapHio Barharui Alis fubcaudatis , fupra fufelsFas»

cia
, pofticisque Maculis fex viiidibus» 2» Syji^ Nat. X.

ja/on^
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(172) Ongefchikte , die de Wieken hoekige
Afdeel.

van boven bruin met een witten Band ^ XLI.

en een Roejlkkurige Vlak aan den Jars. Hoofd.

boekheejt.
^^l^xii.

Iphiclus»

Deeze heeft een groote Roeftkleurige Vlak

binnen de tip van de voorde Wiek , en daar

loopt een witte Band van den Aarshoek naar

het midden van de Wiek.

(173) Ongefchikte, die de Wieken getand^ clxxul

van boven bruin van onderen geelagtig ^ ^
^*'

beeft , wederzijds met drie ^ afgebroken

witte Banden^

Het Wyfje heeft van onderen , op den ag-

eerden Band der ageerde Wieken , agt zwarte

Stippen. •

(174) Ongefchikte, die de Wieken getand en clxxiv;

bruin heeft , de voorflen wederzyds met:

een witten Band»

(175) Ongefchikte, ^fe de Wieken getand en clxxv.

zwart

(172) Papilio Barharus Alls angulatis , fiipra fufcis Fa(cia al*

ba Maculaque ferruginea anguli Ani, 3. Syjl, Nat, X.

(175) Papilio Barharus Alis dentatis ftipra fulcis fubtuslu-

tesccntibus, Fafciis utrinque tribus albis interrupds. 3. Syft^

Nat. X.

f174) Papilio Barharus A\ls dentatis fuscis
, piiinoribus

utrinque Fascia alba. 3* Sy/L Nat. X»

(lys) Fapilio Barharus Alis dentatis atris ; primoribus Fas«

dS carulea ,
pofticis lute4 J» Syji^ Nat» X,

I. Deel. XI. stuk.
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V. zwart

_
heeft , de voorjlen met een blaau-

HooFD^ Dè agterfte Wieken zyn , van onderen , met
STVK. ^^Iq graauwe dwarsftreepen , twee zwarte (tip.

penzydeliags , twee witte tuflchen deStreepen.

CLXXVi. (^^70) Ongefchikte , ^/^ rfe Wieken getand en
^^^'- wederzyds' bruin gewolkt beeft , met een

geelen Band op de voorflen en op de ag.

terften een witten Band.

n.Lxxxa- De Surinaamfche, uit myoe Verzameling, in
'^' '''*

Fig^ 10 5 afgebeeld, heeft volkomea de ge-

melde Kenmerken. Ik heb 'er ook die wacgroo-

ter zyn.

ctxxviu (177) Ongefchikte, dis de Wieken getand en

brmn , %nn boven en onaeren omtrent even*

eens beeft; de voorflen met drie paar wit^

te Vlakken , de agterflen met zes dwarfe»

Öp ieder voorfte Wiek zyn twee Vlakken

bloneo de tip , twee op 't midden en twee naar

den GroQdfteua toe; op de agterflen zes eyen-

wydige dwarfe.

ctxxviii. (178) Ongefchikte, dp: de Wieken tweehoe-

TiUm,n,
*

'

kigy

{il6) PapïUo Barharus Alis dentatis fufco-ucbiilolis, con-

coloribus; Fafcia primoiibus fiava ,pofiicisalba. 5. Sy/l, Nat» X^

(177) Papilio Barbarus Alis dtntzüs fufcls fubconconlorU

bus, primoribasM^culis albis tergeminis ,
pofticis iex trans-

verfïs. Syji, Nat. X.

(vjz) Papilio Bdrbarus AHs blangulatis fubcaudatis dnereis/

lasciis aibis MaciiU<juc nigra, flava^ue. 4, Syji* Na:. X,
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kig 5 eenigermaate gefiaart en Afchgraauw V.

heeft 5 met witte Banden , benevens een jPj|^[

zwarte en geele Vlak. Hoofd*
sTua*

Over de Wieken loopt een witte Band 5 van

'écn Aarshoek naar het roiddcn der voorden ,

en binnen denzelven twee Streepsv^j^ze even-

Wydige Banden; daar buiten een Ketting vaa

kleiner geele Viakjes. De Aarshoek is geel^

süet zwart getekend»

tl 79) Ongefchikte , die de tVieken bimkar- CLxxi\\

teld geel heeft , de voorjten van beven met

drie zwarte Vlakken ^ de agierfien van

onderen met een Afcbgraauwagtige Streept

Ï3e agterfte Wieken zyn, naar den agter-

boek , bruin gerand.

(180) Ongefchikte , die de Wieken ongekar» cxicxti

teld rond:, wederzyds bruin met zzvarte
"'^^^^'^

Streepen , ivis gehameerd ; de agterfUn

met tien zwarte Stippen heeft.

Deeze heefc de agterfte Wieken^ éan dea

binnenkant^ Roeflkleurig.

- ^ .(180

f179) Papllio Èarharus Alis ïhtegerrimis Piivis
,
primorïbus

fupra maciiUs tribus nigris ,
poiliicis fiibtus linea cinerascente.

4. Syjl. Nat. X.

fi&o) PapUto Barharus Alis inte^errimls rotundatis concb-

lórlbiis fufcis nigro (lilatiSjTafcia albs: pollicis piindis décem^^

fttris. 3» Syfi. N,zt^ X,



jSö Beschryviko van
V. (i8 Ongcfchikte, die de Wieken rond éii

^XlT^'
&rz/m^grfg , de agterjUn van ónderen

Hoofd- - met negen roode VUMen beeft y die in ^t

ronde geplaatjt zymSTUK.

CLXXXL

Dc Wieken zyn aan den binnenkant bleek
^'

mee eenige geele Vlakken by de tippen.

cixxxil (182) Ongefchikte, die de Wieken rond aan
^^

''^'

't end , langwerpig , wederzyds geel en

zimrt bont beeft ^ van onderen ieder riui

agt witte Slippeü aan den rand.

De voorde VVieken zyo , aan den binnen^

Icant, bruinrood, aan de tippen zwart , in 'c

midden geel , met vyf btaioe Vlakken. De
agterften hebben een dwarfen , zwarten , we-

derzj^ds getaoden Band.

CLXXXIIL (^83) Oügcïcl-nkt^ ^ die de Wieken rond éh roi

Uphêüs.
heeft 9 dé "voorfkn buitenwaards zwart ^

de agterfien met zeventien zwarte Stippeiié

^ De oiterfle helft def voorfte Wieken is aari

beide 'zyden zwart : de agterften hebben een

^ zw^arsen rand, die iowaards zaagswyzegekartclcf

is

,

(i8ï) PapUio Barharus A\U rotundatis fiibfüfcis , pofticjs

fubtus Maculis novem rubris,in orbemdigefHs, 5. Syfl, Nat. X,

(182) Papilio Barharus Al Is rotundatis oblongis coxncoloii-

^ns lüteo iiigioque variegatls , ilngulls fubtus piiacris octo,

albis, rubmarglriab'bus. 5. Syft. Nat X\

(m) PüpHlo Barharus Ab's lotundatis fulvis 5 primorlbus

tf?.'timo nigiis >poIlicIs punctis fcptendecim iiigrls. 4, Syfi.
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Is, niet zevenden ongelyke Stippen op de Wiek V.

verfpreid. ^'^?A^^*

<i84) Ongeichikte, die de Wiehn rond; de ^l^l^/
vdorlUn 'van boven gewolkt met Stip- clxxxivv

pen$ de agtcrjkn rm 'en gejlippeld beeft.
'^'^^

|fi35) Ongefchikte , die de Wieken rond en c'lxixt

am beide zyden zwa^^t beeft ., de voor» ^riaB'^.%.

jleiz met twee rojje Banden , die vere^rdgd

zyn dQor een derde kleinere Vlak.

i C^%6) Ongefchikte , die de Wieken rond. en CLxxxvk,

%mt beeft 5 7net vyf divarfe Vlakken en ^'^'
''''

ie tippen hmin , van Giideren geelagtig.

Vau boven è^yo de voorfle Wieken gete*

icesd met vyf ovaaledwarfe Vlakken 5>die fiaauvv

tyn^en eea dónkercr naar den binneokant; vaü

«oxideren bleek met eeo brumen Band: de ag.

terftea van boven wk^aao den agcerrand zwari:

€13 vaö Gcdereo geeiagdg,

(S87) Ongefchikte^ die de Wieken rmd van clxxxviH

rand

fïl4) P^pillolEarhi^rus k\h rotundatis fiipr:i piimoribus ne*

^felofis punc'tatiSj pofticis uilvispunctatis. 3, Syj?^ Nat, X,

(185J P>apUb Barharus Alis rotundarb concöloribus nigris,

priiïsoribiis Fafcii-s daabiis mins
j,
uoids Miciila tQuik minoren

4. Sy/. Nat. X\

(i8<s) Fapillo ^^rl^r<:^s Alis rotufidatls albls MacöJis quin-

èiie traiisveriis apicibustiiiefufcisifubtu-süayciceatibus, ^^Syfi^

(1Z7) P^pifiis ^arharus h\h rotundatli concoloribus nigs:!,?»

^riiyr^iibus punctls ^iQ.Q(^la aljLs, pofticis Dilcj loio albis, 4»

^yji N.-tt, X.

U D^gu XI. Sru;£, Bb f,
<
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V.

XLI.
HOOFD-
STüiC.

CLX.XXVÏII

rand en wederzyds zwart , de ^oorjlen

met tien ^üte ^ Slippen , de agterjte

met een geheel ^itte Flek beeft.

(iSS) Oogefchikte^ die de Wieken rond mn
rard en ^ederzyds geel beeft, de mor*

Jlen in bet uitijoaardfe gedeelte zwart met

een witten Band^ de agterfien met negen*

tim zwarte Stippeué

(189) Oogefchikte ^ die de Wieken rond van

rand en> ongekarteid , de voorfien bruin

met drie geele Vlakken^ de agterjlenhalf

wit beeft,

De voorfte Wieken hebben een kleine Vlak

bioDCo de tip ; een groote dwarle in het mid-

den ; eco langwerpige aan den Grondfteun. De

voorfte helfc der agterfteo is vvlt, de agterfle

zware ^ met een gcelagdge Piek daar tuilchtné

(190} Ongefchikie, die de Wieken rond van

fmidi langwerpig en bruin beeft ^ de voor*

jlen van boven met vier witte Vlakken^

de agterfien met een witagtigen Band.

De
(i%%) P^pUio BarbdTus Alis rotimdatis concolorlbus ^.avis

,

piimoiibus cxtrotfamFalcia alba nigris jpoflicispunftisnoven-

.decim nïgris, 4. S'sfi. Nat» X»

(IS9) Papili* Barbarus AÜs rotundatls Integeriimis conco*^

ioiibiis ;
primoribus fuicls Macuiis tribus fiavisy pofticis dixni-

dlato albis, 4. Syfi. Nat. X.\

(ipo) Papiliê Barbarus Alis lotmidatis obJongis fiilciSjpr?-

n*:cnbus fupra MacuUs quatuor aibidis, pofticis ï'afcia aibida.

i|. Zyji. Nat. X,
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De Wieken van deeze zyn langwerpig; de V.

voorden, van onderen, mee een langwerpige ^^'^^'

Vlak aan den bicnenkanr. Hoofd.
STUK.

(191) On^efchikte, die de IJzelen cngekar-^ cxcï.

leid en ^xederzyds hmin heeft , de vcor-^
^^-i^m-

Jien met bleek geele Inlokken ^ de agterjlen

met bleek geele Streepen.

De voorde Wieken hebben drie Vlakken ,

die aan deo tip faoienloopen ; nog drie kleine

afgezonderde in 'c midden en cvvee langwerpi.

ge aan den binnenkant: de ageerden zyn bruin,

de oeheele Oppervlakte over nicc geele ge«

vorkteStreepen,

(192) Ongefchikte, die de Wieken aan heide ^^^u.

zyaen zwart beejty met tien ovaale geele

Stippen daar op verfpreid.

Die zelfde bynaamis aan een EuropifchKa.

pelletje gegeven.

Ik zal hier, als tot een toegift, de befchry- lxxxjx.

ving plaatzen van een zeer aardige Esfequeeb-^^''^'*
^^'

fche Kapel , my door den Heer l'A d m i u a a l

daar toe. geleend , en in Fig. ii, afgebeeld.

Van boven is dezelve geheel zwartagtig, mee

een groote Roozeroode Viak op ieder voorde

Wiek

^XPi) Papillio Barbarus Alis int-egerrïmis fiibconcolonbiis

fulcis; prunoribus lutca-maculatis ; poilicis^ lutco-ilriatls 3,

Syft^ Nat. X.

(ipa) Pafilio Barhurus Alls nigrlsconcoIonbiiSjpiiaStisdQ^

cem ft^^'is ovatis fparils Syfi, Nat^ X,

1. vnEu XI* stüü, Bb 3
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y. Wiek
->
welke van onderen een weinig bleeket

^XuT' ^^ ^^^^^^^' Voor \ overige vindt men geel-.

IrioofL agtig witte of Ifabeüekleurige Banden , die krom.

loopen, zo op de voorde als op de a.:;terfle

Wieken 5. welke graaowagtig zware van Grond-

kleur zyn ^ en in 't midden ieder mee vier wit-

re, Hemelscbblaauw geoagde Plekjes, gete*

kend. De voorde Wieken zyn geheel gaaf en

ongekarteld , rood van rand , de ageerden zéér

duidelyk getand» Men zoa deeze Kapel voor

€ene van de derde grootte kunnen rekenen" C^)*

XLILFIOOFD^.

(^) Ik denk dit de Cyfer'etters^ die van LiNN.EüS ngtcr-

deeze Ongefchikte Kapellen geplaatft zyn ^ zulks aanwyzen;

doch het ware te ^enCcacn* dat zyn E^. van de grootte eeti

s^ader bepaaüng opgegeten, of dezelven, dien aangaande, by

bekende Kapellen vergeleeken hacL OndertulTchen houd ik

die, welke drie Duim of da?.r omtrent breed zyn, gelyk die

van FtT, ^j jj 6 j op PL. LXXXIX, vopr Kapellen v?.n de

'^lueede Grootte; die merkelyk grooter zyn
,
gelyk veele Chl-

3iee(che Pagies, AtlalTcn enz* als ook de Nimwecgfche: voor

Kapellen van de EerJIe Grootte, en die veel kleiner zyn; ge-

lyk die van Fig, 1,2, en 10, 11, of ongevaar een Duim

breed, voor Kapellen van de Z^é-r^i? Grootte : neemende dan de

overige kleinere , gelyk Fig. 7,8, voor Kapellen van de

Vierde grootte.

(t) De Heer Doktor S U L z E R noemt die van dit GeQagt

Ahenivogd en zegt dat zy niet dan des Avonds of in den Mor*

genftond vliegen. Kens, der Inf, Zuricli. 1761. p. 121. Zo,

dit zeker was, zou menzo nnerregc Schemering^vllnders kun*

iien noemen , doch ik vind thans aangemerkt, dat in de tyd

en wyze van haar vliegen geen verfchil is met de Nagt-Kapcl«

len in 't algemeen. Se PP 111. Stuk. 3. Va-hand. Mooglyk;^

^oi^ die fluk nog wel eenig nader onderzoek verdiencja.
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DE Pylstaarten. söï

V.

XLIL
. XLIL H o o F D S T U K. ï^^^^»'

Befcbrymng van 't Geflagt der Pi^lstaar^

TEN, die van Jommigen Onrufteo of ook

Avon d'K.1 peil en genoemd worden^ thans afg^^

zonderd zynde van de Na^^t Kapenen, t^i^mU

ken. zy voorheen %viren fhuis geèragt ge-weejl»

e voornaamfle bcfchryvers der ïnfekteo, Re^Jen der

R E A u M ü k en Ro?SEL , hadden de Kapel-
^*''

^
"

'

"*'

len (legts in twee Moofddeelen onderfcheiden

»

te weeten die van Dag en Nagr^CnpeÜen. Dee-

ze VerdeeÜog fchynt ecnigermaate op de Na-

tuur gegrond tezyn ^ en is minder bcrifoicg

onderworpen , dan die, door welke fomniige

Autheiirenvan de laaflgemelden eenigcn afzoode-

ren, welke doorgaans in de Schemering ,ofby

Avond 3 Vliegen zouden f; noeinende dczelven

Avond'Kapsllen (f), Zy ver (taan 'er die door t zJe^

van -dit Geflagt, welke een gewooDC benaam^og ^'^^^'^ ^'^^*

hebben, ontleend van het Pyltje , dat de Rups

agterop het Lyfof by de Staart heefc;naame-

lyk van P y ls T a a r ts n. De dnllende bewee-

ging der Vleugelen , aan welke vcelen van dee-

ze Kapellen des Avonds , eer zy vliegen, on*

derhevig zyn^, of de manier van aazen ; doeü

fommigen haar Onrujlen of Onrud-Kapeilen ty-

lelen.

Het PyltjCj dat den naam aan deeze In(ek^ ^-^ ^:'l!^*

B b 4 tca

•
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V. ten geeft , verdient een nadere bcfchouwiDg,

XLl^^^
Hec vertoont zig* door zyne kromte , als eea

JHooPD Hoera, ea hcefi ook een harde, Hoorcagtigc
&tuK^

zelfflandighcid, doch aan den Wortel is hec

gedwee , Lriiende zig op alle manieren bui-

gen ; hoewel de Rups 'er geene vry wilhgc be-

weegingen mede roaaken kan , gelyk met de

Pooten eo anderen Lighaamsdeelen, Het is

alieeo , wanneer die Hoorotje komt te raaken

aan eenig Voorwerp, dat hetzelve zig meer af

Biio agterwaards ocderbuigt. Goedaart be*

weert wel, dat de RupreQ„zig daar van tot vc?>

deediging bedienen jiviüende zelfs ,dat 'er eenig

Vergifr in bcflooten zy: doch men moet zulks

voor een Herfenfchim houden. Hoe men eqn

Rups ook tergt of plaagt; zy maakt 'er geen

gebruik van om ce fteek^'n of te kwetzen.

Door het Vergrootglas , nierterain , ontdekt

men , dat dit LJghaamsdeel met een menigte

Ipicfe knobbeltjes bezet is , die naar de punc

gedrekt :^yo, Hec is op den elfden Ring, met

de kromte agierwaards^ geplaatft.

qefi^ke der In 't Latyn heeft Li nn^^üs den Geflagt-
"^^^^^*

naam gebruikt van Spbinx^ die van een byzon,^

dere figuur en gefhite der Rupfen, waarvan

deeze Kapellen komen, ontleend is. De meeden,

ten minde van die welke men Echte Pylftaar-

ten noemt , hebben den Kop aan *t end domp

en van boven eenigermaate fpits. De Natuur

gcefc haar de bekwaamheid ,0111 het voorde van

haar Lighaam op cea verbaazende manier te
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ï:unnen uicrekke:n of intrekken, en dit laatfle T.

plaats hebbende terwyl de Rups de voorde ^^^^^^^^

helfc opgeheven boude; gelyk altoos 5 wanneer Hoope^

zy ftil zitten , gebeurt -, zweemt de Geüalte van ^"^^^^

hec geheele lofekt niet kwaalyk naar die, welke-

door de Ouden aan het Raadzel geevcnde Gc^

drocht 5 dat men S^Unx noemde , gegeven is.

Buiten en behalve het gemelde Pykje, dat

in de Rupfen der Kapellen van die Geflagt ni-

Icen voorkomt , hebben zy nog verder eenige

algemeene Eigenfchappcn. Geen van allen is

ïiaairig ruig , doch men kanze attemaal ook

niet volkomen glad noemen , wegens de onef*

fenheid haarer Huid. De twee agter-Pooten

van de zqftien 5 die zy 'er allen hebben, zyn

m geene andere Rupfen zo dik^breeden ilomp.

Ook is de Gang van deeze, die gemeenlek aïs

zwaarlyvig , dik en wel gevoed voorkomen,

zeer log en traag: men vindt *er geene Hard-

loopers onder. De Kleur is in de meeden niec

onbevallig ; 't zy door fraaije ftreepjcs op een

groenen Grond , gelyk in de Ligofler Rups ea

die der Linden; 't zy dooreen ongemeen fchoo*

iie mengeling van Kleuren , gelyk in de Rups

van het Wolfsmelk^die berugc is wegens haare

fierlykheid»

Ten opzigt van de Verandering verfchüleo iiaareToia*

zy 5 ongemeen 5 met de Dag-KapcUen. Daar 'jp^ii^ei^^

deeze zulks , zonder eenige fchroom , in de

open Lugt werkitcllig maaken , en haare Pop-

pen iaacen bloot geftcld aan Weer en Wind,
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V. ja zelfs aan de ftrengde Winterkoude, zo kmi*

^ut^ P^" ^^ Pylftaart-Rupfen
, tegen den tyd der.

Uoofk ,
Verandering^ io de Aardc^ of verbergen zig,

^F^^* kag by den Grond ^ onder eenig bedekzcl. De
Natuur hcefc haar 5 buiten tvYyfel

, geleerd

,

dat haar Poppen te week en teder zouden zyn

,

om die Oogeoiakken üit te fcaan ^ en daaroin

niaaken zy een los Spinzel , dat uit Draaden

fameogefteld k , co de Pop als een ToBoetje.

omkleedt. Niettegenftaaode alle deeze voor-

zorgen 5 vak 'er geen klaagen over de rykely-

ke Voortteeliög der Iijfekt^n vae dit G.efl-agt : ea
*" van veelen zouden zeifs de Kapellen miflchien

nooit gezien zyn, indien nienze ma qit de ge-

vonden iRupfen had opgekweekt.

^^Boppen. Wy hebben opgemerkt, hoe de Poppen der

Dag" Kapellen, die wat Iaat in de Zomer ver-

anderd zyn ; dikwils den Winter overblyven *,

,,* ^'® Di£ is onder die der Pylflaarten. zo we) als

onder die der Nag£ - Kapellen , byna algemeen

,

en het gebeurt zelfs, fomtyds, dat deeze Pop-

pen niet alleen één maar twee of drie Winters

in 't leeven blyven , zonder dat 'er de Kapel uit-

komt , voor dat dus meer dan twee Jaaren , na

de Verandering;, verftreeken zyn +• Ik fpreek
7 Zie

hhdz.iiz. thans niet van de Konftige manier, welke Rn*

ACMUR gebruikt hadt om het Leven der Pop-

pen te verlangen en het uitkomen der Kapellen

te vertraagen , welke van het allerlangfte voor-

uitgezigt in de zodanigen zou moeten zyn*.

*Bkdz.iH. De figuur der Poppen is grootelyks van die

der
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^^r Dag- Kapellen verfchillende 5 gelyk wy v.

reeds omflandig hebbeo . aaogeroerkc * ^ en op ^'^'^.^^^,

Plaat LXXXV, io Fig, 4, verbeeld* Iq \ Ooofd*

bvsüoder munten de Poppeo van dit Geflasc stuk.

uit , CD zyn kenbaars door het Pyltje oflioornt- -

•^
-

"^

je 9 dat op de zelfde plaats ftaatj, daar het m..

de Rups, geflaao hadt^ doch veel korter is, en

aan de Pop fchyst te dieoeo ^ om zig Id haare leg-^

plaats om te keereo* De Nagt-Kapelleo hebbea.

ook wel 5 tot het zelfde eiode 3 een- dergelyk.

pootje 9^ docb het ftaat.^. io dezelveo regc 'm \.

midden aan het fpiïfe eed der, Popj, niet op,

gyde5gelykerwys io deeze Poppen plaaisheefu

Wat de Kapellen aangaat ^ die hebben ver-i>-^ap^''^l^«,

fcheideaaomerkelykebyzonderhedeD 5 welke te-

vens haare Kenmerken iiitiriaaken. De Sprie-

ten , in de eerfte plaats 5 zyn niet, geiyk die,,

der Dag -Kapellen 3 aan 't end geknopt of al«^

lengs dikker oitloopeDde ^ nia,ar in 't middeo dik^

kcr dan aan de beide enden 5 en niet volkomen.

rond, maar drickantigj zo dat zy zig als Pris-

matiek vertoonen ^. In fooimigen is de Zuiger ^zlebiadz^

of Snuit ongemeen lang: in anderen kan men^''^**^^^*
'

'er in 'c geheel geene vinden* De voorfte Wie-

ken fpreiden zig 3 als de Kapel vliegt , ver

van bet Lighaamuit, zynde veel fmaller naar

de langtc, dan gewoonlyk in de Dag-KapeU

Icn , doch tevens ftyver : het welk de reden

zal zyn , dat deeze Kapellen veelal een zwaare

doch zeer fnelle vlugt hebben : huppelende

piet op en neder in de Lugt^ maar zig plots-

1^ DEEL. XI. STUK^ '

lipgl
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V- lings van de eene plaats naar de endere begee-

^XLIL ^^^^^' ^^ voorde Wieken zyn wel , in *c ah

HooFD^ gemeen j^ niet zeer fraay; doch de agterfcen,
^'^^^

die kort en klein zyn , en van deeze , als de

Kapel ftil zit , byoa geheel bedekt worden >

. hebbeo io veelen een fierlyke Tekening van de

(choonfte en levendigfte Kleuren .^ die de Kapel

uitermaate verfierea , gelyk in de Paauiv-Oog,

die van de Wiode en anderen blykbaar is. Eg»

ter ontbreekt de fchoonheid ook aan de voorfte

Wieken in fommigen niet^ gelyk in die van de

WvDgaard'Rups , de Linden» Pylftaart , enz.

Die van de Jafrnyn eo Oleander hebben iets

voortrefFelyks , dat in weinig Kapellen van zuüc

een grootte gevonden v;ordt»

v^idceimg. REAüMüuen Roesel, beiden , badden

de Onruften of Pylflaarten a!s de Eerfle Klaffe

der Nagt.Kapellen te boek gefield Geoffko^

maakt van dezelven drie FamiliëQs waar van de

Eerftedie Pylfcaart^KapelIen bevat s welke geen
^^ blykbaaren Zuiger hebben ^ van hem genaamd

Sphinx Bourdons i de Tweede de zodanigen, in

welken de Zuiger lang is en Schroefwyze op-

gerold , die by noemt Spbinx Eperviers : de

^' Derde, eindelyk, de genen, wier Rups geen

Pyltje van agteren heeft, waar van hy maar

ééne Soort omftreeks Parys gevonden hadt , van

hem Sphinx Beliér getyteld.

Li N NiEü s heeft de Pylflaarten in vier Ben.

^ den onderfcheiden , waar van de drie cerflen

de Echten :^ de vierde de On ^echten bevatten.

Die
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Die van de Eerfte Beccle hebben de Wieken V.

Iioekig of gehakkeld ; die van de Tweede heb- ^U!^
ben dezelvC'O oDgekarteld of niet ingeftieeden ^ Hoofd-

gaaf van Rand ; die vao de Derde hebben het
^'^^

Agtertte van het Lyf mig-Haairig: die van de

Vierde Bende ^ eisdelyki^ worden Onechte gè-

iïöemdjf alsio poftiiur naarde Pylflaart-Kapei.

leo gelykende 5 doch voortkoiDende uii: een

andere Soort van Rupfen»

% Getal der Soorten van dit Geflagt is onge^

lyk kleiner dan dat der anderen. Onze Autheur

teit agt- en- dertig Soorten in 't geheel ^ waar

ónder ruim de helft Earopifche zyn. De Pyl*

ftaarten maaken dus nog geen twaalfde deel uit

wan het geheele getal der Kapellen ^ die by hem

bekend ftaan,

(ï) Pylfcaart-Kapel , die de Wielen gebah ^l

keld be^ft , de agterjlen met Oogjes. Ocei'uU
Paauvv-Oc^

Den ouden Autheoren is deeze Kapel en haare
^y^^^*^'^^

.

Rups reeds bekend geweefc en redelyk door

hün afgebeeld, Goedaart, evenwel , geeft

*€r eeo flegte Afbeelding van, om dat hy de

fopelleo niet dan met gekreukelde Wieken 3 ea

dus

(ï) S^^5;2;c Aiis angitlsiis^''poÖ:Ids oceihtis. Syji; Nat. JT.

l?b.2lxD.a inajor Corpare crafTo , Alls araplis , intenoribLis Ma-
cula ophthalmoide, R A J. Inf, i-^-g. MouFF. Inf 91, JONST*

iV: T, s.f. 50, Goed. Inf. 11 1. p. 25, T, f. o. List, Goed.

é% f 24UDO M. Diff., 5 8, f. II. A L B. Inf. 8. f. I2. MER.

inflUT. 37. ROFS. Irf L Noct. Phal. ï, T, ï. WiLK pap,

ï, T u ïi. 5. RAJ. Irf\l^%, n. i.

L Dï.KL.' XI. Stuk.
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, y. dos tot vliegen onbekwaam , uit de Poppen hadt

^^Lll*
küonen krygeo; \ welk hy als aan dec2:e Soorc

HoofdI Van Kapelieo natuurlyk eigen zynde aanmerkt;
,^sTüïc, doch het tegeoèeel blykc uic de Afbeelding: vaa

JuffrouwMER!ANj» dte beter is , zó ten opzigt van

de Kapel als vaa de Rups. Ooze Liefhebbers wec-

ten "daar uic zeer volraaakte en fraaije Kapellen

ïe bekomen. De Heer FA dm i ra al heeft

haar mtgokoözm tot Mt 'onderwerp van zya

kcrfte Plaat.

Wy oüemeFiZede Paauzv-Oog Pyldaart , we-

gens de fchooiie Oogswyze Vlakken op de ag-

terfte V/iekea '^ die deeze Kapel zeer verderen

,

eo, oiB de zelfde reden § gcefc men 'er 5 in 'c

Fraoich^ deo mam van ie demi-Pacn tiin. Men
Eou liaar anders ook de Wilgen Pyiftaart: kun*

Beo cyÊeleo ; dewy! de Rups veel op de Wilge*

,'boomeo aaft^ lioewel sy-ook wel op de Ap-

p-eLboomeo moordt gevonden. Roes el noemt

liaar, de EeoEaame ^ blaaiiwgelharte, dikke ^

groene Rops^ iiiet fchiiiofe wicte Streepen op

zyde getekeod^Zy is oiec ooaartigjmaar geens^-

Eios ds fraaiste onder de Pylflaarc-Rjpfcn.

Het groen is in foiniiiigen fchoon,der ^ in an-

deren doffer 5 en trekt ia eenigen naar het geele;

zynde de Kop zo vv^el als het Pylcje blaauw.

Ook zyn fomoiigen op ieder Ring , of op eeni-

ge Ringen » met een klein Karmyarood of O- '

ranjekleurig Viakje getekend, buiten en behalve

dat der Lugcflippen.

De Eytjes, daar deeze Rupfen uit voortko-

men 1
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beiijzyn roodj> groen eo glad: mea viodtze 'm VI,

de Zomer hier eo daar ^ enkeld j onder aan de Bk. ^^y^j^r

aeo; geiyk die vao veele andere Pyiftaarten. Hqofi^

De looge Rüpsjeè hebbeo ^ kort oa dat zv üit- ^™^* -.

gebroed zyn 5 de Geftake en Kleur reeds vaa

de oudeo 9 die haare volwafienheid niet dan iri

de Herffl: bereiken. Zy kruipen dao in de Aar-

'cJe, €0 veraodereo In een bruine Pop, uit wei*

Ice 9 ie \ volgende Voorjaar ^ de Kapel voort-

komt j die de voorÜe Wieken , vaa boven l

bmio feeFtj tnèt bleeker llreepen^ welke "ee-

Digzioè roödagtig zyo^ doorwerkt: de agterfce

Wieken , die van de voorfcen ^ als de Kapeï

lei! zie , geheel bedekt worden <> venoonen ^ als

de vöorilen iiitgefpreid 2yn , het hecrlykftë

Eooze-rood ^ en hebben ieder een groot He-

melfchblaaiiw luikend Oog 5 dat in een zwarte

Kring ftaat. Voorcs is de rand ^ van alle de Wi^*

keOfbeEet toet een Franje van naaiiwlyks zigt- ^.

baare$ doaker breïn-e Haairtjes. Het Lyf^daÈ

de laogte omtrent van vyf vierden Doimi

heeft '^ is vao boven graauwagtig ^ met een don«

ker bniine Vlak op fiet Borftftük of den Nek»

De Sprieten en Pooten zyn geeiagtig s doch de -

twee voorSe Pootcn brolo. : ^
,

De reden 5 dat Goedaart peeo volmaak- w^'^^^öks Tf

të Kapellen üit de Poppen van deeze Pylftaart» kreupel svbI

Ropfcn kon bekomen ^verdient een nadere over-

weeging. Doktor Lis TER (telt bedeokelyk^

dat zulk zou kannen veroorzaakt syn , doordien

hy gan de Rups de Siofie, bekwaam tot het:

L DEEL, XI, Stuk. VfiM*
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V* raaaken van haar Tonnetje, niet verfchaft, cd

^^\LIF^^'
dezelve dus ten deele door Honger had doea

fjooFD' fterven. Zulk èene verklaaring bezwagtelc die

rlJJ^b^^
ftek mee nog grooter duiderheid. Volgens hec

'denkbeeld van Se pp > zou het fchynen daar

aan te moeten toegefchreeven worden , dat hy.

ze geen gelegenheid had gegeven , ora ergens

by op te klauteren en zig vafl te zetten tot uit-

breiding der Vleugelen : iBaar, dewyl zulks de

meefte Kapellen kreupel maakt of met gekreu'»

kelde Wieken doet te voorfchyn komen , zo is

het zeer ongeloofiyk, dat Goed aart dit iü

dêeze Kapellen in 't byzooder, en in geenc an.

deren , zou waargenomen hebben. Zie hier

wat den Heer FA d m i r a a l de waarfchyulyk-

He reden dunkt te zyn van dit VerfGhynzel.

In de eerfte plaats is zyn denkbeeld , dat de

ongelyke aanrypiog der Poppen zelf, wegens

de Koude van 'l: Saizoen , hier toe gelegenheid

geeve. 5, Ik Godervond, zegt hy , dat, fchoon

53 dezelven van agteren ryp wierden , en de

^ Fluid op de Rug tot aan het Hoofd oped

5, borO: 5 egter de Huid vafl bleef tor plaat-

^j ze, alwaar de ocrypheid was. In eenigen^.

,, die door den fterken aandrang der agterfie

55 deelen het Lighaam korter en naar vooreii

^y dikker maakten , borfl: de Huid, met veef

,, moeite, aan den Kop wel open, maar daa

haperde hec aan de voorde Pootjes. Decze

Poppen , hoe mismaakt zy ook waren , blee*

5, ven nog een langen tyd in 't leven ; ande-

rea

55

99
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^ ren, die, io \ affcheuren der Huid, zig aan V.

5, den Kop zodanig kwetsten, dat ze de vloei- xLIl/

„ baare Vogten verlooren , (tierven fchielyk. Hoofd-

„ In deeze wanfchapen Popjes merkte ik nog ^^"^*

„ aan, dat de allerdikfte deelen, daar de vier

55 paaren middel- Poocen aan vaft gezeten had-

5, den , een volkomen harde donker bruine Schil

,3 kreegen , die aan de dunnere deelen naar ag-

3, teren zwakker, en voorwaards, daar Jt ge-

5, haperd hadc , meeft week eo groen was : een

3, klaar bewys, dat de onrypheid alleen oor-

„ zaak is van dit gebrek. Ec^nige Poppen, mee

5, veel moeite, en na veel fukkelens, de Huid

3, geheel kwyt geraakt zynde,ivaren egterzeer

5, wanftaltig : zy hadden de Hoorencjes (gelyk

5, zyn Ed* de Sprieten noeinc,) krom , en te

3, kort langs den Buik uitgeflrekt
, gelyk ook

„ de Pootjes , en als dan miflcn gemeenlyk

3, de Vleugelfcheeden in de Pop haare behoor»

p, lyke uirgeltrektheid , \ welk veroorzaaken

„ moet, dat het Uiltje (dus noemt hydeKa.

3, pel ,) met mismaakte Vlerken te voorfchya

„ komt'*.

Dir laatfte kan egter, (zo hyaanmerkc^) ook

gebeuren , fchoon de Rups in een welgemaak-

te Pop is veranderd : want de deelen , waar

van de Vleugelkokers gevormd zyn 3 blyvea

fomcyds langer groen en week; vooral in guu-

re Dagen , gelyk zyn Ed. in November des /

jaars 1740 ondervondt. Toen zaghy, dat de

Vleugelfcheeden van eenige Poppen, zelfs na

1. i)££L, XI. STUK, Cc yQU
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V. verloop van agc Dagen, nog hunne; bruine

^xSu ^'^^^ ^^^^ hadden 5 en befluit daar uit, dat door

Hoofd- ongelyke drukking of kneuzing in deeze tede-
sTüK.

j.g Lighampjes zulk cene gefteldheid kan ont-
^''*'*'""^'*^*

Haan, welke de Kapellen met gekreukelde Wie-

'ken, die zig niet ontplooijen, doet ter wereld

komen. Inderdaad , zulks is waarfchynlyker
,

dan dat hec door uitdrooging der Peppen zoude

veroorzaakt worden » gelyk fommigen onder-

ftellen.

if. (a) Pyldaatt^Kapd met gehakkelde Wieken^

Gehakkelde ^^ ügtei^Jten wor tiit fieekende , aan den

fyiftaart. Mmienkant Roeftkleurig; de voorjlenmet

een witte Jlip»

Deeze Kapel wordt gemeenlyk de GenakkeU

de Pylflaart geheten; hoewel de Wieken, in

dezelve , eigentlyk , maar gekarteld of getand

vsyn; weshalve Geoffro^ haar ook noemt

Ie Spbinx a Aiks dentelées. L i n N /E u s geeft

'er den bynaam aan van de Popelierboomen ^

waar op de Rups zo wel als op de roode Wil.

gen, zo hy zegt, zig onthoudt. Roesel noemt

haar ook de grome , Fopüer-Boomen Rups , mee

zeven paar fchuine geelagtig witte Screepen>

een

(a) Sphinx kVis'Singuims reverfis; poftieis bafi ferriiginels,

«nticis punélo alUo» Syjl* Nat, X, Phahcna prismicornis (pi-

• itilinguis, Alis planiusculis erolis grifeis , Antcnnis albls. Faun»

Sitec^ 8IO. ROES, ƒ«ƒ. ÏII. T. 3 o, V/ILK. pap. il, T. U. €^

DE Geer. Inf^ I, Tt s. f. >. Alb, /Vi T. ;/• /
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overlangfe horifoD taaie zydstreep (^), en den V.

Kop fpits: doch 't is aanmerkelykjdat hyzeop ^^^if^

de witte en de Heer de Geer, in Sweedcn , Hoofd.

op de zwarte Popelier en op de WOgen , vondt. *'^^^*

Zy komen ook op de Elzebocmen voor. Zie
^'^*^^^^^^*

hier, wat deeze laatfie van de Rüds zegt.

5, Dezelve is groot en dik, hebbende, wan- De Rup«.

^, neer zy zig uitrekt 5 de langte van tweeDui-

„ men en twee Liniëo ; zo dat men^e onder

5, de grootfte Rupfen van dit Land (f) kan tel.

„ len. Zy ïs fchoon, hoewel maar een enkele

„ Kleur hebbende , die bleek Grasgroen is;

3, zynde het geheele Lyf doorzaaid met witte

5, Stippen 5 die op dwarfe lynen zyn gefchikt>

5, en ieder Ring getekend met een fchuin wit

5, Streepje , dat voortloopt tot aan het middea

^y van den volgeoden Ring. Deeze Streepjes

,, beftaan infgelyks m een groote menigte vaa

„ dergelyke Stippen , dat geen enke'e Vlakjes

5, zyn , maar Kegelagtige knobbeltjes , hard als

„ Hoorn 5 die de geheele Huid van de Rups

,

„ op 't aanraaken , ruuw maaken als Sagryn

;

5, weshalve REAUMüRde zodanigeo noemt Sa-

5, grynagtige Rupfen.

(*) In de Afbeelding welke de Heer I'Admiraal van deè-

ze Rups geeft , vind ik geen blyk van die overlangfe Streep ,

en de Heer J.
C.PHiLiPs verzekert my, dat de Rupfen van

de Gehakkelde Pylftaart, hier te Lande door hem gevonden^

dezelve niet hebben. o

(I) Van Sweeden^ naamelykjdewylmen deKupsderVeld-

Winde, en die der Oleander, welke ongelyk ^rooterzyn, daajf

niet heeft.

I, DEEL. xr. Stuk, Cc 51
"
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V.
Af DE Ei.
XLU.
Hoofd»
STUK.

„ Da zes Hoornagtige Pooten , van dee2:e

,, Rups, zyn helder bruiö; de agt middelde

5, en de twee ageerde Vleezige , zyn groen,

„ en bezet met een halven cirkel van brui«

55 ne Haakjes , door middel van welken zy

,5 zig zeervafl tegen de Bladen en Takken aan

3, houdt. De Lugtftippen, of openigen der

j, Ademhaaling, zyn van een fchoone Oranje-

j, kleur. GoEBAART heeft geen Oogen aan

5, den Kop van deeze Rups kunnen ontdekken j.

,3 indien hy ze met een Vergrootglas onder-

,5 zogt hadt 3 zou hy gezien hebben , dat zy

5, verfcheide Oogen heeft aan ieder zyde van

„ den Kop* Ook heb ik waargenomen , dac

35 zy veel kragt heeft, kunnende met denzel-

5, ven een aanmerkelyke zwaarte opbeuren "•

Tot de Verandering kruipt deeze Rups, ge.

lyk de anderen , in den Grond , en maakt een

lomp Tonnetje van Aarde en een weinig Zyde

;

waar in zy in een Pop verandert , die in 't eerll

groen is en vervolgens bruin wordt. De Heer

FA DM IR AAL heeft, in 't jaar 1726, te Vcr-

failles, en naderhand ook alhier, waargenomen,

dat deeze Rupfen zig gingen verbergen in 'c

laatfl van September of in Oktober , en uit het

Popje te voorfchyn kwamen in April , of fom«

tyds niet eer dan in Juny, van 't volgende

Jaar (*). Sefp bcfchryft ook de Verandering

en

e*) zie zyne X. PLAAT en detzelver Vcrklaaring: wor*

dcnde aldaar de trapswyze toeneeiiiing van deczc Rups naauvr*

iceiirig afgebeeld.
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cn Huishouding van deeze Kapel , zeer omftan- V,

dig ; gelyk men die insgelyks by Roesel ^'^^^^^'^J'*

vindt: zo dac ik daar van niet meer zal fpree. Hoofd-

ken: merkende alleen nog aan^ dat deeze Kapel stuk,

een zeer klein Zuigertje heeft, onder aan den
^*'^'*^^^''^'^*

Kop, zynde niet boven een zesde Duims lang,

volgens den Heer de Geer (*).

(3) PyHlaartJCapel , die de Wieken gebak- V,^

kdd heeft , de Hjoorjlen graauw gebau' iJndcn-pyi.

deerdy de agterjien bruin rood.
""^*'*

Het heeft Linnjeus behaagd, de Kenmer-

ken dus op te geeven van de Lioden-Pylflaart;

doch ik zou dezelve liever nceoien : met de

voorfte Vleugelen Afchgraauw en groen gevlakt ;

de ageerden Oranje of Vuurkleurig : omtrent

gelyk Geoffroy doet (f). Ook is zulks

met de Afbeeldingen vao R o e s e l^ en met my-

ne Kapellen 5 meer overeenkomftig. Evenwel

moet ik bekennen jdat deKleur^ zo wd in dee-

ze als in de voorgaande Soort , eeo merkelyk

verfchil onderhevig zy. De Kapel is fomtyds

ros op de voor*»Wieken -, dat de Wyfjes zya.

Dok-

(^) Mem, fur les Inf, IV. Mem, p. 154

•

(3) Sphinx AYis angulatisj fupedoribus grifeö fasclarls jp@$*

ticis tefta^ceis. MER. Eur, 2, T. 24. WiLK. pap lo, T. I.

B. 4. ALB. Inf, T. 10. FRISCH. Inf. VU. T. 2. E.OES. Inf»

X. Noft. rhal. I. T. 2

(\) Sphiiix elingui$, Ali$ laceris, fuperloribus cincreovlres-

centibus, Fascia obsciiriore transverfa inrequali , inferiorlbiis

fusco- Aurantiis. Hift. des Inf, env. Paris, TOM, II. p. 8®^

X, DEU-. XU STUK, Cc 3
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XLÜ.
HOÜFO
STUK.

Lindm%

V. Doktor ScopoLi heeft , in Karniolie, wel

^Mf^' vier Verfcheidenheden van decze Linden-Pyl^

(taart waargeDomcQ 5 waarvandelaatfte, zo hy

aanmerkt, alleenlyk ftrooken zou met de be«

fchryviog van onzen Autheur. Zie hier de-

zelven.

'Mn de eer% was de vooroaamfte Kleur, zo

3, van hetLyf a!s van de Wieken , Schorsag*

^3 tig j dat is oaar die van de Kina gelykende.

5^ In de tweede was dezelve Okeragtig met vaa-

5^ Ie Vlakken. In de derde was de Kleur vaa

5, \ Lyf % eo der Wieken van boven , Beenig

»

,, met Roeftkleurige Vlakken j doch van ondc»

55 ren eer Roeftkkurig. De vierde hadt de

„ voorfte Wieken , van boven , Omberkleurig

5, gevlakt, meteen roodagtige Piek ; den rand,

^, weder^yds, bruin geümoend; van onderen

5, aan den binnenkant Roeftkleurig , meteen

„ groenen rand : de agterften van boven Noo*

5, ten Kleur, met den rand, van onderen,

,j groeoagtig^C^).

Een blykbaarc verwarring heeft by den Heer

Geoffroy plaats in de befchryving van dec-

ze Linden-PyKt aart; dewyl de Afbeelding cd

Text, van d e G e £ R , door zyn Ed. bygebragt

wordt , die zekerlyk van de Gehakkelde Pyl-

Haart of die derPopelierca fpreekt. Ook hadc

hy zig dan niet behoeven te verwonderen , dat

van hem in deeae der Linden geen Zuiger in *c

ge.



Linden^

Ds Rups.

p
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geheel te vinden ware : want ik weet niet, waar V,

L I N N iE ü s 'er een Zuiger aan coegeichreeven
^xut

^'

heeft ; het is de voorgaande of die der Pope- Hoo?d-

lieren, welke hy Spinlinguis noemde (*).

Buiten allen twyfel is 't , dat F ii i s c H on»

ze Linden. Pylftaart bedoele , waanneer hy de

befchryving geeft vao de groene Rups der Lin-

den , met een driehoekigen wit gezoomden Kop

en zeven wit eo roode S:reepen op de zyden

,

benevens dcrzclvcr KapeU Hy merkt aan , dat

omtrent de groene Pylflaart-Rupfen, vandee*

ze en de voorgaande Soorten s een merkelyke

verwarring, zo by Goed aart als by Al-

s 1 H plaats heeft ; dewyl men 'er verkeerde

Kapellen heeft bygevoegd : het geen moog-

lyk den Franfchen Auiheur, zo even gemeld,

misleid zal hebben. Die der Linden zya ge-

makkelyk kenbaar aan de geele en io ibmmU

gen ook Karmynroode tekening vao de fchuioe

Streepjes op zyde ; welke egter, tegen den

tyd der Veranderiog 5 wederom verdwynt , zo

R o E s E L aanmerkt : doch doorgaaos is de Rups

veel bleeker groen , en heeft op 't agter-end

een Plekje, dat haar van de anderen altoos

duidelyk onderfcheidc. Ook zyu zy kenbaar

aan den driekantigea Kop, die veel breeder

dao

(^) ^hala'na pn'smicornis , SpirUtHguh , Alis planiiisculis»

crofis ,
grifeis , Antennis «Ibis. Habitat in Populo, iv^a», Sues^

Ed. I. N. 8IO., Zyn Ed. maakt, in die Uitgaave 3 gecii li<^

aiinftc 2«wag van de Lindcn-Pylftaart.

I4 DEEL. XI. STUK' C C 4
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V.
Afdeei.
XLIL
Hoofd.
STUK,

IV.
Ocypete.

n xa

NfriL
Oleander-

Kapel.

dan de Hals uitfteckt. Men vindt de Rups ook

fomtyds op de Ype- en Eizeboomen > doch

meed op de Linden.

(4) Pylftaarc-Kapel, die de WUken gehakt

keld en gewolkt heeft , de agterjlen aan

den agterrand "can den binnenkant wit^

Tot deeze Soort , die zig in heete Landen ont-

houdt 3 en de grootte maar van een Horfel of

Paardevlieg heeft
j^

fchynt, wegens de ge-

hakkelde Wieken', t'huis gebragt te moeten

worden dat Nieuw Jorkfe Kapelletje in Fig» i,

op Plaat XC, afgebeeld, welks Agterlyf

twee breede Zwavelgeele Streepen heeft van bo-

ven , en de twee agterfte Wieken zyn , in 't mid-

den Vuurkleurig gebandeerd- Voorts is de ge«

heele oppervlakte, vanboven, bruin en zware

gewolkt , met den rand der Wieken wit , als ia

de tytel wordt gezegd.

(5) Pylftaart^Kapel

,

die de Wieken een wei*

nig gehakkeld en groen heeft , met ver-

fcbeide bleehre , donkere en geelagtigs

Banden.

Onder de fchoonfte Infekten, waarlyk, vaa

de

(4) SpInnX Aïis angulatis nebulofis; pofticis margine ba-

^os poftlco albis. Syfi. Nat, X»

(s) Sphinx Alis fabangulatis viridibus, Fascüs varüs pslli-

dloribus faturatlonbus fiavescentibusque. RoES. Inf. III, T.

Ï5, 16. FRISCH. /«/; VU, T, 3.
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de geheelcVv^ereld, is dit Europifche , zowat V.

de Kapel als wat de Rups belangc , te telleo. xui^*
Het voert dco naam van een Boomgewas, dat Hoofd#

egter in de meefle deelen van Europa voor de ^"^^^

Winterkoude bewaard moet worden , en tevens

van Vergiftige eigenfchap gerekend wordt te

zyo: weshalve de Duitfchers het noemen Un*

holden-^ dat is Toverkruid. In 't jaar 1727,

toen het een drooge Zomer was , zegt F r i s c fl,

werdt deeze Rups op^ de Oleander gevonden

in de meeftc Tuinen , daar men deezen vreem-

den Boom in Bakken hieldt (^)» Roese L , die

nergens dan by Frisch daar melding van ge-

vonden, en meer dan agt Jaaren, te vergeefs,

naar

f*) In de Ziüdelyke deelen ran Europa groeit de Oleander

in 't wilde en ftrckt tot geen klein fieraad der Woeöenyën.

JMen vindt dit Gewas, dat wegens zyn fierlyke Bloemen en

Bladen ook Rooz* Laurur gerytckl v/ordt, overvloedig op de

Bergen , die tiiÜchen Niffii en Genua gelegen zyn. Sommi-

ge der Ouden wilden, dat het een Vergift zou zyn voor de

Eeeften , die het Loof aten , doch een Geneesmiddel voor de

Menfchen , als men het Aftrekzel der Bladen , in Wyn , dronk ;

inzonderheid tegen de Beet van Slangen en ^vd^^z Vcn^'nige

Dieren, zelfs tegen die van een Dollen Hond. Dalechamp

HijL dssPtante $. Tom. Lp, zoG. De» de Vergiftigheid niet

zo zeker of zo algemeen fchynt te zyn, als men onderftelt,

tellende het onder de jfcherpe Venynen {Venena (Uria^) NucL

Bflg.Mat, Med, Men wil, dat de Muggen of Vliegen, alfi

zy op de liloemen gaan zitten , en het Ssp daar uit ingczoo-

gen hebben
,

plotslings dood nederVv^Uen. Ook zou de, Rcak

nndeelig voor de gezondheid zyn» Wat Linn/sus zeggea

wil> aangaande de V/oonplaats van dit Gev>ras , met Habitat

SL Gades in Indiam Orimtalem locis fuhhumidii ; (S^ec, Plant^

Ed. II. Tom. I. p* 306.; is my zeer duiftcr,

^ DEEL. XI. STUK, Cc 5
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V. naar dit Infckt gezogt hadt, kreeg *er einde

XUL^^'^y^*
in 'c jaar 1748, toen het in Duirfchlaod

Hoofo- een taamelyk warme Zomer was, verfcheideo

*™^* Rupfen van , uic Eijeren , welke aldaar op de
"*•

Oleander.Boomen gelegd waren , die eerlang in

Kapeilen veranderden. Geoffroy te Pary s

;

ja, dat nog zeldzaamer is^ Doktor Scopoli
zelfs, in Karniolie, fchyoca deeze Soort van

Pylftaarten niet aangetroiFen te hebben.

0é Rups. De Rups is rykelyk vier Duim lang, en dus,

als ook wegens haare dikte, eene der grootden

onder de Europlfche, De Kop. is, volgens

Frisch, geelagtig, me?; twee halve Cirkel-

ilreepea daar op , die groeo zyo , en bet Lyf tot

voorby de Voorpooien Zwavelgeel, met een taa»

melyk groot rood Oog ^ dat Heroelfchblaauw is>

op ieder zyde* Voorts is hes Lyf Zeegroen,

met groote witte Knobbeltjes of Stippen ; de

middelftreep , op de Rüg , roodagtig Vleefch-

kleur, inzonderheid naar de Staart toe; doch

met Vaalwitte Strcepen aan beide zyden van de

Rug. De Buik , Middelpooten en Staart , zege

hy, zyn bleekgeel: doch het Pyltje is Oranje.

Hy heeft de Lugtftippcn zwart met witte Rin-

getjes waargenomen. Dit komt naaft overeen

met de ééne Rups van R o e s £ l ; maar die Au-

theur heeft 'er gehad van vcrfcheidene Kleu»

ren, fommigen grootendeels Oranje, allen met

de gedagtc Paauwe-Oogen , aan den Kop, ge-

tekend , en het Pyltje, dat in deezc Soort naar

ccii



OUAnder^

De Pop*
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een dik, krom, Hoorntje gelykt, was altoos V,

Oranjeklear. ^xuf*
De Rups is in \ kruipen zeer langzaam. Hoofd-

doch eec ongemeen fterk , ja mooglyk op een ^^"^"^^

dag wel eens zo veel als zy zwaar is ; gclyk

Reaümür aanmerkt dat fommige Rupfea

doen , zegt R o e s E l. Als de Verandering na^

dert , worden zy bruin op de Rug en kruipen

dan io de Aarde of onder de Bakken, waar in

de Boomen (taan , maakende zig een Tonnetje

van brokjes Aarde of Bladeren. De Poppen

waren , volgens F u i s

c

h , bruin , volgens Roe*

s E L , Oranjekleur ; maar decze laatfte hadtzc

in een Glas, de eerde op de natuurlyke wyze

gekreegen , en beiden namen zy zwarte Lugt-

ftippcG en Streepen daar aan waar. Ruim vier

Wecken na de Verandering kwam reeds de Ka»

pel te voorfchyn, die aldus duor Frisch be.

fchreeven wordt.

" De Kleur is donker Grasgroen ; die der Spric«

„ ten bleekgeel, met korte, doch inhetMan-

,j neije wat langere Franjes. Op het Voor-

3, hoofd is, by de Halskraag, een witagtige

„ Streep , die 'er een Zoom aan maakt. De

,, Oogen zyn groot, met een Appel die Orao-

,, jekleurig is en by nagt als Vuur fchittert.

„ Aan de groene Halskraag is een breede Vio-

„ letroode, doch zeer wit geftippelde Zoom^

5, Op de donkergroene Rug, bezet met witte

„ Haairtjes , is een Zeegroene, langwerpige,

I, wit Haairige Driehoek. Van de zeven Rin-

1, D£EJ- XI. STüi£* 5, gea



4IS Beschryving va

Afdeel.
XLïl.
Hoofd-
stuk.

Oleander^

TI.
Convolvuli»

Van de
Winde.

ii gen des Lighaams , van de Rug af te rekenen

,

,5 is de eerde de breedfte, wit, met Streepjes

^, van geele Franje; de anderen zyn , op een

5, donker groenen Grond, bleek of bly groen

5, getekend, met witagtige fchuinfe Streepen,

„ die famenloopen naar het Staartend , dat mee

55 geelagcig witte Haairtjes is bezet ". Van

de Tekening der Wieken, die donker Gras*

groen en bleek groen zeer aartig getekend

,

nfiet witagtig geele Streepen doorweven en op

fommige plaatfen met bleek Roozerood, op

anderen met paarfch of Violet verlierd zyn, kan

men beft uit de gekleurde Afbeeldingen of uit

de Kapel zelf oordeelen , welke zeer zeldzaam

is en by weinige Liefhebbers gevonden wordt.

Ik heb 'er tot nog toe, maar ééne, en wel

by den Heer Storm, in de Hortus Medicus , in

deeze Stad ,
gezien*

E CH TE j met de Wieken ongekarteld.

(6) Pylftaarc-Kapel , die de Wieken ongekar^

teld beeft 9 de agterjlen wit gebandeerdf

aan den agterrand wit gejlippeld; bet Ag*

terlyf rood met zwarte kringen.

Met veel verwondering zie ik deeze één der

Jcboonjle Onrujlen genoemd, welke 1Ü3; bier te

Lan*

(4) Sphmx Alis integris , poftlcif albo fasciatls , marginc

poftico albo pund-atls; Abdomine rubro, cingulis atris. Mer,

'Eur. 19. T. 75, f. 2. T. 25. GoED. /«ƒ• IlL T. $, ROES.

Inf, I, Noa. Phal. U T* 7- WïLK. Pap, 10. T. x. B. z^
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Lande hebben , en aangemerkt , dat dezelve V*

zig geneert met de Conmhulus major , dac de ^^[^^
gemeene Veld-Winde zou zyo , welke in de Hoofd.

Koornlanden groeit f*\ Haar TchooDheid, im-
^'^^^*

mers, komt in 't geheel niet by die van onze ^'^
*

Paauw-Oog Pylftaart, de Gehakkelde of die

der Linden , welke alle dri@ , myns oordeels ,

veel fraaijer getekend en gekleurd zyn : om nu

van de Ligufter-Kapel en die der Wyngaard-

Rups, niet te gewagen. Het Kruid, daar zy

gemeenlyk op aaft, is ook niet degroore Win-

de, by de Kruidkundigen Convolvulus major ge*

naamd ,• welke in 't Riec aan de kanten van Sloo«

ten of Waterpoelen groeit , en witte Bloemen

heeft ; maar de kleine Winde, der hooge , droo-

ge, Zandige Bouwlanden, met roodagtige of

paarfche Bloemen (f), welke men Wee-Winde

noemt, volgens Goedaart, en Juffrouw •

M E R I AN piaatftze ook op die Soort van Win*

de (I). Reaümur heeft, zo 'c fchynt, de

Kapel gehad, doch het Masker was hem niet

bekend geworden. Evenwel verbeeldde hyzig,

teregt, dat het die bruine Rups ware, aan wel-

ke de laatilgemelde de Wortelenjvan dat On-

kruid tot Voedzel tocfchreef (§).
Wy

(*) Venustlflima omnium Inquietarum. Vefcitur Convolvii-

!o majore, &c. IV. Df.el, bladz. 64,

("fJ Convolvulus minor Aivenlis. C. B, Fk, Convolvmlus

iminor purpureus. Lob.

(l) ExpL Tabul p. 31.

(§; Zie Mem. Tom. U oaavo, pag, 371. Pl.XHI.. Fig.i^

X, DSEL. XI. SXÖK,
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V. Wyzien dan de redea der benaaming van

^ruf^ dit Infekt , dat van fommigen zonder reden

Hoofs- Mervelje de Peru genoemd wordt : alzo het niec

sTüK« yjj. de Weftindiën komt , en , myns weetens

,

^^'"^^^ ook niet aafl: op de Plant van deezen naam , de

Jalappe naamlyk. Het is, ondertuflchen , we-

gens de grootte, zo van de Rups als van de

Kapel, aanzienlyk ; die^ hoewel opdcVleuge-

lenniet met fierlyke Kleuren praalende, aldaar,

in 't graauvvj eene Tekening heeft, die niet

onaartig is.

^e Rups. De Rups welke, gelyk verfcheide anderen,

op Taf- LUL in 't gemelde Werk, zeer fober

is afgebeeld, wykt in grootte naauwlyks voor

die van de Oleander Kapel ; ja heeft, wanneer

zy zig om voort te kruipen , het Lyf uitrekt

,

de langte van omtrent vyf Duimen en de dikte

• is, in 't midden, ten minfte een halfDuim over

't kruis. Op ieder Ring heeft zy verfcheide

• infnydingen of groeven , dwars over 't Lyf,

die denzelven als in verfcheide Ringetjes ver-

deden, en de Oppervlakte over 't geheel rim-

pelig en oneffen maaken. Het Pylcje , aan de

Staart, is krom en vry lang. De Kleur is,

in fommigen , op de Rug donker bruin ofgraauw,

en aan de ayden geelagtig: maar men vindt 'er

ook, die geheel groen zyn , gelyk deLigufter-

Rups; doch zonder paarfche Streepjes opzy.

de. In zodanig eene , welke R o e s e l hadt, was

evenwel het Pyltje Oranjekleur. In beiden zya

de negen Lugtftippcn , op ieder zyde , aan haa-

re
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re bruinheid zeer kenbaar. Of dit vetfchil van V,

Kleur door het caderen vao den tyd der Ver-
x^^lT^

andering veroorzaakt worde, is ons nog niet Hoofd-

gebleeken^
*'^^^

Deezc Rups 5 hoewel oiet ongemeen ^ is niet '* ^*

gemakkelyk te vinden : dewyl zy over dag in

de Aarde kruipt en zig dus voor het oog der

Liefhebberen verbergt* Men zou de plaats,

daar zy zig onthoudt , aan de afgegeren Bladen

van de gemelde Winde eenigermaate ontdek-

ken küoncn: indieezys io vryheid zynde, dat

Kruid at en niet de Wortelen ^ gelyk JufFrouv/

M E R I A N verzekert. Anders zou men dienen

te zoeken oaar de drolletjes der uitwerpfclen of

vuiligheid van deeze Rups, die een zonder-

ling geribde figuur hebben , en wegens haarc

grootte ook vry kenbaar zyn»

De Pop , in welke zy verandert , is niet al- De Pop*

leen aanroerkelyk v^egens haarc grootte , maar

Inzonderheid wegens een lange , kromme Snuit,

die 'er^ als het Oor van een Kan aan maakt.

2ulk een Vertooning vindt men in weinig an*

dere Poppen van ons Wereldsdeel, en dezelve

tzweemt veel naar die van de Pop der Indifche

Spiegel.Kapellen , doorJuffrouw M e r i a n als

met dit Snuitje om een Takje gehaakt hangen-

de verbeeld ; hoedanig eene Pop ik hier gezien

heb, uit welker weergaa zulk een Spiegel-Kapel,

in deeze Stad , was voortgekomen. Voor 't ovc*

rige is de Pop der Winde-Rups van de gewoo-

ne Geftalte der ronde Poppen, en roodagtig

I. DEiEL. XI. STUK, bruin
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Juinde,

416 BeschryvIi^g van
V. bruin van Kleur, met eenige witte StippcD.

XuT^*
Deeze Poppen fchynen fomtyds nog in de

Hoofd. Herfft uitte komen; fomtyds den Winter over

te blyven. Zy hebben de eigenfcheip, van,

op de minde aanraaking, zig zeer ftcik te be-

vveegen. Het Lyf van de Kapel is, ter weder-

zyde van de Rug , fierlyk bleek Roozerood of

Appeibloeizelkleur, met zwarte dwarsftreepen,

getekend , en heeft by het Borftftuk , weder,

zyds, een hooger roode Vlak, met eenig geel

in 't midden. De Wieken zyn, vaa boven ^

niet onaartig grsauw gewolkt, mee eene Teke-

ning, die gemeenlyk eenige Letteren uitdrukt.

Juffrouw Merjan hadt 'er cene, waar op

de B 5 C , V en M , kenbaar waren ; doch

de twee eerlte Letteren zyn dikvvils niet te

vinden , en de anderen vertoonen zig niet altoos

even duidelyk. Inzoaderheid heeft dit plaats

wanneer de Kapel wat verouderd is , en gedeel-

telyk van haare Pluimpjes of Sciubbetjes be--

roofd. De agterfte Wieken , zegt L i n :?? ^r: u s

,

zyn Afchgraauw, met drie graauwe J3anden.

De Zuiger. Het gene de Kapel der Winde allcrmeeft doec

verfchillen van de voorgaanden, is een lange

Snuit of Zuiger, die zig byna tot drie Duimen

langte uitftrekt , en gemeenlyk als in twcën

gcfpleeten zig vertoont. Daar mede haalt zy

haar Voedzel uit de Bloemen, doch, hier toe

2.ig niet bevlytigende, draagt zydeozelven op-

gekruld en verborgen* Haar breedte is, mee

de Wieken uitgefpreid, ongevaar vyf Duimen,
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Ifn de laDgte van het Lyf ruim twee, de dikte V.
A p T^ p P f

meer dan een half Duim. De bruioroode Oo* xLlL
*

gen, die zy heefc, fchitteren, in 'c düi(lei\ als Hoopd-

Vuun G E o F 'F R o Y geeft 'er , wegens de figuur ^^^^^

der Sprieten , den ndam aan van Py Klaart of

Oorult met Ofle Höorneö (*).

(7) Pylfiaart-Kapel, die de Wieken ongskar* vn.

teld beeft , de agterfien roodagtig met zwar^ Liguiicilpyi;;

te Banden 9 bet Jgterlyf rood en zwart ge-^^^^'^^^'

ringd*

In *t algemeen voert deeie Kapel den naam

van het Gewas, waar op de Rups aüermeëil

Voorkomt , de Ligufter naamelyk , welke bok

Maagdenböom , en Mondhout of Keelkruid ge-i

noemd wordt; dewyl men het Afkookzel dcc

Bladeren dienftig oordeelt tegen Ongemakken

van den Mond , het Tandvleefch en de Keel i

die uit verflapping voortkomen ; alzo zy eeni-

germaate famentrekkende zyn. Zeer veelwördc

die

(*J Le Sphinx a Cornes deBoeiif. i/i/?, des In/: env Pariu

Tom. II, p. 85.

(7) Sphinx Alls integris ; poilicis incarnatis Fafciis nigris;

Abclominerubro cingulis nigri?» 5y//. iV^^ X, Phaixnn prisiiiT-

Gornis fpirilinguis fufca^ Alis infeaoribus Abdomineque Fafciis

transverfis rubds. Faun^ Suec* 809. MouFF. In/, p. 91, f, ^»

& IJ2. f. I. JONST. In/, T. 19; f* V Z* JACOB, Mu/, U
f. 5. N, 24. T, 1. f. 2-f. ALB In/. T»7. U 10, SwAMMKRD.

Bibl. T. 29» f. I j 2, , 3. RAJ, In/ I44. n. u JUNG. F>r»^

ïo3. Goed. /«ƒ I. p^ 93. T. 2<}- List. Goed, 71. f. aj^

REAVM, ƒ«ƒ. IL T. 20. f. 1-4, Roes. /«/: 111, p. tf. T. f
^•

WlLK. Pap. lo« T I, B 3. D£ GEEaJ??/; L T* i, f, Ö,
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V. d1c Boomngtig Kruid , dat door zyn groente

^XuT ^^^'y^ ^^ > ^^^ FIa?g]es in ds Tuinen gebruikt J

Hoofd- hoewel hec ook , in de Duinen, tuffchen Haar-
STUK. \q^ ejj Zandvoort groeic. Somtyds wordt de

L'-z^^r.
j^^^pg ^p ^2 gffcheo , Viier, Syring en Kamper.

foeIie*Boomen , die in ons Land insgelyks in 'c

wilde groepjes, aangetroffen; ja men vindtze

zelfs in Sweeden , 2:0 wd als in Karniolie 5 op de

Wilgen (*).

T^Rups. Dee2:e Rups is het, nm welke de Fleer R e a u*

M ü R den naam van Sphinx gaf 5 wrgens hec zon.

derlinge poftuur, dat zj doorgaans aanneemt,

gelykerwys da Jasm3'o-Rnps eo andere van dit

Geflagt, dat daar van thans den Latynfchen

naam heeft. " Onder alle Rupfen van die Land,

3, (zegt de Heer dk G s e r ^ ) is deeze een dt

r

5, fchoonften en grcctfteo : sy eet de Bladen van

5, deSyringen, Liguller en Egyptifche Wilg,

5, gelyk ook die derE^flchen. In de Maand Aa«

5, guftus heb ik hr^ar^ byna Jaariyks^ in veel-

99 heid, vooral op de Syringeo 3 gevonden. De

5, Keutels haarer iiitwerpfelen zyn vry groot.

„ Om haar gemakkelyk te vinden, ging ik de

,, Laanen van myo Tuin doorloopen , waar Haa-

„ gen en Boompjes van Syr;ngen waren , en

,

5, daar ik op den Grond hoopjes van deeze uit-

„ werpfelen zag , vond ik , altoos , een Rups

,

^, die dezelven badt laaten vallen , op het Loof.

„ Dit

f*) Habitat in Ltguftro, Syrïnga, Frnxino, LonicerA, Sa«

lïcc. Faun, Suee^ Ed^ 1 1. p, 2tS. Habitat in Salice, Fiaxino. En-'
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^, Dit is het zekerfte middel om deeze Rupfen A%

^, te ontdekken. Ieder Keutel, komende vaneen
;xLll^

Rups die byna volgroeid is , heeft doorgaans Hootd*

de langte van vier Lyoeo s zynde rolrond van ^^^*

figuur, met zes ingroevingeu .
"^

„ De langte van de Rups is meer dan derd-

„ half Duim; zy komt gelyk met , ja overtreft

,5 zelfs de langte en dikte van eens Menfchen

5, Pink of kleinen Vinger. Zy is r.eer kaal en

5, glad van Fluid ; maar ik heb opgemerkt, dat

-,, in de Jongheid . wanneer zy nog eens van

5, Huid verwiflelen moet5Zonder de gedaante van

5^ Rups te verliezen, de Huid rompelig is of

5, Sagrynagtig , zynde t'eenemaal bedekt me,c

5, kleine witte Korreltjes , die hard op 'taanraa»

5, kcnzyn. Op den laatflen Ring op éénnaavaa

5, het Lyf, draagt deeze Rups een grooten krom-

9, men Hoorn. Haar kleur is zeerfchoon groen*

5, Op zeven () Ringen, van den vierden tot

5, den tienden ingeflooten, heeft zy , weder-

„ zyds, op ieder Ring, een fchuin Bandje, be-

5, flaande uit twee Streepen , waarvan de een?

^5 fraay paarfch is, de andere wit, nevens tU

55 kander geplaatfl:. Decze Bandjes zyn , ieder^

,, byna een half Duim lang. De figuur van den

i, Kop

(*) De zo genaamde Afbeelding van de Ligufler Pylflaait*^

Rups in Fis* ^^' °P ^^^* ^^^^ ^" '^ Vierde Deel van Skba, x

hteft agt fchuine ftreepjes; waaruit, als ook uit het ontbreek

ken der Lugtftippen en de menigte van Ringen , derzelver oa-
'

gemeene gebreklykheid doaiftraciit.

1. DEEL. XI, STUiU D d 2
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y. 5, Kop trekt naar het driehoekige, en dfzelva

AFHfcEL.
^^ jg ^gj. eenzwarte Streep omringd rook zynd@

IJooFD- 5^ Bek, Taoden en Baardjes, zwart van Kleur;

sTüK. ^^ de Hooroagtige Pooten zwarten wie gevlakt;

Ligufur.
^^ ^g Vleezige groen met twee bruine Vlak-

j, ken*'.

Om niet uïc te weiden in de befchryving van

deeze fraaije Rups , of te herhaalen het gene

door REAüMUR^RoESELennu onlangs door

Se PP 5 dien aangaande gezegd is, zal ik alleen

nog aanmerken , dat de Oranjekleurige Lugt-

flippen haar niet vreinig verfiercn , gelyk uic

de Konftige Afbeelding van deo laatftgemel-

dcn blykt, die ook aanmerkt ^ dit het Pyltje

van deeze Rupfen in de eerfle Jongheid zeer

groot is ;
gelyk by het zelfs aldus aan het Rups.

je , in het Eitje , vertoond heeft. De menigte

van Eijeren , die de Kapel legt of leggen kan

,

fchynt by geen honderd te pas te komen : men

vindtze enkeld , niet tropsvvyze by elkatndcr , om-

trent van grootte als een gewoooe Speldekop

,

doch ovaalrond en wit, aan de Bladen zitten^

De Rups vervelde viermaal, voor dat zy in een

Pop veranderde. Tegen dien tyd verdwynt de

fchoone Kleur der Rupfen ; ook kruipen zy in

de Aarde, op de zelfde n:anier als de reeds be-

fchrceven Pylftaarten , en de Pop vcrfchilt , in

, Kleur of Geftake, weinig van die der Winde ^

hebbende zelfs dergelyk een krom Haakje , dac

de Zuiger moet worden , die in deeze Kapellen

0ok van aaazienlyke langte is, en veel langer

dan
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.dan hec gehcele Lyf , gelyk Swammerdam V.

^enzelvcn te regt vertoont (f); des ik my ver- ^^||^'

wonder, dat onze Hedendaagfche Tekenaars Hoofd'

dien Zuiger, zo wel als de Poocen, indevlie* stük,

gcnde Kapel , van boven te zien , geheel uit de
'^•''^^''

Afbeelding laaien.

De laatftgenoemde Autheur gaf 'er den naam De \%gu

aan van de Snel vliegende : want deeze Kapellen

[ vliegen met een barft, gelyk de Pacryzen , ea

fchieten zo foei voort , dat men *er naauwlyk»

I het Oog op houden kao ^ inzonderheid des A.

vonds of in de Schemering. Deeze manier van

vliegen was haar noodig; dewyl zy zeer zwaar

van Vlugt zyn , wegens de dikte en grootte van

haar Lighaam. De Dag -Kapellen , immers
j|

hebben de Wiekep 5 in evenredigheid tot haar

l^yf , ongelyk grootcr , en meer tot Zweeven
in de Lugc gefchikt ; dus zou men ook kunnen

aanmerken, dat de Vlugc van deeze Kapellen,

als in een regte lyn, om zo te fpreeken, ge«»

fchiedende , minder ongeregeld dan die <Jer an*.

deren is.

Aangaande de Kleur en Tekening is 3 zo we^

als in de grootte , gelykerwys in meed alle Ka-.

pel-

Cl) TaKXXlX. F?v, 3. Bceze Autlieur merkt aas, daü

aïn deLlgufter- Kapellen, waarfchynlyk , een zolange Zuiger

gegeven is: „ op dat het Dier, met zyn Lighaam en de Vleu-

gelen , niet te d:gt aandeClocmen löu komen en zig quetfen.

„ En daarom , (zfgt hy^j aifoo fyn Toni; lbo lan^; geinjakf

„ is, (bokanhy nu bjquamelyk al vliegende ceren ". £xpi^

"^^abuL p. dS.

l. DEEL XL Stuk, I^ ^ 3
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V. pellen , ecnig verfchiL R e a um u r (zegt R o e*

^^XuÜ' ^^^^ vergelykc het Borltduk by zware Fluweel

Hoofd* m} noemt de zydeo vaahet zelve Violec-blaauw.
&TÜS.

jjy ^^j g^g ^Q voorfte Wieken iets roodagtigs
^^l'^Jis^-*

gezien i 'c welk llo üsi^l in de zynen niet heefc

waarsenomên. Ik vind dit by Reaumür an*

ders (*}. LiNNiEUs befchryft deeze Kapel

aldus. '* Het Borflfluk van boven zwart» De

5, bovenfte Wieken Roeiagtig. Een witte plek

„ vau den Bek overdezyden van het Borltftuk

, , en den buitenflen rand der Wieken witagtig :

5, verfcheide zwarte Streepen: de tip van de

3, Wiek wit gevlakt ; de agterfte rand met wie

5T gcgöïf^^ ^^ ooderfle Wieken eenigermaate

,> Vleefch.kleurig of Incarnaat met twee zwarte

,, Banden. De zyden van het Agterlyf rood mee

5, Banden, beneven een Streep lang de Rug en

,, drie van onderen , die zwart zyn. De Sprie.

^, ten wit (t>

Zie hier wat Doktor S co poli, in de Zur.

delykfte deelen van Europa, omtrent de Kleur

en Tekening van deeze Kapel heeft waargeno.

men. " De voorfte Wieken , zegt hy, zyn,

j> vaa

() REAUMU^R z*gt, dat de zydeii ran het BorMuk

Giidelcin zyn, Hy noemt het loode der ondcrfte Wieken en

dat van het Lyf Roozeklcur ; het welk xeet eigen is en die

Kleur zeer wei uitdrukt; dodi het bovenfte van de voorft©

Wieken , ECgt hy , heeft meer bruin , en daar zyn ook roodag-

tige Golven op , benevens fchoon zwart gegolfde Vlikkea»

Mtm, oaavo Tom* II. 2 Part, p, 9»

(tJ ^uun^ Susc, Ed, II. p. i»8.
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'5, van boven, verwelkt bleekrood (*} iTiCC een v.

„ l/ruicagtige middelvlakte; drie zwarte Stree*
^xuf^*

Pi pen overlangs; één overdwais in *t midden, Hoofo*

3, benevens een andere witte Screep by den bui* ^"^^^

„ tenftea rand ; van cEderen donkerer, met
^'-"•^^''*

py twee verwelkte Banden die bruinagtig zyo,

3, by den onderden rand te famen loopende;

,3 aan de tip een zwarte Streep 5 en een wit-

5, agiige Vlak tüfichen deeze Streep en den dik-

3, keren rand- De zoom van die Wieken 1»

5, bleeker. De Egi:erfi:en hebben , boven en be-

5, halve de twee zwarte Banden 3 ook een derde

, naby haor Gewricht, doch die ftrckt zig niec

„ uit tot aan den buitenden rand: van onderea

5, hebben zy een dubbelen biuinen Baad , dea

3, voorden donkerft en daar tuflchen is de vlak-

yg te der Wiek wiiagtig gekleurd. Het Lyf is

„ Roozekleur, met een Ruggeftreep en vyf

3, Banden wederzyds, die zwart zyn'\

Het heeft my gelult 3 dus uit te weiden ia

de befchryviog der Kleuren van deeze fraaije

Kapel ; om aan re tooDen , wat dien aangaande

waargenomen zy , door de Hedeadaagfchcn.

Geoffuoy die 'er, dat verwonderlyk is , dikke,

lange, bruine Spi-ktQü aan geeft (f), fpreekt,

zo

(*) EntOK^ol. CarmoL p. igy, 186, Ohfolete ruJJ'eA noemt;

hy deeze Wieken. Ruffeui , dat men anders oak wel voor ros

necmr, is by hem een Kleur, uit e/en v-ccl rood en wit ^ on»

der elkander gemengd , bslbande ; dM is bleek- : de Kleur vaa

thet Lyf noemt hy rofatus , ^:it is Rooz?*roo j.

(t; Hiji^ des Inf, env. Paris, Tom. II. p. g^

u DL&u XI. $Tüü* D d 4
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V. zo min als anderen, vanden bruin-geelenBat>4

\lTi^^*
langs de Rug , door 'c midden van welken

JHooFD^ de zwarte Streep loopt : waar mede ik mync
Si UK. Aanmerkingen op dit Voorwerp zal befluiten,

viu. (8) Pylftaart Kapel, die de Wieken ongekau

D^jdSofd. ^^^^ ^'^^/^ ' ^^ ^i^^^ft^^ bleekgeel met brui-

?ie Banden^ bet Jgterlyf §eel gevlakt en

zwart geringd..

Da tekening van een Doodshoofd en Been-

deren, welke vry natuurlyk agter op den Nek

van deeze Kapel zig vertoont, heefc 'er die

zonderlinge benaaming aan gegeven, niet al-

ken , maar het Infekt ook alom berugt ge-

maakt, in de Landen daar het gevonden wordt*

Voeg hier by, dat het nergens zeer gemeen is

en alleenlyk in fommige Jaaren menigvuldig

voorkomt; gelyk dit ook plaats heeft met vee-

Ie andere Infekten. " Wanneer het Volk vaa

„ Bretagne , dat een groote Provincie is vaa

,, Vrankryk, ^egtREAüMUR, deeze Kapel.

3, len ziet , merkt het dezelven aan als voor^

5, loopers van befmettelyke Volkziekten. Eea

5, Prieftcr befchreef hetzelve, in de Franlche

5, Mercurra$ van 't jaar 1730, als bekleed zyn-

. 5, de met al het genedatin eene Lyküaatiede.

55 droe-

(g) Sphinx Alis ïntegris; pofllcls lutels Fasciis fuscisj Ab-

domlnc luteo maculato ; cingulis nigiis» Syft. Nut, X, Ca-

f\xt mortuum. Amotyim Acad^ IIU p. 321. Alb» Inf T. 6.

WiLK. pap. 9, T. I. K. I. Reaum» Inf, lï. T. 24. HA&.

SELq, It, 4X7. N, 104, 105. OSBECK, /r. SP, ROES, Hf^

|1L T, I , u
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., droevigfle Rouw affchildcrt : hebbende de .
^»

,, Wieken hem toegefcheenen de Kleur teheb- XLII.
'

,, ben van een Doodkleed. By ongeluk heeft Hoofd*
' STUK

.. deeze Kapel nog eene byzonderheid , met ^

5, de andere famenloopeode , om 'er een nood-

95 lottig Voorteken van te maaken^v

" De Kapellen, ten minfte zo veel ik*er ken, Haat Gs*

3, zyn de ftomflcn van alle Dieren: zo zy ge-^^^^*

,5 luid geeven, ishec niet dan met haareWie-

55 ken en zulks terwyl zy vliegen. Deeze

3, maakt een gefyfel , 't welk naar het piepen

^y der Muizen gelykt, doch meer zweemt naar

„ huilen, zo men zig verbeeldt. Zowel inde

3, Doozen of Glazen , waar in menze befloo*

5, ten houdt; maar inzonderheid wanneer zy

^, aangevat of gevangen wordt , en fomtyds ook

3, onder'tloopen, is het dat deeze Kapel piept:

3, zy houdt daar mede niet op, zo lang; mea

3, ze tufichen de Vingeren heeft".

" Het Geluid , dat veelerley andere Infekten t,

3, gelyk eenige foorten van Springhaanen , de

^y Krekels , Cicaden en verfcheiderley Torren

35 maaken , ontftaat uit de wryving van de

3, Wieken tegen elkander, tegen het Lighaam

;, of tegen het Borftftuk^ of opeen dergelyke

3, wyze : doch hoe ftyf ik ook de Wieken ca

3, alle de uitwendige Lighaamsdeelen van dee-

5, ze Kapel vafthield, haar Piepen werdt *er

^5 niet door verminderd; het fcheen 'er in tc-

3,
gendeel fterker door te worden : zy fchreeuw»

,, de langs hoe luider. Dus zou men het wet

i. DEEL. ^i STUK. P d 5 ,3 f?by«.



Tekening»

4^5 BfiSCHRYVING VAtf

V;; „ fchynen te moeten houden voor een waare

^'xLll^
f, Stem: te meer om dat het voorck'omr va'j

HooFi>. 9> die plaats, daar de Stem van daan komt in

^TUK.
^^ de andere Dieren. DeZmgeris, cigcndyfc

jaA^yr.
^^ gefproken , de Bek van de Kapel , en van

91 die plaats komt het Geluid voort , dat zy

^, maakt. Zy heeft den Zuiger niet zeer lang

,

5, maar dik , maakende twee draaijen en ge-

yf plaatft zynde luflchen twee Baardjes, wier

„ V7ryving tegen den Zuiger , dien zy als klem-

5, mende omvatten , de onmiddelyke oorzaak

„ fchyut te zyn van dat Piepen.

Kleuren De Heer Reaumür verhaalt vervolgens,

hoe hy zig dienaangaande verzekerd heeft , en

befchryfc dan verder de Geftake en Kleuren

van deeze Doodshoofd-Kapel , die hy oordeelt

de zwaarfte, hoewel niet de grootfte van op-

pervlakte te zyn , welke men in Vrankryk heeft.

Haar heerfchende Kleuren, zegthy, zynzwart-

bruin enfeuljemort; de Kop is zwart; de Sprie-

ten , ( hoedanigen hy Prismatieke gedoemd

hadt, om dat zy driekantig zyn,) met kleice

Haairtjes bezet , die haar ruuw maaken als eeu

Rasp, aan de ecnezyde, welke fomtyds wit- of

geelagtig is, het overige bruin, uitgenomen

de punt, welke witagtig is van Kleur. Alle de

deelcn van het Lyf zyn dik gehaaird , vooral

de Bek en hetBorMuk, dat van bovea zware

3$, of liever als Moorgraauw Fluweel, maar

de Vlak, welke de figuur van het Doodshoofd

Hiaakt, h feuljenaort, met zwarte Stippen en

Sffccp-
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Streepjes uitgemondcrd. Zyo Ed. noemt de V,

Klear van de voorde Wieken , op den boven- ^ffl*^*

kanc;, gewolkt Moorgraauw f : Geoffuoy Hoofd*

Doemt die zwartagtig bruin , maar R o e s e l zegt, ^^"^*

datde oppervlakte van de voorfte Wieken , hec^;^^/'

Borfïftuk, den Kop en de zes Pooten, door

de meogeliog van ontelbaare zwarte, donker

en helder graauwe Stippen , zwartagtig graauw

is van Grondkleur , gelykende naar Fluweel,

met verfcheide geel- en Oranjekleurige Vlak-

ken en hakkelige dwarsilreepen , benevens eea

witte Stip op 't midden van ieder voorde Wiek.

Van onderen zyn deezc Wieken feuljemortj

en de onderden , volgens R e a uMU i< , bruin*

»

volgens G E o F F R o Y fchoon- , volgens Doktor

S c o p o L I Oker^ , en volgens R o e s e l Oranje-

geel; met tvyee zwarte Banden, waar van de

eene gehakkeld is, overdwars. Ikhebzevuil-

agtig of bleekgeel gezien, gelyk LiNNiEüs

zege: doch in Kapellen, die gantfch niet frifch

waren. Het Lyf heeft dergelyke Kleur mee

zwarte Ringen en een bruinagtige Streep langs

de Rug. Onverwelkt moet de Kleur van dee-»

ze Kapel niet minder fierlyk zyn, dan van die

der Oleander^Boomen*

Wat de Gedalte van de Rups aangaat , kan De Rupi

men de Afbeelding, die, hiervoor, van een ^^-Jt^^^^^*^

zodanige gegeven is, nazien. Men ziet de-

zelve aldaar rudende, en in zodanig een poduur

met een irgetrol^kjn Kop , dat zy eenigermaa-

te de Vertooning maakt van de SphitiX der Fa«

j, Dêel^ XI, sru^, bel-
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V. bel-Hiflorie, doch zoveel niet als de Rups varn

^Xhir^
de Liguiier. Zig in dergelyk een poffuur te

HooFö- houden , is de algemeene gewoonte der Mas-
sTüfi, i^^ren van dit Geflagt. R e a u m u r kreeg ze-

^^^'»>«' ven Jasmyn-Rupfen te gelyk van den Heer

TiV Hamel, welken deszelfs Broeder gevon-

den hadc op zyn Landgoed Nainviiliers, en,

fchoon hyze eerft den zeftienden July ontving,

wanneer de tyd haarer Verandering kort aan-

ftaande zyn moefl:, vondt hy haar nogthans

zeer fchoon. Een fierlyk geel, hooger dan

Citroen 5 nfiaaktedeGondkleur over byna 't ge-

hede Lighaam uit: maar zy hadden, weder-

zyds , op ieder Ring qitgenornen de drie voor-

flen, een dergelyke langwerpige Vlak, als een

. Knoopsgat, gelyk de Ligurter-Rupren , doch

groen van Kleur. Het vporfte van den Kop

was wel geel , gelyk de voorfle Ringen , doch

met zwartagtig bruine Randjes, hoedanig ook

de Kleur was der Hoornagtige Pooten. De
Hoorn op 't Agterfte is wegens zyne kromte

rnerkwairdig , alzo die zig eerft nedcrwaards

en d^n weder opwaards ombuigt , omtrent als

de Staart van eenige Honden. Zie hier wat

Doktor S co PO LI, die deeze Rupfen zckerlyk

meermaalen waargenomen zal hebben , in 't

korte daar van zegt.

*' Het Masker, getergd zynde knarfende,

5, is drie Duimen lang , zeven Lynen dik , geel-

99 agtig; mee fchuine zydflreepen die blaauw.

^) agtig zyn, en het Hoorncje ©p de Staart;

j^^ryuw
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i,,tutiw door geele Wratten: de Eorftpoccen V.

^, zware met wit geftippeld. Den 21 Sepctm. j^^^jj^

^, ber begroef het zig in de Aarde , ooder wel- Hoofd-

5, ke het een Gewelf maakt met zyn eigen Slym, ^^^^

3, doch geen Tonnetje: waaruit, deniojuuy
'*^'"^'**

^, van het volgende Jaar ^ de Kapel voortkwam".

Ik vind het zonderling , dat deeze Heer hetwoonplaat;*.

maaken van Geluid ook aan de Rups toefchryft^

in welke het zckerlyk niet door de wryving

van den Zuiger tegen de Baardjes kan veroor-

zaakt worden. Hy hadt deeze Rupfen niet al-

leen op een Peereboom gezien , maar ook ge-

vonden op de Hennip en het Paapenhont j met

welker Loof die door hem gevoed waren. Dus

zouden zy aan de Jasmyn alleen cict zyn verbon-

den , gelyk men doorgaans zig verbeeldt- Men
vindtze zelden zo Noordelyk als Parys en weinig

inde-binnenftedeelen van Duitfchland , doch ia

Engeland fchynen zy ook te zyn (*) en in de

Nederlanden wil men dat 'er een enkelde gevan-

gen zy. In Egypte komen zy mede voor, doch

zeldzaam; ten minde in de Huizen te Kairo,

volgens den Heer Hasselq^üist; zynde

deeze, zo wel als diè der Indien, gelyk LiN*

K^us aanmerkt, wel tweemaal zo groot als

de

(*) Van de Jasmyn-Rupfen vondt men 'er vyf of zes, op

een Vlierboom, in Goodmansfields , by Londen, zegt Wii>
KES ; die in July onder den Grond in Poppen veranderden, eis

de Kapellen kwamen in Oktober uit. Hy noemt deeze theje^'-

famhis ; die van de Winde the Unicom or Bindweed ; en di©

van de Ligufter the Privet HavikcMQth ^ zyndc Friva ds IL^

gelfche naam van dat Gewas,
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V. de Europifche. De laogte, cgter, van diö

^XLiL
Doodshoofd-KapeU welke Hasselq^üist

Hoofd- befchryfc, was, van den Bek tot aan hec end
•TüiCé

ijej. Wieken , maar twee , en die der genen ,
S^asmyn. ^^Ikcn RoESEL afbeeldt, wel drie Duimen.

Zie hier wat de Heer O s b E c K van eenc zege

,

die door hem, by 't eiland Java indeOoftin-

dien leggende, den 15 July des jaars 1751 , on-

der eenige andere Nagt-Kapellen, die mede op

h Schip kwamen vliegen , gevangen werdt.

"De voorde Wieken zyn vanboven zwart
3»

5, met: witte puntjes daar op verfpreid, de kerf-

5, jes aan den rand Oranjegeel : van onderen

,

3, gelykerwys de beide zyden der agterfte Wic-

5j ken 5 zwart geftreept. De Sprieten zyn drie-

5, kantige van Kleur zwartagtig en hebben aan

5) de punt een bruine Vlak. De Oogen zyn

3, groot en zwart. DeRug is zwartagtigbruin >

5, met de figuur van een Bekkeneel getekend.

3, HetLighaam, van onderen zware metOran-

9p jegeele Ringen, heeft de bovenitc helft by

.3, verwiffeüng blaauw en zwart geringd. De

3, Pooten zyn zwart en bruin gefchaduwd , en

3, derzelver Stekels , die als Brandenetcls prik-

3, kelen ., hebben die zelfde Kleur. Gevangen

3, zynde , fchreeuwt deeze Kapel byna als eea

,. Vogel C*).
De

f*} Dit katfle Is bulten twyfel Grootfjiraa!<ig ; dewyl Jin-

dercn het Geluid of Piepen van de Doodshoofd Kipel flc^rts

by het knarfèn der Krekelen , Bokken en dergelyke Infek-

ten vergelyken. Het is opmerkelyk dat R o E s E L , die zo-

danige Rupfen rm vyf Duim laag gehad heeft,' ze/^t, dat

het
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De fchoonheid van deeze InfekCen ftraalc V.

fiiet alleen door in de Rups en Kapel , maar ^JH^,^^*

dcPop zelve, hoewel in Getlalte niets byzon* Hoori>.

ders hebbende , is , zo wel wegens haare Groot- ^'^^^^

te, welke aan die van deUi:heenifche , op onze ^^ ^°P-

Plaat LXXXV, in Kg*. 4> afgebeeld, naby

komt; als wegens deKieur^ aanmerkelyk, In

'c eerft was zy hoog geel, doch wierdt van

Uur tot Uur rooder, en eindelyk geheel bruin-

rood met zwarte Lugtftippen , volgens de Waar»

nceming van Roes el, die 'er, na verloop

van zes Wecken, in 'c lar.tfte van Auguftu^

naamelyk, de Kapel uitkreeg : zynde de Rups

reeds den 20 Jaly by hem veranderd. Uit dee-

ze Waarnceming, met die van Doktor S co-

poli vergeleekeo, blykt, dat in de Veran-

dering van dit Infekt een dergelyk verfchil plaats

heeft als in de anderen van dit Geflagt,

De Kleur van de Rups § niet alleen, is byoane Kfutcb*

Qcbefchryflyk ; door de heerlykfte mengeling

van geel ^ groen en blaauw ; maar tot de Keu-

tels Eelve van den Afgang flrekt zig haar Schoon*

beid uit ; die men ligt voor iets raars in de Ka.

binetten bewaaren zoo , indien men van haar hoe»

danigheid niet bewuft was. Dezelve gelykea

naar

Tiet Gdiiid van de Kapel niet veel derker is, dan dac van de

gemarmerde Jiüy-Kever, die in onze Duinen gevangen ca

van fommlgen Duln-Molenaar genoemd wordt : doch raea

moet wel in agt neemen , dat hy maar eene Kapel van deeze

Soort gehad heelt, welke hy niet veel durfde plaagen , op dat

fcy liaar niet mogt befchadlg^sn of om den hals helpcu^

L DiEL. XI. Stuk*
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V« Daar een kondig gedraaid Doosje van omtrlsnü

XLU^*
een half Duim Jang en ruim een vierde Duims

fJooFD* breed , Cylindrifch of rolrond , aan de kanren
STUK» geribd en gekarteld , aan de enden Sterswyze

getekend en groen van Kleur.

(9) Pylftaart.Kapel, die de Wieken ongekau

teld beeft ^ de agterjten van loven, bleeh

geeU bet JgterlyfJfcbgraauw met zwar*

te Banden.

^ Groote Su-

ïinaaralche.

, PU xc.

Die gene, \m deeze Soort 3 welke zig be-

vindt m 't Kabinet van haareKoninglyk Svi^eed-

fche Majefteit , heeft het Borftfluk van boveni

met zwarte Streepen ; de voorde Wieken zyn

bruin en met zwarte Aderen golfswyze geban-

deerd.

LicfN-süs merkt aan, dat in de Indien vee-

Ie Pyldaart* of Oorud.Kapellen zyn, die men

bezwaarlyk kan bepaalen of met anderen ver*

gelyken ; als hoedanigen zyn Ed. negen Afbeel-

dingen van Juffrouw Mérian aanhaalt (*).

Dit komt daar van daan , dat , in de Verzamelin-

gen der grootde Liefhebberen, het getal der

Pyldaart- en inzonderheid dat der Nagt- Kapel*

len, uit de Indien, nog zeer klein is. Evenwel

worden 'er, van tyd tot tyd, meer bekend, door

het aankwecken der Rupfen: gelyk de Heer

TAd^

(9) Sphinx A\is Integns; pofticis fupra Ititeis; AbdomiiKS

cinerco, cingulis nlgris. M. L. U. MER. Sar. ^4. f. 1,2.

(*J Naaxniyk , Tab, 14 > 38 , 39. 4-J , +0 , 55 , 57 j ^i t^^



UB P t L s 'r A A R T Ê ^r. 4J3

fA D M I R A A L my 'er dus eenigen , zo van de V,

Kéap, als uic de Weflindiën , die op Plaat ^ITu^
XCi in Afbeelding gebragt zyn , heefc mede- Hoüfö-

•gedeeld. In 't byzondetmuDC die Surïoaamfche, ^'^'-'^*

Welke het middelftuk van deete Plaat uitmaakt ^

^oor haare grootte üit, als, met de Vleugelen

Uitgefpreid 5 eene langte bellaandé van zeven

Duin^en, tenvyl het Lyf omtrent drie Duimeti

lang is en drievierden Duims breed. De Zuiger

en Poo^n vertobnen zig zeer dik in deeze Ka-

pel , die twee Floörnrjes op den Kop heeft

,

ttiflchen den Zuiger en de Sprieten, Haar voor-

fte Vv^'ieken zyn Afchgraauwagtig bruin , met

heldere Vlakken , en met zvi^arte (treepen Golfs^

vVyze gcbandeerd : de agtcrfté geel by 't Ge-

writht ; verder dóorfchynende , en aan den rand

èwcihagtig gezoomd. Het Lyf ^ Archgraauwag-

tig bruin , heeft drie Ringen die , op zyde, Geel

gekleurd zyn. Ook is het. Bordftuk , wedcrz3?ds ^

Ewartagtig bruin geftreept. Ik heb een Pylflaari^

Kapel van de zelfde grootte.

Deeze aanzieojyke Pylftaart komt nagenoeg

overeen met die^ welke JufFr, Meh!an Tab*

38. h^efc afgebeeld, zynde, met lairgefprelde

Vleugelen , zes en een half Duim breed. De-

zelve was van haar geteeld uk een groote groe*

ne Rups , volgens de Afbeelding zes Duim
lang , en overdwars fterk geribd , met een paar-

fche fireep langs de Rug en geele Lugtftippen

;

het Pylrje fcboon paarfcb^ Zulke Rupfen warest

gevonden op ceo Kri'id, met geving-erde Bfei-
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Hoofd

V» den als van den Wonderboom (*), hebbende

^XUl!'
Vezeltjes cpde Kanten, die geknopt zyn. De'

Bladen^' zegt zy, worden veel tot Purgaciën en

Klyfteeren gebruikt, en het Afkookzel in Wa-
ter ingegeven aan de genen die de Beillacof hec

Kolyk hebben. Het heeft een Bloempje, dat

donkerrood is ,en een Zaadhuisje met drie hok-

jes of verdeelingen. De Pop is met een Oortje

of Steekje, gelyk die van den Spiegeldraager

,

enz, Den 24 Jiiny veranderd zyn de , kwam

den 10 Auguftiis 1700 uit , zegt zy , en ge-

tuigt dat de Uil zeer flerk, ja naauwlyks ter

dood te brengen is.

C4eriê,

W'yngaard'

(10) PyKlaart-Kapel 5 die de IVieken êngekar

-

teld , graaiavagtig , met ecne wit en zwar-^

te Streep; de agterjien by *t Gewricht

rood met zes Plakken beeft.

Frisch is de eerde ^ die een afbeelding en

befchryving heeft gegeven van deeze Kapel ^

waar van Goed AART, voor hem, reeds de

Rups Wereldkundig hadt gemaakt , noemende

die de Oiiphant, om de zelfde reden, als zulks

met de eigentlyke Oliphant- Onruft gefchicdt»

(*) Riclnoides Ameiicana Staphifjgrix folio, T o v r n e F.

56f. Ricinus Amcricanus folio Sraphifagrix. C, B. i*;V. 43^.

jatiopha GolTypifoiia, LiNN. Spec. Flant^ Ed. li. p. ifz»,

(lö) Sphinx Alis integrif grifeis lincold albo-nigra ; infc-

lioribus Bali rubris maculis fex. Gord, /«ƒ. 5. f. 2. Frisch,

Jf^. XUl. T, I, L 2. LiST.G>f«?.f.z5. RAJ, /«/. IV.T.r;
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In aanmerkende, dat dezelve ongemeen koud V,

was op *t gevoel. Li ster beweert, niet zon* ^/'if"

der reden, dat zulks in meer Rupfen plaats Hoofd*

heeft , 't welk iedereen bekend is : maar hy stük,

voegt 'rr by , dat van hem in 't midden des
^y^^^"^^ •

Winters, op de Sneeuw, ftyf bevrcoren Rup-

fen en Wormen gcvoaden w^reh , die ^ in een

Glas geworpen , als Steentjes klonken, en niet*

temin , door de warmte van het Vuur ontdooid,

zeer vlug en levendig wierden. Wie zou zulks

van zodanige tedere Séhepzals, welke men door

enkele knyping kan befchadigen en dooden,

denken durven ?

• Onze Rups is niet van de minfl: tedere in dit oc Kiip$^

opzïgt; want GoEDAi\ rt merkt aan, dat zy

op de minfte aanraaking zo geweldig fiddert

,

dat iemand, die haar aanraakt, zelf byna 'er

van trilt, en dat zy > ^P eenig geraas, aan»

flónds haar Lighaam famentrekt : 't welk dan

een bewys zou zyn , dat zy fcherp was van

Gehoor. Anderszins is zy ongemeen vaardig in

het beweegen van haar Snuit, die zy intrekken

kan en uitftrekken , nederlaaten en opheffen /

met eenê verwonderlyke vlugheid. Zy is zo

flerk in de Bekjgelyk men 't gewoon is tenoe-

men ; dat , het gene zy tulfchen de Kaaken geo"

vat heeft , niet dan met geweld daar weder

kan uitgetrokken worden.

Deeze Rupfen moeten zeldzaam zyn ; dewyl

noch Geoffroy^ noch Doktor Scopoli, eenig

gewag maaken van decze Soort* Frisch hadtze

i,DEKt. XL STi^K, E'e a' op



43Ö Beschryvïno \ h n

V. óp de Wyngaard-Bladen gevonden in de Maaud

XU£*^^
September, Zy was bruin, met zwarte Vla^c.

liooFD- jcs aan het Bovenlyf , als Oagcn , die geel ge-
3TÜK. zoomd waren, mee blaauwagtige ftippen , ea

W^ngaard. jg g^yg ^33 wcderzyds geel, in 'tmiddeu zwait

geflreept. Zy wilde, toe de Verandering, niet

in de Aarde kruipen , maar bleef daar op le.^^-

gen , en maakte geen Spinzel. Die van Goed-

aart maakte zig een Tonnetje van brokjes

Hout en Bladertjes, door middel van Slyni , uin

haar Ltghaani, te famen ge\o:gd, waar in zy

een Pop wierd op den vierden September. Door

RoESEi. , die zulk een Rups hadt van drie Dui-

men lang , is de Pop afgebeelJ , doch hy kreeg

''er, zomin als Goed aart, een Kapel uir,

die hem ^ naderhand , door een Heer van Lu-

bek werdc toegezonden.

In 't Voorjaar kwam by F lu se h Mannetje

en Wyfje uit, die by beiden afbeeldt , omhc?:

verfchil van Sexe aan te tooncn. Het eer(tge-

melde , zegt die Waarneemer , heeft het roode

verder uitfleekende dan het Wyfje, 't welk oolc

op de voorfte Wieken niet zo bruin is en geeler

aao het Lyf , met de Ringen wit getekend. Ia

'c algemeen is deeze Kapel zeer kenbaar door

haare Gedalte, loopende het Lyf veelYpitfeï

uit dan in anderen; en de Kop heeft ook een

byzondere figuur en groote Oo,;en. Bovendien

ayn de Sprieten Knod^agtig. Zy is, zo wel als

de Ligu (Ier-Kapel , met een langen Zuiger voor-

zi^ü y die zy opkrult en verbergt 'm een Haairi-
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ge Koker of Schcede. De Kleur is geelagiig V,

bruin > met wicte en zwarte Screepen hier en y^^'";^

daar , <ioch zo aartig getekend , dat ik , door Hoofd-

die te wülen befchryven, misfchien, vergeef, stuk.

fche moeite zou doen. De agterfte Wieken , '^'^y'^Z'^^rd.

welke fehoon RoozekEeur zyn , hebben, naby

het Gewricht, een ichittcrende gloed van Kar«

myn« Men kanze, met reden ^ de bonte OU-

phant-Oorufl: noemen^

Die Kaapfc Kapel, welke in Fig, 3 j op Plaat j^^^^^f. p|^

XC. is afgebeeld, komt zo volmaakt met Jee- ^''^^^- ^^* '-^

zQ Socit overeen, dat ikze tot geen andere kan

t'büis brengen.

(11) PylUaari^Kape! , die de Wieken Gngelar- xr.

uld beeft , de agterjlen roodagtig en aan ooiimcürd

dendikften rand zwart ^ bet Agterl^f kkek

met zxvart geringd.

Dceze, die zig in het Kabinet der Koningin-

ne \an Sweeden bevondt, was uit Ooftindie

afkomltig.

{1%') Pylftaart-Kapel^ die de Wieken hniinag^

tig heeft , de agterjlen van onderen met Lüirt^fcd,

een wit Plekje ;. bet Agierlyf^ aan de zy-^ fchc

^^"^^*

den ^ met vyf njcdtte Stippen^

Dee-

fïO Sphinx Alis:ategris;pof!:icis rafis mirgiiie craflioreni-

gris , Aisdoinioe palUdo cingiilis atris. M. L. ü. Syft. N^t, X*

(li) Sphinx Alis lubfafcis
; pofticis iiibtus puudo albci ;

AMomine laccribus puaclis c|urque aibis» M. L» U» Mer^

I. DE£L. XI. Stüi^. Ï^^ 3
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Deeze , door Juffrouw M E r i a N afgebeel4>

onchicldt zig op den blaauwen Wyngaard , ia

de VVeftindien.

(13) Pyldaart- Kapel, die de Wieken bruin

gewolkt beeft ^ de agterflenaandcnAarS'*

hoek wit^

(14) PylrtaaruKapel, dis de Wieken Afch'»

graaiiw en bruin bont heeft j de agterften

aan den dunjlen rand Bloedkleurig.

Tot deeze Soort ^welke in deWeftindiën op den

witten Wyngaard zig onthoudt^ of de voorgaan-

de, fchynt die Nieuw Jorkfe bonte Oliphant-On.

lüfl: betrekkelyk te zyn , welke my insgelyks doo?

den Heer TAdmïr AAL medegedeeld is , en in

Yig* 4» op Plaat XG , afgebeeld. Dezelve heefc

het midden der agterfte \Vieken bleek rood , mee

cwee zwartagtig bruine Banden , en het agterfte

randje wit. Over de voorften loopt eengeelagtige

Streep in 't midden ^ en witte ftreepjes overdwars^

De grond is Olyfkleur , en ^y zyn , aan den

agterrand ^ paarfthagtig wit gebandeerd. Hec

Lyf 9 dat van boven ook Olyfkleur is , met wit*

te en zwarte Vlakken , beurt) ings , ter wederzyde

yan de Rug ; heefc de zyden een weinig bleek

|ood. Het Borflftuk is zeer fterk gehaaird^^

Olyf.

(13) Sphinx kVïs fufconebalofis; ]K)fticIs angiilo Ani albis«

'hU L. U. MER. Sur. T. sa.

(14) Sphinx Alis cinereis fufco vanis , pofticls niarginetCt

r^uioie Sanguineisj MEK* Sur. T. ^7, f. i.
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Olyfklcur en wie bont ; de Pooten en Sprieten V.

T^yu wit. In deeze Kapel en die van Fig. 3, vnf^
loopt het Agterlyf aan 'c end zeer fpits uit> Hoofd-

even als in onze VVyngaard.Kapellen. ^™^*

Clj) Pylftaart^Kapel . die de Wielen on^e- ^^v.

kartelde groen en paarfch lont beeft} deouyhmt*

agterjlen by bet Gewricht z^j^arc.

Deeze Kapel is bekender dan de eigentlyke

Wyogsard-Onruft, welke naam 'er ook dikwils

aan gegeven wordt ; hoewel de benaaming van

Olipbant Onruft thans gemeen is, die, oni de

2:e!fde reden ^ de eerftgemelde kon voeren. Ook

heeft deeze den laacftgemelden tytel van de an-

dere ontleend, aan welke Goepaart dien, als

gezegd is , hadt gegeven. VVy zien dan , dat

die beraaming niet betreft de figuur van den

Kop der Kapel , maar dien van de Rups,

welke, elgentlyk gefproken , meer naar een

Varkensfnuit gelykc , wanneerzydenzelven uit-

rekt, dat wederom meer overeenkomft heeft

met de volgende Soort. Geoffroy fchync

?e alle drie onder elkander verward te hebben,

daar deeze en de voorgaande aan dq Kapellen

duidelyk te onderfcheiden zyn*

Men

(is) SpkiKx Alls integnsjvirldi piupürcoque v^üiis; iiife*

norihus Üafi atus, Faun^Sme^ 8Ii. MOüïF. ïnj" ïg?. RilJ,

Ipf* H^« ïï» 2, Pet. Gaz. T, 4a. f. xl ,12, 17, Ale. Inj\

T. 9« ^» 13. MF.R. Eur. z, T. 23, G. 73. FlllSCH. /»/: 12.

T. I. ROKS. Inf, I. Nöa. Phal. r. T. 4. Dk QS-X^-b.^ Inf. i%

T. 9. n 8. 9. V/ILK, Pap, II. T, ï. JB 7,

} DEEJL XI. Stuk, E S 4
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V, Men kan deeze Soort mee zo veel reden nfe?

XU\^^'
de Wyngaard Onrud, ccch de Rups de IVyrir^^

Hoofd* gaarde Rups noemen; aangezien zy oo!c voor-
s-^üK. j^Qjjjr op andere Kruiden , en dezelveu gretig

i>« ^^ps-
verflindt. De grooie ruiqe Badaard-Wederick'^,

Tior^ met pa?2rfche Bloemen ^ en de Virginifche raec

tOnagra geele BloenfH^n 5 clie welriekend zyn t>2:ynnieE

alleen van haar Smaak , zo Roes el aanmerkt,

^EpUohia i^^a^r op dergelyke Kraiden § heeft ue Geer.
haar aangetroffen $ en my wordt herige, datJD

't voorleeden Jaar, even buiten Utrecht, twee

van deeze Rupfen op de Phnc genaamd Water-

l TrifoUum^uQhl^^ |s in l^agè vogtige Weidlanden en^

SIoQteo groeijende, gevangen zyn. Moüff.e-;

Tüs hadt reeds gezegd, dat zy dikwils zitcea

op de Bladen van dat Kruid ^ ea die met cer^

vervt'onderlyke Ihelheid opvreetea,

By Meii!an, f RiscH en R0ESEL5 is

Biectemin de gemelde naam algemeen. De laat*

fte noemt het Masker van deeze Kapel de groof*

te , geftaarte en gejpiegelde Wyngaard- Rups,

Frïsch vondt 'er , den 23 Auguftus van *t Jaar

1733, op de Wyng^ardbladen ééoe die Zee.

groen vvaa, *t welk dienen kon om de gedagtea

van Roes EL te bevefligen , dat 'er tweeder-

ïey zodanige Rupfeo waren, ten opzigt van de

Kleur. De Heer de Geer vondtze bynazwart>

gelyk die van de volgende Soort, doch niette-

min gehoornd of van agteren met een Pyltjew

Eie hier zyne naauvvkeurige belchryving vaq

dit Masker,
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9, Alsdecze Rupfen tot haaren behoorlyken v.

p trap vao ajingroeijing gekomen zyn, zyn zy ^y^^.^^'

,, zeer dik en groot; haar langte is alsdan dik- Hoofd-

,^ wils over de drie Duimen. Zy zyn geheel kaal, stujc,
*

„ met een Flüweelagtig zagte Huid. tiet Lyf ^q^^^T

,5 is zware van groodklcur, getekend met on*

,, iQlbaare Adertjes eo Streepjes, die nog z war-

„ ter zyn , 'c welk 'er een zeer bevaüige foorc '

,, van Marmenng aan geeft. De Lirgtflippen

,, zyn ovaal en witagtig. De vyf voorfte Rio.

j, gen zyn aan de zyden Week-bruioagdg geel;

,j op de twee voorfte Ringen en de heifc van

,^ de derde ziet men ,eeo vveioig hooger jtvvee

,, Qverlangre Strecpen ? die een weinig gedag.

„ tig bruin zyn , op ieder zyde ééne. De der-

I, de, vierde en vyfde Ring hebben iejer> aan

,, beide zyden vac het JJghaam, een groots

,, gitzwarte Flu vveelagtige Vlak ; en die étr twee

,, laatftgemelde Ringen zyn ieder gemerkte-

„ kend met een foorc van Halfmaantje , dat

,, met de rug opwaards üaat^ zynde donker^

,^ groen in 'c midden en wit van omtreL Dee-^

„ ze Halfmaanijes , naar Oogen gelykcode ^ maa-

„ ken liet fieraad uit vao de Rups ^ die , op

,, ieder zyde van de andere Ringei^^ook eea

„ zwarter Plekje heeft *',
'

,, Het opmerkelykftc, \ welk deeze Ropfea

„ hebben , is, dat de derde, vierde, en vyfde

„ Ring, zo even gemeld, seer dik en ak üic-»

,,
gezwollen zyn; veel dikker niet alleen dau

„ de volgeade, rna^sr inzonderheid dan de tvvee

i, i)«KL. XL STLij&. ^^ e 5 „ vooi>
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• V. „ voorden , die ongemeen klein zyn , maa?

^XLIl' ** ^^°^^ ^^^ ^^° ^^'^' ^^° ^^"Se Souic , wan-

Hoofd- 9» neer de Rups zig uitrekt en aan 't loopeu
'*'^^^*

^^ begeeft. Deeze Snuit heeft aan Goedaart

^9mA 99 gelegenheid gegeven om die Rups te noc.

j, men de Oliphant , en andere Auchcuren , gc-

,> lyk Ray 5 geeven 'er , om die zelfde reden, dep

^, naam van hec Varkentje aan. Als men de

j, Rup5 aanraakt , of wanneer zy gaat ruften

,

t, korc zy de twee eerfte Ringen aanmerkelyk

55 ia, en trekt den Kop gedeeltelyk binnen den

,5 voorften , het welk alsdan , wegens de aan-

5, merkelyke difete der drie volgeode Ringen

,

,5 maakt., dat het lofekt zig ^als 't ware , met een

'^j zeer dikken Kop vertoont''.

?fcandenng Eeu zcer aaanieïkelyke verandering van Kleur
^uiKQuu

jjggf^^ volgens gemelden Heer 5 in deeze Rup»

fen plaats ; waar door de Waarneeming vaq

R o E s E I- > die dezelve voor een Speeling der Na»

tuur hieldt , grootelyks wordt opgehelderd,

55 Zy zyn in *c eerft groen , (zegt zyq Ed.)t

,, en worden niet bruin of zwart vQor de Iaat«

„ fte Vervelling , na welke zy ook eerft regc

^, aangroeijen en alsdan die ongemeene grootte

55 bekoixen". Dit geeft nog meer gelegen*

heid , om dezelven van de Maskers der volgen»

de Soort te onderfcheiden. Wilkes , die deeze

Kapel tbe Ladies Bedjlraw - or Elephanu Moth

noemt , merkt aan , dat de Rups , in 't Water

vallende, Cg^lyk zy, als men haar grypcn wil,

dikwil)5 doet , wanneer zy zig op 'c Walftroo

be-
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bevindt,) zig op de Rug keert, en, met Kop V,

en Staart naar elkander toe te brengen , als zwem- x^^
j^'*

mende, daar weder uit weet te komen. Ik heb Hoofd.

dergelyke beweeging ook in andere Rupfen
^'^^^*

waargenomen, als ik die in *t Water wierp.

De Geer beveiligt de yreesagtigheid vanGedoorn4^

deeze Rupfen, die op 't minde Geraas den Kop ^^^*

Intrekken en zig zeer (til houden. Zy maaktea

by hem, in 'tlaatft van Julyjop den Grondeen

foort van Tonnetjc3 of Spinzcls , uit Bladertjes

en korreicjes Aarde, waar in zy Poppen wier-

den , die zwart waren met helder bruin gevlakt.

Deeze Poppen , heeft zyn Ed. aangemerkt

,

zyn een weinig gedoornd , of metdrieryën van

korte , harde Stekels voorzien , aan drie Rin*

gen van het Agterlyf ; 't welk eene zeer aan-

merkelyke byzonderhcid is. Zy bev^eegen zig

,

pp h^t aanraaken , ongemeen fterk en vluggen

kwamen niet voqr den Zomer van 't volgende

Jaar uit.

Da Kapellen, die men Oliphant.Onrufl: noemt
^

küonen met regt onder de fchoonfte van ons

Laod geteld worden. De grondkleur van de

bovenfte oppervlakte der voorde Wieken, en

van het Lyf , is een fqhoon geelagtig Groen ^

met Streepeo van het heerlykdeRoozcrood ge-

zoomd en doorv^even : welke Streepen boven

op het Borftdük meeft uitmunten , en het on-

derde van het Lyf is t'eenemaal Roozekleur ^ r

zo wel als dat der agterde Wieken, die van bo-

ven , naar 't Gewricht toe , ten deele zwart zyn

;

I. DEEL* XI. STiTK» hc|
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V. het welk niettemin ook de Kapel verfraait. Zy
Afdeel.

i^g^^fj. ^^ Pooten wit, als ook de Sprieten; de

Hoofd. Oogen groot en glanzig groen , met een zwart

RTüg.
j.Qj^^ plekje 9 als een Oogappel , in 't midden

^otrufi!' Men zietze zeldzaam zodanig in de Infekten.

„ Om kort te gaan , deeze Kapellen , zegt

55 DE Geer, zyn fterk ; zy hebben veel kragt

,

^^ vooral in de Wieken : zy leefden lang

,

5, fchoon ik ze mee een Speld had opgedoken.

j», Daar is geen ander uitwendig verfchil tulTchen

5, de beide Sexen, dan dat de Sprieten van het

5j Mannetje dikker zyn dan die van het Wyf*

5> je» De Wyfjes leiden ieder een üuk of twin»

s^ tig Eytjcs, die een weinig Ovaal waren ca

3^ Grasgroen ; doch deeze verdroogden in eenige

,1 Dagen daarna, om dat zy door de Mannec-

,, jesniet bevrugt waren geweeft (*)"

>:\a. (^^) Pylftaart • Kapel , die de Wieken mge-
rorcdius, karteld beeft , ^eelastis" en paarfcb bont «

"'t Varkentje, ^ o & o r j

de agterjten by 't Gewricht kruin.

Het verfchil is
, wel , in de Kapef van deeze

Soorten de voorgaande, niet groot, maar men

kan die gemakkelykonderfcheiden,wanneer men-

ze by elkander heeft; zynde de Grondkleur

geelagtiger in deeze , en de agterfte Wieken

niet zwart ; ook het Roazerpod yeei bleeker op

de

(*) De Gf.f.r J/^^, Tom. I. p i6z,

{lê) Sphinx Alisiitegris, fl.ivicante parpurcoque yariis , in*

Cerioabus Bafi ïuklz. B.O£s, Inf. U Nof^. Phal. I. T. s*
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devoorften, doch zeer fchooo paarfch of Pur-
a ^\

peia^tig op het Lyf. De Rups verfchik ook xui/
merkclyk van die der voorgaande Soort , door- Hoofd.

dien zy kleiner is en geen Pylrje of Hoorntje

van agceren heeft , volgens de Waarneemicg vaa

R o E s E L , die decze Rupfen op het Veld voodc

»

doch niet ontdekken kon, welke Kruiden zy

aten ; alzo zy reeds aan de Verandering toe wa-

ren. LiNNiEüs verzekert, dat deeze Rupfen

zig op dergelyke Planten, als die der voorgaande

vSoort, onthouden (*}. Geoffroy verwartze,

dat zonderling is, met de volgende, en haak

de figuur vao Juffrouw M e lu a n aan , in wel-

ke zekerlyk geen nndere dan de Woifsmelk-

Rups bedoeld wordt (f).

(17) PyKlaart. Kapel, die de Wieken ^^g^^^^* ^^^^3/^.

teld en bruin beeft; de worflen met eewKapeivanhci
^

V/olfsraeik^

geeie , de agterjUn met een paarsagti'»

ge Strook.

Dus wordt vry duidelyk de Tekening uitge-

drukt van cene fraaije Europifche Kapel , die

in dit geheele Werddsdeel voortkomt uit een^

ori'»

(*) Habitat in Êpilotio , Impatkntt , ut prior, S'jft^ NtiU

^. Faun, Stti'f. Ed, lï. p.288.

ft) UuR.Eur.llU 6 Tab. 22. Le SphinXa bandesrougis

dentclées. Hlji^ des Inf^env, Paris, Tom. Il, p. 8 8.

(17) SphiKx Al is intcgïis fiifcis , vitta fupeiionbus flavl ,m»

fcnorïbus puipurafcente, Faun»Su4c, 1356. J'KiscH. In/Al, T^

jx.Reaum. In/. IT. 13 f 4.7. De GEER,/«y; U T. «. f,^-»

j ï. Roef. In/ 1. Noófc. phal i, T. ^. Uödm, DiJ/l ij^.

I, DEEL» ,XI. STU»t
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V. ongemeen fchoone Rups , welke aaft op een

^XLlï' ^'^°^* ^^^ wegens de fcherpte van haar Melk-

HooFiv agdg Sap vermaard is, en in 't wilde groeit,
STUK.

}^g^ Wolfsmelk * naamelyk* Linn^eus heefc

^Kapef}' de Planten van dien naam altcmaal betrokken

^TH&ymét^ tot het Gcflagt der Euphorbia , en fcliryft daar

de Woonplaats van deeze Rups aan toe, zon-

der te bepaalen op welke Soort van de menig»

vuldige , zo uit' als inlandfe , die thans met dee-

ien Geflagtnaam praalen , dezelve gevonden

worde. ReaümüR ondertusfchen , die dezel-

ve eerft ontdekt heeft , zegt , dat zy de Wolfs»'

üiclk met Cypresfe - Bladen allermeefl bemtn*

nen, en vcrfcheïde andere Soorten , die hy haat

aanboodt , toen hem dezelve ontbrak , niet wil-

den eeten* De groote Soorten, egter, die het

Landvolk bekend zyn onder den naam van JE-

purge ^ om dat zy zig door het Zaad daar van

Afgang maaken, zegt hy, fmaakten haar zeet

wel. R o E s E L hadtze maar op éénc Soort , naa-

melyk de grootfte der genen die in Duitfch*

land in 't wilde groeijen , aangetroffen. Is dit

die Soort , welke tuflchen Amfterdam en Mui-

den » in de Rietlanden aan den Dyk groeit ,• of

is het de Zee-Wolfsmelk, welke by Zandvoorc

op de Zee - Duinen wordt gevonden ? Men be«

rigt my , dat tegenwoordig die Rups in de Pro-

vincie van Overyffel huishoudt. De Geer
heeft een dergelyke, dat zonderling is , inSwec-

f GMiiium den, op het Walftroo f waargenomen.

©èRttps, ReaümüR was ongemeen ingenomen mér
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de (icrlykheid van deeze Rups, welke $ zegt V.

hy, omftrceks Parys zeer zeldzaam is; hoewel
^yl^j^^'

ïiyee , ia zekere Jaaren , by uitftck menigvul. Hoofd-

dig hadt ontmoet op den Dyk van de Rivier ^^"^v

deLoire, tuffcheD Blois en Langés, in de eer- ^{^7^5'

fte Dagen van September. Zig uitrekkende ona

Êc loopen, zegt hy, heeft zy^ volwaffen zyu-

de, de langtc van drie en fomtyds vierdhalf

Duim. Zy is volmaakt kaal; men kan^ met

het Vergrootglas zelfs, ge^n het minfte Haair-

tje op haar Huid ontdekken, die üiterraaaté

glad i^ en zo glad , dat zy een foort van lui-

iter heeft , veel zwcemcnde naar den glans der

Verniffen , en wel van verfcheide Kleuren , als

die der Chineefche Lakwérken. Op den dof

zwarten Grond loopt, langs de Rug, een roo°

de Streep 5 welke, wederzyds, op ieder Ring

drie Vlakken heeft , boven elkander , de twee

bovenden geel zynde en de onderde rood. Dé
,twee geele zyn nagenoeg Cirkel of Ovaalrond

;

ïïiaar de onderde vertoont zig met kromme ly*

nen, als van een Klootfchen Driehoek, be.

paald. Voorts zyn de Ringen door middel van

geele Stippen , die op ryën daan , als 't ware

gcfmaldeeld iii een byna ontelbaare menigte

van Ringen, die allemaal dwars om 't Lyf
ïoopen , doch de Stippen onder wit hebben iQ

fommige Rupfeu van deeze Soort, in wel.

ken ook de Vlakken op zyde fomtyds wit zyn,

^^^kemaal hebben zy de Pooten en Bmk rood

;
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als ook den Hoera of 't Pylrje , dat zwart ^
aan de punt.

* In de Jongheid , vooral na de eerfïe Ver".

„ velling, Eyn de Kleuren van deeze Rups

3, wel zo lïerk mti^ doch daarom niet te min-

der aangenaam voor het Gezigt. Onmidde^

lyk na het afleggen van de Huid, heeft zy

,, weinig Zwarts : het is een 2tagt Gröeo en

5, een weinig Geel dat op haar heerfcht. In 'c

3j vervolg j wanneer de Kleuren zig bepaalen,

neemt zy meer Zwart aan, en heeft in Geel,

dat zy in hooger ouderdom in *£ Rood zal

hebben, en in Wit dat Geel moet worden,

Emdelyk verandert het Geel trapswyze in

Rood eo het Wit io GeeL Daar zyn ty.

den, wanneer deeze Rupfen niets Geels heb-

ben dan kleine Vlakken ; alle de grooce zyn

Roozekleur of van een hooger Rood. Te-

gen de Verandering verdwynen alle die fchoo«-

ne Kleuren j en de Rups wordt vuil bruin ,

hebbende alleenlyk eenige witte Vlakken ".

Frisch vergelykt hetroode, 't welk dee-

ze Rups heeft , by dat van ryp wordende

Peeren, en het geele, daar zy onder aan dea

Buik mede praalt , en in het welke gn.oct

zwarte Vlakken ftaan, ook by dat van Ooft-.

De Heer de Geer vondt weinig roods aali

jsyne Rups van het Walllroo, en de groote Vlak*

leen , wederzyds , op ieder Ring ééne , hadden

4e figuur van een doorgefneeden Peer. lu d§

s*

3*

9il
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Joï>ghcid was de Kleur, over *t geheel , geel- v»

agtiger, en wierdc bruiner naar maace zy groo^
XLlY^*

ter wierden, wordende de Lugtftippen einde- Hoofd»

lylc Üranjekieur. Hy vondc 'er ook, die van ^"^^^^

boven roodastjg bruin waren of Leverkleur, ^^^^f'^**

en van onderen insgelyks flaauw rood , met de

groQte Vlakken, op 'e Lyf , geelcr dan in de

andere, en de VleesigePooten flerkRoozcrood;

Eynde , voor 't overige, byna met dezelvcn

ovcrcenkomftjV. Hoe wel nu deeze Rups ee*-

nigermaate van die der Wolfsmelk fchynt te

vcrfcliillen, gelykt zy doch Qngelyk meer naar

dezelve, dan die, welke by No. lo, op laf.

LUL in 't Vierde Deel van Seba, is afgc.

beeld.

Men noemt de Kapel van deese fchoon^

P^ups ook wel de bonte Oliphant-Onrufl: ; wel«

ke benaaming eigentlyk aan de Wyngaard*

Pyldaarc *, io onderfcheicliog van de anderen, "^ zie

toebehoort. Doktor S co poli geeft een Noo-
''^^' ^^^^

tenklcur f aan het Lyf en de Vlakken op de | ,y^,y^i

voörfte Vleugelen , *t welk meer overeenkomfl:

hebben zou met de Waarneemiogen van R ê- ^

AUMüR enRoESEL, indien hy 'er de Kleur

der Bolfleren van Ockernooten, dan die van

Nooteboomen-Houc door verftood ; daar dit

laaifte nogihanc blykbaar is (•). De eerftge-

mel«

f*) Color NuctiH^ zegt zyn Ed. Lignum Kusiè. Exph gd

£}sem Incl Gen, 5:c. Het fchynt dat hy de VVyugasird-Onmft

ii.ct deeze. verward hcfift, Eladr. !«**

DE£L* XI. ÏTU!f Ff
-i
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V. melde, immers, zegt, dat de Vlakken der voof^

^mt* ^^ Wieken, het Borftftuk en 't bovecftc vaö

Ho'FD- het Lyf, van een fchoone Olyfklcur zyn,
STUK. doormcDgd met Perfikenrood of dat van blaau^

Kl/èiT"' ' we Syringen, en de voorfte Wieken, aan den

binnenkaDt, wit gerand; de agterftcn ten deele

zwart, ten deelc hoog Roozerood , en de onderde'

Oppervlakte, zo van het Lyf a!s van deVieuge-

len, wederom Periiken of Syringen Kleur; doch

alks^even of het vao Fluweel ware. In het Man*

setje, egter, zegt hy, is weinig rood of Rooze«

kleur , zo min van onderen als van boven , alwaar

de Wieken (dikwils,) hier donkerer, daar wat lig-

ter , byna geheel Olyfkleur zyn , en de Wyfjes

hebben ook aUemaal dcKlcuren niet even fchoon.

koESEL fchynt dit onderfcheid, tuficheu de

beide Sexen, niet opgemerkt te hebben: want

hy zegt, dat het V/yfje van het Mannetje niet,

dan door de dikte vao het Lyf, verfchille.

^vttr^^ (i8) PyKlaart-Kapel , die de Wieken ongekar-

teld heeft , de 'Vöörfien van boeven graautv ,

de agterjkn rood , docb by het Ge*voricbt en

aan dmi rand zwart.

mlg^M. (iTp) Pylftaart- Kapel, die de Wieken groen

beeft ^ de agterften ros met bruine Vlak^

ken.

Dee-

fi8) Sphlnx Alis integiïs
,

prlmoribus fiipra grifcis; pofH*

ds lubns , Sail iiiargiiicque atris. M. L. U. Syfl. Nat. X.

C19J SphlnK Alis viridibus, poflicis fuivis fusco-maculatis»
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Deeze cwce, uic Ooftindie afkomftig, be« V.

Vonden zig in hcc Kabinet vaa haareKonicglyk
^xui^*

Swccdfche Majefteii. Hoofd-

Tot een van beiden fchynt naart tebehoopen ^"^^^^

die Kaapfe Pylftaart- Kapel uit de Verzame- '^PiTxG.

ling van den Heer l'Admi r A al, welke in Fi^. h

Fig, 5, op Plaat XC, is aigebecid. Dezelve,

immers , heeft de voorfte Wieken , als ook hec

Lyf ,groenagtig Afchgraauw, met donkere Vlak-

ken in*c middeia en daarnevens een roodeStip*

het Borftftuk groener en de gemelde Wieken

flaauw rood gerand; alsook het Lyf, opzyde^

een weinig , doch de agrerfte Wieken byna ge-

heel rood of uitden rooden^ met graauwagtige

randen. Van de dikte van het Lyf kan men

uit de Afbeelding oordeelen.

(to) Pylflaart-Kapelj die d§ Wüken onMkar^ xxi

teld beeft ^ en grys , met den agtsrrand Demilul^yi.

wit gevlakt^ bet Agterljf brum mstwü-^^"^'^^'

te Ringen^

Deeze Soort wordt dus getyteld naar dt Den*
licboomen , waar van de Rops de Naalden

,

dat is de lange fpitfe, ftyve^ fcherpe Bladen

èet: zo dat die Kapel van Rêaumue^ welke

door
(20) Spkinx Alis integrig ctnis 5 msr^inepoltko alboma*

^laro j
Abdsxnine fagco annulls albis. Sy/^, Nat. X, Phala:.

na ïxxscQ clncrca fubulicoinis , Thorace hiifuto gnTco Imtli

daabus nigris longkiidinali^us. Gadd. BiJJl as. Reaum, /ft/.

ï. T. 13. f. %. DE GfXR. Inf. I. 1\ Xo. f, I. 2, 3. s.OUé

ïnf. U Noa. PhaL u T. ^.

1, D££L. XLSïyis» Ff a
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V. door L I IS N ^ u s aangehaald wordt , onmoog-

yuT^ lyk deezc kan zyn. Ook hadt de Heer d b

Hoork Geer aangemerkt, dac noch deezc Rupfcn,
STUK. jvQch de Kapellen , door hem , by cenig hc-

dendaagfch Authcur gevonden waren. Hec

Werk van RoasEL , waar in dezelve zeer

omüandig afgebeeld en befishreeven worden,

hadt hy^ waarfchynlyk, niet gezien,

DeB^nps. Ken oogelooflyke moeite heeuhet denlaatfl-

gemelden gekod , om de Vcrandeting van die

lofekt na ie fpooren. Het Masker noemt hy,

de gejlaarte , fcböone , groen ,
geel , uit en bruin

gêfireepts Bennen'-Rups , met den Sp'rmkhaanen*

Kop. Om te oordeelen , of de Soort , welke dk

Ge KR waargenomen hcefc, met QCC7e over*

eenkomftig zy^zal ik deszelfs befchryving hier

invoegen. ,, Be R'jps^, (^egt zynEd, ) , is

5, gr8oE,derdha]f Duim lang zyrde, doch een

3, weirvig minder dik dan die van het Walfiroo,

* Bisda. 53 zoeven gemeld^'. De Kleuren van haar Lyf
'^^*

5, loopen zodanig door inalkaDder, dac men die

5, naauwlyks wel .kan beichryven. Het is een

t LiUs 5., foort van paarfch f , niet vuil wit gemengeld ,

5., en op de Rug heeft zy Witagti^er Plekken

,

5, zynde het onderde van het Lyf ook vuilwit,

,5 met een flaauv/c fchyn van paarfchklcur of

5, Purper. Bovendien heeft deeze Rups, op

„ ieder Ring, vevfchcide zwarte Voortjes of in-

5, fnydingcn overdwars, die het boven (te vaa

5, haar Lyf zeer rimpelig n)a'ikcn. Van onde-

3, ren ziet men ook veele zulke Voortjes , doch

jy op
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„ cp de zyden loopcn dczelven overlargs, en V.

,, op den agter*rand van hec bovenlteder Rin- ^yPi,^^*

3,
gen, venoonen y/Igeenige langweipg Ruits. Houfd.

3, wyzc, zwaï cc Vlakken. Defcheidingender ^^^^^*

,5 Ringen zyn zeer diep. Hec agterfte van de^^^^"^-^^'

j, Rups is met zwarte flippen gepointilleerd en

5, het Pykje geheel zware , ruuw en hard als

5, Hoorn. Boven op den vccrften Ring vxr-

55 toont zig een Ovaal Ho.ornagt'g Plaatje, dac

33 geel is ^ met vier groote zwaae Vlakken ^ m
5, de Lugcftippcn zyn Oranje -Kleur, met een

3, zwart Kringetje. De Kop is groot, van vool

,, ren plat, donker geei , van boven byna

5, bruin, en op ieder zyde mee een zwart

5j Streepje. De zes Hoornagcige Po.occn ^yq

53 Citroen - geel , de Vlcczige vuilwit.

,, Deeze Rupfeo hebben zeer flerke,, zwarte

„ Tanden, waar van zy^ als nienze plaagt of

3, vcroüirul!: , zig bedienen omtebyten. Zyly-

„ den naaowlyks , dat men haar aanraakt, en

^ krommen , als menze tuiTchen de Vingeren

:, heeft, het vcoiile van het Lyf met geweld,

, ten dien einde, om. Haar Huid is vafl eti

hard op 't gevoel. Zy loopen zeer gebrck-

yy kelyk op een eiren vlakte , een Tafel by

5, voorbeeld ;zy kunnen de haakjes der Pooteu

, daar niet aanhechten, en vallen zelfs alsdasi

, dikwils 't onderïte boven. De Poppen zya

^
roodagtig bruin of Koirykleür, en ve/ichiU

len weinig van die der andere Pyldaarten "•

De Kapellen, v/elken i^enxide lieer ^ ia
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V. Maart van het volgende Jaar, uit de' Poppen

Hto^r '^^'-^g? ^^^^^^^ "^^^ ^^ ^^^If^e grootte als die

s^vK. Roes EL afbeeldt; naamelyk anderhalf Duim

l^^^^^^-^y^lang. De ^rondkleur van het geheele Lvf en

de voorde Wieken was donker of zwartagcig

grys met wit gemengeld -, en eenigc bruine V 'ak-

ken daar door loopende: het BorlKluk met twee

breede zwarte Strecpen ovcrlangs. '*
In de ge.

jj
yheele laogte boven op het Agtcrlyf,zegt hy,ziec

3, men eeo zwarte Streepten ieder Ring heeft,

,, op de zyden , tweegroote Vlakken van de zelf-

3, de Kleur; gelyk 'er ook , van onderen aan

^5 het Lyf , vier of vyf ronde zwarte Vlakkeq

^, zyn 5 kleiner dan de anderen* Het Lyf loopt,

,, aan 'c end, zeer fpits uit. Op 't midden der

3, voorde Wieken ziet men drie zwarte Screep-

3, je?, en aan den buitenhoek een dergelyk^^

,5 fchuins geftrekt. De ageerde Wieken zyn

5j vanboven geheel zwart ^ de Sprieten wit van

^, boven en bruio van onderen ;de Pooten grys-

Hiikh^in „ ogtigbruiDSde Zuiger geelagtig en zeer lang ".

dL^M^n^ De Heer de Geer fchynt op het Lyf der

neijes. Maonetjcs van deDennen-Pylflaarcdle bruin roa-

de Streepjes niet waargenomen te hebben , wel-

ken R o s s E L daar op heeft afgebeeld , die ook

aanmerkt^ dat de punt van hnr Lyf Vork-

sgtig is gci]iiccten. Hy ontdekte evenwel ,d8t^

behalve het verfchil der Sprieten , die in hec

Mannetje veel ffeairigerzyn, gelyk gewoonlyk,

hetzclvc'ook een zonderling fJi>;haamsdeel, een

Haakje naamelyk 3^
naby hec Gewricht, onder

nau
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can de voorde Wieken heeft, het weik hy in V.

nieer foortcn van Py Idaartén, onder aodcren in die ^^v'Tj^t^*

van de Liguftcr, en zelfs in de grooce Twee- Hoofd-

ftaart-Rups van den VVilgeboom , aan de Man. *'^"^*

nctjed der Kapellen hadc gevonden; terwyl hec^'^'^^^r^^^

in de Wyfjes geen plaats heeft. De Heer de

R E A uM ü R maakt 'er geen gewag van.

55 Ik zal my. dus vervolgt zyn Edc^nietop-

^5 houden met Gisfingen over het waare gebruik

,5 van dceze Haakje», dat ik bekenne my ge^

5, heel onbekend te zyn. Al wat ik daar om^

5, crcnt, met ecoigcn grond , heb kunnen be-

9, fluiten, is, dat zy -> door middel van een

j, lang (tyf Hanirtje » bet welk vaa het Haakje

„ met de punt omvat wordt, en zyne inplan-

5, ting in de agtcrfte Wiek heeft , dceze Wie^

3, ken , wanneer de voorfien zig uitfpreiden ,

5, ook een weinig natr voorcn trekken ; waüt
^

' 5, het Hailrtje van onder het Hankje wegncc-

3, mende , zo gebeurde diit niet. Evenwel

,

55 dunkt my, kan zulks het eeoigfts gebruik

5, daar vsn niet zyn : wsot hoc zoudan de Wyf*

5, jes dan dit Lighainisded kunnen ontbeeren?

5, 't Is immers nietwaarfchyclyk, dat het Man-

55 netje , om te vliegen ^ hetzelve meer noodig

5, heeft. Wat hier van zy, deeze deelen ko-

5, men my zeer aanmerkelyk voer ; te meer
g

,5 om dat ik ze aan alle. Mannetjes Nagt-Kapel-

5, Icn 5 dJe door my onderzogt zyn , gevonden

,5 heb 5 en dat menze niet gcivaar wordt aan dt

5, Dag-Kapcllen '*.
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V. (21) Pylftaart-Kapel , die de voorjie Wieken

^U^* ^/c/?*/e^irfg heejt met een bleeke Strook ;

Hoofd- de agterjlen van hoven zwart en aan 't

sTüs. Gewricht rood.

Ti/spbonu
^^^^ Pylftaart. Kapel, die de Wieken Rocfi.

3cxr I. ^ kleurig heeft met een zwartagtige Strook.

Deezc beiden , uit Ooflindie afkomflig , be-

vonden zig in 't Kabirct der Koningin van Swce-

den. Zy hebben beiden omtrent de grootte

van die, welke in onze Flg, i op Plaat XC.

is afgebeeld* Zes evenwydige bleekroode

Streepcn loopen fchuins over de agcerfte Wie-

ken van de voorgaande. De laatfte heefc de

Wieken , van onderen , getekend met overlangfe

Screepen^ die op de voorden geclagtig, opde

ögtcrftcn bruin zyn.

Met de Wieken ongekarteld , die aan *c

agter*end van *t Lyf ruig zyn, tot

ondcrfcheiding genaamd

ONRUSTEN.
XXI il. C-^S) Onruft-Kapel ;, met een ruig Gatje y den

TmtAkis, derden Ring Sneeuiv - wit.

(ai) Sp^kx Alis priaiorlbu» cinerarcintibus , Vitti paiiüii,

poilke (uipra nigris , Bafl mbris. M* L. U. Sy/I. Nat. X^

(ix) Sphlnx Alis ferrugliicls Vittl nigricantc. M, L. U.

• SyJK Njtt. X.

(23) Sybinx: Abdominc birbato, Scgiacnto ttrtlo iilvcü, ZvL «

U V. Syfi, Nai. X.
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(24) Onrud- Kapel, m?t een ruig Gatjs ^ en

een zwürUn GorddL
r

'

-C^j) Onrüfl -Fanel mtt een rui% Gatjeenvier

Sneemv* witte Stippen wederzjds^

Deeze drie , mt de heere Lugtfircek afkoiii-

fng, bevonden zïl, in het Kabinet van haarc

Koninglyk Swecdlche Klaiefleic, De midJcU

lle heeü den rand der Wieken z.varc.

V.
AfdeeU
XLU. i

Hoofd»
STUK,

XXV.

{%6j Onruft- Kapel , niet een ruig Gütje , di^ xxvt.

de zyden i:cin t J.yJ zwart en ^tt bont vm de Mci-

beeft , de aglerfle Wieken RGejlJdewig.
^''^^'•

Eenige Planten, die de Blaadjes StcrswyzcciTï

don Steel geplaaiO; hebben , en welke men des-

wegen Gedraalde of Gefternde noenK jfchynea

Vücdzel te vcrfchaixen aan de Rups van deezc

Kapel , die wel niet groot docli ook niet van

de kleinücn is. JuiFrouw M k ai a n hadt baar

c p het geele vVaKtroo , dat meo ook wei On*

zer Lieve Vrouwe BeJdroo noemt , gevonden

;

nuar Ro£se;l^ haar lang op dat Kruid te ver-

gecffcli

'

(14) Sphlnx Abdomlae barbato, clngiiiO nigro. M^ L. U.

Syfi. Nat, X,

(zs) Sphlnx Abdoraine barbato , laterlbüs puziclls iiri'iu»

<]ue qiuruci nivels. M. L. U. S>/. Nau X,

(16) Sphinx Abdcmine barbato , latedbus slbo nigroque

^ailis, Alis poPricis ferrag!:ic?ï> M-r ü. Eur^ IL p 3 3» T. 19..

IlKAv:,!. Ir.f. 1. T, 12, f: 5 , ^o Iloip. hf. L Nö^. Pkai, ï, T. »,

1].R.\DL. Fidtur, T*2^. f. I. A.

1. Deel XL Stum.» Ff 5
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V. geeffch gezogt hebbende , kreeg eiodelyk eeni.

^*^/^EEL, ggg^ ^jg Qp de Aiee- Krappe ontdekt waren.

KoDFö* Re AüMüR noemt de Kapel het Spervrcrtjc of

twK^ de Sperwer : doch wy zullen de benaaming van

het Kruid » daar zy op aad , behouden , en noe-

menze Onrufl: van de Mee-Krappe.

De Rups , een echte Pylftaart , kan met regt

onder de fraaije Rupfen geteld worden. Zy is

van taamelyke grootte, met het Lyf voor-

waards duooer , dea Kop nïet plat , maar rond

fn klein; het Pyltje, van ngteren , vry dik en

groot. Op de Geelagtig groene grondkleur is

haar Lyf met ontaüykc verhevene witte punt.

Jes bezetj die de Huid ruuw maaken op 't ge^

voel. Langs de zyden loopt, in 't groen, een

witte Streep , en de Lugtftippen zyn rood , zo

wel als de voorde Pootco , benevens het end

van het Pyltje, dat in fommigen , egter , wit en
' blaauw gevonden wordt. De Kleur van deezc

Rupfen is , tegen de Verandering , geheel rood-

agtig of bleekbruin.

De figuur der Sprieten ^ die Knodsagtig zyn

,

hadt R E A u M u R deeze tot zyne Zesde Klasfe,

der Dag •Kapellen, en geenzins tot deNagt-Ka-^

pellen doen t'huis brengen. Met reden , inder^

daad, want men vindtze by dag htar Aas zoe-

kende te haaien uit de Bloemen , boven welken

zy 5 middclerwyl 9 al vh'egende blyven , ea

een geduurig geruifch maaken met de Vleuge^

len, het welk cenigermaatc zweemt naar het

gebrom der Byën. Evenwel zyn zy zeer fcherp-

^iendü
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^iendc , vlüg , fchuufr en byfter moelelyk te van- v,

gen. Dus geeft R A y 'er een zter gepalte bc- '^I^^jf
'^

paaming aan (*)• Geoffroy noemt haar, ik Hoofh-

weet niet om wac reden ^ Ie Moro . SpJmx. Men ^'^^

Yindtze dikwils, op de Afrikaanen , Angelieren

en dergelyke Kelkblocmen , waar uit zy , met

haar lang Zuigertje, het Voedzel weetcn tchaa»

len , dat haar noodig is. Dewyl zy dit dikwils

tegen den Avond doen, 2:0 betrekken de meefle

Liefhebbers haar ook toe de Nagt-Kapellea^en

de voorgemelde eigenfchap doet 'er gemcenlyk

den naam van Onrufi: aan geeven,

(21^ Ontnfi'Knpi^\r die van agtenn ruig isy xxvtt,

hoogrood , tn de Wiehn doorfcbynenie mis.

geel hont beeft , de agterjlen wit gerande -^^^^iH^

Vao dee7.e vind ik geen nadere befchryving,

Boch ook dat dezelve door iemand waargeno-

meo zy» dan door onzen Autheur, die zegt,

dat dexelvc 10 Europa zig onthoudt.

(a8) Onrufi: «Kapel, die van agteren ruig is xxviu,
i;.r.

en zwart ; het Lyf met een g^elagtigen^^^'

Band ^ de Wieken doörfcbynende ^ zwart^^^

,

gezoomde

Dee-

(f) Ptplii.o velocisdBia , Alh brevibas , Corpore crailb,

Intti volandam Stsidorcm cdens. E.AJ, In/,ti3. ^' ï«

(27) Sphinx Abdomine barbato coccinco, Alis hyalinislu-

tco-variis, poUIcis marg'me albis. Sy/K Nat. X,

(as) Sphinx Abdomine barbxto nigro, Falcl^ fiaycfcents

;

Alis hyalinli margine nigro BRA.nL. N^t^ii, f» ï. S, ROSS.»

/»/:ilI. T. 11. fc IV. T, 34-. f. 1-4»

L DEEL. XU Stwü.
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V. Dceze, welke wy het Qlasvlcrkjc hceten ,

Afdeel. Js ju ons Wereldsdcel bekend , doch iv^riUcii
XLfl
Hoofd- nicc gemeen. Roes el hadt de VeranJsring

HTUK. fiiet kunnen waarncemeo : naderband wcrdthem,
idsver j..

^^^ Zurig iu Switzcrland ƒ de Afbeeldir^g toe-

gezonden van de Rups, wier Eytjcs aldaar in

Juny of 'c laatfi: van iVjcy gevonden waren op

een Heeftcragtig Gewas, dat men in Duicfcii-

land Haag» Kerfen noemt, veel gelykendcnaar

de Kamperfoelie, en ihans onder een zelfde

Gellagt betrokken (*)• Doktor Scopoli Ichryfi»

in Karniolie, de wooDplaats toe aan dergely-

ke (f)> hoevvel hy oict zeker vvid, of de Ver*

andcring reeds bekend ware. De Rups gelykt

veel naar die van de Mee-Krappe, en hecfc ook

een rood Hoorntje op 'c ageer- end.

Het is ontwyfelbaar ^ dat R £ a ü M c r deeze

of dergelyke GJasvierkjes op 't oog hadc,

wanneer hy,onder den naam van Fapillon Moucbe,

haar manier befchryft van brommende en vliegen-

de hec Sap, even als de Onrutt , welke hy Pa^

pillon Bourdon of Epervier noemt , uit de Bloe-

men te haaien met haar Zuiger, die, dat zon-

derling is, doorGEOFFROY ontkend wordt

te zyn in ééne Soort , van hem genaamd Is

Spbinx Moucbe , daar hy maar één Kapelletje

vau

(*) Heek » K'ifchfn. LtnUtrA fru^u étiho ^ ru^rfy/ive

^yhfieen^ zegt ds Schiyvir, èoch bepaalt niet, of het dz

Lcnisirs Xyhfitum ?2!l L l N N .E U S , din de FyrfnsicA zy.

(t) Habitat 'm Loniccia , Scabloia. EnitmvU Cdrn, p. uu
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van fchyot gehad te hebben ^ en van die met V.

den Zuiger maakt hy een andere Soort, wel- vyf^'*

ke hy noemt de Grosne Pyljlaan met doorfchy- Hoopd-

nende Vlerken, zyndc deeze byna een Duim en *'^"^*

de andere nog geen half Duim lang geweeft. GUsvUrk/e.

Het groote Glasvlerkje van R o e s e l fchyot Apiformh^

in Europa nergens zeer gemeen te zyn ; doch '' '^'

in de Swcedfche Boffchen vindt men menig*

vuldig een kleiner, dat meer gelykt naar een

By ofW^sp, dan naar een Hommel, De Ken»

merken van hetzelve zyn: het Agterlyf geel»

met de Ringen, uitgenomeö den eerden en vier-

den, die t'cenemaa! zwfirt zyn, zwart gerand.

Het Borilftük met een gcele Vlak op ieder

zyde. De Wieken Glasagtig doorfchynendc 5

met geele of bruine Adertjes en zwarte Zoomen.

De Sprieten zwart, van onderen wie, en de

Pooten gedoomd.

(29) Onrufl^K.'ipel , ik van agteren ruig is, jut-
^

met ten rojjhi Gordel; de Wieken door- Mug^gügl'

fcbynende^ z%mrt gerand m gehandeerd.

Kamhoornis Nagtkapelletje met de Wieken

©mtrent overal even breed en bruio, waj» die

voorheen genoemd geweeft. Men vindt het

in Sweeden , en in ons Land komt het ook

lomwylen voor. Het heeft, volgens de Af-

beel-

f29) Sfr/?»JcAl)domine biibxto, eIn(»uIo fulvo ; Aiis hyRlmk

jïiarginc Fasci^ue iiigris. Syft, Nat, X, Thals^na Alls linct*

rabus fuscis , Ar.rennis pcclincuis : nias, F^%n^ Sm*^^ zij»

I, Defx, XI. STI'K*
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V* bcelding van den Heer Clerk, de Geftalte

^YMf^*
van een Mug: hcc Lyf is biaauwagtig, met

FIooFD den zesden Ring geheel rood, de voorfte Wiek*
fTl/K, jcs van vooren blaauvvagtig , van agteren geeU

G/*5vi;fr4/«.^g^jg gezoomd, met cea blaauw dwarsürecp.

je(*>

respif^rmh. Ecn Oarüit-Ktpel , die in Gcftalte veel naar
^spagtig,

^^^ Wesp gelykc, is 'er in de Boffchen van

SweedcD gevonden. Dezelve heeft het Lyf

geheel zwart, maar drie agterftc Ringen geel

gerand , ea den Kop met een geclen Ring ver«

ficrd. Zy wal zo groot als de volgende.

mpuUfsr. EsQ andere, genaamd Langpoot agüge , die

^^^*
in de Tuinon zo wel als in de Boffchen voor-

komt, heeft de grootte van de Lang-gebcen-

de Muggen , welke men , volgens haar Geluid ^

Neefjes noemt , in 'c Franfch Coufms (f). Het

Botftftuk , in dezelve , is van boven geel , en

heefc, voorlyker dan de Wieken, een geele

Streep. De Wieken zyn Glasagtig , zwart ge.

aderd , getipt en gebandeerd. Het Lyf i$ zwart

^

doch de Ringen van 't Agtcrlyf zyn bcurtlings

geel gerand, mèt den laatften^ Ring 5 die geel

is^ dikwils dubbeld.

Nieuw jorks Het Nieuw Jorks Glasvlcrkje , dat my tot de
Gksyierkje.

AfbeeldingKg. 6. verflrektis, heeft de grootte^

%. ^' nagenoegi van de grootden onzer Eucopifche^

naar

f*) /ax. Ifif, Rartor, Holm. 17$9*

(t) Magnitiido Culicis pipicnus, 6cc, Fam^ Saee, Ed. Il,

P* aif«
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caar welken het, inGcftake zeer gelykt, doch Vé

de Wieken ityn rosagtig bruia gezoomd, en ^uf^*
het Lyf 5 in 't midden vaa de Rog. opdcrgely- Hoofö-

kc manier gebandeerd, naar 'c Borftdük toe ^'^^^

Goudklenrig of als verguld, en het Haairige
^^^*'^^^*'

van de Staart Oranje- of Vuurkleurig en zware

bont. Een hooger ros ziet men ook aan dea

binnenkant der agterde Wieken. De Sprieten

zyn zwart.

(30) Onruft Kapel , diê bet Jgterlyf geheel xxt.

zwart èfin rutg aan t end beeft.

Van een dergelyke als deeze, die zig bc-

Vondt in het Kabinet van de Koningin vanSwee-

den, maakt Petiver gewag onderden naam

van klein Hommel-Uiltje met het Lyf zwart ea

den Aars SalFraankleur, Het heeft de grootte

van een Mug en op de Wieken een zwart Maan*

tjc. Men telt het onder de Europifchelnfekten.

(31) Ónruft-Kapel , die het Agterlyf aan *t txxt

end ruig beeft , van boven gewolkt bruin^ * * *

van onderen rosagtig; de agterfle Wkm
ken by ^t Gewricht geel.

Dceze onthoudt zig in de heetc Lugtflreek,

BAS.

(5©) Sphifix AbdiQmint barbato , toto nigro. M. L.U. Syfi^

2s[at. X. Phalsn» boEtibylius, parvus, Corpoic nigro, Aa®

exocco. Pft. Gaz, 67. T. 42. f, 6.

(31) Sphinx Abdomiiie barbato, fupra ncbulofo, fubtus fulji

ïrescente; 'Alis pofllds Eafi fi^vis, M.JL. ü, SyJl.NéU X,

2. DSEL. XI» SXÜK,
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AiJ^EL.
BASTAARD. ON-RUSTEN.

XLII.
Hoofd* (32) Kapelletje vtst de bovcnlle Wieken Ih"
^*^^^*

meijcbblaauw ^ en daar op zes roodc Stip*

Ttiipenduu. pen ; de agterjlen ongevlakt rood.

St,JansKa-

F <^^j««
w^i^ vcelen worden deeze genoemd Sint Jans

Kopeüetjes; doch die naam, oorJeelen ande»

ren, dac aan zekere Uiltjes of Nagt-Kapellen

,

van dergelyke Kleur, toebehoort. Inder-

daad > dewyl 'er geen bewys is, dat de Rups

zig meer op het St, Jans Kruid, dan op andc*

ren onchoude, zo kao het lofekt daar van noau-

lylcs den naam voeren. Het vliegen omtrent Sr,

Jans Dag 5 in de Zomer, heefcdu Kapelletje oö*<

pet veele anderen geniccn. J'jfrrouw MeuiAr^f

hadt de Rups met Bladen van den Boom, ge-

naamd Carpinus , gevoed ; L i n n m u s fielt de

Woonplaats op het Krofd, dat men, wegens

de Draadagtige Wortelen , met Knobbels daar-

aan , Fülpendula tyteit: doch R oes el heeft

de Rupfen , zo v/el als R e a ü m u r , met Gras

opgekweekt, en, dewyl zy ook haar Tonnet-

jes of Spiozels maakeo aan de flecjijcs van

Gras

f32.) Sphinx Alis fapcrionbus cyancls , puiiftis fcx' riibris;

inferloribus rubiïs immaculatis. Faun% Sutc, si 4.. Mol'FF. />:/.

366, f. 914 r, ulr. Air. /«/. T. sa^ f. C. D. Jonst. In/^

T, 7, f. ?. M¥:r. Eur. II. T. 17. f. 67. Pet. Muf 3^ N.

3iO. RBAUM, Inf. I, T, 12. f, 14 17- n. T. 2. f. 2. RAJ,

Inf, 134 N. 2. GOF.D. Inf. II. Tc 31. RoitS. /«ƒ. l. No5b;

Fhol. 2» T, 5?. List. Gotd, f. 37. WILIC. pap.4$.T. las.



Örds; zou menze, met reden, den oaam kun- V.

hen geeven van Gras Kapelletjes. Evenwel za! ^vlu^*
ik ze, toe onderfclieidlng van de voorgemelde Hoofd-

Gras - Kapellen ^
, den gewoonen naam laaten stuk.

behouden. Sommigen geeven *cr^ wegens de* ^ladz.

2734
Vlakken , den naam van luipaard aan. W i l-

KEs tyceltzc tbe Burnet-Moib ^ en beeldtzeaf

op die wilde Stekelige Roos met witte Bloem-

pjes en kleine Blaadjes , die wy hier Duinroos

iDoemen , in Engeland genaamd the Burnet^Rofé.

De St. Jans Kapelletjes , daar ik van fprcek,

feyn zeer aanmerkelyk wegens de zonderlinge

figuur der Sprieten, welke den Heer Reaümur

aanleiding gaf, om een byzondere KblTc tefof-

meereö van de genen, die dezelven byna als

Ramshoornen hebben f. Hoewel die overeen- 1 sic hhiz.

komft niet al te naauwkcorig is, gelyk uit^de '
*

Afbeelding F/g. 2, ib, op onze Plaat LXXXVÏ,
blykt, zo heeft niettemin Geoffroït daar

zelfs een derde Familie vm gemaakt öndcr zy-

Ke Pylftaarten, die ooderfeheidendc door den

Daam van Spbinx Bdkrs. R o e s e l merkte die

byzönderheid niet genoegzaam aan , 001 dezel-

ven van de Nagt-Kapellcn af té zonderen ; daa^

het in tegendeel zeker is 5 dat het Beeftje wee-

zentlyk by dsg vliegt $ en wegens de figuur der

Sprieten volftrekt behoort tot dit Gcflagto

Bovendien hebben decze Kapelletjes hóg tU

genfchappcn, welke hnar grootelyks doen ver^

fchillen van de Dag- Kapellen. Zy houdeö zi'g

ifa de Paaring ongemeen ftil , zo dat menzè' gé-

j.dee-jl. XI. STCis. G g |)aarci
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V. paard zittende op de manier , die in gemeldp
Afdbel. pjguur is aangeweezen , gemakkelyk met de

BooFD- Bloemknop, waar op zy zitten, van de ecne

stuk:, plaats naar de andere draagen,t'huis brengen of

%a ^ikre ^^ ^^^ Doosje kan doen ; zonder dat zy gelloord

worden of zig van één fcheiden , voor dat haar

bezigheid af is. Die ik dus mede nam , in de

- Maand Auguflus, te zes Uaren s'avonds, zegt

R Ë A ü M ü » , fcheidden zig niet van elkander

voor tien Uuren, s'morgens^op den volgenden

Dag. Ook zyn zy niet fchuuvv, laatendc zig

zeer gemakkelyk vangen ; gelyk men dit op

fonimige tydeo, in't Duin en elders , daar Zand^

gronden zyo , ondervindt ; als wanneer men 'er zo

veel kan krygen als, ja meer dan men begeert.

In de Werken aan de Greb, vond ik dceze

Diertjes , fchryft my zeker Liefhebber , in

Mcy 1764, verbaazend menigvuldig. Zo heb.

ben wyae, in *c Duin buiten Haarlem , ook,

ontmoet, dat men 'er honderden kon bekomen.

Voorleeden Jaar is 'er zelfs op een Erf, binnea

deeze Scad Amfterdam , één gevangen.

m Tvups. 3, De Rups vertoont zig , (zegt die zelfde

„ Autheur,) op 't bloote Oog bynakaal, doch

„ zy heeft witte Haairtjes , die kort zyn , eu

3, voortkomen uit zo platte Knobbeltjes, dac

„ men een Vergrootglas noodig heeft omze

5, te , vinden. De heerfchende Kleur is eea

5, fchoon Citroengeel , met vyf Strecpen , uic

5, zwarte Stippen famcngcileld. Een deezer

„ Strcepen loopt langs de Rug, en beftaat uit

„ groo.
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,, grooter Vlakken,van eene Ruirswyz* vierkante W
5, figuur > dan de twee anderen ,op zyde;doch ^^yt^'^y

„ de onderften hebben de Vlakken halfmaans* Hoorrl

^,
wyze. Zodanig eene Rups, die , onder het stuk.

3, tekenen , verfcheide Druppelen Vogts ^'^^§>^f
^'^ZtlieJje^

5, op verfcheide plaat fen van haar Lyf , zag ik

5, Stukjes affcheuren van de Huid, met haare

3, Tanden 5 die zy dan vallen liet. Zou dit de

5, manier zyn,op welke deeze Soort van Rup-

3, fen vervelt , of is het alleen in de laatfte

,5 Verandering, dat zy zig de Huid dus kwyt

5, moaken? Een dag cf twee daar na, (hec

„ was in 't laaift van Juoy ,) fpon deeze Rups

„zig in".

Wy hebben gezien, dat de Dag-Kapcllen in

't algemeen , weinigen uitgezonderd , haare

Popjes bloot in de Lugc laaten hangen ; dat de

Py Klaarten die io de Aarde verbergen. Wy
hebben opgemerkt 5 dat de eeriten veelal zeer

fchielyk , in veertien Dagen tyds, oit de Pop-

pen komen 1 de anderen 5 in tegendeel, byna

een Jaar ; ja , fomtyds , twee of drie Jaaren , m
die (laat blyven 3 ov^wioterende altoos in de

Poppen. De St, Jsns • Kapelletjes verfchiüen

,

in meer dan één opzigt, van beiden. Zy maa-

Jvcn een Spinzel , dat eigentlyk geen Tonnetje

is 3 maar een Zyden Beursje , vaftgelymd aan

een Gras - Steeltje. Ik heb reeds daar van ge-

fproken *. Hier in is haar Popje, fcmtyds ten zie biadz.

deele geel, fomtyds geheel zvvartagtig zynde>^^*

vervat ; bcweegecdc zig op \ aaoraaken zeer

i, DEüL. xu STÈii^ Gg 2- ftei'k-5
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V. fterk , daar de Rups weinig aandoening vai

^xuf '"^^^^* ^^^^*^ ^^P^^ ^^^^^' ^^^^^^ ^^ ^°^^^^

Hoofd. Dag -Kapellen, het Vlindertje in veertien Da-
STUK gea te voorlchyn : hetzelve legt Eytjes die

slpeiiïje!' i'O^^d ^-y^ ^^^ Paarlen ^ waar uit de Rupsjes ia

korte Dagen voortkomen. Deeze ter halver

grocy,CD ontrent een Duim lang geworden zyn-

de, gaao overwinteren in de een of andere

Ichuilplaars; zoRoESèL aanffierkt. Dit doen,

gelyk bekend is, ook andere Rupfcn, doch

* zie blads. meed die van Nagt- Kapellen *.

^^*
Het St. jans - Kapelletje is zeer fraay gekleurd.

De zes Karmynroode Stippen of liever rondag^

tige Vlakken der voorde Vleugelen, fteekea

heerlyk af cp den groen- of blaauwagtigen

Grond, die dikwils een Goudglanzigen v/eer-

fcbyo heeft , en de agierfte Wieken, in 't ge-

heel rood, zyn fierlyk Hemelfchblaauw gerand.

Ik kan, in deeze Kleuring, het onderfcheid niec

vinden tuffchen de Mannetjes en V/yfjes,maar

wel in de figuur of dikte. Ook zyn de roode

Ringetjes , welken R o £ s e l om het Lyf van

ecnige Mannetjes voodt , in verfcheidene , die

ik te vooren gevangen heb , of thans by my
uit gevonden Poppen uitgekomen zyn , niec

ivaargenomèn. Groot was, gelyk ik gezegd,

heb, het verfchil van de Grondkleur der voor-

fle Wieken ; doch dit verfchil hadt plaats in de

beide Sexen. Ik heb ook niet kunnen vinden,

dat de twee Vlakken , die digft aan het Gewricht

zyn, in de Wyfjes meer vereeuigd waren, dan

'm



DE Pylstaac^^ten. 469

iD de Mannetjes; gelyk Geoffroy, m na- V.

volging van onzen Autheur, verhaak. DcPoo- ^r^^f^
ten , Sprietea 5 Kop en het Lyf ^ zyn blaauw-. Hoofd-

agtig zwart.
* stmk.

De laatftgemelde voodt, omftreeks Parys , ee^

ne Vcrfcheidenheid van deeze Sc. Jaos- Kapel-

letjes , welke een weinig kleiner was , hebbende

ook de voorfte Wieken rood , met zes zwarte

Vlakken en bruin gerand. Voorts was in dezelven

het bovdnfle van het Borftftuk met een vveinig

rood gezoomd , dat daar aan een foort vao Ha!s«»

kraag maakte. Zodauigen hebben wy hïer aie^

aangetrofFeo,

(33) Kapelletje , dat gromagtig zwart is ^ xxxiU» ^'

m de PFieken met gevmjierde Stippen ^
^

'^^'^'^

zes op de voo^^Jlen , twee op de agterfim

V heeft 3 het Lyf im.t een geekn Gordd%

In Duitfchlaod viodt men dit KaDelletje , dat i-i.. xu ;

volgens H A s s E L Q^n I s T ook voorkomt in

Syrië» Het heeft de grootte en geftake byoa

van het voorgaande ^ doch isgeheelenal groeo-

agtig zwart* De Sprieten zyn Draadvormiga

met de tippen van boven witagtig, Qp de Wie*.

ken viodt men gevecifterde of Glasagcige p!efc«

jes , waar van op de voorden één 5 twee ^ drie ^.

aevens elkander ; op de agterften twqe 5 eco

groos

(j?) Sphinx viddi-afra ^ Alis punflis fcneftrads , rupfric^»

,ïurnrex, inferioriim duobus; Abclomliie cingulo ]utèo<, Sx'f*

\^au X^ Frisch, Infu VI. p. a3« T» ïif. Ag. m.iii*,

J, DEEl- XI. STUi;, Gg 3 i
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V. grooter , en een dat zeer klein is , naar het Ge«
Afdeei.

vyj-jchc roe. Het Agterlyf heeft, van boven,

HuoFD. een geelen Gordel van éénen Ring , die van
^'^^^' onderen niet famenloopc, en by het Borftftulc

een gedeelte van zuik een Gordel. Dit alles

bevindt zig dus in één van die Kapelletjes, toe

het maaken der Afbeelding Fig. 7 , uic myne

Verzameling gebruikt.

De Hups. F RIS ca werdc , in 't Voorjaar 5» een Infekc

gebragtj hec welk Wieken hadc, diedoorfchy-

Dcnde waren als der Wespen, en Sprieten van

meer dan veertig Leedjes; zodathy hetzelve,

voor een groote Icbnemwn of Boor - Wefp , aan

cene Naald (tak. Op die Naald leid het , voor-

enaleer het kwam te fterven , eenige Eijertjes,

uit welken vervolgens , toen hy die op verfche

Aarde leide , kleine Rupsjes kroopen , brain vaa

Kleur, met roodagtige Haairtjes engeeleKnob.

bcltjes. Zy vraten Meel, en knaagden fomwy-

len een gaatje in een Melde- Blad 9 verbergende

:zig nu en dan in de Grond , en komende 'er

v^ederom uit. Deeze Rupsjes vervelden op haar

tyd, en kreegen eindelyk, op agt Ringen langs

de Rug, nevens de Slagader , die midden op de

Rug in de langte loopt , Bofchjes van Haairen

of liever kleine Pluimpjes. De andere Haairtjes^

die deeze Rupfen hadden , (tonden op zwarte

Knobbeltjes, waar van wederzyds, metdevier

Pluimknopjes , tien op ieder Ring van hem ge-

teld werden : doch op de Staart was 'er niet meer

dan één. Hy verwonderde zig over deeze ge-

ftal.
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ftalte der Rupfen , welke derhalve tot die, daar V-

men deo naam van Borftel ~ Rupfen aan geefc

,

xLiL .

in i^. 6. op Plaat LXXXIV. afgebeeld, Hooro*

inoeteD behooren.

(34) Kapelletje, dat zvjart is, en de Wieken
^:^^IJ-

met gevenjlerde Stippen heeft; bet Agter^

lyf by het Borjljiuk groen ^ de randen der

Ringen rood.

m Dit , dat zig in 't Kabinet van de Koningin vaa

P' Sweeden bevondtj was uk de heete Lugc (treek

afkomftig.

(35) Kapelletje, dat zwart is en de Witken
J^^^"^-

met geele Vlakken beeft; op ae vcorften

dne op de agterften t'ujee ; het j^gterlyf

met twee boogroode Gordels*

Dit Ooftindifch of Chineefch Kapelletje hadt

den Kop zwart, (de Sprieten wareo 'er af ge»

K; raakt,) van vooren wit: de Wieken zwart,

m de voorden met drie geele Vlakken , waar vaa

de middejfte dubbeld; de agterHen mectivces

het Agterlyf zwartagtig blaauwj meeden eer*

üen Ring rood; den tweeden en derden blaaowj

den'

(34) Sphinx nlgr^^ AÜs miculis fene.tetis | Aldomhib

llafi viridi, Segmentoiuni maiginibus mtils. M. L. ü. %f.
Nat, X,

(35) Sphinx nigra, Alis maculis Inteis ; rupcriorum trlb^us
.»

inferiorum duobus; Abdomiiie cingulis binis cdcqii.:ïI5, SyJ^^^

JNéit. X.

I.DILÏL. XI. STUJ^ Gg 4
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Afdee h

XL(Ï

xxxvï.

P'ttflnisQr'

Statkes%

den vierden , vyfden en zesden rood ; den ze^

venden zwart.

(36) KaücIIetje , rf(2f zivart is^en bet Jgterlyf

ivederzyds met %fyf blaauwe Vlakken , by

'i Borftfiuk en van agtenn , als ook dm
Bek , en de Dy'én aan 't Lyf^ hoogrood

beeft.

Die WcOJndifche zweemt zeer naar het St.

Jans Kapelletje. De Bek is Bloedkleurig mee

een Spiraale Tong ; de Wieken zyo zwart.

(37) Kapelletje , dat hndnagtig is , met ten

Bloedkleurige Halskraag, en de Wieken

Violet beeft y met twee witte Banden^

die omtrent afgebroken zyu»

De gekamde Sprieten , die cgter aan *t end

Draadagtig uidoopen
, geeven den bynaam aaa

cjit Ooftiodifche, het welk ook de Geftalte

heefc van hec Sc. Jans Kapelletje.

(38) Kapelletje, dat groenagtig blaauw is^

met de agterfle Wieken bruin.

• Het

(i,6) Sphmr. mgra , Abdomine utrmque maciilis quïnquö

cstruleis , Ano , Ore , Bafïque Femoium Abdominisquc , cX)cci-

neis. 5y/?. Nétt, X,

e 5 7) Sph'mx fiibfi^sca, Alts violaceis , Fasciig duabus albls

fii^Interraptis ; collarj Sangtiinco. SyJÏ, Ndtm X»

(38) Sphlnx vindi-c3cmlca , Alis inferloribus fuscls. Fawu

Sufc, 3 3g. It. IV^oth» 27. Papilio parva Alis penduHs. RAJ.

T*r, ï|4.. N, a. Papiiiofloidcs Fratenüs viricjis minor* F6T^
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STUK.

TL xa

Het klein Kapelletje, met hangencje Wie* V»

|cen, vau Ray, cd het klein Kapel-agtig groen xLIïV
Beertje der Wcidco, van Petïver» worden Hoofd-

hier t'huis gebragt. Men ontmoet het, volgens

LinnjeuSj op de Velden, daar het ?:oge.

naamde bloeijeod Zee Gras j dat men ook wel

tot fieraad io de Tuinen houdt, menigvuldig

groeit , en daarom noem ik hetzelve Zeegras-

Beertje. Het is ruim zo groot als eenKoeijcn*

Vlieg 5 met de vcorrte Wieken , van onderen,

en de agterften wederzyds , bruin ; de voorrtca

van boven blaauwagtig groen glinfterende. De
tekening van hetzelve, in F/g. 8 op Plaat XC,
h gemaakt naar zodanigen , die in 'c voorleedea

jaar op de Bey, buiten Naardon, gevangen

zyni Men heeft 'er ook die , in plaats van

groen , zwart zyn, gevonden. In de Mannet-

jes zyn de Sprieten gekamd.

Dit laatrte Beertje , zegt Doktor Scopoli>
(die hetzelve op de groene Heuvelen, in Kar-

niolie, niet zeldzaam vondt,) maakt een over-

gang van de Pylftaartcn tot de Nagt-Kapellen,

waar van het de Sprieten heeft; hoewel het,

niettemin , in dit Geflagt behoorde ; zo wegens

het vliegen over dag , als om dat het een on-

gemeene overeenkomft, inGeftalte, heeft met

de voorgaande. Zyne Sphinx CarrdoUca fcbyne

niy weinig of niet te verfchillen van de St. Jum
Kapelletjes.

U lMr.1.. XI. Stuk, Gg 5 XLIII.
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V.

XL ff f.

Natm.

XLIIL HOOFDSTUK.
Befcbryving van 't Geflagt ^^r N a o t - K a p e L*

JLEN, by fommigen Uilen genaamd y die ver^

deeld worden naar dat de Sprieten gepluimd zyn

of ongepiuimd;, en waar by ko?uen de Land-

meecers of Spanrup/en ^ de BJadrolIers , de

Motten m Veer«öilijes, ah byzondere Benden

uitmaakende ^^a/n dit Geflagt , tot bet welke zy ,

wegens de gelykbeid njan Gejtalte , beirokken

zyn»

Tk heb reeds meerniaalcn gezegd, wat men
-*- door NagT'^Kavelleis verftaac , ea

fchoon ik erkea, dat xy allen, ten naauwfte

genomen, niet juill: by Nagt alleen vliegen,

is het doch zeker , dat de meeden niet by Dag

,

dan by toeval en gedwongeo, of ftll zittende

en onder eenig bedekzel zig verfchuilende , ge«

vonden worden, Eenige Liefhebbers geeven

'er , als aangemerkt is , den naam van Uilen of

Uiltjes aan , in onderfcheiding van de Dag.

Kapellen, welken zy Vlinders noemen*; doch

ik weet niet , waarom de benaaming van Kapel-

len , niet , zo wel op deeze als op de anderen

,

toepaflelyk zou zyn. De benaamingcn zyn

»

van ouds tot heden, willekeurig, en men be*

hoeft geenzins een ander, wanneer hy flegts

de verwarring mydt , en buiten noodzaakc

geen nieuwe Naamcn fmeedt, o/er lyne ver-

kie-
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V.
AFDF.EIi,

XLIIL
Hoofd»
STUK»

Icieziog te berifpen. W i l k e s Doemc, in 'c

Engelfch , de Nagt.KapeUen io 't algemeen

,

zeer oneigen, Mctbs 9 dat is Morten, en de

Pylflaarcen of Onruilen, Hawk Motbs^ dacis.

Havik- of Sperwer-Motten. Linn^eüs heeft

dcD Geflai^tDaam gebruikc van Pbalcsna , welke

zuiver Griekfch is j eo io overoude tyden de

Vliegen, die by nagc licht geeven, of Infekcen ,

welke des avonds, of by nagt , naar een bran-

dende Kaars of Fakkel xoefchieten , betekende.

Men zegt, dat de Nagi»Kape!len of Uilen die

ook doen , en dus geniakkelyk te vangen zyn,

wanneer men met een brandende Toorts door

de BolTchcn gaat. Sommigen volgen het in 'c

Franfch , mee den naam van Fhakm ; doch de

kundige Heer Reaumüu hadt al!e de Dons-

vleugelige lofekteo maar in Papülons diurnes &
noSturnes ^ dat is Dag- en Nagt- Kapellen, cn-

derfcheiden '^. De Duitfchers , gelyk Roe-
se l , geeven den naam van Nacbt - Vogel aan

die van dit Geilagc.

De Nagt - Kapellen nebbeo verfcheide aao-

merkelyke byzonderheden* Haare Rupfen ver-
^"^'^"*

fchillen ongelyk meer io geftake dan die der

Dag.Kapellen. Men vindt 'er veelen onder met

minder dan zeftien Pooten , het ivelk het alge*

meen getal is in die der twee voorgaande Ge*

Aagten , of in de volmaakte Ropfeo , zoge-

caamd , hoedanigen de grootfteo en menigvul.

digften ook onder die van dit GeCagt zyn.

I Van die met veertien Pooten, welke de twee-

I4 DEEL, XI. STUK' de 9

* Zie
bl. 1^5,

VerlcliH dti

^^
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V. de 5 derde en vierde KlafTe van Ruplen by R E-.

^XUJL A ^^^^^^ uitmaaken ^^ is het getal niet grooc.

jHooFD- Die met twaalf en tien Pooten zyn de genen ^
$TüK.

^gij^g jpgQ Landmeeters , Krammetjes of Span.

M. isWj. Rupfen noemt. De Heer Rk aümür ftelt,dat

de Rupfen der Motten of Mot • Kapelletjes

aangemerkt kunnes worden maar agt Pooten te

hebben f > om dat de zes middel-Pooten , ia

t Zic dezelven , byna onzigtbaarzyn, voor 't bloote
fel I * xt

"*' * Oog; doch wy houden die mede voor volmaak-

teRupfen , dewyl het Mikroskoop ontdektheefc,

dat zy weczentlyk zeftien Pooten hebben.

Hoewel het waar is , dat de meefts ruige of

Haairige Rupfen Nagc-Kapellen uitleveren ^ zo

zyn ook veeie Maskers van dit Geflagt , Haair-

loos, kaal en glad van Lyf. De Zyde- Worm
geeft daar van een wereldkundig voorbeeld.

Onder de ruige § munten eenigen , gelyk die,

welke men de Beer noemt , door de langte vaa

f Zie het Haair uit , dat deeze Infekten affchuwlyfc

* * * ' maakt; in anderen is het Haair zo (lyf, dat de

afbrcekende puntjes in de Kuid , van de genen

,

die ze behandelen , Jeukt en Vuurigheid ver-

wekt I ; waarom zy van fommigen voor Veny-

nig gehouden worden. OndertuflTchen moet

j. zï€ men 'er de regte Gedoomde of Doorn-Rupfeo

van uitzonderen , die in 't algemeen Dag-Ka-

pellen voortbrengen.

Wat de grootte aanbelangt , moet men wee*

ten, dat die in de Rupfen en Kapellen niet al-

toos evenredig is. Daar zyn Rupfen, die klei^

oer

©L l»3.
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jner Kapelletjes uitleveren , dan anderen die klei» V.

ner zyn. De Rups van de Duitfche Paauw- XUH^
Oog , by voorbeeld , is weinig langer dan de Hoofd.

Ring-Rups; daar doch de Kapel van deeze laat-
^'^^^'

fte naauwlyks half zo breed is , als het Wyfje

van de eerftgemelde. Men vergelykc, om ver-

der hier van overtuigd tczyn , deBailaard Satyn-

Kapellen , welke nagenoeg even groot als de

Kapellen der Ring^Rupfcn zyn , üegcs met haarc

Maskers, die byna de helft verfchillen. Ook

zyn de Nagt Kapellen ^ in 't algemeen, veel

kleiner ten opzigt vandeRupfcn, dan deDag-

Kapellen , doch dikker van Lyf , inzonderheid

de Wyfjes. In 't kleine goed zal mooglyk die

onevenredigheid nog veel grooter zyn; doch

öiemant twyfelt of de Maskers der Veer-Uiltjes,

en inzonderheid die der Motten, welke mea

Schietertjes noemt of Motwormpjes^ zyn by

uitftek klein,

^lle de Rupfen der Nagi-Kapellcn maaken Haar veran^

zig, ca verfcheide maaien van Huid verwifleld

te zyn, een Spinzel of Tonnetje, waar in zy

de verandering ondergaan. Van de manier,

hoe zy dit doen, de verfchillende StoiFen, wel*

ke zy daar toe bezigen , en wat meer daar om-

trent in agt te neemen is, heb ik reeds omftan-

dig gefproken '^. Men heeft thans in de Weft-

indien ontdekt, dac 'er Rupfen ryn, die op

Boomen of Planten aazen , en zig daar op

een Tonnetje van Steekjes of brokjes Houc

maaken , waar in zy leeven en vervolgens ver-

* Zie

h Dekl. XI. S-nw:* m^
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V. anderen : byna gelyk de Motten. De Poppen

^xyai"
^^° dit Geflagc zyo altoos rondagtig, en niec

Hoofd- hoekig geiyk die der Dag-KapcUen *. De
sTüic. mecften komon niet dan in 'c volgende Jaar uir,

^j^ ^^2 ^ö dikwils blyvèo^y meer dan één Saizoen over,

tBiads.! 12* gelyk wy reeds opgemerkt hebben f; docli

door kooft kan dit uitkomen , volgens R e aü-

5 zie H. MOR , zeer vee! vervroegd worden S, Even als
107. enz.

*^

de Bloemen 5 zou men dus Kapellen kunnen

doen voortkomen op een Schoor(leen-Mantel , of

in een Broey-Kas ^ io 't midden van denWinter.

Kenmerken De Kapellen VSO dit Geflagt zyn, in 't alge.
^pe en.

^^^^ ^ ^^ |.^^^y ^.^^ ^j^ ^^ Dag*Kapellen. Haar

Lyf is, naar evenredigheid van de Wieken,

grooter en dikker : des zya zy ook veel logger

en minder bekwaam tot vliegen ; hoewel men

^ 'er onder vindt die zeer foei zyn en niet ge»

makkelyk te vangen. Ongemeen groot is het

verfchil der Mannetjes en Wyfjes, in dit op-

zigt ; die daar aan met alleen , maar ook door

de Kleur, veelal, gemikkelyk van elkander

te onderfcheiden zyn. Men heeft 'er zelfs

onder ootdekt , wier Wyfjes in 't geheel geen

Wieken , of niet dan kleine ftompjes heb.

ben, tot vliegen onbekwaam : ja fommige

gelyken in 't geheel niet naar een vliegend

Schepzel.

Pc Sprieten. Het voornaamflc Kenmerk, dat de Nagt-

Kapellen onderfcheidt , zyn de Sprieten , die in

haar meer de figuur van Hoorntjes hebben; als

van den wortel , naar 't end toe , allengs ver-

dun«
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duDnendc of vcrfmallende en aldaar fpits uit« V.

loopende. Zy zyn niet geknopt of knodsagtig,
"^^LffiJ"^

en dus aan *t end dikker, gelyk indeDag-Kapeh Hoofd-

len; noch ook drickantig en in 't midden dïkft, "^^

gelyk die der Pylftaarc-Kapellen of Onruiten.

Tweederley Sprieten , van dien aart , komen hier

in aanmerking, naamelyk die Pluimagtig , en

die Draad- of Borftelagtig zyn , en dit laatftc

heeft ook eenigermaate in de Wyfjes der genen

plaats, wier Mannetjes de Sprieten gekamd heb-

ben*. Reaümür noemde de Draadswyze Sprie- * 2:3e

ten Kegelvormig en gekraald, om dat zy

als uit digt aan elkander gevoegde korreltjes

of Kraaltjes bedaan.

In de houding der Wieken is , bovendien , ce- Houding da

ce aanmerkelyke byzonderheid. Zy ligten de-
^^'^^"'"^

zelven niet op , maar vliegende hebben zy die

meeft horifonraal , en ftil zittende hangen de

Wieken neer; als zynde in de meeden niet be-

kwaam om overend gezet te worden , gelyk die

der Dag. Kapellen. De Wieken , naamelyk,

van deeze 5 komen, met haaren binnenkant,

onder het Lyf , en die der Nagt-Kapellcn daar

boven op, hetzelve bedekkende niet alleen,

maar in fommfgcn zelfs omvattende, Wy heb.

ben gezien , hoe R e a uM ü r uit deeze houding

eer Wieken eene Onderdeeling van Geflagten

aileidt f, en zy geeft ook voet tot die der Ben- j.
j^^^^^

den vah onzen Autheur, welke op deezea leeft '7<^.

gefchoeid is.
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^ V. P H J L M N JE
AFDEEt. dividuntur in feptem

HooVdI phjlanges.
* * I. BOMïYC£S; Antinnis pe^inath:

Elingiics, ahsque Jingua jnanifefie Sphsii

;

Iseves ^or/o nee cfifiatA;

AUs patulis^ i'7 ; Aiislreverjts , Z'Zi ; Alis

defiexis^ 22-34^

criftatae, dor/o fmckulis ex^fperato ^^i$m^Q,

Spinlingues, Lin^ud involutt'Spirali ^

IxvcSyMis psiulïsj 4.IH4- * Alisdejiexis ; 4;-52©

criftatJB ^öryö, 55-5*.

tim N O C T ü -as ; Antennis Setaceis nee peWnath s

Elingues, 59-^3.

Spirilingues:

laevos dor/vy 64.-: f; criftatas i^r/ö, S^-I25.

ïïl« GEOMETR iE; -^/ii patenühus Htriforaalibus quies^

centes :

ïcftinicorncs : Alh piflicis aKguUtts feu dentatls ,-

127-133 : Alis pfifiicis rotundatis integris ^ 1340

154.

Scticomes,: Alis angulaiisy 155-1^1. Alis rotu.t»

datisy 1Ö2-201.

ÏV, TORTRiCES; Alis obtufijjimis ut fere rttufis ^ pU'

niusculis ^ 202-2 15,

y. PYRALIDES ; /^//i cênniveniiifus ifi p^urdm delum

ideara forficatjtm ^ 226-233.

VI. T I N E ^ ; Alis convolutis fere in Cylindrunt ; fronte pn»

minula^ 2 34«2p8.

VlU ALUCiT-aE; Alis digitatisy fijps ad Bét/m , 25^-
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DE N A G T KAPELLEN. ,
V.

worden verJerll m zeven XLIil.BENDEN. I^^oio.

1. Pluimsprieten; met de Sprieten Pliiiraswyzc ge»

kamd ':

Orgeiongde ; óiQ geen blykbaaren Zuiger heb-

ben ; en

de Rug efen, niet gek^Tnd : met de Wle^^en uit-

gebreid , t-- ; de agterilen voor uit fteekcndc,

;^ J»2ï ; Dakswys* afloopende » 2 2. '4,

de Rug gekamd of ruuw door Borlteltjes, 35.40.

Cetongde ; die een omkrullende Zuiger heb*

6TÜK

ben 5 en

dcPaig effen: met de Wieken uitgebreid, 4' 44?

met de Wieken Bakswys* afloopendc, 45*5i.

de Rug gekamd^ Sl-SZ^

lï. Bokste I sprieten; met de Sprieten oji^eplulmd

en HorRelagtig;

Ongetongde ; 59*^3.

CetCT^gde: met de Rug ^ft, <i4*s; > mct dc Pviig

gekamd ^ g6-i26.

nu La WDM ESTERS of Spj^niupfcn j v/Icr Kapel, ftil

zlitende, doorgaans de Wieken Hoiiibntaal , vlak

uitgebreid houdt;

met Cepluimds Sprieten ; de agterflc Wieken hoe*

kig of getand, 127-133 : dc agtcrfle Wkken ou»

gekarteld, rond van rand, 134- 15 4»

met On^spluïmde Sprieten ; de Wickcii hoekig,

1 5 J-I 61 : de Wieken rondagtig^.i€2-ioi,

IV. E L A B E o L L F K s ; waar van dc Kapel de Wiekca

fcoiïiptgtig en I^yna vlak heeft, 202-225,,

V. G E e c H A A R D E I wier Wickcn famer.gc?oegd een Schaaus»

wyzc driehoekige figuur maaken , 2ac»23i

VI. MüTTï-N,- men dc Wieken om het Lyf, Cylindcrs»

wyze, te famen j^erold ; het Yoorhoofd gekuifd
^^

ai4"a9S.

VU . V 1 E ?. • t' s L T j E I ; die dc Wieken Vederagrig , tot aan

het Gcwrkhs s^5 ^e/pleetoi hcbbcü , ai»p-304.



,1.ï* %^4

4^3 B E S C Lf R Y V E 1^- o V A ^

V* Mee ztetdars, dat Linw^us de Eopfe^i

.^Ijf'" xo wel als de Kapellen 3, gebruikt heeft ïnzyae

^ flooro-. Iferdeeiing » welke ia img so uitgebreid okc ?ii
tTOgC:

2|^, ^^^ ^.^^ RsAüMUE, doch uitvoeriger ea

d^jeiHi^cii, mauwkeonger dae die v.^:o Roes el,, chcor

wieo de eigestlyke Nagt-Sapellea maar in dne
^ zis KlaEeii cüdcricbeidea waien ^5 oeder weikca

ceoe was V20 Spsnropfen of ÏCi^mmetjes eti

de laaifie van d -'te Meiiie goed 2 ém da

vier laitile' Bendea^ taa oaEen Aütaeur, ats*

dcreeö gemengd ^ te ^^attêo de» CJEOFFaoi!

he^ft^- io ccgeiidcdf ^aa de Motten €o. Vesr»

U3c|€f* Meff ees feyrosderGefligc femaalcej

wsar vao deeei'Sei io^ood^rheid daar dcor ver*

fchillcü^ dal deStips Jf^ een Scfeeede gehuis*

veft i^-; delaaiflen^ ddüfdks fxet Popje Ia geca

Tonr^ege ©f Spteel fe'^'-ervau Twee groote

FaniiiiSi isasfct hy^ vóm \ mmge^ van 'de

'll3,gt' Kapèlles öf üüea $ waai vm & e^fl^

der födaii^Bjï die de Spfieteii Kaïiüwy^e of

gepluimd liebteo ; de aodere die deïMyt Draad*

gÈgcigbebben j^ en nkt alsPlüissen,
_

Dan worde»

verder ^ ieder FEiiïi& doof b^m gefiaaldeeld , r«

iü zeiken dis geen Zïiigor fccbbCQ, eo d^e ai

•een Zuiger hebtee ^ m€t de Wiekeo vlak üit-

gefpi^id (*i) t ©f Dzlswjz" aSoGpende (3)* Vaa

disi met ongepluimde Sprictca egtef , eo geea

Zeiger, d^ar Liüm^ös 'er vyf ran heeft

,

^aat ónder vier Europ'ïfche ; was aao diea

franfcbmto nog geeoe voorgekomeo. Dolacr

SeoFa'&i volgt öüzeaAusheur^, mtgeaamea»

dat
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f^at hy -de twee 'C-exüe Benien io een fmelt ,
'

.

-V*-'...

-en dleallsenlyk doar het Toxioecje, dar bloot ^^^'^j^^^

js of in dcAzïde verborgeB 5 oBilerlcheidt , en Mo(.>fb*

•dus maar ses
.
Bendeo heeft j _

maakende hi ^^^'^

:dïc 4er LandiBeecers of Spaorupien , door de

Sguur der Wiekeo ^ ook sog €2iiigc Oaderdee*

Imgm.
^

.
„.., . . . . - .

^
.' •.

,

.

- ...^

,^ Wac ds KleoT singat^ die is^ ia de nieeftc^- --^--^

I^ag*.=-Ka|>elten,^ braio cf graaaw,,€adusniiiidcr

aari^eieDlyk; ciochm veelea 9 daarentegen ^ over-

trek '£y den laifier der Dag-^KapcIIefu I^c m\ n^

nittflaEO blyvco op d« Ichooiihsid , t^^lieto ^ce*»

Ic Matjes daorilraait ,dt^rhet Mikroskuop woo*

étmi in Qmdijkt. Ook ^al ik met -omihrdïg

Ipjeefcea yzn 4e l^ooge Kleuren vsn 'c Roadc

Weeskiöd^;.de Beer •Rups Uil en dergelykea:

uoch vm dt fierJykeTekeaiag der Faaow Oogcn.^

sis -waarlyk ükffluiiieode ryode ; irixooderüeid

'YSii die 9 welke -de Kooioglyfce geöoemd wordt;

^pvert-relïeBde alkd^-Suropifche fCapelka^' bo^

.^^eodieOj In grootte. Ik, heb tegeowüordig de

Gqü « eo Wdlindiiche Spitgeldraagers op '%

oog 5 dte In grcotce eo frsaiheid mn iilenT^

zo wd tk 10 Tekeslng,p praakilüklceQ zya qü*

-der de .Kapelko* . - ,, . ,,

;

"HeigrGote,getal der Soerten Is èoöthnmMV'S S'ca.iv-.

ildus verdeeld- Zya Ëdo lieeft ''er agt--en--vyi-

tig in de Ecrfte Bcïide ; agteosesdg ie de Tw-ee«

de ; vyfenseventig lo de Derde of die der Spin«

fapfea ; vieraöEw^iatlg in de Vierde; agt in de

^yfdc; vyfcaieicigia de Zcideof die der Mot-



484 BESenRYViNG VAN
V. ten , ea niet meer daa zes in de Zevende

A^oESL. Bende.
XLUf.
HooFD^ P L U I M S P R I E T E N.

Ongetoogde , met de Wieken uitgebreid.

t. (i) Nagt • Kapel ^ met gepluimde Sprieten,rf/^

Groütelpic- g^^^^ Zuiger beeft; de Wieken uitgebreid en
geMraagex»

Zcislens^yze;geeIbof2>t^meteengeve7i(ier^

de Fkik * mderbalve op de wofflen.

Deeze oogerceen fchoone en groote Kapel

vak zo wel io de Wcü- als in de Ooilindiën,

Men heefcze al voor eenige Jaaren gekend. Juf.

frouw M E K I A N 5 die omtrcDt het begin deezer

Eeuw te Suriname was, merkt aan , dat de Rups

aast op de Sioaas* Appelen Eoomen , zynde

groen met geele Bandjes aan de famenvoeging

der Ringen, en hebbende op ieder Ring vier

foode Oranje- geele Knobbeltjes of Knopjes als

Kraaien met Haairtjes beset : zo dat dezelve

veel zweemt naar de Rüpfen der Paauw-Oogen.

Volgens de Afbeelding was die Rups ruim vier

Duim lang en drie vierden Duims dik , aan 'c

end een weinig geel. Den ï2 February maakt®

gy een Okerverwig Spinzel of Ton , Eyrond

van figuur ^ waar uit den 1 1 Maart de Kapellen

kwa«

f> f i) P/jaUna Bömhyx eünguis , Alis patcntibus falcatis liitco»

sarlis, macula feneiliata, fnpedoiibiis fesqiiialftra. Pet. Gaz^

T. C. f. 7. A^. E, N. C. Dec. 2. Ann. II. app. MER, Smr.

52,. T, 52» VALEN.T. Muf^JU p. I68,^T.^'54* KNO and
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kwamen , die fücl in 't vliegen waren en daarna V.

tien witte Eijeren leiden. De Draad van hsar yV^^^

Spiczel was goed en fyn, enzy verbeeldt zig, Hoofo.

dat men^indien daar werk van gemaakt vverd^ even ^
^^'^'

zo goede Zydc vandeeze Ropfen zou kunnen^^!.'

bekomen als van de Zyde- Wormen in Eoropa.

De Heer OsbeckJd China zynde, vondc

aldaar de Rups, deo 13 September des Jaars 1751,

op den Smeerbocm 5 en de Kapel kwam den % Fe-

bruary van 't volgende Jaar te vcorfcbyn. Ver.

fqhelde zod,3Dige_ Kapellen had: hyineen Koop.

ipans Winkel aaogetrofFeii , zittende geheel ftil

op een Oleander «Tak, waar mede zy zig naar

de Faktory lieten draagen , en daar uit blykc,

dat het Kagt - Kapellen zyn. Hy hadtzc mee

Spel Jen opgedoken ; doch , terwyl in de vol.

gende Nagt het Veofter epen ftondt, kwam een

Vledermuis in het Vertrek, welke de Kapellen,

op de Wieken naa s geheel opvrat. Naderhand

kreeg hy 'er eenigen in zulke Laadjes , als men

de Chineefche Kapelten hier thans ziet over*

brengenden voor welken van de Chioeezen maar

een halve Ryksdaalder gevraagd werdt^

De grootte van den Weftindifchcn Spiegel-

draagcr, dien Juffrouw Meriais afbeeldt , is

agt Duimen met uitgefpreide Vlerken breed

,

en derdhalf Duim hoog. Deeze WeFdndifche

vallen veel bleeker en zyn ook aan 't end der

der Wieken zo haakig niet, als de Chineefehe

of Ooftindifche, welke dikwüs Kaneel- of Vuiir-

kleurig ,
ja bykans rood zyn. Twee zodanigea

^ u ï>E^L. xiv s JcwK, H h 3. jrya
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v^ syo *er ?d 'c Vierde Deel van Se b a afgebeel^:^

^XLof'
"^^^^ ^^^ ^^ ecoe rneer dan negen, de andere'

Hoofd meer dan mn Duim breed was , en gezegd wor*^
^^"^^ den voort te \omm van Rupfen^ die fterk ge*

^pyej r^#-
(koorlid zyn : ha x^elk^ eo men geen reden had

^'"^ '

om 'et aan te twyfelen » zyii .aaninerking zoia
'

^^ verdienen,' ' Ook vii^d'i: men aldaar de Spriecca'

vm die Kapellen zodanig niet a%ebeeki> ais ik

de?:elven in één (i^r mynen pvereenkomftig me^

onzen Ambeur ^ beviBd ; te weeten'^ mee dabbel*'

de Pluimpjes- ter wederEyde, Het Lyf is > in

deeEe Kapellen ^ ongemeea kleisSj, ia vergely*

img mee de Wiekcïia

I'?. (^) Nif^t«»Kapef ^ met gepTaimde Sprieten . dis

^M^'^L '
ê^^^ ^^^^ *^^^ ' ^ ?Ftip*en uitgebreid

^^ifiraarer, ...

^^j itnigSTmaüU Zeisfenswyze ; geel bent &•'

i%. f

4

meJ ^eri e^;lê/^ givenjkrde Vlah

55 Zeer gelyk ff dee^e aan- de voorgaande^"

g^ zo dal men ze 'er moeielyk van anderfchei-

5, den kan^ zegt Ltz-ïWiEüs. Zy beeft bet

5, Lyf geeiagtigs^ nies: ros of hoog geel % ajinden

^5 Hals mtt een wk Bindje. De Spiegeltjeg

55 der Wieken syn cnkeld , (ronder een kleiner .

,3, LïiRcecswys' op de voorften^) uitioopende

3, in den buirenzocm vr^n de Wiek en nsauw

5^ lyks blykbaar swsiri: gerand. ' De Kleur der

^^ Wieken is bleek geel eo niet teinrcod, Hoe

»» deese

f2) FhrdJiHa Esial^v^ c''ïö^:;iis ^ AIïs pstentibas iiibfiLC3tt&
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^, de tyd keren '\ ^XLm
Hei is my oDbegiypelyt 1, hoe dat zjn Ed. Hi>on>'.

öus^fcbryvca kan^ dtwyl fcc-i: m veele op;xigC€0 stuk.

TOet het teJgs CS de Ifbeeldiiig %'an ïi^ffr. Ms- ^^'^^^

«ïAï«5 die door heiïi laügehaiild, wordt ^ rcgt-

öraads flr|digk. Zy geteigtjdac decze kkioe

Traoiparaiit of Sp^cgeldranger ichoon Oranje

is, mee wkie Bii^dea 5 hebbenck de Glasagcige

plekken fchoon vin glans » inci een. wiae ea

dtir büJt^o rocdoüs m^t een xwsitets Kriog om-

trokteo; so ckt zy flon&D ab io een Spiegel*

lyft, BeRiipi^ xegc sy^ d:ü ichoon geel ca

B^n deo Byik rocdagrig is ^^
heeft ttn grooie'

gevfemds Keper' 5g:er by de Sca^t, en op het

hy?9 overdwars 5 mtte Eand??n ; synde geheel

kaai of Hüfrioos eogladsvoigensde Afbeelding*

Zy getuigt s dit dezelve zig insgelyks op de

Oraojebooeieii ^ te Siirinauie § oocboudt (^);

doch zetT zddfM^m ii. Kaar Spm,wl > lanf»

werpiger vao figuor en witcer ^ is een foort vsa

Zycie^ wt!ke die der Zydewormen m veelheid

co gkBs overtreft: des zy meende ckc daar van,

%o wel als van die dn andere Splegeldraagers^^

een nuttig gebmik gemaakt zoe kunnen moxóau

Dra

van den groor«n Sficgzldiugm: ^ hahlt^s m Ckrü : hei ^-dk^

lil c^a ecrfr^n cpiuï^ en nstuwxJylc 20a dc*n dsuken ^ d-it de.

jlLups óp de Cliroenboorzic:] aade: doch d:c ko:nr dssr vsa,

daan , dat syn Ed de Ot.mje-booiasn Ov>!c m her GcilA|;t tsq;
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V. Den 25 Februnry ingefponnen zynde, kwam

^XLUÏ^
*t;T de Kapel reeds den 25 Maart uic voort.

HoorD- De K^apel^ die zy afbeeldt, is zes en een
sTiffr.

j^^jf £|^ jj^ jjyggj ^ ^j.jg Duimeo lang of hoog.
Pjgt r^ü.

2Q^^j3Jg j5 qqI^ omtrent de grootte van die

WefliOdifche kleine Spiegeldraagers, welke op

Taf. LVIL Fig. 5 • 6 , en Taf. LVIiL Fig. 12

,

13 , in \ Vierde Deel vaa Seba, vertoond

worden , cd de Rups komt oader met die van

Juffrouw Meiiia?^ overeen, InzoDderheid de

laacile^Ffg. ïi. als Oranje •Kleurig zynde. De

Tekeningen kleur van de Kapel, evenwel, fchytic

meer overecnkomdig te zyn met die Wefdndi-

fche, welke alhier op Pl^at XCI. Fig. i.

is afgebeeld , en viraar in ik opajerk , dat de

agierfte Spiegeltjes ovaal zyn en bepaald vna

omtrek; het welk ik ook in de Afbeelding van

JufFr. M E R I A K bevind plaats te hebben. De

Kleur, van boven rosagtig bruin , is wegens haare

veranderingea en Schaduwen naauïvlyks ce be-

fchryven.

ï ï ï': (3) Nagt - Kapel , met gepluimde Sprieten , dk

Kieuw joïk- geen Zuiger beef1 9 de Wieken uitgebreid en

*rL- xcL eenigermaate Zeisfenswyze ; graauw met een

%• 2, iQQg geelen Band; de voorjien eenroodagtig

Oogje kebbende f datbyna d9orfcbyn&nde is^

lo

(3) PW^;2/ï £mK';^ elingiiUsv Atls pj»rdls fubfcilcatis gil-

fe Fafcia fulva; fapcrlodbiis Occllo fabfeneftrat» fsctuginCdi,

M. U ü. CateSB. C4r, lU f. 16% T. 8^.
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lö Noord-Amerika vindt meo deeze ^ welke V,

m het Kabinet was van de Koriingin van Swee- v7|^*
j^

den, overeeDkomflig zyode met die , daar Ca- Hoo?»-

TESBY den naam aan gcefc van grootfle Uil *^^^»

van Karolina. Haar breedte was meer dao ^es^^^^^'^'"'*^*

Duimen 3 de Kleur vao het Lyf bruiorood, die

der Wieken, bruin, met op ieder een Vlafc^

die wit en rood is , van figuur als een TurkHs

Boon. Voorts badc dezeh/e nog eenswarcOag^

met een wit half üvkantje a^o de tippen der

Wieken , die geel , rooJ , zwar: en Afchgraaaw,

zeer fraay gerand waren,

Grootelyks verfchillen hier vao ^ zo io grootte

als in rekeningen Kleuren, die KapeÜco , welke

als een variëteit der Cecropia aaD;?emerkt zyo,

in Fig. 4 9 55 63 7? op Taf. LVIIL , in 'c

Vierde Deel van Seba afgebeeld, In tegen-

deel is die Nieuw-Jorkle ^ waar vao wy de Af-

beelding in Fig. 2 9 geeven, in alle cpzigten,

byna, met de befchryvicg en figuur van Ca«

TESBY overeenkoraftig. Ik heb niet kuanea

begrypen, wat die Autheur daar mede zeggen

wilde , dat de Rups zlg in een dubbeld Zydea

Tonnetje bevondt , voor dat ik by den Heer

TA DM I R A A L zag , hoe zyn Ed, dergelyke Ton«*

netjes uit Nieuw-Jork had ontvangen , waar iia

de Rups verandert. Hy is voorneemeos om
deeze aanzienlyke Kapel eerlang met Kleu-

ren, in een nieuw Werk over de Veranderin-

gen der uitlandfche Kapellen en andere Infck-

t€ , aan *£ licht te geeven ; waar in ook blykcQ

1, Deel. XI. Stwk, H h 5 zg\
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T. ^al's- clatzyj.. zo>.WjCt als- de andere Atlai^feO: ^-

'^r'^!^* Spiegeidraageüs ^- de- Wieken^ overerrd icdnceï^

Bdofd' ^ecten^j. geiyk?rwyf: de Dag* Kapellen.

FkpM-i5é

(4^:- Nsgt- Kapel met gepltónirie-Sprieten . Mm,

getm 'Zuiger Mep emg$e^ k^^metd^ Hleo

kern uügebreid:. Zmfemwyze- , wsilerzyd^

van ie zeifdtKieisr^ met^ em- dmrfcb'^nsné.

Oog: gemenfwi^

Üefee ^.
'ym Ci^tes ^:t de gro©te Ksrolmi».

fehe Uil gm^amd^.. m wm: kleioer dm de v-cjop-^

gaa'ode,en heeft: eeo' Raairig,Ligbaam> m^t %t\

fcrüioe Ringen. Be grondfefeiirvga dca. feov^tóa^.^"

teWkkcE is .j. SEegt by^, rood^gtig^geeïp. mes:,

^aaifche- Srrcepen oferdwars*. Op- d©- voatftem

Jiebben' %j eeo- Ovaal Oog of dGo^fcbym^aie"

¥lalr^, met s'^art gemnd ;,as.B- ds tip- Ewee ktei*^

s^ete zwarte ¥la!cje3<-' ;.ep:- cte- agterfteü- £¥/ee-gr'Da^

De Ambonlr^. op Taf• XXIII.. i%; 5,, %^

en die aodere n-khesmfehiï^,. op^ Tgl^- LVliL

Jig> %^ 55. fe 't Vkikle Desl van SEB^^^^fcti^yi^

'^u wel eenigermaate wzt deese Soori ce geh*

ten^ doeb verfeiilReö fe: ^-er&h^sde ^%y^t^^^

ils-afTdserheia wat &• Eiapfeu: feetegt^, se welj,

fecïst metdie¥-iB PETi¥ i:^'^ es ée row fee»,

f^} ¥'%'&lms- ^Bniijx e'Engss'üj ifèva^ AU? p?[tt£us. Mr^ls
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fefireevece overeeü p. de Kaapfe SplegeMfit» y^

i'èf» feden^ weinige jaares ia ©ïis Land bekend ^^^ï>EK.Sa»
^

Tl'» Il
''

geworden , waar van de MbeeldiBg hkiUCTe» BoofiL

|aaU
^^'^ ^

' STOK»

" De Heeree PHi£iFi mamelfk 3, die de ^%^I^^S4?^

Kosftige PlaatsS' ¥tö' dee^e Warnörlyke Hiflo»

ile vervaardigen ^hebbee m \mxïm Vcrzameliïig

verfcheide vao deese zeidsaame eo raare Kapel-

len 5. eeoigeroiaate is Kleor co TekeBiög wr*

fcbiileiide. Wy hebbeedaar vtB^eo MaoBecje-^

gciyk aii de %Fie£eB- blykbaaf \%.^ met ¥a^n de

grootileo ootleend i bet welk is i%. 3. iè a&

gebeeld* Het heeft ' ees gteiagcig graaiiws

Kleur % mei witte Baodeo ^ op \ Lyf roc>dagu,g^

ca is ^ over "'t geheel ^
^ ^cer ruige Op ieder

Wiek is ecü daoricliyieside Piek 5, üasöde m
ceii Orai'jenleiiüp; Krngeij,?^ dit verder vaB

csB swauca ^ en dsar ti^iccB vi^^ ecu wkies

Kriog omvaügeo %^oi .
^

: ':ic 1 i!c groette eo ge-

iltlce'van deeie Plel'reii <?€l.c^3lk^ siet alk^n

op de agrcnl^ en vrDrfle WiekcB ., m^ir ook

ia by2.oDtc!re Kapcj.:.'D 320... 'j^s a!i

WvfieSs £11 er. Cc ^:^Ltca \aa da V/vf^'èisva

usaowlyks gebaard. '

(j) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten ^ü^ t*

g^tn Zulgir biifl^ de ïFkhsn uitgehrdd ^ q£^^,
'wedcrzjds giilagtzg grom m êp kiir em
halj'maanswp Oogjü»

f5) Fhfihna Bomhyx elnjgms , A!i3 rnralls caudatls Havo*

yliauibuscüiicoloivjus jOcelio diia lunïto. CATJ;i5»C*8/, 1£,
'

p. 34- T. s^f. Pet, C?*.». T, 2^, u 5,
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V. Zeer zeldzaam Is de gedalte van deeze Nagt.

^^^^.?^* Kapel, v/elke van Pet i ver de Geflaarte Ka-

Hoofd- toliDUcoe eo van Catesby de Vier-Oogige
sïöi^ getyteld wordt* Haaragterfte Wieken,naamelyk,,

^^^f//ir^^-.
j^^pg^ allengs fmaüer uit, het welk maakt dat

zy twee Zeisfenswyze Staarten heeft, die zeer-

breed zyn , en dos haar meer den naam vaa

Pagie of Sleepdraager doeo verdienen , dan de

Kapellen ,. die gewoonlyk dus genoemd worden.

Het Lyf, zegt Catesby, is donker wit,.

doch mti eeo Koperklenrige dwarsftreep by den

Kop, en de Pooten zyn ook Koperagtig. De
grondkleur van alle de Wieken is uit den groe-

nen geelagtig, aan den voorden rand der voor-

ften insgelyks gebrond. Op ieder Wiek vindt

rneo een Vlakje als Moskovifch Gias, maakende

een Oog , in 't midden blaauw , om laag met

een wicten, van boven met een rooden rand »

aan het Kringetje gevoegd , dat van boven half

zware , vaa coderen geel is van omtrek* Men
vindt de Ovaale, Zyden Tonnetjes, waar in de

poppen zyn, des Winters hangen tuiTchen de

Takken van bladerlooze Boomen , zo in Virgi.

nie, als in Maryland' , Karolina , Penfylvanie,

enz.

vï^ (6) Nagt "Kapel met gepluimde Sprieten , &ie

(<J) PhaUnA Bomhyx ellnguïs , Alis patuiis rotmiclatis gafeo-

nebulorisfabflifciatls, Occllo ui(3:Itante fabfcneftratö ; Minor,

Féiun.Sutc.%iS. MER. Eur.r. 15,25. M O U F F. hif. 1^.

ÏLEAUM* Inf.l, T. jo, 49. JONST. /?:/. T. S. f. 7. DE GEER

/«ƒ•!. T. 19* f.;% s. RAj./«/: Hj% 11. r. Koes,/»/; I.NoiJ:,



DE N A C T-K A P E L L E »• 4Ï>S

geen Zuiger beeft ^ de TViekinuitgêhreid , V.

rondagtig , uit den graawwen gewolkt en ^^f^ij'^'

esrdgcrtnaate gehandierd ; op ieder een kd' Hoofd-

hend Oog^ dat byna doorfchynende is.
^'^^^'

FéÊuVf*Oê£i

Decze is , ooi de zelfde reden als de Dag-

Kapel en de Pylftaart van dien aaam , Faawé*

Oog genaamd* Men zou ze ook de Europifchè

Atlas Nagc • Kapel kunnen heeten , in vergely*

king met de Spiegeldraagers* Mouffetü^
oordeelde ^ dat zy ^ wegens de zagc - en fraay*

heid van haar Kleuren , en ongemeene fchoon»

heid 9 de Koningin der Kapellen genoemd mogt

worden ; hebbende hy den tytel van Koning aaa

de Jasmyn-Pylllaart Kapel gegeven. Indien hy

-'er Europifcbe had bygevoegd, zou men niet

kannen nalaaten van zulks toe te flemmen.

WiLKEs noemt de kleine zelfs tbe Emperor^

Motb , dat is de Keizer • Uil.

R E A üM o R heeft driederley verfcheidenhc-

öcD vaa deeze Pasuw-Oogen gekend en afge«

beeldt' waar vao hy de eeoe noemt degroote,

de andere demiddeibaare en de derde de kleine.

Geoffroy volgt hem hierin na; doch, be«

halve dat de Afbeelding van de middelbaare |

welke hy aanhaalt, weezentlyk kleiner is, dan

die van ds gemeene of kleine ; was dezelve ook

vati

fhaU II. T. j. Pst. Ciz. T. 3j, f, ii, Wilk. [kï|>. i^. T.

z.li. Ajlb. Inf' T. 37« Major. Goed. In/. III. T. 3^

JR.EAÜM. hf. U T, 47. 48. List. G$ed. ^Roia. Inf, IV. T»

J5,i5. AQ, Paris legi* KWOUR, Z>f/iV, T, C,i«f,%

U DEEL. Xh^TVKt 'i.



4$i4 B ^ ^ € H n. Y ¥ r H rj V êi ^

.;,. %,. 'Vtn Remmw genaemd Ie petit Pmn^ en êic\

l^^ö^^* wdfce' fey de felme iioemi , h Paon müyen. Het

Hoorn* iciiyot. detliate^ ^at'inieï^*.maar twee Verfchci-

^.
iTüic, daoiieden • feteort ce ftdleis^ geJyk LïNNiKU»

^^^'"^'^"^^"doec^ die ce^eiss nmmüfkt , dat de kleine en

graoie malfea:mler ;eq ' gelyk xya ..^ dai menze

Eiaiewlylcs onderfcheidea fcan $ dsa door de

grootte: Ja % iwyfeICs <^iiei: ^d by^Eoadere

^öê%d Jer
' Ópzeiïf verlcHlkiide Boomgewsfles onüimdt

" 2ig ca aist 4e ^ups vai 4e iCIeiae ^ aie wy hier »

©m 4at ^y i^eer m Diikichlaüd ¥oorfcoiiit i^ofc

wd. de IMpJ^^^^SM^rO^ noemen^ huii^jrjj$

^Mt&e €^ ^e EoosefeosiBeü ,, Biaameo ^ OI-

to-ee^ Haa^efaar,.^:M Wilgeoi Ro-eski. op de

i'^fceifeörii s Wégen ^ Ffaiiii* on Kerfebaomen -:

'Éx^SEM^if lïiddt^ ia eenc aaoiiierkiai? op 'de

l^edeióaiilclis '¥erüa!lBg van genie!Jen Aiitheurjl

^t iiy. dk SiipfcB op de Stföiken cier ^Bofcbbe-»

fca ^ j 6p d€, Appd- ^ Beiike tn aoiere Baomen ^
•

alt ïï^ée op ds Bfatffi^ ge^ondee ^ ^.n feaitr 2:0

wel cset de_Elacieo i/as.dieak,aiidei'eGewas{en,

tm ét Vmm^m^tm f. ff^oed hoeft. Reau«

t£Gi fttdc f^ds' ^li4iaM .5 -dat -de Rap^ zect

? CkamUU wel de Bkdea mn de Haagbciik eett en hy

tiadi *er wcffcliéMeiie epge^oed met Pruimfaoa-

men I^-o£ WïL^sf tMc faet v-oaroaamlle

VbedEel.tc^fiï de wilde öf Slee-Pmim, (die

¥€€1 btiiÊeci Miat"dee en -o^k ia % Duin fay Haar-

feu groefe ^} döcli hf &ed& ds Kiipd af^ op

de
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Wyfses '£:^pd wao dee^ie foort^ .door '"hem 4k '.Hooitö-

faar a-jij ^ait ;icwee .ÏEarlge -Poppt-n -geteeld /j,

•st'^k.

«era ^üoigte '^'an Eyt|es -eo -daar ^ak '¥e5!e &!p- ?amw0^

iei ïiüteatci :iiadt.^%eeft de :go^dhcid gehad my
beniger 4aa.r wm ^mem senden „welke thans by

m^lf leev'eB :ea xot ^eenige WaersccmiDgcn gele-

jgdoheil ^i^egewa hebben^

2jfM Ed. 'merk-C :i;50 ,5 dat men die aldaar, taa

^&mMefkmit^ op de Bciken vmdt^ met wier

BkSe^i ey ^©©k >doar iieïii
^,
t-0r -^sog me ^ gevoed

•Wires^^taewél hy ^ook wel bcvGndeD beeft 5, dart

^f -^ '¥a® JQïrg^ -^f^, de Wilgen gretig ateti. Aa-

èkrei :b-efeben^.e -op 4q Hey .zelf in menigte ge-

-wss^deo:^ ^eo idaar 'lïicde opgekwceirt. Onder

^lerderlef WQ^ézel mn deeze Rupfeo door ray

^gei^cn., si^melyk Sefkeo^ YpeOj Wilgeneffi

XBase^ükdce ^ icheeöeo -^y ^ -^oor de Verhel*

r^vtegeadfen tyd, dtemaal aan BerJcen Takjes

»s.ea:^ ^ïróar ïHiderliaBdibebbe^ -£y de fpciigre*

tig &g©imee^ ^^etea^ ^ea fthyöco 4ie Mev'erte

iidlibee '4m de Eteaea -vmu 4c fiajigbeiik s-weltc

ik 4tar Sif :gewffd ^ had^ Vmi de Wflgea icfe*

^teïld ^ teer ^©mflmïïdig'w^baéieo-» ^^ DeS^pp-



490 Beschryving van
V, 3, begonnen te fpinneo , en vervolgens in Pop*

XuIl* 55 pen veranderden , zyn , tegen het begin van

JBooFo, 5, Jüny deezes Jaars 1707 , eerft tot den (laat

STUK.
^^ ^^Q Vlinders overgegaan; hebbende dus by-

'^*5, kans twintig Maanden in haare Tonnetjes ge-

,, huisveft. DenjoMey, naamelyk, kwam het

5, Mannetje, den 2 Juny het VVyfje uit". Dit

laacfte fcheen zeer onrufiig en als benaauwd te

zyn in de Spaaneo Doos, waar in hyzc gezet

hadt ; tot dat het zig, na eene derke perfing

des Buiks, van eeoe aafioierkclyke veelheid dik

Lymerig Vogtj van agrereo, Scraalsv^^yze , had

oodaft. Dit Vogt was bleekrood van Kleur ea

fterk ruikeDde. Men weet, datdergelyke Ont*

iailing aan alleen vooral de Nagt-Kapelleuj eigen

is; doch hy hadt het nog nooit van eenige zo-

danige, in zo groot een veelheid, zien uitwer-

pen.

DeEytjer. ^^^ 3 JüDy hadt het Wyfje, aan verfcheide

hoopjes 5 ruim honderd Eijeren gelegd , en

niet minder leid zy *er oog tegen den avond,

©p dien zelfden dag. *s Anderendaags vondt hy

wederom by de vyftig : zo dat hetzelve ruim

derdhaif honderd Eytjes heeft gebaard ". Deeze

55 Eijeren^ zegt zyn Ed. , hebben een Ovaale n-

5, guur, en zyn boven opeenigzins plat. Eerft

55 gelegd zynde is hunne vcrw bleek groen;

„ doch zy worden, in weinig tyds , vuil wie.

j, Aan het gemelde bovendo platte gedeelte

„ vertoonde zig, op den zevenden dag na de

i» Legging^ ecü heider blaauir Vlakje
,

't welk

„ al.
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„ allengs een hooger Kleur kreeg en kort voor ,

^*

„ het uitkomen geheel zwart wierd. Ditdeedt XLIIU

„ my vermoeden, dat de Kop van hetingefloo- Hoofc^^

Mj ten Jong, regt ópwaards ftaande , 7^u'f^^ ^^ p^^™^^^^^
'5, wege bragt , en in die gedagte ben ik , door

3, de uitkom(l,beveftigd*\ Verwonderlyk oor.

deelt hy , dat de aanbiddelyke Voorzienigheid

het leggen deezer Eijeren zodanig beftuurt, op

dat de Jongen zonder belemmering of verwar*

ring konden uitkomen; daar het veel moeiely*

ker voor hun geweeft zou zyn , indien de Kop-

pen op zyJe of nederwaards hadden geftrekt

geweelh Het komt my bedenkelyk voor, ojE

%y wet de Koppen tegen het uitkomen opligten;

want anders zouden zig, kort na de Legging
^^

Öie Vlakjes reeds moeten vertoond hebben.

Den 21 Juny waren eeriige Rupsjes uitgeko» De V£r(^fi$

ben , en 'er werden geduurig andere Ëytjesge-
"^*

kipt, tot den 24 dito, wanneer zy allen zig

ledig bevonden. Deeze verfch geboren Jongea

zyn geheel zwarr en ruig; de Kop van de zelfde

Kleor en fterk glimmende. Zy gebruikten niets

van de ledige Doppen , maar vielen zeer gretig

aan op deBerke bladen ,fchynendede gezellig*

heid te beminnen • want zy hielden sig by eh
kanden Den ï july vervelden deeze Rupsje^

^oor de eèrfte maal. Haar zwarte Huid ver«

liezende, kreegen de meefteg een hoog geela

ÏCleur , met zwarte pukkels , die met fyne

Haairtjes bezet waren : doch eenigen bleeveit

ör.wart , zynde alleen op zyde ajQt een geelè



4J>8 Beschryvino van
V. Streep verfierd. Den lo July vervelden zy voor

xÏÏn!'*
^^ tweede maal, en krcegen een fchoonegeelc

Hoofd. Kleur , met zwarte pukkeltjes.

STUK. Xoen ik de Rupfen den 30 dito kreeg , waren
j^aatéW'Oog,

^^ reeds taamelyk groot en wel gevoed, fom-.

migen geeler, anderen zwarter van Kleur. Na
de derde Vervelling , welke zy den 6 Auguftus

,

meerendeels , by my ondergaan hebben , zie ik

dat de Knobbeltjes in eenigen geheel wit als

Paarlen , in anderen en wel de minden Zwavel^

geel zyn. Voor 't overige word ik weinig ver-

fchil gewaar in deeze Rupfen , zynde de Kleur

van 't Lyf fchoon Gras - groen, met een Fluweel-

zwarten Band, waar in de Knobbeltjes en de

roffe Lugtflippen ftaan, op ieder Ring , in de

meeden. De langte was ^ den 18 dito, in fom-

migen rykelyk twee Duimen en de djkte om-

trent een half Duim. De Knobbeltjes zyn met

taamelyk lang bruin Haairbezet; zynde deeze der-

de de laatde Vervelling of verwifleling van Huid

geweed: want den 16 dito begon zig een in

te fpinnen, en vervolgens de anderen: zo dat

de laatde thans, den 30 Augudus , ingefponnen

zyn,

DeKteusrder VolgeDS RoESEL zyu de Knobbeltjes of
Knopjes.

Knopjes , die het voornaame fieraad van deeze

Rupfen uitmaaken, fomtyds bleeker, fomtyds

hooger geel; in anderen flaauwer of derker

rood, en fomtyds bruin. De Heer de Geer
heeft , in Sweeden , waargenomen , dat die

Knobbeltjes io eenigen , eu wel de meeden»

ïoodf
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rood in anderen Oranje kleur zyn : doch merkt V*

ook aan, dat dit geen verfchil vanStxeteken* *

xLlul
nen geeft. Reaümür fcheen dit met roode Hoofd*

Knobbekjes, zonder zwarte Ringen, als het
stuk.

Masker van de middelbaare, en die met geele ^^

als van de kleine Paauw Oog aan te merken

;

idoch Geoffroy zegt , dat de Rups van de

kleine in geftalre niet verfchilt van die van de^

middelbaare Paauw- Oog, welke, volgens hem,

ook vaale of roodagtige Ringen heeft, en op

de Vrugtboomen gevonden wordt. By geea

Autheur vind ik van witte Knopjes , hoedanig

óp de meeften der mynen ^waren ,
gewag ge-

maakt.

De Verandering van deeze Rupfen heeft niets Het rontice^

20 zeldzaam als het maakzel van haar Tonnet»

je of Spiüzel. R e a uM u R fpreekt , met ver-

wondering, van de byzonderheid, die daarin

plaats heeft. Alle andere Tonnetjes , byna , heb-

beneen aanmerkelykeopening, nadatdeKapel

is uitgekomen ^ doch deeze vertoonen zig vol-

ftrekt eveneens; het welk Roes el byna ia

verbyftering bragt , tot dat hy ontdekte , hoe

aan 't eene end een opening is , die zig als eea

Beurs fluit , of fomtyds ook aan beide enden

één; gelyk de Heer de Geer dit opgemerkC

heeft. Gemeenlyk is de opening aan het dun-

De end; want deeze Spinzcls hebben de figuur .

van een Kalabas of Peer, gelyk blykt uit de

genen die , door myne Rupfen , thans gefponneci

iyoé Zodanig een natuurlyke opeoiDg was 'ei?
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V. noodig , dewyl het Geweefzel der Wanden vais

Afdeel. het Tonnetje zo vaft ea digt ïs , dat de Kapet

HoofdI onmooglyk daar door heen zou kunnen booren.

STUK. ^^ Deeze opening, niettemin , is op zekere ma-
^öauvj^Oog.

^^ jjjgj. geflooten door twee tregters van Zyde

5^ (zegt DE Geer) die aan de Tonnetjes de

„ figuur geeven van Fuiken , waar in men de

, 3, Vifch vangt, en waar in de Poppen vervat

„ zyn 5 die zwart zyn en krom , met groote

5, Lugtftippen". Somtyds vindt men deeze Ton-

netjes aan de Boomen, fomtyds onderde Kant-

ten van Daken of Muuren aangehecht»

Het fchyrrt of de Natuur de gemelde digte

Tonnetjes , wier opening door de Veerkragt

der Vezelen voor het indringen van buiten bevei-

ligd is, aan gemelde In fekten , die weinig fcha-

de doen , gegeven had , omze voor het Steeken

van Boor-Wefpen te befehutten : waar tegen

ook de Rups , door haare Haairigheid , mjffchier^

of door het (linkend Vogt , dat zy door de

Knobbeltjes kan uitwerpen, grootendeels be-

veiligd is. Bovendien moeften de Poppen, die

niet hard van zelfftandigheid zyn , daar in bui-

ten den Grond overwinteren kunnen. Ookfchync

het , dat deeze Rupfen niet veel bezet zyn met

Wefpen-Eitjes. Volgens W i l k e s waren zes*

tig Rupfen, die hy gevonden hadt, denaójuly

3745 ingefponnen : van den 16 tot den 20 Aprit,

des volgenden Jaars, kwamen daar van veertig

Kapellen uit ; doch de overige twintig niet dan

m*t Voorjaar van 1747, Ieder Wyfje leidy
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by hem, van tweehoutlerdvyfdg tot driehon. V.
\

derd Eijeren (*> ^J^
De Rups van de groote^die men de Koning- Hoofd*

lyke Paauw.Oog, noemc, is meer in grootte, ^™'^*
\

(dat haar aanzienlykheid vermeerdert,) dan inpaauw^oo^f

geftalte van die der anderen verfchillende,

R E A üM o R noemt dezelve de groote Rups vaa

den Peereboom, die Knobbeltjes heeft van Kleur

als Turkooifen. In Vrankryk wordt dezelve
j^

volgens Geoffro Yjfomtyds op deAbrikoo*

zen , Perfiken, Pruimen en eenige andere Vrugt-

boomen , aangetroffen. Omftreeks Weenen ,

en in Moravie, komt zy , zo men aanmerkt,^

jaarlyks voor; ja men vindtze 'er, fomwylen,

wel vyf Duimen langen van aanzienlyke dikte.

Zie hier, welk een omftandige befchryving

Doktor Scopo LI geeft, van dat verwonderlyk

fchoone Schepzel (f).

„ De Rups , volwasfen , is een Vinger lang

„ en van dikte als de Duim , vuil geel , gekransd

j, met Wratten, op ieder Ring zes,dieblaauvv

5, «yn , omvangen van een vyf- en zestandige

5, Kelk , waar uit enkele , zwarte , lange Haairea

„ komen , voornaamelyk de twee middelften

,

„ die ook als Schimmelhaairtjes geknopt zyn»

„Het
f"*) Men behoeft zig dan niet te verwonderen over de vee*

baazende vermenigvuldiging der Rupfen in fommige Jaaren

,

maar veel eer over de onuitputbaarc bronnen van voortteeling^

welke de Schepper in de Natuur gelegd heeft, en over Zyne.i

goedheid, dat \vy nog niet vernield zyn» ,

Cf) EnfmoU Carnitl, p* X^2.

L D^L. XI. STüKt 'M 3.



goa Beschryvïnc van
V. ,, Het Voorhoofd is zwart, met een driehoe-

"^^Lin!* 5' ^*^ merkteken daar op, Aan de Staartklepjes

Hoofd, 5, is gegroeid een half Kloots rond fchüdje, dat
^'^"^* „ rood is en wit van rand. De Borilpoocen

.aa^W'
jj^.^^ zyn Ipits en rood; de Buikpooten ftomp , ea

5, bepaald door een rood plaatje, even zo wel

,, als de Staartpooten. Het Tonnetje of Spin»

,, zei is langwerpig rond bruin , beftaande uit

3, brosfche , ftyve Draaden , die zig naauwlyks

9, oniwarren laaten: de Pop bruin rood, vao

^, agteren met korte ftyve Haairtjes bezet : bly-

^, vende het Infekt zeven of agt Maanden in

5, die ftaat**.

De wonderbaare geftalte van deeze Rups kan

men in *t Vierde Deel van Ro e s e L bcfc )ou«

i^en; alwaar tevens blykt, dat de Heer Ri-aü-

MOii , te regt , het maskzel van de opening der

Tonnetjes by een dubbelen Trechter, of by

een Vifchfuik vergeleeken heeft. Ook vindc

men, by hem, zo wel het Wyfje als het Man»

netje van deeze fchoone Nagt- Kapel afgebeeld.

Ik zal hier bybrengen, wat Reaümür daar

van zegt,

5, De groote Paauw- Oog is een der grootfte

5, Kapellen: de Wyfjes,die egter niet vliegen,

3, hebben meer dan vyf Duimen breedte. Ik

^, weet niet, of deeze foort, die in dit Koning-

in,
ryk, en overal omdreeks Parys, niet zeld«

3^ zaamis, in de nabuurige Landen gevonden

5, worde. Reden voor deeze twyfeling ; dat

§è msp^e niet verbeeld heeft op de Plaaten ^

9> daar
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„ daar Albin de Infekten van Engeland op V.

„ heeft doen graveeren; noch ook op die van
XLIII*

„ Europa of liever van DuiLfchland , door Juf- Hoofd.

„ frouw Me RIAN. Men vindtze , wel is waar, ^'^^^*

5, op eene der Plaaten van Goed aart; doch
'^^^'^' ^^'

„ die kwam daar van daan, dat deHeerBoREEL,

„ AmbaflaJeur der Scaaten Generaal in Vrank-

,, ryk , dezelve in Ie Jardin du Roi gevonden

,, hebbende, en verrukt door haare fchoonheid

5, en grootte , haar meende te moeten zenden

5, aan G o e d a a r t. Toen kende men de

j, Rups nog niet , van welke zy voortkomt* De

„ Heer Listeu, in zyne Aantekeningen op

5, Goedaar1 5 vermoedde, dat het eene van de

5, Pylftaart-Rupfen ware. De Heer Sedi-

55 L E A ü is de eerde , die de waare Rups we-

„ reldkundig gemaakt heeft van deeze Kapel

,

„ over welke en over wier Rups, door hem,

„ Waarneemingen uitgegeven zyn in de Memo-

5, riën van de Akademie op *t Jaar 1692 , alwaar

„ men de Rups en Kapel , beiden , in Plaat ge*

^y bragt heeft ".

5, Het bruin en graauw zyn de heerfchendc

j, Koleuren op de Wieken zo van de groote,

„ als van de middelbaare en kleine Paauw-Oog;

3, want men kanze door deeze drie naamen on*

^, derfcheiden. Het bruine van de groote Paauw-

,, Oog is , op plaatfen van eene genoegzaam

„ aanmerkelyke uitgeftrekthcid , donkerbruin ,

„ en , voor *t overige , mengt bet zig met het

j, graauw, dat zelfverfcheiderley trappen heeft
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V. ^1 van donkerheid , 2ynde,aaD den rand van de

XLUL >• Wieken, nagenoeg wit , en een dergelyke

Hoofd- ^, Band loopc 'er, op eenigen af(land, dwars
^'^^^\

^, over heen. Eenige roodogtigheid opeobaarc
i^mw* 0^

^^ ^.g ^^j^ ^p yerfcheide plaatïen. De omtrek

of rand van ieder Oog* vlak is zwart:

^, daar binnen heeft men , van boven, een half-

0, maantje, dat een weinig donker rood is en

^, aan den binnenkant wit gezoomd : de Vlak

1^ van 't midden, ofde Oogappel , is zware, en

^j al wat die omringt is wit* De Kleuren van

j, 't Mannetje en Wyfje zyn eveneens en op de

^, zelfde manier verda^ld".

Het fchynt dat R E A ü M o R deeze aanzlenlyk^

Kapellen niet regt gekend heeft; hoewel hy het

Mannetje en Wyfje daar van afbeeldt : want

de Oogen der Wieken zyn met een vaalen of

geelagtigen Ring omtoogen , gelyk Gsoffroï

2;eer wel aanmerkt, en het Wyfje heeft niet

alleen de Sprieten veel minder gebaard ; maar

ïs ook graauwer, fletfer, van Kleur, dan hec

Mannetje. Als hy 'er byvoegt ;" xJeeze Ka-

^, pellen zyn groot en fterk , zy vertoonen zig

• ^, als met een Mantel van Bonr bekleed , en

jj gelyken, wanneer menze ziet vliegen, wel

3, naar kleine Vogeltjes ":' zo fchynt hy waar-

genomen te hebben , dat het Wyfje insgelyksr

H^liegt.

ï>êmidckl« Re A üMH R badt opgemerkt, datdemiddel-
^^"^ baareen kleine Paauw-Oog Wyfjes weinig in

Ki«ur verfchillen met die van de grootc Paauw-

Oog
|
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Oog; maar het Mannetje aangaande , dat hy V^
.

van de middelbaare ook, doch van de kleine xLrL^
niet gehad had : dit , zegt hy , heeft de Wie- Hoopd-

ken van boven bruiner, ja van een Wynagtig ^^^^*

bruin, met veele ftreepen , golven en kleine/'*''^'
^^'

Vlakjes,die paarfch zyn : de agterfte Wieken

fchoon Goudsbloem of Boter - geel , alleenlyk

1^ met een zwarten Band evenwydig en digt aan

W den rand ; de voorden van onderen bleek geel-
'

t agtig , de agterlten bruim Geoffroy merkt

aan, dat de middelbaare weinig in Kleur ver.

Ichilt , maar dat de Rups de Knobbeltjes Rooze-

rood heeft , niet Hemelfchblaauw, gelyk die

van de Koninglyke Paauw - Oog, welke, tegen

den tyd van haare Verandering in een Pop,diI-'

wils geheel bruin wordt , en dan nog meer

praalt met de gedagte Knobbeltjes 5 zegt Reaü-

De kleine Paauw.Oog Nagt. Kapel, diewy De kleine
^ ^ of Duitfchc

hier g^meenlyk de Duitiche noemen, om dat zy paauwOog

meer in Duitfchland voorkomt dan hier te Lan- ^
*

de,- is, zo wel volgens de Afbeeldingen vaa

R o ESEL , als volgens de natuurlyke gedaante

van de twee friffche , die my thans van Utrechc

toegezonden zyn ,taamelyk met de befchryving

van G E o F F R ö r övéreenkomftig , die 'er kor-

telyk dus van fpfeekt. " Hel Wyfje heeft de,

5, Sprieten weinig gekamd en geelagtig van

, 5> kleur. De Wieken zyn grooter dan van^

,'j het Mannetje, wit van grond, doch op ver-'

5, fcheide plaatfen met zwart geftippeld, die

'

i. P^sj-4 acii Sï^ibf li 5 aig
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V, 5, zig daar door graauw vertoonen. Het midden
AroEEL

^^ y^Q Iq^qy Wiek is wit en daar is het Oog

Hoofd.' 5» geplaatft , dat zwart van grond is , meteen
^"^"^

99 [geel of] Vaalagtigen ring , [en een wit half

^muw'Oos.^^
ringetje daar boven], Naby het gewricht van

„ ieder Wiek is eene Jets roodagtige Band , en

5, aan het end der voorden een Vlak van die

„ zelfde Kleur. [Ik vind op de mynen die Ban-

5, den niet , maar wel een bruin roode Vlak aan

,, de tip der voorfte Wieken]. Van onderen

„ is de Kapel eveneens als van boven. Het

„ Mannetje heeft de Wieken veel meer gekamd

3, of Pluimagtiger. De voorfte Wieken zyn

5, van boven bruin rood , met een witte Vlak in

3, 't midden ) waar in het Oog ftaat, gelyk ia

5, 't Wyfje : van onderen zyn zy geel , en heb-

3, ben alleenlykeen roodeVlak aan de tippen. Da

3, agterfte Wieken , in tegendeel , zyn van boven

^, geel 3 van onderen Wynagtig rood , met eenig

33 wit rondom het Oog. De rand der vier Wieken

3, heeft een graauwe Franje *'. Ik voeg 'er by

,

dat het Wyfje drie Rynlandfche Duimen breed

is en het Lyf omtrent een Duim lang: het Man«

netje anderhalf Duim breed, en bet Lyfnaauw-

lyks een half Duim lang; het welk een byfter

verfchil der Sexe in grootte maakt.

De Kapel, die Taf. XXV. Fig, 8,9, in 't

Vierde Deel van S e B A, afgebeeld is, uit Nieuw

Engeland afkomftig zynde 3 kan geen Variëteit

zyn van de Pavonia of Paauw-Oog, ten ware

men de geheele Kenmerken van die Soort, t'ee-

cef
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nemaal , verwerpen wilde , en zy fchynt veeU V.

eer tot de Paphia of andere Spiegeldraagers te ^^^^
behooren , en die Afbeeldingen , welke op Taf. HoofdI

LIX en LX, zo voor de groote als voor de ^™^

kleine opgegeven worden, zyn ,inzoDderheid

wat het verfchil der Mannetjes en Wyfjes be-

treft, en in andere opzigten , zeer gebrekkelyk.

(7) Kagt. Kapel met gepluimde Sprieten, die vu.

geen Zuiger heeft , de Wieken uitgebreid
spy^'^jróo?,

en roodagtig geel , met een paarfchagtig

llaauw Oog , dat in 't midden Piekswyze

^ü geplekt is , op dezehen.

Niet oneigen wordt deeze Kapel, by fommi.

ge Liefhebbers , alhier , Spyker > Oog geheten»

aangezien het plekje, dat zy in ieder Oog der

Wieken heeft , zig byna als een Spykertje ver-

toont. Anderen vergelyken het by een T of

Gfiekfche Letter Tau , en daar van heeft de

Kapel haaren Latynfchen bynaam. Deeze Oogea

zyn in geenen deele Venfteragtig, gelyk in de

voorgaanden, maar volftrekt ondoorfchynendCo

De Kapel onthoudt zig meer in de Noorde«

lyke Deelen van Europa , dan in Vrankryk;

waarfchynlyk , dewyï het Berken - Loof aldaar

overvloediger is f*). Doktor ScoppLi, niet-

temin^

(7) P/^^/i€K// ^i»)»^^^ eliiiguis , Alis patulis teftaceis , Ocello

fubviolaceo, Pupilla haftata alba. A^. Stockhyij^g. p, 130»

T.4. f. 4. UDDM, Dij, 61. Roes. /«ƒ• IV. T, 7. f. 3 4 & III.

T. 68. f. i - 4. item T. 70. f. 4 a, $ a.

{*J Habitat in Europa fn^idinH acgt I*INNJSÜS van

L i)ïRI- XI. STUK, ^«
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V; temin , heeftzq ook in Karniolie , op de Ber-

^LllT'
^^^^ aaDgetrofFen. Volgens Roes el verfchilc

HooFD^ d^ Rups 9 door haare vyf getakte Doorntjes

,

STUK. met roode punten , in de Jongheid ongemeen
Sfyier^Oog. y^^^Q Geftalte, die zy in de VolwalTenheid

heeft, als wanneer haar niet alleen de gemelde

Doorntjes geheel ontbreeken , maar dan is zy

pp ieder Ring met een dergelyken wrong voor-

; :v stien, welke een Monnikenkap in de Nek leg.

: - *^- :'v gende maakt ;> hebbende de Huid Sagrynagtig

geftippeld , donker groen geel , aan de zyden

niet een witte Streep. Zodanig eene Rups hadc

RoESEL eens op de gewoone witte Wilg gevon*

den, doch de Heer Geheime Raad RABE^f , welke

hem vervolgens de Kapellen zendt, noemt haar

de Blad. Rups op wilde Appelen, Beuken en

Doornen. Zyn Ed. heeft, onder dien naam, de

zonderlinge Geftakewiffeling van deeze Rups,

ifl de Stokbolmfe Verhandelingen , Wereldkun-

dig gemaakt, en haar , zo wd als de Kapel,

4daardoea_.afbedden4» r^I nh r:v

:p l'u IM SPRIETEN,
; . ,

pngetongde , met de agterfte Wieken

•! • ^ - ^v:- vodr uit fteefcende»

1

vm. (?) ^^S^ • '^^P^^ ^^^ gepluimde Sprieten , die

rcifoiu

ot ver*

QuercifolU^ ' peefi
Groot ver*

dt Betuia aiba of 'de gemeene Berken» Sfs Pianu Ed. II.

(«) VhaUna Bomhyx '^elingius, Atis revèffis dentatis ferru*

glliids» margine poiiic» nigris, ALJR» //j/il,T, liJ'^t Aui^,
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geen Zuiger beeft; de Wieken agterjlevoor^ V.\

gehakkeld^ Roejlkleurig^ aan den agter* XLIU^
rand zwarU Hoofd-

Deeze Kapel wordt van R e a um u r met re-

den geteld onder de genen, die wegens haare

Geftalte zonderling.zyn en zodanig , dat menze

naauwlyks zou aanzien, voor het gene zy in-

derdaad zyn. Hy verhaak, dat het Glas, waar

in zig zulk eene Kapel bevondt , door hem aam

verfcheide Liefhebbers vertoond wavS , die , na

ée naauwkeurigfle befchouwing , verklaarden
jj

daar in niets te zien dan een bosje verdorde Bla-

den. En ^ wegens deeze Geftalte , welke de

Kapellen van dien aart , ftil zittende, hebben,

zonder dat zig iets van den Kop , Sprieten of

Pooten openbaart^ noemt menze gemeenlyk

Verdord Blad i of Verdord Eiken • Blad, wegens

de Kleur en gedaante (*).

Deeze Kapellen zyn, in Europa, niet zeer^«^^^

osgemeen ; hoewel menze doch , wegens de

gemelde eigenfchap, zelden vindt. De Rups

worde van R o e s e l eene Gras . Rups geheten,

en die Schryver beweert , dat zy niets eet daa

Gras , en alieenlyk om uit te ruften , tot haare

veiligheid, of tot de Verandering, tegen de

Stam»

inf. lU T. tu MR. E^^r, ï. T, 17. R®es. Inf, I. Nocl. fhd.
'

II. T. 41. FR I S C H. Jnj. III. Op. 12. T. I. f. 3. WfI-«;

^7Lp, 27% T. 3« ^- *»

(*) Gy.oiTROY noemt haar la fruUtè r,mis , è.^^ Eia^-/'

KT.'K hadtze getyteld Paqwt d< fnAHkè f:\kf\

U D£EL. XUSTÜJ5|
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V. Stammen der Boomen opkruipu R e a u m u i

Xuir ^^ tegendeel, verzekert, dat hy, 'er een ge-

HooFD kreegen hebbende, die op een Perfikboomge-
STUK. vonden was , dezelve opvoedde met Peere-

BUdf^^^ booms Bladen , welke haar zeer wel fcheenen

te fmaaken. In een Handfchrift van den Heer

DE La Hl RE, 't welk Waarneemingen be-

helsde , door clenzelven omftreeks het Obfer-

Vatorium van Parys , op veelerley Infekten , in

*t werk gefteld , vondt hy aangetekend, dat

denzelven 'er ook een gebragt was 5 die men

op een Bergamot-Peer hadt gevonden, waar

van zy de Bladen at» Vier anderen kreeg die

Heer eenige Dagen laater , waar van drie op

een Peereboom en één gevonden was op een

Perfikboom. Dit heeft LiNNiiïüs dan doen

zeggen , dat zy zig onthouden op verfcheide

Boomen , Wilgen , Sleepruim , Peeren en in 'c

Gras ,• 't welk ook naar de Letter waar is. M K--

RIAN hadt reeds aangemerkt, dat dit laatfte

haar tot Voedzel ftrekt , enGEOFFROY fchynt

van 't zelfde denkbeeld (*)• Zie hier wat

F R I s c H , dien aangaande , heeft waargenomen,

5, Over dag zit deeze Rups doorgaans met den

3> Buik plat tegen de Schors, aan den Stam van

33 een

(*) Zy noemtze de wonderbaare Wormen , wegens de groot-

te, en zegt duas ha$ ingentes Erucas in Herba ^ earundem pa*

hulo ^ repert. Dic van Tab ji. de zelfde zynde, hadt zy met

Gras gevoed. Hy zegt: Sa Cknilk vient fUr U Gdzin

{Qamcnj»
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„ een Boom ^ met den Kop om laag , omtrent V.

,, een Voet boven den Grond: want zy eet al. ^^f ^f*

„ leenlyk by nagt , en , zelfs als zy byna tot Hoofd.

3, volwasfenheid gekomen is, niet meer dan
^'^^^^*

,, twee Bladen op een Nagt , die zy geheel op- sl^d^"^^^

„ vreet ; weshalve men het nadeel naauwlyks

„ kan befpeuren. Ook zal men 'er niet meer

,, dan één of twee op een Boom vinden. De re-

5, den , dat zy aan den Stam zitten , fchynt te

y zyn, op dat zy niet zo ligt door het Gevogelte

„ zouden gevonden worden, en tegen fommig

„ kruipend Gedierte kunnen zy , met den Haai-

„ rigenKop^zig beft verweeren. Men vindtze

5, altoos aan die zyde van den Boom, waar zy

,3 van Wind en Weer minft te lyden heeft. Die

,3 ik dus by Paaren vond, zyn altyd Mannetje

„ en Wyfje geweeft : höt welk vervolgens , door

^, het uitkomen der Kapellen, van my ontdekt:

„ werdt, In Mey komen zy uit de Eijeren ; ia

,3 Juoy of in 't begin van July houden zy met

3, vreeten op. De Steek - Wespen zyn, na de

,3 eeifte Vervelling, reeds haare Vyanden* On-

„ der een groot getal bruinen heb ik, in veele.

,3 Jaaren, maar ééne witagtig- graauwe gevon-^

„ den, en die was op een Abrikoozen-, dean*

5, deren altemaal op Peeren, Appel en Kerfen*

,3 boomen , of ook op de roode Wilg ".

Decze Rupfen zyn zekerlyk van de groot-

ilen in ons Land , en , zo wegens de Kleur , als

wegens de ruigte, bovendien, affchuwlyk. Meo
vindt 'er die vier Duim lang zyn en een half

L DiiLL. xi. STUK» Duim
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V. Duini dik. Id fommigen is de Rug met eefir

^XUIL «wa^^gtige Tekening verfierd, en in *c algemeeö

Hoofd- hebben zy ; agter den Kop , twee groote blaauwt
STUK.

agtige plekken, als van Fluweel. Men neemt iö

3iad^ de voegen dèr eerfle Ringen zekere Schubbetjes

óf Haairtjes waar , van gedaante byna als eenr

Piek Yzer, die zeer aartig zyn. De Rups heeft

den Kop blaauwagrig , maar bezet met roode

Haairtjes. Zy heeft een Hoorn, doch die ftomp

is 5 op 't agterend , gelykerwys de Pylftaarten ,eti

aan de zyde van het Lyf niet alleen , maaroofc

van agceren , zyn twee bo.sjes Haair De Huid!

zweemt, volgens de Waarneeming van Reaü*

liinR , raar een Netswys' Gewécfzel of fyoe

Sponsl

Het spinzd. Het Spinzel , dat zy aan Sreelen Gras, aam

de Takken of Stammen van Boomen , aan

Paaien , Hekken, Schuttingen of aan Huizen

maaken , is ook merkwaardig. Het gelykteeni-

germaatenaar dat van de Ëupfen dèr Paauw-Oog

Nagtkapellën 5 en zoude ^ indien het eeneend

platter was , wegens de puntigheid van het an*

dere de %uur hebben van een Suikerbrood. Dit

Tonnetje , dat zagt en Wollig is van Geweef*

zei , vindt men van binnen dik bezet met een

#it Meel, dat de openingen van het Gaasfluir,

en door het welke de Pop ook zodanig is ge»

pöeijerd , dat zy zig aan de Ringen geheel wit

vertoont; hoewel zy, inderdaad, de gewoonc

Kleur der Poppen heeft. Waarfchynlyk komt

dit van een wit Vogt, dat de Rups, tegen de

Ver-
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Verandering , uitwerpt, gelyk de ^^"S-R^^Ps^^J"^^^

een geele Pap^, en daar meóQ de Wanden be xuil/
ftryktvan haar Tonnetje ; waaruit dan, door Hoofd-

opdrooging, zulk een Poeijer ontftaat, zegt ™;^
Reaümur. Frisch merkt aan , dat men de buu.

Huid van de Rups , in de ééne fpits van het

Spinzel , te zamen gefchooven vindt. Dewyl

de Rups haar langlte Haairen mede inipint»

1^ zegt hy , wordt het Geweefzel viltig, in eeni-

gen roodagdg, in anderen zwartagtig graauw.

Omtrent drie Weeken , zegt R o e s e l , bly-

ven deeze Infekten in de Itaat van Pop, en

dan komt 'er de Kapel uit, die, als boven aan-

gemerkt is, naar eenige verdorde en famenge*

hoopte Blaadjes gelykt , wanneer zy Uil zit;

doch vliegende zig als een gewoone Nagt-Ka-

pel vertoont. In 't eerfte geval , naamdyk,

houdt zy de voorde Wieken aan de vlakte,

waar zy op zit, evenwydig, of waterpas, gelyk

men zegt ; de agterften, in tegendeel ^byiig lood-

regt tegen elkander opgezet i verbergende daa

ook dikwils de Sprieten en de Pooien» IMis^

fchien heeft de Natuur dit zodanig gefchikt,

op dat deeze Infekten ^ die niet menigvuldig

zyn en dus weinig fchade doen, te minder van

"'t Gevogelte zouden verflonden worden. Haar

Kop is groot en fpits, met een omgekrulde

lange Snuit, als van een Oliphant, zegt Roe-

SEL ; doch hy heeft 'er geen Zuiger of Tong
aan kunnen ontdekken. De Kleur der Wie-
ken, die altemaal op de kanten fyn gekarteld

; en getand zyn , noemt hy Kaneelbruin ,- in

fommigen zyn zy Vuurkleurig , dat is , meer

I, DEEL, XI. STTO, Kk naar
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V. naar Oranje hellende, in anderen bruinrood,

"xLlll"
^° S^'^'^^^telykookflaauw Violetkleuriggraauw.

Hoofd- ^^ ^Y*^" ^e»" voorfte Pooten zyn, gelyk het
STUK. BorftftukenLyfvandeKapel,zeerHaairig. Van

WiLKEs wordt deeze the Lappitmoth genoemd.

„yi;. (9) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten,èc

Kkio ver- g^^^ Aiiiger heeft; üe Wieken agterjlevoor

y

doidBlad»
getand y Roejikleurig ^ met den agter^rani

mt bont.

Op een Soort van Wilgen met gladde Bla-

den , die in de Weiden groeit, vondt de Heer

DE Geer, in Sweeden^ zekere ruige Rupfen,

van boven bruingeel en van onderen zwart,

met witte en geele Vlakken , die ook zig te

vreden hielden met de Bladen van de gemee*

ne Wilg. Zy waren twee Duim lang en taa-

' melyk dik, zagt en flap van Lyf , gelyk de

Riog-Ruplen, doch zeer traag van gang. Als

deeze Rups aangeraakt wordt of verfchrikt,

kromt zy het Lighaam agter over, zo dat de

Kop byna aan het Staart-end raakt: fomtyds

ligt zy het voorfte deel van het Lyf maar ten

halve pp, en buigt hetagterwaards, blyvende

dikwils meer dan een Kwartier Uurs in dit pos-

tuur ; op andere tyden kromt zy het voorfte

deel zodanig om ^dat de Kop aan den agtften of

negenden Ring raakt, en dus, met de middel-

Pootenaan het Blad gehecht blyvende,vertoont

zy zig als met het Lyf dubbeld gevouwen,

Dee-

(9) PhaUna Bombyx elinguis, Alis reverfis ferratis fcrru-

'gineis, margine pgftico albo varicgato* Pe Geer* In/^ U
T. H. f* ? 9»
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Deeze Rupfen fpinnen ^ zegt hy, tuflchen y^

eenige Bladen Eyronde Tonnetjes, van witte Afdeel.

Zyde, doch die vaM binnen met een 3*o^dej^^^^^J

StofFegepoeijerdzyn^ het welkdezelven rood- stuk.

agtig maakt. De Poppen zyn , in vergelyking

met de Rups 5 zeer klein , en zo ook de Kapel*

len, die 'er eerft in 't volgende Jaar , en dus

na verloop van meer dan tien Maanden , uit-

kwamen: zynde bruinagtig graauw van Kleur

en niet half zo groot als de voorgaande, naar

v/elken zy voor 't overige, zo door de ruigte

van het Borftftuk, als door de fpitsheid vanden

Kop en houding der Wieken, veel gelyken.

Cio) Nagt* Kapel met gepluimde Sprieten , ^runi.

die geen Zuiger heeft ; de Wieken agterjie
J^^^^p]

voor en geel ^ 7net twee rojfe Streepen en

een ^joitte Stip^

Op de Pruimboomen in Duitrchland heeft

R o E s E L een Rups gevonden , die hy de

graauwe bruin gevlakte met de Vifcb^flaart

noemt, zynde dezelve niet onaartig getekend

en taamelyk groot, dat is derdhalf Duim lang.

De lang uitfteekende Agterpooten, metHaair

begroeid , maaken als een foort van Staart , en

de groote bondelkens Haair, welken zy op de

zyden van het Lyf en inzonderheid naby dea

Kop heeft , geeven een zeer ongewoone ge-

daante aan deeze Rups, die, bovendien, een

foorc

(10) PhdUna Bomhyx elinguis, alis reverfis liiteis, ikügis

duabus fulvis puinaoqiic albo* Roes. In/l I. Noi^, P.hsl#

I. Deel» XI. Stuic. K k a
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V. foort van Kuiffe öf Pluim heeft op den Kop.

"xün,'
"^^ ^^' ^^ ^^ ^y^^"' ^^^ dergelyke Wratten

Hoofd-' of Knobbeltjes bezet , als de Rups van het
STUK, Verdorde Blad. Haar Tonnetje is witagtig

met geele Vlakken; de Pop zwart, en de Ka-
pel, die 'er binnen de drie Weeken uitkomt,

gelykt veel naar de volgende, doch is kleiner

en op de voorfte Wieken fchoon Oranjeklear,

met zwarte Streepcn en een enkele witte Stip;

op de agterften , die zy een weinig vcorby
de voorften fchuift, eenigermaate Vleefch-

kleurig rood, Die verfchik vry veel van de

opgegevene Kenmerken.

A^/Zr/X C^O Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten,

Rietvink. die geen Zuiger heeft ; de IVieken agterjle

voor en geel , met een breede rojje Streep en

twee witte Stippen.

LiKN/Eüs befchryft deeze Soort, als in de

-Zuïdelyke deelen van Europa zig onthouden-

. de in het Gras. Omflreeks Parys, echter,

fchyntzy niet door Geoffroy, zo min als door

Doktor ScoPOLï , in Karniolie, waargenomen

te zyn. Juffrouw Merian fchryft haar het

Gras tot Voedzel toe, en Roesel noemt het
• Masker eene Gras-Rups; hoewel hy fcheen te

twyfelen of dezelve ook Bladen van Boomen

at; dewyl men haar, in Duitfchland, mceft

vindt in de Haagen,op de Stammen van het

Ge-
(II) PhnUna Bamhyx elinguis^ Alis reverfis flavis , ftrigi

fulva repanda piindis duobus albis» Goed. Inf» I.T* ia»

MER. £«r. IL p, 27 T. l6. LlST. GOED. f. 82. ROES* X»/^

I* No(5t. Phal. II. t. 2. Raj. Inf 142, n, 3, WUUK^ Psp,

B7. Tt 3» t>^ a, ALB. Inf. T, !?
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Geboomte. Volgens Goedaart gebruikt zy y.

geen Voedzel, dan een groote Soort van Gras. Afdeel,

Hier te Lande vinden wy haar in het Riet, enijooFD*-

deswegen noemt men de Kapel de Rietvink. stuk.

Sepp heeft dezelve onlangs omftandig be-

fchreeven en afgebeeld.

Goedaart hadt reeds opgemerkt, dat dee ^"gP^I^'

ze Rups by den dag niet eet , en zig ItilDïonk.

houdt ; maar ook , dat dezelve zeer dorftig

fchynt te zyn , dompelende haar Kop in 't

Water, en dan het voorfte deel desLighaams,

gelykerwys de Hoenderen , by beurten oplig^

tende en weder nederlaatende. Dit zal de

reden zyn van den Latynfchen bynaam, als

ook van dien van Drö;ifei^rJ, welken hy 'er aaa

gegeven hadt. By hem fchikte de Rups zig

tot Verandering op den 7 Juny,en de Kapel

kwam reeds den 3 july uit. Het is een lange,

ruige, graauwagtig roode Rups met geele Te-

kening, die op den Kop en Staart, beiden,

een Kuifje Haair of Toupetje heeft , met
witte Barfteltjes aan de zyden van het Lyf.

Haar Spinzel gelykt^ in gedaante en maakzcl,

veel naar dat der Sr. jans Kapelletjes. Zy
overwintert zonder te veranderen.

Kat hadt de Kapel, in 't begin van Juny,

voortgckreegen uit een witagtig geel, digt en

fomtyds rimpelig, Beursje , het welk, voor

drie of vier Weeken, door de Rups was ge-

fponnen. Hy merkt aan , dat 'er een groot

verfchil is in de Kleur, hebbende een Wyfjq

V I. Deel» XI* Srm, K k 3 ge-
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y gehad , dat in *t geheel witagtig geel was

:

Afdeêl. gelyk wy dit ook ondervinden. De Mannet*

Hoofd* jeszyngenieenlyk wachooger, en fomtyds ee*

sTuic. nigermaate ros of roodagtig geel. Van de Oran-

jeKIeurige of bruinroode Streep , over haar

Wieken^ zyn dikwils niet dan flaanweblyken :

doch de twee witte Stippen maaken een dui-

delvk Kenmerk uit, Wilkes noemt haar the

Dripker^Moth.

^^ (12} Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten,

Band Uil jf^ ^^^72 Zirker beeft * met de Wieken agter-

booinsn^ . Jie woT 672 graatrjOy die tijoee Afchgraaii^joe

Striemen hebben^ en een witte driehoekige Stip*

In^*tlaar 1728 waren in het Mark Branden-

burgfe, op de Pynboomen, een menigte Rup-

fen, die derzelver fpitfe Blaadjes of Naalden

zeer af~aten , zegt Frisch ^ en noemt haar des-

wegen Pynboom Rupfen. Hy fchynt zig te

verbeelden, dat óq Pithyocampe der Romeinen

zodanig eene zy geweeft. Het is eene zeer

1 groote, ruige ^ doch ongemeen fraay ,
graauw

en witbonte^aao den Hals met blaauwenrood

verfierde Rups, welke, zig uitrekkende, wel

vier Duunen langte heeft. Haar Spinzel^ dat

zy in de fpleeten van de Schors maakt, is uit

den bruinen geel , en vertoont zig, als of 't

aan beide enden open ware, döch, by nader

^ onderzoek, vindt men het wel digt geflooten,

(13) Nagt-
(^ii) PhdJana EoiTihjx elinguïs , AUs reverfis grifeis, llrigis

duabus cinereis, pundo albo trianp.ulari. MER. /«ƒ T. 22.

R0£s In/, I. Noa. PhaL II. T, 59. Frisch* /»/: 10. T, lO*

WjLïi» Pap* 29, T4 3» l>* 5. Uddm, Diii; ÓQ.



p E N A G T -K A P E L L E N. 519

C13) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten^ die y^

geen Zuiger beeft , de Wieken agterfte voor en Afdiel.

jRoeflkleurigy met een geele Streep en
^^^^hoofd-*

witte Stips STUK.

Weinig minder grootte heeft de Rups van xiir.

deeze , die men den bynaam geeft van de Ei '^''"'f^'»

ken , hoewel zy ook op veelerley andere Boo- eikca.

men gevonden wordt. Reaümür hadt deeze

Rupfen , verfcheide Jaaren agtereen , gevoed

met Ypen- en Haagbeuk - bladen ^ de Heer

JüssiEü met die van den Kornoelje Boom; juf-

frouw Merian met Aalbeflebladen ^ en Goed-

aart getuigt^ dat dezelven het Loof van Braa-

men en Wilgen eeten. Roesel hadt ze op de

Slee-Pruim en ook op de Kweepeeren Boo-

men gevonden , op welker Takje van juf-

frouw Merian een dergelyke^ die egter door

hem afgezonderd wordt, (*} is afgebeeld : de

andere vertoont zy op het Loof van Kruisbes-

fen. Hy meende ^ niettemin;, dat Gras haar

eigentlyke Voedzel zy. Deeze Rups is glad Haai*-

rig graauw, zwart geringd:, mee witte Vlakken,

zegt LiNN^üs.

Geoffroy, die de Kapel in 't Franfch Ie Mi-

ni*

Ci3> PhaUnnBomhjx ^Vingmsyk\i% reverfis fermgineis^ftriga

flava pundogue albo» Mootp* Inf 187, f, 2* Alb. ïnf T-
i8» f. 25* Goed. Inf, L T, 7* Reaum. Inf, i. T. 35. LiSt^

Goed. f. 88. ROES, InC. I. Noa* Phal. II. T* 35. Kaj. Inf
142. n, 2. WiLK. Pap. 22. T. 3 a. 11^ 12^ Mer* £»/^ l, T.
10. €ddm. Diir. 59.

{^) Ik meen hier de onderfcheiding van de Rupfen ea
Kapellen , welke op de Plaaten XXXST, a, en XXXVI, b,
hy hem afgebeeld zyn, daar ik my niet zal inlaacen*

Jv DSIL XI^ STUK» Kk 4
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y nime a lande noemt , zegt, dat het Wyfje by-

Afdeel. na een derde grooter is dan het Mannetje,

I^oFD- ^^^^ ^^^^ '^y ^^ l^xigt^. en breedte zal willen

STUK* verftaan : want in uitgcftrektheid van Opper-

vlakte is het Mannetje meer dan de helft klei-

ner. Dit laatfte is van boven geheel Kaftanje-

bruin , zegt Doktor Scofüli, met bleek Oker-

geele banden; van onderen Kaneelkleur, met

banden die bynaStrookleurigzyn. Het Wyfje,

dac bleeker is, hadt de agterfte Wieken , we-

derzyds , Stroogeei gezoomd. Een Wyfje,

nieiiwlings uiigekornen , in den Jaare 1760,

naauwlyks met een Speld op een Plankje vafl:

geftooken hebbende, kwamen aanftonds zes-

tien Mannetjes uit de nabuuifchap aanvliegen»

en zworven^met een v/onderbaare Minnedrift,

rondom hetzelve,' hoedanig iets^ zo ik meen, de

nieefte Liefhebbers nooit gezien hebben. Wil-
KEs^ evenwel 5 verhaalt iets dergelyks van dec»

ze Kapel, die hy the great Eggermotb noemt i

zeggende dat men het Wyfje in een Doos

doende, die met Gaas toegedekt is, daar me-

de veele Mannetjes kan vangen , die, als men

de Doos by een Haag of Bosje zet, daar op

toevliegen , om dat zy by het Wyfje willen

zyn: welke manier van Kapellen vangen mea
in Engeland Simbling noemt.

Runs s:e. De Rups van deeze Kapel, die met haare

Jaagu. ^Verandering door den Heer TAdmiraal, op

zyne Ken en-dertigCle Plaat, konftig afgebeeld

is, wordt wegens haar fnel loopen de Joager

ge-
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genoemd Over dag vindc men ze zeldzaam \r.

op de open Heide^ langs den grond kruipen- Afdeel.

de; doch tegen den avond loopen zy ilerk. j^^^^j^*

Zyleeven^ zegt zyn Ed. op Hey, Brem en stuk.

Duinwilgen (*) De kleur is Okergeel Haai-

rigj met zwarte fcheidingen tuflcheu de Rin-

gen, en op de zyden van 't Lyf zyn ze witag-

tig. Zy maaken een Geelagcig Tonnetje,

't welk Eyrond en zo klein is , dat het aan

alle kanten naauw om de Pop fluit, die naauw*

lyks een derde der laogte van de Rups

heeft; zynde de grootften, daar de Wyfjesuit

moeten komen, grocnagtig, de anderen bleek

Okergeel Van de Uilen , zegt hy , zyn de

Wyfjes ligtbruin Oker» en de Mannetjes don-

kerbruin Okerkleur, met breedhaairige Hoor-

nen.

Het verfchil , dat deeze Liefhebber indetyd

der Verandering waargenomen heeft , was,

volgens zyne aan my fchriftelyk medegedeel-

de verklaaring van die Plaat , aanmerkelyk.

Een Rups, die den 26 Juny, desjaars 1755*

»

begon te fpinnen , veranderde den i July^ea

kwam uit haar Tonnetje , als een Kapel , te

voorfchyn , op den 14 Augmtus, en dus invyf-

en veertig : een andere, die den 16 Jiiiy fpon»

veranderde den 25, en kwam den 27 Augus-

tus , en dus in drie-en-dertig : een derde ia

twee en*vyftig Dagen uit.

Wy
(*) Doktor ScoPDLi fielt de woonplaats in Saikc yimU '^

p^lK Eniom, CarnioK p* ig^^^

I. Deel XI* StUk» K k 5
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V^ Wy noemen 5 voegt hy *er by, die vandee-
Afdeel» ze Rupfen komen BancUUilen : dat niet onei-
XLilI
Hoofd- §^^ ^^ 5 aangezien zy over de voorfte Wieken

STUK. kennelyk gebandeerd zyn. Dus behooren

daar toe, zo wel deeze der Eiken, als die der

Pruimen , Pynboomen , Braamen en die van

\ Gras of de Rietvink, enz»

bmir.e ^P ^^ ^^^^ en-dertigfte Plaat geeft zynEd*

jaager of de Afbeelding van een Rups 5 genaamd de

Bndiie Jaager ^ die ook zwarte Lidfcheidingen

doch het Haair Koffyldeurig en langer heeft.

Voor den Winter komen die tot volwaffen-

heid^ maar zyn uitermaace teder. Lange ]aa-

ren hadt hy dezelve gehad, zonder ze tot de

Verandering te kunnen brengen, doch kreeg

eindelyk, van de cagtig Rupfen , 'er drie tot

XJilen. Dit vVyfje, zegt hy, helt meer naar

het Afchgraaüwe, als het voorgaande, en de

Mannetjes zyn donkerer doch gloeijender van

Kleur, dan die van de Geele Jaager, worden*

de ook onder de raare Uilen geteld* De Rup?

fen in \ Zand gekroopen zynde, en dus den

Winter hebbende doorgebragt, befponnenzig

in April en kwamen in 't voorft van Juny uit.

Aanmerkelyk is 't, dat, daar zy in gedaante

zo veel overeenkomft met de voorgaande

hebben, het Spinzel hier zo dun is als zwart

Floers en tweemaal langer dan de Pop, die

ook glanzig zwart is, met drie geele halve

Ringen. Zy eeten gaarn de Braamen ,
maar

ook Eiken, en wat zy meer by den Grond

groei*
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groeijende vinden , gelyk Hey of ook Duive- y.

boonen; klimmende zelden of nooit op deAFDEEL,

Boomen. Uit dit alles blykt ^ dat het die Rups hoofd-'

zy, welke Roesel de Veelvraat noemt en dat stuk.

deKapel overeenkomt met de volgende Soort.

(14) Nagt^ Kapel met gepluimde Sprieten, xiv.

die geen Zuiger heeft ^ de Wieken agterfte der huiSL^

, - . , . men.
worp ongevlaiit brmnvaalj met t<wee 'Wit'^

ügtige StreepeUy van onderen geene*

Even h zelfde , naamelyk , byna ,
getuigt

RoESEL van de Rups van deeze , die hy aan-

merkt dat alles nagenoeg, wat Groente is
j,
van

de Bladeren der Boomen af, tot Gras of Key

toe , met groore graagte eet. Hy hadt ook

ondervonden , dat dezelve zeer moeijelyk tot

de Verandering te brengen is ; alzo zy den

Winter overblyft, en dan niettemin gevoed en

zorgvuldig bewaard moet worden. Groote

warmte en beflooten Lugt doen *er veelea

Iterven, In july vindt men ze reeds omtrent

ter halver kngte , en dan is het Haair Oranje-

of SaiFraangeel : voor den Winter komen zy

tot haar volkomen grootte, en veranderen

evenwel niet voor de Maand April ofMey , na

dat zy eerft een Spinzel gemaakt hebben. Som-
migen zyn alsdan over de drie Duimen lang*

De korte Vilthaairtjes maaken den Grond van

het

f14) PhaUna Bom^yx clinguls , Alls r^-VCrfig Ccrvlriis im-
maculatis, Strigis dnabiis alhidis , fabtus nullis. Ko^S.ïnfi
ïir. T. 49* WiLK. Pap, -5, T, 3. a ip»

I. DeEI- Xr* STUK.
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Y, het geheele Lyf bruin en doen het als Zyde
^FDEEL. giinfteren , terwyl het lange Haair thans geheel

Hoofd-* zwart is geworden* Hier uit blykt, waarom
STUK. LiNMiEUS het Masker van deeze foort, zowel

als van de voorgaande ^ noemt glad^ Haairig^

. Roedkleurig , zw rt geringd. Doktor Scofo-

Li geeft 'er den naam van Mfchynomene aan,

om dat zy , even als het Kruidje roer my niet^

de minfle aanraaking niet gedoogt, zonder in

elkander ie krimpen ^ en dus wei verfcheide

Uuren kan leggen blyven. Hy hadt ze ook,

nietregenllaande veel aangewende moeite, niet

tot Verandering kunnen brengen. De agter-

lleBand der Wieken, zegt LiNNiEUs, eindigt

in het midden van de Wiek, en loopt niet,

gclykervvys in de Kapel van de Ring-Rupfen

Avelke veel kleiner is, tot aan de tip toe uit.

XV. (15) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten,

lf^-aS df^ geen Zuiger heeft, de Wieken agterfte

vöor^RoeJtkleurig , nxjü geftreept > de voor^

ften met een njcitteStip en by H Gewricht mt.

Deeze Kapel voert den naam naar de menig-

te van Wolligheid of Dons, welke het Wyfje

agter aan het Lyf heeft, en die haar fchyntte

dienen om de Eytjes te bedekken. W i lk e s

noemde haar the fmall Eggermol^b. De Rups

vindt men, volgens Roesel, in Juny, doch
me-

(I?) PhAUn^Bomhyx elinguis , Alls rev^rfis fenuglncis,

i]:np,a alba; fuperioribus punao bafique albis. RoeS. Inf,

ï. Noa^ Phal. II» T. Cz. Wjlk.. Pap, 25, T, 3. a. i3*
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menigvuldiger , en wel volwailèn zynde^ in y.

July, op de Linden, de Wollige of ruige WilgAraEEL;

*en Slee-Pruim. Zy heeft de langte, op 'cj^oofd-

meeft, van by de twee Duimen. Haar Kleur stuk.

is blaauwagtig zwart, met twee roode Boen-

dertjes van kort Haair;^ en daar onder ^ weder-

zyds, drie langwerpige witte Stippen of Streep-

jes op ieder Ring : zynde verder dunnetjes bezet

met taamelyk lang, geelagdg.Haair. Het Ton-

netje, dat deeze Rups maakt, is Eyrond en glad,

graauwagtig geel van kleur , en gelykt ,in groot-

te, veel naar een Eikel; des men die ook niec

gemaklyk kan vinden. Het Poppetje , dat

niet voor 't volgende Jaar uitkomt , is Oran-

jekleurig; zynde de Kapel roodagtig bruin, of

der Kleur van Kruidnagelen, volgens Doktor

ScopoLi , die 'er geen Roeftkleur aan waarge-

nomen hadt. LiNN^^üs , die elders het Lyf

graauw of vaal bruin noemt , zegt dat de eene

Sexe de Vlak by 't Gewricht en de banden der

Wieken geel heeft (^>

(i6) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten, xvr.

üie geen Aiuger heeft , en witagUg is met xwee-

zwarte Stippen ; de Wieken eenigermaate ag^ £!^pg*

terfte voor , bruin geaderd en gejlreept zynde.

De Rups van deeze voert, van ouds , den

naam
(4) Faun.Suee. Ed* TI. p. 293,

(\6) PhaUna Bomhyx clinguis, aibkk ni^ro pundata, Alis

fubreverfis fufco venoiis ftriatisque* Faun, Suec^ 8 19» MER.£»r.
in. T. 39» MOUFF. /«jC 183. f* n^. Alb. Infll, f. S.

ALDR. /»/. c68, f. 1,-8, FrisCH* Inf, VI. T. 8» GOED.
! Deel* XI. Stvk^ inf^
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y naam van Vinuia , om dat haar Lyf als met

i^jFPiEL. dikke roode Wyn beftort is, het wei^ cea

Hoofd- Sneeuwwitte Streep, die van den Hals kruis-

STUK. lings over de Schouderen, en dus onder tot

T2i'<?e/?/i^rf.aan het Staart-end uitloopt, wonderbaarlyk

verfiert , zegt Mouffetüs. Roesel noemt

ze de fchoone diklyvige groene Wügen-Rups,

die 5 in plaats van Agterpooten 5 met een dub-

belde Staart Voorzien is 5 en wy geeven 'er , des-

%vegen 5 den naam van Tweejlaart ^m. Rat
hadtze genoemd de zeer fraaije Twetftaartige

Rups,; doch merkt aan, dat dezelve het Loof

der Eiken afknaagde: hoewel hy 'er ook ver-^

volgens één opvoedde met Wilgen Bladen.

Roesel vondt de Afbeeldingen van deeze

Rups, by de meefle Autheuren, zeergebrek*

kelyk* Hy heeft in de zynen ook byzonder

sgt gegeven op die blaauwagtig paarfche of

Violetkleur, waar mede de Rüg getekend is

v^n deeze Raps 5 welke de zyden van haar

Lyf fchoon groen heeft , en rood of Oranje-

kleurig is om den Kop. Die Rupfen evenwel,

daar de Wyfjes uitkomen , hebben de Rug

niet rood, maar groen en wit gefpikkeld. Voor

^t overige kan men haar geftalte afgebeeld vin-

den by het Vertoog, dat de Heer Bonnet

uitgegeven heeft, onder den tytel van Bengt

JnJ, IlI. f. C. I, T. 65» II. T* 37* Reaum. /«/I II. T. ar.

De Geer inp l. T* 23* f. 12, Roes» /«/: ! Noa* Phal.II»

T* 19.. List. Goea, T*,.^ WlLIi Pap. 13* T, ï* C, !•

Kaj, /«/: 153, 11, 5.
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fvoegens het Zuure Vogt ^ ^t 'welke de groote Rups y

^

vanden Wilgeboom ^ mot een gevorkten Staart, ^AfdeelJ

haar Lighaam fpuü'^ in het welk zy ook om-jj^^pj^*

itandig is befchreeven (*) Zie haar hier voor, stuk.

op Plaat LXXXIV, vertoond , in een ander ï*»^^i?^J*^

en wel in zodanig een pofcuur, als zy aan-

neemt, wanneer zy, getergd zynde^ de Nek
opzet en de roodagtige Pyltjes tot deHoorens

van de Staart doet uitkomen, die als dan naar

Zweepen gelyken. Goedaart hadt nog van

een kleine Tweeflaarc-Rups , die in geftalte

veel overeenkomfl: met de groote heeft
, ge-

wag gemaakt , doch daar uit geen Kapel en
niets dan Wespen gekreegenj gelyk het ook
bekend is , dat deeze Rupfen zeer ligt met
Wespen - Eitjes bezet raaken, die egter, om
dat zy buiten aan het Lyf zitten, fomtyds nog
wel voorzigtig kunnen aan ftukken gekneepen
worden, zonder de Rups te befchadigen.

De Kapel
, hoewel nietonaartig en taamelylCHcrmeiya,

groot, heeft doch, op ver na , de fchoon-
heid niet van de Rups, en verfchilt daarvan,
in Kleur , oneindig. Men noemtze de Her-
melyn, en inderdaad met eenige reden; omdat
zy niet alleen het Lyf Wolhg wit Afchgraaaw,
met zwarte Pluisjes op het Borftfluk; maar
®ok de Wieken van dergelyke Kleur en fraay
getekend heeft met zwarte Streepjes. Ookloo-
pen 'er, overlangs, eenige bruinagtige geele

Ade-

I. Deel XI* Stuk*
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V. Aderen door. De Geer heeft opgemerkt,

XLIII.*^^^ de Wieken van deeze Kapellen zeer wei-

HooFD' nig Sehubbetjes of [ luimpjes, en dezelven al-

* temaal tweepuntig hebben; zynde voor 't ove-

rige niet dan met Haair bekleed, en in het ag-

terfte gedeelte tot over de helft doorfchynen-

de in de Mannetjes , even als de Wieken der

Vliegen ; doch in de Wyfjes meer bezet met

Haair, zo dat men deeze Kapellen, zynes

oordeels 3 tot onderfcheiding van anderen, wel

den bynaam kon gecven van Kapellen met

Haairige Wieken. Wilkes geeft ^er den

naam van the Piifsmoth aan-

rfri}]o4 ^^^^ Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten^

Bonte, die geen Zivger heeft ^ de Wieken agterfte

voor en graaw^s) , v.iet witte en zwarte

Streepen;het voorjle van het Borjlfmk wit.

Deeze ongemeen fraaije Nagt Kapel <, wel-

ke RoEsEL als eene der zeldzaamften van

Duitfchland aanmerkt , en van welke hy alleen

het Wyfje gekreegen hadt , noemt hy de

. Groote wit en Kaneelhruin gevlakte^. Zy heeft de

grootte nagenoeg 3 en het portuur, van die der

Beer-Rups Uil. Men heeftza ook in Svvee»

den gevonden, Deeze wordt va,n Wilkes
the Glory of Kent Moth getyteld*

(i^) Nagt*

(17) PhaUnd Eombjx elinguis, AH^ reverfis grifeiSjftrigis

jiigro albis ; fïcnie Thoracis albo* Sy(^. n*tc. x. PhaU Alis

lincis alhSs & nigns undatis* Gadd» Satag. 82. B»OE§. Inf.

IIJ. T. 39. f. 3» WlLKt Vè^, 45, T, I, a u
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(i8) Nagt* Kapel mee gepluimde Sprieten, V,

die geen Zuiger heeft , de Wieken agterjie xuii*
voor en bleek , met drie flaawjoe Stree-^ooFD-

STUK. /

pen*

Dewyl men eertyds en nog heden , onder 't xviii.

Gemeen, weinig naauwkeurigheid gebruikt in zydc*

de befchouwing en benaaming der Infekten,
^^^"^*

20 is het niet vreemd, dat de Rupfen, die de

Zyde fpinnen, in onze Taal den naam voeren

van Zyde-lFormen: te minder, dewyl die in 'ü

Franfch ookF'^rx aSoye^en in hEngdfchSilkuwms

geheeten worden» Men noemtze, egter, in

Languedok Magniaiix^ in Prcvence en 't Graaf.

fchap Avignon , Magnans ; welke benaaming

van 't ItaIiaanfchMzg72(372o ofMignatto^d^t ook een

Zydeworm betekent 5 afkomflig kan zyn. Vee»

Ie andere naamen zyn 'er, gelyk het door*

gaans gaat^ in die Landen, waar de voornaa-

me Teelt der Zydewormen is^ voor dezelven

in gebruik. Die van Bononie noemenze Bim

gatto^ of Bigatti da, 5'^ifö 5 andere Italiaanen, 5m»
chi ^ Bargelli f Bombiciy Citculi^ welk laatfte

woord, overeenkomftig fchynt^ met CuJJiigidi^

'

'

dat

(18) PhaUna Bomhjx dinguis, Alis reverfïs pallidis, üxU
gis tribus obfolctis. Faun, Suee^ 832. MER* £«r* I. T^ i^
HOUÏF. Inf. 1%U ALB* Inf. T* 12. f. 16. ALDR. /];/ 280.
BRADJL, Tian T. 17. U I. JONST. Inf, T, 22* Reaum, InQ ^
II. T* 5. GOED* inf, ^ . . T. 42. Roes* /«/T iii. T* 7^
§* LlST^ Goed, f. 32. TRIEW. */f^. 6to\h, 1745^ p^ 253^* -j^*

14. f^ ï. Blank. inf. CJo, T, 9^

Ï.DEIL Xr, 5TK* LI
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V. dat denaam der Zydewormen is by de heden-

^XLIllV
^^^g^^^^ Grieken , zegt Aldrovandus. Hy

Hoofd- voegt 'er by 5 dat men die in de Oofterfchc
STUK, Landen Ippeqquti , te Illyrie Gvfiniicci^notmde;

in Afrika Afmaak/anti en in Spanje Giijanos di

Seda*

iNaam* yj^^ i^^^ Latynfche woord 5öm&3?x aangaat,

dat van de Grieken is ontleend : hetzelve

fchynt van ouds voorallerley foort van Katoen

of Boomwolle gebruikt, en naderhand eerft ^

toen men Zyden Kleederen begon te draagen, op

den Zydeworm toegepaft te zyn. Immers Pli-

Müs fpreekt van Gq[jypii aut Xyli Èombyx. Ook
hebben de Ouden ^ onverfchillig, van Bombyx

en Bombylius gebruik gemaakt om de Hom-
mels , of dergelyke brommende Infekten , te be-

tekenen. Het blykt klaar , dat de gemelde

Autheur daar in verward geweeft is, de eigent"

lyke Verandering niet kennende van deeze In*

fekten 5 hoewel hy doch den Zydeworm , en

de Zyde, die daar van komt, bedoelt (^).

Deeze laatfte noemde men ook Bombyx , hoe-

wel de naam van Sericum^ afgeleid van de Se*

res^ een Volk dat oudtyds die Landen bewoon*

de , alwaar thans de Tartaaren^ Chineezen,

Siammers , Mogollers en andere Indiaanen ge-

huisveft zyn^in algemeen gebruik gekomen is^

om de Zyde te betekenen , en Bombyx voor den

Zy.

() UtflMat, Libr. ^I; Cap* «a» De Btmiycibns & BêtM^y-

ito 0' Hec^dalo , ^ quis primus Bomb^ünAtn Feftem inyenerit.
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^ydeworm. Lin^njeus heeft , met reden, dien V.

naam tot onderfcheiding gebruikt van 2odani-^™j""

ge Kapellen, wier Rups in 't maaken van haarHooPo-

Tonnetje of Spinzel eenige overeenkomft met
^jL^^r,^,

de Zydewormen heeft; welke hy met den by-

naam van den Boom, die haar tot VoedzeJ

llrekt, niet onaartig beftempelt.

Het is zeker 5 dat , voor twaalf Eeuwen, de inftorie

Inwooners der Zuidelyke deelen van Europa Jeiu
^

^'

nog zo onkundig waren van de Zydeteelt, als

thans de Laplanders kunnen zyn. Toen Ale*»

XANDER de Grooce het Ryk van Perile vero-

verd hadt, kwam de eerile Zyde in Grieken-

land j^en van daar onder den bloem van het

Romeinfche Volk in Italië. Keizer Jüstinia-

Nus, die in 't Jaar 366 na 's Heilands Geboor-

te geftorven is^ wien het verdroot, dat zyne

Onderdaanen deeze Waar zo duur van de Per-

liaanen koopen moeden, zondt twee Geefte-

lyke Petfoonen naar Indie, om na te fpooren,

hoe de Zydeteelt aldaar gedreeven werde, en

eenige Zydewormen , om die voort te kwee-

ken-, met zig te rug te brengen. By hunne

wederkomil gaven zy.den Keizer berigt, dat

men de Zydewormen een zo verren weg niet

voeren kon , maar wel derzelver Eijeren. Hier

op, ten tweeden maale , derwaards heengezon-

den zynde , bragten zy een menigte Eijertjes

met zig naar Konftantinopolen, van waar voorts

deeze Infekten door de Zuidelyke deelen van

ïïuropa dermaate vermenigvuldigd zyn } dat:

ï. m^u XI, STUK. L 1 2. men
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y lïicn ze thans overvloedig voortkweekt ea

Afdekl. een aanzienlyke teelt van Zyde heeft, zo in
XLIII
Hoofd- Griekenland als in Italië, inzonderheid in Pie»

STUK. mont, Provence, Languedok en andere Zuide-
/^ ^'^^"'lyke deelen van Vrankryk, als ook in Spanje

en Barbarie: wat zeg ik^ ja zelfs in Noord-

Amerika*

55 Zy weevenWebben als derSpinnekoppen(t),

5, zegt P L IN I ü s , (dat is gelyk Floers , volgens

55 den Aantekenaar,) tot Kleeding en Welluft

5, der Vrouwelyke Sexe, welke men Bombycina

5, noemt. De eerfte, die dezelven te ontwar-

33 ren en wederom te weeven uitgevonden

5, heeft, was een^ Vrouw, Pamphüa genaamd^

„ van het Eiland Cos, [in de Egëifche Zee,

5, daar Hippocrates en Apelles ter wereld

„ zyn gebragt] Men kan de reden ligt vinden,

„ dat die ftofFe aan de Vrouwelyke Sexe zo

5^ aangenaam zy geweeft; naamelyk om dat

,^ zy de fchoonheid van haar Lighaam al be-

„ dekkende meer en meer ten toon fielt Ct)''*

Hier van die Gewaaden in de Beeldhouwkun-

de

(») Eenïgermaate zoude men hïer mede vergclyke kun-

nen dien Zakdoek van Zydewormcn geweven , welke vooi

cenige ]aaren hier te Amfterdam in 't openbaar is verkogt

en dus te zien geweeft , zynde van onbegrypelykcFynheid en

een zo aardig Geweefzel , dat men naauvvlyks wift te oot-

dcelen, of dezelve door de Natuur, dan door Menfchca

handen gemaakt ware*

Ct) £^ '^»«*' Oarefie myere Sinus: zegt PROPERTIUS» Dat

is. Men ziet den Boezem zwoegen onder 't dunne Zyde

Kleed: Want deeze noemde uicn, wegens de pUatJ d««

uitvinding » Ce4 Fêfiif^
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de, welke de geftalte der Leden byna in vol- V*

komenheid doen doorblinken* Ook werdt de xliil'

Zyde, een geruimentyd, alleen van 'c Vrouw Hoofd-

volk gedragen, en Lampadiüs nam de gelegen- ^^J^^irm,

heid waar, vanHELiocABALUs te fbedrafFen

over zyne Verwyfdheid en Wel]u{l,dat hy Zy-

den ftofFen aan zyn Lighaam trok, het welk

men oudtyds voor fchandelyk hieldt. Voeg

hier by , dat de Zyde in 'c eerft zo overmaa-

tig duur was; wordende, toen dePerfiaanen de

Fabriek daar van nog alleen in handen hadden,

tegen Goud opgewoogen#

Ook is 't merkwaardig , hoe langzaamen invoering

voortgang de Zyde-Teelc in andere deelen vaninEuropi.

Europa gehad hebbe. Eenigc honderd Jaaren

verliepen 'er, eer dezelve uit Konftantinopo*

len in Griekenland overkwam. Onder de Re*

geering van Roger den IL, die in den Jaare

1130 den tytel aannam van Koning van Sicilië,

werdt de Zydeteelt aldaar eerfl: ingevoerd» Van

daar breidde dezelve zig allengs , eerfl in h
Kapelfche, en verder door geheel Italië, uit.

De Franfche Hiftoriefchryvers verhaalen, dat

Lodewyk de XI. de eerde is geweeft, die in

Vrankryk een Zyde-Manufaktuur opregten

deedt, in den Jaare 14705 waar toe hy Werk-
volk van Genua, Venetië en Florence, ja zelfs

uit Griekenland ontboodt^- welken hy, in een

Patent van 1480^ met groote Voorregten en

Vrydommen begunfligde. Het is merkwaardig

datHenrik de IL, die in 't Jaar 1548 tot de

I, Deel XI* Stuk* L 1 3 Kroon
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y Kroon kwam, de eerfte was, die op de Brui-

Afdeeu lofc van zyne Zufter een paar Zyden Koufen

Hoofd- ^^^eg: waaruit men kan opmaaken^ hoezeld-
STUK. zaam de Zyden Stoffen , diestyds . nog in Europa

waren. De grooce duurte en koftbaarheid der-

zelven deedtpokHenrik den IV. befluiten, om
deZydeteeltdoor het plannen van een menigte

witteMoerbezieboomen, inzonderheid in Tou-

raine ; als ook in Provence en Languedok

,

voort te zetten. Doch na zyn dood verviel

dit Ontwerp, door Burgerlyke Oorlogen, Feft

en andere Landplaagen^ grootendeels. Lode-

wyk de XIV. heeft deeze Manufalctuur eerfl:

regt tot ftand gebragt: zo d^, onder zyne

Regeering , in de Landfchappen Dauphiné , Lan-

guedok en Provence alleen, meer danagttien-

honderd duizend Ponden ruuwe Zyde Jaarlyks

' gewonnen zy, en dat men, in de Stad Tours

alleen, agthonderd Molens aan den gang had,

en in de Stad Lyons meer dan agttienhonderd

Zyde -Fabrieken waren. Men rekende dat

uit Languedok, het eene Jaar door 't andere,

voor meer dan agt Tonnen Gouds aan Zyde

kwam»
Zydeteeit Tegenwoordig is de Zydeteelt in de Zuide-

il^ic^' lyke deelen van Vrankryk , als ook in verfcheide

Landfchappen van Italië , nog wel in bloey,

doch te Lyons is de Stapel niet alleen van

Zyde uit die deelen van Europa, uit Spanje en

Barbarie, maar ook uit de Levant, Turkye,

Perfie en andere Oofterfche Landen ;
gelyk wy

de-
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dc2:elve hier overvloedig, met de Schepen der y.

Ooftindifche Kompagnie^ uit China en Benga-AFDEEU

Ie, zo bewerkt als ruuw, bakomen. In diej^^op^,*

Landen, naamelyk, worde nog heden veel stuk.

Zyde gewonnen , en het is niet onwaarfchynlyk, ^ ^^^^^s

dat de Zydeteelt aldaar haaren oorfprong heeft

gehad. De Chineezen fchryven de ontdekking

daar van toe aan eene Gemaalin van Keizer

Boang-ti-ziu Voordien tyd werdt aldaar, tot

Kleeding, alleen van Wol en Huiden gebruik

gemaakt, doch naderhand is de Kweeking der

Zydewormen een voornaame Liefhebbery ge-

worden van de hooge Standsperfoonen in dat

Ryk, op wier voorbeeld ook anderen daar aan

de hand geflagen hebben ; zo dat dezelve al-

daar niet minder dan de Landbouw Worde be^

hartigd en waargenomen, 't Is cngelooflyk,

welk een veelheid van Zydewormen door ge-

heel China, en inzonderheid in de Provincica

Nanquin en Chekiam , voortgeteeld wordt,

die men aldaar en door het geheele Ryk ver-

werkt tot Satynen, Damaften^ Fluweel, Goud»

en Zilver -Brokaaden ; wordende de Zyden

Stoffen aldaar van iedereen , zelfs van het

dienftbaar Volk, gedragen.

Hebbende thans gezien, in welke Landen de voedzeï

Zydewormen, 't zy natuurlyk, 't zy door^^'^^^^'

kond, voortkomen; zo zal ik thans agt gee-

ven op haar Voedzel. Men weet, van ouds,

dat de Moerbezie-boomen als tot haar Woon-
plaats fchynen gefchikt te zyn. Malpigkiüs

I. DEEL XI» STüii. L 1 4 heeft
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y heeft de proef genomen met Laurier- ;, Wyn-
Afdïel. gaard- , Olme- en andere Bladen , doch met

Hoofd- S^^^^ derzelven deze Rupfen kunnen opvoe*

STUK. den : zy ftierven alle in weinig dagen. Ook
a>4f»*rw..^

het haar niet volkomen onverfchillig, wel.

ke foort van Moerbezie -Bladen men haar

geeve. Die van den zwarten zyn harder en

vafter van zelfftandigheid , dan die van den

witten Moerbeziën-Boom , welke daarom, in

de Provinciën van de Zuidelyke deelen van

Noord-Amerika, niet minder menigvuldig aan-

gekweekt is, dan in Italië, alwaar hy eertyds

vreemd was. Het geluk wil, dat de witte be-

ter tegen de Vorft en Winter - Koude kan

,

dan de zwarte ; gelyk men dit voor weinige

Jaaren in 'Sweeden ondervonden heeft. Twee
Moerbeziën-boomen, die de Heer Triewald

aldaar in 't Voorjaar 173Ó hadt geplant, fton-

den, zonderhiader, vier Winters uit, en zes*

tig, die hy het volgende Voorjaar in de Grond

zette , bleeven drie Winters over , zonder

eenige bedekking. Daar, nu, de harde Winter

van 't Jaar 1740, dit Boomgewas geen fchade

hadt gedaan , moefl hy doch met leedwezen

en verwondering zien, dat het fchraaleguure

Voorjaar van 1741 , wanneer de Koude, op

fommige plaatfen , tot in Juny in de Grond

bleef, in ftaat ware om die Boomen te doen

verdorren; zo dat hy 'er maar één in 't Leven

hieldt. Naderhand, egter, bevondt hy,datde

Wortels onbefchadigd waren, en befloot hier

uit.
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uit, dat hy deBoomen, door ze toe te dek- v.

ken , wel had kunnen behouden. Zelfs dcAFDEEL.

Wortelen, die hy in 't Voorjaar 1743 uitgroef,^^^^,^^;

waren frifch , en* verplaat zynde in eene Kwee stuk.

kery, gaven die nieuwe Scheuten uit. Dewyl

het in de Noordelyke deelen van China, daar

evenwel ook Zyde gewonnen wordt, en zelfs te

Peking, drie of vier Maanden langbyna zo (terk

wintert als in Sweeden , verloor hy doch door

dit ongeval alle hope niet. Hy dagt, dat men

met de Karavaanen , die Jaarlyks uit Moskovie

naar China gaan , wel goed Moerbezie-Zaad

zou kunnen bekomen, om die Boomen dus op

de zelfde manier te teelen als men te Georgië

in Noord-Amerika , gedaan heeft: want met

Zaad , daar hy een Pond van uit Marfcille

gekreegen hadc, was het hem niet gelukt.

Dewyl men, naamelyk, in de gemelde Kolonie

zag, dat het met de planting der Moerbezie-

boomen te lang duurde, zo nam men de proef

van dezelven te zaaijen op Landen, die door

verbrandinge desOnkruids eerit waren gemefl.

Het volgende Jaar waren zy, omtrent ter

hoogte van Rogge , opgefchooten , en toen

fneedt men 'er zo veel met den Sikkel af, als

ieder tot opvoeding van zyne Rupfen noodig

hadt. Op deeze manier hebben de Planters,

in *c derde Jaar na den aanleg, reeds een taa-

melyke veelheid van ruuwe Zyde overgezon-

den naar Engeland, Evenwel is uit gebrek

van behoorlyke aanmoediging, zo'tfchynt,. of

I. DEEL* XI, Stuk - LI 5 uiC
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y^ uit andere oorzaaken, en miflchien wel ten voor-

Afdeel. naamfte, om dat 'er niet genoegzaam voor 'c

Hoofd-
Onderhoud der Ingezetenen gezorgd wcrdt,

STUK. de Zydeteelt, noch in die Provincie, noch in

^^^ei..r«..2uid-Karolina, veel toegenomen.

Te Bononie , en daaromftreeks , gebruikt men
doorgaans den witten Moerbezien-boom tot

Voedzel van de Zydewormen^, en maakt 'er

van den zwarten geen gebruik dan in de hoog»

fte nood, wanneer men tot opvoeding van

deeze Rupfen , als zy groot geworden zyn

,

niet genoeg Bladen van den eerftgemelden

heeft, die een Zyde geeven 3 welke fyner,

fraaijer van kleur en glanziger is. In Sicilië

en de Bergagtige deelen van Italië, daar men
niets dan zwarte Moerbeziën heeft , krygt

men een vafter of fterker Zyde. Aldrovan-

Düs oordeelde den laatflen niet alleen daar-

om beter, maar bovendien, om dat, .als de

' Zyde-Wormen van den zwarten gegeten heb-

ben, en men haar den witten geeft, zy allen

zig daar van te barften eeten. Men behoort

alleen zig daar voor te wagten en de fchoon-

heid is in het uitkiezen van Zyde het voor-

naamfte: weshalve zekerlyk, tot Voedzel, de

witte JVioerbezie-boom te verkiezen is. Men

plukt daar van de Bladen af, en geeft die den

Zydewormen in Huis ; alzo zy zorgvuldig voor

nattigheid moeten bewaard worden : ja in Syric

zelfs gefchiedt de behandeling derZydewormen,

volgens Hasselq,uist, op de volgende manier.

., De
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55 De Eytjes worden! aldaar in een warm y
5, Vertrek ^ele^d. Dikwils draagen de Vrouw- Afdeel.

V"T TTT

„ luy dezelven in haar Boezem ^ of leggenzetT' ^^*

5, in 't Bed, alwaar zy uitgebroed worden, en stuk.

35 dan geeft men 'er aanftonds Moerfaezie-Bla-jj^,g^^"^f'

5, den aan 5 op welken zy zig zetten. De ^^^^^^^^^^^^^^

5, Wormen groeijen en eeren veertig Dagen i-evant,

5, lang 5 geduurende welken tyd zy in een

5, Teenen Korfje leggen, op Stellen van Riet:

3, terwyl zy om de vier-en-twintig Uuren eens

55 beftrooid worden met Moerbezie-Bladen,

55 Als zy deeze Bladen , die haar Voedzel zyn,

5, doorgevreten hebben , wordt een nieuwe

35 laag daar over heen gemaakt 5 en op die

55 wyze gaat men geduurig voort. Wanneer zy

,, beginnen van Kleur te veranderen , hangc

35 men bosjes Takken van allerley Kruiden daar

55 boven op, waar in zy gaan fpinnen. Zodra

„ zy allen ingefponnen zyn^ legt men de ge»

35 nen;, daar men de Zyde afneemen wil, ea

5, die het grootlte gedeelte uitmaaken, in heec

53 Water, en hafpelt de Zyde af; maar de ge-

5, nen, die men tot de Voortteeling behouden

,5 wil , laat men leeven 5 om in Kapellen te

55 veranderen. Als deeze uitgekomen zyn ,

^, fpreidt men een zwart Kleed in het Vertrek

„ uit 5 v/aar op zy Eijeren leggen , die men

^, daar af neemt, in een Zakje verzamelt, en

35 aan de Zolder ophangt. Behalve de Don-

5, der, door vv^elkc dikwils deeze Wormen ge-

5;, dood worden, hebben zy de Mieren ook tot

! Deel, XI. Stük. 3, V^yau-
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V.
,, Vyanden, en deezezyn oorzaak, dat Egypte

XLIIL* 55 deezen Rykdom ontbcercn moet, het wellc

Hoofd- „ aldaar den Lande jaarlyks eenige millioe-

zyli»lm,'>y ^^^" ^o^- Seyde verfchaft van dertig tot

„ veertig duizend Ponden Zyde in *t Jaar, en

5, Tripoli niet minder. Van de eerftgemelde

5, plaats gaat het meefte naar Damaskus , al-

„ waar die fchoone gewaterde Stoften, van half

3, Zyde half Katoen, vervaardigd worden,

5, welken men nergens anders zo goed kan

5, maaken. Van Tripoli wordt de meelte Zyde

„ door de Engelfchen en Franfchen weg ge*

5, haald> om dezelve in Europa te verarbei-»

„ den. Van de Syrifche Zyde is de gene,

j, die van Baruth komt , en op den Antiliba*

,, non bereid wordt, de koflbaarfte".

Hoeda- In de Landfchappen van Vrankryk, daar

dlf^Eyi ^^^ ^^ Zydeteelt het allerfterkfte dryft , te

Ks* weeten in Avignon , Orange , Languedok en

Provence, is men gewoon de Eytjes der Zy-

dewormen om de vier Jaaren te vernieuwen,

laatcnde die uit Spanje komen : dewyl men
van verbeelding is, dat anders het cuk zou

verbafteren of flegter,worden van hoedanig-

heid, Mooglyk is % dat zy, door de grootcr

warmte van 't Klimaat, aldaar tot meer volko-

menheid worden gebragt. De Eytjes, onder-

tuflchen , kunnen de fterkfte Winterkoude

zonder nadeel uitftaan. De regte tyd, omze

met de Poft van Mallaga, Sicilië, Livorno of

Languedok , te laaien komen , is in *c midden

V3n
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van den Winter. Een of twee Oneen Eytjes . ^r
r^ „ ' . . . Afdeel,

worden in fynPoftpapier, dat met een weinig- XLIIL

je Katoen bekleed is, ingepakt en dus verzon-Hoopo-
STUK

den ; zonder dat zy dus eenig gevaar hebben van zydeworm.

door drukking 5 offchudden en (tooten, befcha-

digd te worden.

Van de opkweeking en verdere behandeling

deezcr Rupfen zal ik , als aan veelen be-

kend zynde , niet verder fpreeken ; nog ook

omftandig gewag maaken van haarc vier Ver-

veUingen, welke van fommigen als een foorü

van Slaapziekten aangemerkt worden : alzo zy

dit gemeen hebben met andere Rupfen. De
eerde Vervelling gefchiedde, na verloop van

tien; de tweede na die van elf; de derde na die van

negen ; de vierde na die van zeven Dagen , en dan

verliepen nog dertien Dagen voor het Spinnen

;

de aanryping van het Popje binnen het Spinzel

gefchiedde in vier, en vervolgens duurde het

twintigDagen eer deKapel uitkwam. Dit maakte,

van het kippen der Eytjes af, een getal van

vier-en-zeventig, en van den tyd, dat de Eyt-

jes gelegd waren, tot aan het uitkomen van de

Kapel , een getal van driehonderd een-en -dertig

Dagen ; volgens de Waarneeming van den Heer
TAdmiraal (*>

De manier van Spinnen ^der Zydewormen is

bekend genoeg aan allen, die ze hebben op-

ge- ^

C^ Verklaaring vaa zync Negende Plaat>
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y^ gekweekt; maar weinigen zullen wceten, dat

/iFDEEL.deeze Rups twee Vergaarplaatfen heeft van de

Hoofd-* vIoeibaareStofFe, die de Zyde moet uitleveren,

STUK. en daar door twee Draaden te gelyk fpint, die

zd*^^"* altyd tegen elkander aan gelymd zyn, en dus

maaken^ dat de Draad der Zyde^ zo als die

uit de Rups gekomen is^ zig door het Mikros-

koop altoos platagtig, breeder dan dik, en ia

't midden als met een geutje uitgehold , vertoont.

Gelukkig is 't, dat de Draaden, zelf, onder

elkander, niet zo vaft zyn te famen gehecht,

of warm Water is in ftaat , om dat Lym te

ontbinden. Malpighius beweert, dat het

Tonnetje zes Laagen Zyde heeft. Hy hadt

de nieuwsgierigheid , om de langte van den

Draad, die 'er van kwam, te meeten, en be-

vondt dezelve meer dan negenhonderd Voeten

van Bononie. Hier door is men in ftaat,

om eene duifterheid op te helderen, welke

gevonden word in 'tBerigt van Boyle, wanneer

die van een Dame fpreekt, welke den Draad

van een Zydeworms Tonnetje, dat zy afgchas-

peld hadt , rekende meer dan driehonderd

Engelfche Mylen lang te zyn (*). De Heer

Lyonnet, immers, die verlcheide maaien

zulk een Draad afgemeten heeft, zo hy ver*

haalt, bevondt dczelven doorgaans niet langer

dan

(*) Het zullen zekerlyk £//f» moeten zyn; gelyk ik derge»

3yk een misllelling ook» in een onlan:^:^ uitgekomen Werk,
gevonden en vexbeteid lieb^ Zie hier voor, bladz* a2U
2legel 19, 20*
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dan tuflchen de zeven- en negenhonderd y.

Voeten. XLIIL
Van de Inwendige Deelen of Ingewanden hoofd-

y.al ik ook , om dat ik ite vooren reeds ^st^k^-

daar van in *c akemeen gehandeld heb f , ^^l ^"P^'^ ^ 'f Zie

niet fpreeken 5 en letten nog alleen maar ^biada. 45,

op het gene de Zydeworm , in haare Ge-^"^'

flalte, onderfcheidt van de andere Rupfen.

Zy is geheel Haairloos, kaal en glad; na de

vierde Verveliing van middelmaatige grootte

en van Kleur uit den geelen witagtig Afch-

graauw , doch met veele donkere Vlakken

gemarmerd. Men weet dat haarLighaam^ als

de tyd der Verandering of van het Spinnen na-

dert , byna geheel doorfchynende wordt. Haar

Kop is, wanneer zy denzelven uitrekt, Snuit-

^g^^g^i^sar dien van de VVyngaards-Rups eenig-

zins gelykende, en op het agterfle heeft zy

een Hoorntje , als de Pylftaarten. Zie hier

nog kortelyk wat Doktor Scopdli , in 't jaar

1760 5 omtrent deZydewormen^ door hem ia

Karniolie opgevoed 5 heeft gemeld.

5, De Rups , den lo Mey uit het Eytje

5, voortgekomen, wierdt den 16 July, dat is

3» in zevenenzeftig Dagen (^) , uit het Popje

„ een Kapel. Zy legt zeven bekleedzels af,

„ het eene van 't Ey ; vier in de ftaat van

„ Mas-

() Dus in zeven Dagen minder, dan da Heer TA D Mi-
jl a a l het hier te Lande ..hadt waargenomen ; dat wegens
't vccfchil der Klimaaten niet t5 vcrwoflderen is*

L D£EL Xh STUS«
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V; n Masker; één wanneer zy een Pop wordt ^ ra

^XLUh '' ^^^ ^^^^^^^ ^y de Verandering tot een Kapel;

Hoofd-' ?> P^s gebooren zynde weegt de Rups een
s?'™*

,, tiende van een Grein ; na de eerfte Vervel-

, ,, ling een vierde deel ; na de tweede drie

5, Greinen; na de derde zes; na de vierde en

„ volwaflen zynde , agt-en-zeftig Greinen; dat

,9 is ruim een Vierde Loots* Wanneer zy een

„ Tonnetje zal maaken, werpt zyby de twintig

55 Druppelen uit van een dik Lymagtig Vogt;

„ beginnende daar na haar Werk en het zelve

55 voltrekkende in vier Dageö. De Pop met het

„ Tonnetje weegt ongevaar vyftig , maar op zig

,5 zelfalleentwee-en-veertig Greinen. Uitvyf-

5, en-vyfcïg Tonnetjes zyn twaalf Mannetjes

5, voortgekomen; de overigen waren Wyf-

5, jes. De Wyfjes Kapel weegt, na het uit-

55 werpen van haare Vuiligheid , veertien

,5 Greinen. Een Wyfje legt 45oEyt]es5 die

->5 geel zyn , daar na bruin worden : terwyl 'er

55 nogaioinhaarLyf fchuilenjalseenKettingje

5, aan een dunnen Draad gehecht Zynde* De

55 Muizen en Tabaksrook zyn den Rupfen

„ fchadelyk" C*).
Wilde Zy. In China vindt men een Soort van wilde
wormen* _ , ,.

Zydewormen , die grooter zyn , en weikeu

men in de Boflchen leeven laat op een ander

Ibort van Boomen, Tcbe of Je Sang genaamd,

hebbende rondagtige Bladen , die in een punt

uit-

(*) Entsmh Carn^ p, 19$, 194^
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Uitloopen , en een Vrugt naar Peper gelykende. v.

Zy groeijen gaarn op Heuvels en SteenagtigeAFDEEL.

plaatfen, alwaar zy een foort van digte Bos-xjoopol

fchagie maaken. De Zydewormen , die op stuk.

deeze Boomen aazen, worden eerft in Huis

uitgebroed 3 en vervolgens op de Boomen ge-

zet. Van haar Spinzel wordt zekere Stoffe

bereid, genaamd Kientcbou^ welke graauw is

en geen Glans heeft, kunnende als Linnen ge-

waflchen worden en ongemeen fterk zynde.

Ook neemt zyniet ligt Vlakken aan, zelfs niet,

befmet wordende door Olie. Men maakt

van de Zyde, welke deeze Wormen fpinnen,

Snaaren tot Mufiektuigen , die fterk en helder

klinkende zyn.

De tamme Zydewormen kan men in drieder- Verfchii

ley Soorten onderfcheiden , naamelyk de ge-
^^ ^

^

meenen, welke geeleZyde fpinnen: deSpaan-

fchen, welke gemarmerd zyn, met bruine en

witte Vlakken over 't geheele Lyf , en Zyde

uitleveren van verfcheiderley Kleuren, naame*

lykGeele, Oranje ^ Ifabel-en Vleefchkleurige ,•

ook Celadon en Zwvivelgeele. Die zodanige

Rupfen hebben fcheiden de Tonnetjes, welke

men in 't Franfch Cocons noemt, niet van ei-

kanderen, maar hafpelen de Zyde ondereen,

als wanneer zy altemaal uit den geelen zien.

Onder deeze laatften vindt men 'er zelfs, die

geheel witte Zyde fpinnen , en deeze zyu

veel blanker , krygende ook, op het laatil,

een zeer heldere, levendige, witte Kleur; daar

it DïiL» XI. STUK* M m da
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y de anderen, in tegendeel, geel worden. Het
Afdiiiel. heeft den Schepper behaagd , deeze Rupfen

jjqqp-jj.' ook daar in een fchooner aanzien te geeven,

STUK. dat haar laatfte Ring, digtft aan den Kop, zig
2>^eB>em.g^lyj^

een Leeuwenhoofd vertoont (^J.

De Heer Saüvages > te Montpellier , maakt,

in zyn Berigc over de Opkweeking der Zyde-

wormen, gewag van vyfderley Soorten, De
eerilea zyn wit; haare Pooten worden, na

de vierde Vervelling, rood, en zy maaken een

rood Spinzel De tweede Soort onderfcheidt

zig door witte Pooten, na de vierde Vervel-

ling, en maakt een Spinzel van even die zelf-

de Kleur» De derde bemint de zwartvlakkige

Moerbezie-bladen : zy is teerder en maaki een

roodagtig Spinzel , of ook een wit , dat naar

het Hemelfch-blaauwe trekt. De vierde Soort

is Papegaay-groen, maakende een geel en ruig

Spinzel. De vyfde is nog niet genoegzaam

v/aargenomen, doch men weet, dat zy een

fchoon Celadon-groen Spiozel vervaardigt^

5, Met regt merkt die' Auiheur deeze VVaar-

„ neeming voor iets byzonders aan, zegt Roe-

3, sEL ; want hoe veel ik ook over de 2yde-

wormen heb gelezen , kan ik my doch niet

te binnen brengen , dat ergens van roode of

5, groene Zyde wordt gewag gemaakt".

Gebruik Boven en behalve het menigvuldige gebruik

derzyde*
^^^ ^yde tot het weeven van Stoffen, Zak-

doe-

(*) SiQ\h9lms, ycrhAndelingcn, VII. B?.nd, p. 270*

35
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doeken. Linten en allerley Gewaaden^ die of y.

geheel uitZyde beftaan, en deswegen oudcydsArDEEL.

Hplofericea genoemd werden , of met Goud en ^^^^^^1

Zilver doorweven worden, of met Katoen en stuk.

wat dies meer is gemengd: heeft de Zyde ook^^"^'^''""*

in de Geneeskonft haare nattigheid gehad.

Door Deftillatie in een Retort of Kromhals,

levert dezelve een Vlug Zout uit, dat men

met een weinig Lavendel^Olie en Wyngeefl:

nogmaals overhaalt, en 'er dus een Vogt van

krygt, het welke^ toen het een geheim was,

een groot gerugt maakte onder den naam van

Engelfcbe Dnippeleru Doktor Goddard kreeg,

wegens de uitvinding en Ontdekking van dit

Middel ^ een groote Belooning van Koning

K A R E L den II. : doch naderhand is be»

vonden , dat de GeeU: en het Vlugge Zout

van, Hertshoon, met Barnfteen of Bevergeil

gemengd , van immer zo goede uitwerking

zyn 5 en vervolgens heeft men van Spinrag

een Geneesmiddel gemaakt van niet minder

kragc , onder den naam van Druppelen van-

Montpellier {f^y Ook wordt de ruuwe Zyde.,

Karmozyn rood gevcrwd zynde, als een be-

proefd Middel om de overmaatige vloeijing

der Stonden te beteugelen ^ aangepreezen (t)> ..

(19) Nagt»

f*) Les Goiït?cs fjf^ Montpellier, Hlfl. ds V^okL ik$

S(kri?es de M&mpelurr. Tom, I* Anno ïyóó. p, 145»

ff) Ephent^ JtU/nr^ iu.';t'jfyt^ Dccui'. lU» Ailfl. IX, pag\ i\%^

1. D-fcKL. XL 'SVMi.. ' M m 2
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y (ip) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten , die

Afdeel.
. geen Zuiger vertoont ('f) ^ hebbende de IFiC'

Hoofd- ^^^^ agterfle wor en geelagtig^ met ander-

STUK. halven graaiiwen Band , van onderen één.

Ring- Het Masker van deeze is, onder den naam van
"^"P** Ring ofRingel-Rups , zeer bekend , en heeft dien

naam daar van, dat de Kapellen de Eytjes aan

Ringen leggen om de Takjes der Boomen, al-

waar men dan dikwils in de Winter, als de

Bladen weg zyn , deeze Eijerneften vindt*

LiNNiEUs heeft den Latynfchen bynaam ont-

leend van MoüFFETUs , die dergelyke Rupfen

alleenlyk dus noemde, om dat hy dezelven uit

Normandle hadt gekreegen. Reaumür zegt,

dat men 'er, in Vrankryk, den naam aan geeft

^ ihrée van Livrey- Rups ^; om reden dat zy breede

ftreepen overlangs heeft, blaauw en geel, die

haar als een gegalonneerd Kleed geeven. Dus

noemt men ze in Engeland ook the Lackey^

Moth. GoEDAART mörkt aan, dat deeze Rups,

gelyk die van de Rietvink, de eigenfchap heeft

van zeer dorftig te zyn ; weshalve hy haarNat-

nens

(19) Papilio Bomhjx elinguis, Alis r«verfis fiavefccntibus

:

Fafcia grifea fesquialtcra 5 fubtus unica» Goed, Inf, L T* 10^

Alb* ƒ»/: 19. f. 17* LIST. Goed, T. 89. FRiSCH. Inf, I. T.

a. BLANK InP 48. T. 8. f*
J. M. REAUM. /»/» 2* T* 4» f*

i-ii. RAj. inf, I. Noa. PhaK a, T. ó. MER* Ew. I. T,

SS* WILK pap. 21. T. 3* a, 10*

Cl) Dus verander ik iliansdeze uitdrukking, bedenkende,

dat dezeWe miffchien te fterk , ten miiyftca ftcrkcr ware %

dan die, welke Linn^us gebiuikt^
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neus hadt genoemd, als geduurig met denAPDEEU
Kop in 't Water zynde : 't welk evenwel, omXLIII.

dat zy dikwils zo menigvuldig in Tuinen en g^^K.

Boomgaarden , ver van 'c Water ;> leeven^wat'^'"^"^'*-?'*

vreemd voorkomt. /

Gaarn onthoudt zig de Ring-Rups op Appe-

len , Peeren , en andere Vrugtboomen , doen-

de die, wegens de menigvuldigheid , veel na-

deel. Zy eet evenwel ook^ des noods , OU
men of Ypen, Wilgen, ja veelerley Kruiden

,

om wier Takjes of Steelen men ook wel haare

Ringetjes vindt , die van maakzel niet onaar-

tig zyn. Zy zitten als Brafeletten om de Ar-

men, en gelyken veel naar die, welke van

Kraaltjes zyn gemaakt, leder Ringetje beflaat

uit^certien , vyfden , tot zeventien ryën Eitjes,

die geen volkomen Cirkels , maar een Slange-»

trek of Krul om het Takje maaken; zynde 'er

dikwils van tweehonderd tot driehonderd vyf*

tig in vervat 5 volgens de Waarneemingen vaa

Reaümur.
Wat de huishouding van deeze Rups aan-

gaat , zullen wy F R I s c H hoeren ^ die ook aaa«

merkt 5 dat zy met het Voorlyf dikwils aan bei- "^

dezydenflaan; zo 't fchynt^ om de anderea

van zig af te houden. Hun leeftyd , zegt hy , is

in Meyof juny. Diestyds vreeten zy zig groot,

en gaan vervolgens van den Boomaf,fpinnende

zig in de een of andere hoek, of aan een Steel-

tje Gras, eenwitEyvormig Tonnetje, meteen

h DjtiL. xu STUK* Mms duo
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V. dun geweefzel daar buitenom, als datderZv-

XLIIL
' devvormen. Als men 't zelve aanraakt ofdrukt,

Hoofd- ftaift 'er een Meelagtige StofFe uit. In om en
* by de veertien Dagen komt de Uil te voor-

PL. xcii, fchyn 5 die bruingeel is van Kleur, met wat

bruiner dwarsftreep. Derzelver Afbeelding in

Fig. I. ftrekt tot één Voorbeeld der Kapellen,

die de agterlle VVieken fomtyds voor uit ftee«

kende, of de Wieken agterfte voor hebben.

LiNN.^us merkt thans (*) aan, dat *er vaa

deeze ' Kapellen twee Verfchsidenheden zyn,

beiden van de zelfde Soort; ,, gelyk, zegt hy,

,5 aan de genen, die de Verandering onderzogt

,5 hebben; de Geer, Screberüs en myn

,, Zoon , is gebleeken. De eerde heefc de

„ Wieken graauw , met twee fchuine geele

„ Banden: de andere heeft de Wieken geel,

,5 met een breeden graauwagtigen Band in 'c

5, midden , en een anderen fmallen by 't Ge-

3, wricht, en voor den agterflenrand". Dee-

ze laatfte behoort tot de volgende Soort.

^^^ (<2o) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten ^rff^

Ca(hÉnBs,
g^^;2 Ziiigev vevtoont , hebbende de Wieken

melk- agterfte voor en graauw , met tivee bleeke

Rupl Streepen^ van onderen ééneé

Tot

() F4utt, Suec, Ed, II. P. 291^

(20) PhaUna Bombjx elinguls , Alis reverfis grifcis, Stri-

gisduabuspaliidis; fubtus unica. p4««* Snee, 831. FRISCH. Inf.

X. T. 8* ROES* l»r. IV* T. 14. De Geer Inf, U T. lU
J. 4 - ö*
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Tot deze Soort wordt die Rups t'huis gebragt^ V.

welke DE Geer 5 in Sweeden, zo overvloedig ^^^^l^'

gevonden hadc op een Soort van Oijevaars-Bek.HooFD-

welke zeer gemeen is in de Laplandfche Bos^ ^i^g.^ups.

fchen 5 als ook in de Wilderniflen en op de

Steenagcige Velden van Sweeden (*). Zy zyn,

zegt hy , twee Duimen lang en omtrent een

vierde Duims dik: haar Kop is dof zwart, het

Lyf helder blaauw van Goudkleur , met don-

ker geele en zwarte Streepen. In eigenfchap-

pen kwamen zy grootelyks met de voorgemel-

de Ring-Rupfen overeen ; weshalven die Heer

'er den naam aan gaf van Livrée des Prez of Li-

vrey-Rups der Velden, zeggende dat zy ook

veele andere Kruiden , die in de Weiden groei*

jen, geïyk de Geitenbaard en dergelyken, af-

knaagt. Ltnn^üs zegt (f) dat zy zig onthoudt

op de Veilgen ^ het Muizen-Oor, Jacéa,Sinauw

en Wolfsmelk , eetende dus veelerlei Kruiden,

en onder een foort van Tent v^oonende^ welke

zy dikwils vernieuwen en verplaatzen. De Ka-

pel , hoewel in Kleur verfchillende , komt in

het leggen der Eytjes, ringswyze,om de Tak-

jes of Steelen 5 met de gewoone Ring -Rups

overeen ; ja wordt door hem naderhand flegts

voor

f*) Geranium pcdanGulis bifloris, folils peltatis multiii-

dis » caule ere^to. Flor, Lapp^ c.66, Fiêv^ Suec, 572. Horf*

Cliff* 344. ROYEN lugd, Bdt 351. Geranium üawaclüoicies

folio Aconin* Bauh* Pin, 3I7»

(t) ^yl^^^^^' Ed. X. p. 500.

I. DEEt* XI. STUK, Mm 4
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V. voor eene Verfcheidenheid daarvan aange-

f-f- merkt et).

Hoofd- De Wolfsmelk Ring-Rups evenwel, v^elke
^^^^* onze Autheur, zo wel als die, tot deeze Soort

Scholen- heeft t'hiiis gebragt, fchynt my merkelyk daar
^^^^^ van te verfchillen. Terwyl, naamelyk, de ge-

woone Ring-Rups maar weinig ruig is enmeelt

onaanzicnlyk^kan decze metregt ruig en niet-

temin zeerfchoon genoemd worden.. Weini-

ge ruige Rupfen hebben dit Voorregt. ,, Haar

,, Kop, zegt FRisCH^is bleekbleu-mourant, de

5, Rugftreepwit, met tweeOrleaangeele Stree-

„ pen , die Fluweelzwart doorwerkt zyn , en

,5 een zwarte Stip op ieder Ring, De derde

3, Streep is bleek en bleu-mourant, met lang-

„ werpige, zwarte Vlakken, en daar tegenaan

5, legt een Oranjekleurige Linie. De zydea

,, van het Lyf zyn bleek bleu-mourant , en aan

^, dezelven beginnen de lange vaale Haairen

„ van de Rups , die, voor 't overige, van bo-

5, ven ^ met kort blaauwagtig Haair bezet

i«5"

Als het heet Weder is, voegt hy 'er by,

kruipen deeze Rupfen altoos op de Aarde in

het Gras , en flaan met het voorde van haar

Lyf naar beide zyden , om zig te verkoelen

:

gelyk de Ring-Rupfen dit gewoon zyn te doen.

Zy befpinnen zig aan de Gras-Steclen, in wit*

te>
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te , langwerpige , Tonnetjes
, gelykerwys de y^

Zydewormen. De Kapel, die uic de PopAfdeel,

voortkomt, is bruinrood, met witagtig geeleHooFD-*

dwars-Streepen over de Wieken. Roesel, stük.

die ze van Frankfort hadt bekomen, geeft *er

de Afbeelding van»

?*-
(21) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten > xxi,

die geen Zuiger vertoont^ de Wieken agtev ^neT

fte ijoorj grys met bmin gegolfd heeft enge^
^onax^f*

vlakt.

De thans befchreevene Ring-Rupfen bemin-

nen wel de Gezelligheid en houden zig by el-

kander 5 doch het is niet in zodanig een ge-

regelde orde, dat zy voortgaan of by deBoo-

men op en af marscheeren , als de Heer R e A u-

MUR toefchryfc aan die Rupfen , welke hy

deswegen Procesfionarisfen noemt. Ik heb reeds

daar van gewag gemaakt '\^Qn het verwondert j. i^\^^^

my zo zeer niet, dat Linnjeus deeze Soort 32^

niet gezien heeft, als dat zy ook door Geof-

FROY, thans, onder de Infekten omüreeksPa-

rys, niet in 't byzonder is waargenomen; daar

Reaümürzo omftandig van dezelve fpreekt.

Zie hier hoe hy de Rups befchryve.

;,, Zy is in de Klaffe der Rupfen met zeftienDc Wöjmïi^

„ Poo-

(21) PhdUrtd Soml^yx clinguis', Alis rcvcrfis? canis fufco

«ndulads, maculatisque* Reaum» Inf^ lU T» iw

I. DWL, Xh Stuk, M m 5
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v; ,, Pooten, die de Vliezigen met haive kroonen
Afdfeu,, van Haakjes hebben, van middelbaare groot-

HooFD- '> ^^* Wanneer zy de Vervelling heeft on-

€TUK. „ dergaan , is de nieuwe Huid byna zwartbruin

Z%T )>? op de Rug, aan de Zyden en onder aan den

55 J^uik wicagtig. Zy is beladen met zeer wit'

^, te en zeer lange Haairtjes , wier langte^ of

3> hoogte liever ^ byna gelyk is aan de langte

-,, van het geheele Lighaanijwaar op zyLood-

„ regt zig verheffen tot eenigen affland van

3, het bovenfte end , het welk aldaar Haaks-

5, wyze omgeboogen is ; zig vervolgens weder

j, opregtende. Deeze Haairtjes , en de Huid

3, van de Rups, verouderende, worden rood,

„ zo dac zy, tegen de Verandering, byna ge-

„ heel ros is. Aan dunne Kwartjes zyn de

„Haairtjes geplaatft, waar van men drie heeft

53 op ieder Ring , boven de lyn der Lugcftip-

5, pen, wederzyds , en twee onder dezelve;

5, dat is in 't geheel tien. De Haairtjes van

„ ieder Kwaftje komen voort uit een klein taa-

,, melyk rond knobbeltje , feuillemort van

„ Kleur. Vyfof zes groote Haairen, en om-

55 trent agt of tien, die naauwlyks half of een

„ derde zo lang zyn ^ maaken een Kwaftje

„ uit".

Nog jong zynde onthouden zig deeze Rup-

fen, (zo hy vervolgens aanmerkt) op byzon-

dere plaatfen van den Eikeboom , waar zy ge-

booren zyn , onder zekere Webbetjes 5 maar

on-



pE Nagt-Kapellen. 555

ongevaar twee derden hebbende van haare V.

grootte, dat is tegen net begin van j^it^y>ïï^^^'XLIII.

ken zy met elkander een beftendige Woon- Hoofd.

plaats 5 in welke zy doorgaans den geheelen procesfi»\

Dag blyven , en niet dan 's avonds daar uit ''^"'*

komen , om haaren Maaltyd te doen op hec

Loof. Deze Netten zyn dikwils tegen de

Stammen der Eiken, fomtyds ook tegen dikke

Takken aangevoegd , maakende aldaar ze[^:ere

Bulten of Knobbels , die veel gelyken naar

de Kwallen 5 welke veel aan deeze Boomen

zyn y en dus niet gemakkelyk te vinden. Men
vindt 'er , fomtyds , van meer dan een Voet

lang, een half Voet breed en een Handbreed

dik. Haar Wanden beftaan uit verfcheide laa-

gen van Webben j doorinengd met Uitwerpfê-

len en Afwerpfelen der Rupfen : dus dikker,

naar maate die langer daar in gehuisveft heb-

ben. Men vindtze meelt op groote Eikeboo^

men , die aan den zoom der BoiTchen ftaan;

niet in 't midden. De Heer Reaümür nam
zulks in 't Bois de Fïncennes ^ de Boulogne waar,

en men zegt my, dat deeze Netten op de Ve-

luw ook wel gevonden worden.

Het aartigfte, dat deeze Rupfen hebben, is Haar

haar zonderling geregelde Gang, die 'er den
^^"^*

naam van Procesfionariffen aan heeft doen gee-

ven. Gemelde Heer
i een Eiken - Tak , met

deeze Rupfen bedekt, in zyn Kamer hebbende
doen brengen, bevondt hy, dat zy , toen de
Bladen verdord waren of te hard geworden,

I. Deel, XI. Stuk* ^ig
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V^ zig op de loop begaven^ langs de Luiken van
-Afdeel. 2yne Glasraamen : eerft één voor één, agterel-

Hoofd- kander, op eene ry van wel twee Voeten lang;

STUK. dan twee aan twee , of by paaren ; vervolgens

mrii^ drie, vier, vyf enmeer, nevens elkander; tot

dat de geheele troep in beweeging was, en

dus vervolgden zy haaren Gang, op het gelei'

de en naar de rigting van de voorite, tot dat

zy een verfchen 1 ak vonden , dien men haar

aanboodc» Deeze manier van Marscheeren,

met eenige weinige veranderingen, ten opzigt

van het getal der genen , die op een zelfde

Linie waren 5 dat fomtyds vyftien ja twintig

was , doch altoos met eenen Hoofdman of

Gids voor uit ; duurde zo lang hy meefter bleef

van de Troep, die eindelyk, op zekere Nagt,

geheelenal het haazepad gekoozen hadt.

Wanneer deeze Rupfen in rufle zyn . nee-
De Pop- ^ j ^

pen-Koe- men zy ook zekere geregeldheden waar. De
Heer Reaümür vondcze, fomtyds 3 op 't mid-

den van den Dag tegen de Stammen of Tak-

ken aan 3 zonder eenige beweeging te maaken,

en fomtyds in verfcheide laagen 5 de een* op

de andere 5 als van gevlogten Werk. Zulk

cene Samenleeving beftaat gemeenlyk uit ver-

fcheide honderden van Rupfen , die altemaal

in een zelfde Neft ook de Verandering onder^

gaan , en aldaar tot Poppen worden 5 beftee-

dende al haare ruigte tot de famenftellinge

van de Tonnetjes , die met elkander groote

Jioekenmaaken^ welke 3 als de Kapellen daar

uit'
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uitgekomen zyn, eenigermaate naar Honigraa- y.

ten zweemen : want de plaatfing der Tonne -Afdeel,

tjes is niet minder geregeld , dan die derRup-jjooFo-

fen was geweeft. ïuflchen deeze Koeken en stuk.

de Wanden van het Neil , vindt men door*"^ «4r«.

gaans eene taamelyke dikke Laag van Vuilig-

heden , welke de Rupfen , voor dat zy aan

haar Tonnetjes arbeidden , hadden uitgewor-

pen.

3, In't Jaar 1731 ,
(zegt Reaümur, )bragt ik

,, verfcheide deezer Poppen*Koeken t'huis^daar

,5 de Kapellen uitkwamen in het midden van

,, Auguftus. Ik wift den juiften tyd niet, wan-

5, neer de Koeken geformeerd waren ^ of^ 't

„ geen de zelfde zaak is, wanneer de Rupfen

3, tot Poppen waren geworden ; maar dit weet

„ ik zeker, dat de Kapellen niet langer dan

55 eenMaandjenmüTchiennogzo lang niet, on»

5, der deeze laatfte gedaante gebleeven waren.

5, De laatfte Kapellen, die uitkwamen, kwa-

„ men niet meer dan vierentwintig uuren laa-

„ ter uit, dan de eerfte: zo dat alle de Kapel-

,5 len van ééa zodanig Neft, op eenen zelfden

„ Dag, byna, ter wereld komen (^).

5, Het Mannetje en Wyfje verfchillen niet

„ aan*

{*) ïk maak hier geen gewag van de zonderlinge Eigen-

fchap deezer Neftcn , in grootc Jeukt en Vuurigheid op het

Aangezigt en Handen te vcroorzaaken , wanneer men ze be-

handelt , aficheurt , of met een Rotting van de Boomen

flaat: om dat ik daar van ieeds,bladz. 102, 103 , oinilan*

yiiïg heb gefp roken*

I. Deel XI. Stük^
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V. 5^ merkelyk in grootte: haar Kleuren zyn na-

Afde£L.
^^ genoeg eveneens : het graauw en zwart zyn

Hoofd- j? <^P haare Wieken by Vlakken én Golven ge.

STUK. mengeld. Haar Kop en Voorlyf zyn kort

narif. „ ten opzigt van de langte: zy zien 'er kort

„ uit. Het zyn Nagt-Kapellen met de Wieken

5, Dakswyze ; van de Klaflfe der genen, wier

,, Sprieten gebaard zyn en die geen Zuiger

3, hebben. Veelen derzelven zy by my ge-

5, paard 5 en de Wyfjes begaven zig, kort na

„ de Paaring , aan 't Eijerleggen. Zy fchik-

35 ken die op lange hoopen, in twee bykans

;,, evenwydige lynen beflooten ; laatende tus-

„ fchen ieder Ky eenige Haairtjes , die deze!-

\j, ven beletten ann elkander ce raaken. Deeze

,, Haairtjes verheffen zig boven de Eijeren^

3, doch bedekken dezelven niet dan onvolko^

,5 men. De Eytjes gelyken naar kleine Ton-

3, netjes : ik wil zeggen, dat haar enden plat

3, zyn en het midden een weinig uitgezet'':

en dusverfchillen zy vry veel van de Eytjes der

Ring-Rupfen , die meer naar Melk-Einmers
,

of naar een omgekeerde Kuip met een Dekzel,

gelyken.

^iit^c^^*
De Heer Geoffroy laat op de laatftge-

melde volgen een Kapel die hy het Kat-

üiltje (*} noemt , hetwelke zeer aartig is*

De

(*) La PhalcneChoiTCtte» Hift, des ïtjf: eny?* Paris, ^* ii5#

B.OES. Inf IV, T, 21. ƒ. a. b, c, d*



DE N A G T-K A P E L L E N, 559

De Sprieten zyn zwart en wel gekamd* Het ^
Lyf is insgelyks zwart met een weinig geel.AFDEEL.

De voorfte Wieken zyn geelagtig graauw^met^^^^^-^'

zeven of agtzwarteScreepen/Jigc tegen elkander stuk.

aan. Naar het end toe kromt zig een gedeel ''^'
^^'^''*

pj-. xcïi
te van deeze Streepen, en formeert een Half- Ffg, 2.

*

maantje. De agterfte Wieken zyn fchoon geel,

aan den buitenkant, en om laag met een bree-

den zwarten Zoom 5 aan welken een klein geel

Bandje volgt , dat de Wiek bepaalt. Boven-

dien is , op 't midden van de Wiek, een foort

van zwart Maantje. Het Kapelletje heeft, (til

izittende, de Wieken om hec Lyf gerold , by-

na als de Motten. Het komt voort van

eene Rups^ die een weinig Haairig is, zwart

van Kleur, mee een breeden geelen Bandover-

langs en eenige geele Haairtjes op het Lyf ver-

fpreid,

P L U I M S P R I E T E N.

pDgetongde , met de Wieken neerge-

drukt j- de Rug effen, niet gekamd.

(a23 Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten, xxrr.

^"^^ De Beer*

(2^5 PhaUna Somhyx cVingah , Alis deflexis fufcis riviiüs

albis ; inferioïibus purpureis nigro pundaris. faufi» Suec, 820»

MEK.. £«^" I. t* 5. & i6o» MoUFF, inf, 93. f. üipiem^

ALB. laf T. 20. f* C. D. ALDR. inf, 246. t II, l«»

FRïSCH Irf. II, t. 9. (SOKD* /»/: I. T, 17* REAtJM. Inf

|, T. S6* i\ ü, 7* -LiSl\ Cr,cd, f» 9»;. DE GeeU, /»?/? l. T, ï2.
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y^ die geen Zuiger 'üertoont , de JVieken af"

Afdeeu loopendey bruin met ijöitte Stroompjes heeft
^

liooFD-
^^ agterflen paarfch en zwart geftippeld.

STUK.
3fiu Weinige Menfchen , hoe onkundig ook inde

Natuurlyke Hiftorie, is een fooit van bruine,

ruige Rupfen onbekend, die^ als men ze aan-

raakt j zig rond maaken gelyk een Egeltje of

Stekelvarken , en eenigermaate haar Lyf op

dergelyke manier , tegen de aanranding van

buiten, verdedigen. Immers, 't is een beken-

de zaak^ dat de Hoenders en ander Gevogelte,

dienaar fommige gladde Rupfen zo gretig zyn,

deeze ongemoeid laaten : het v^elk fommigen

heeft doen denken, dat zy Venynig waren; te

meer, om dat zy, op*t aanraaken,in de Han-

den dikwils Jeukt en Vuurigheid verwekken :

doch dit zaU buiten twyfFel, toe te fchryven

zyn aan de puntjes van het Haair deezer Rup-

fen, die in de Huid booren. Onder de Tuin-

lieden en 't Landvolk, op veele plaatfen in 'ü

Brandenburgfche , noemt menze, deswegen,

Htmdefpor , zegt Frisch. Blankaart
heeft 'er eerft den naam aan gegeven van de

Beer^Rups^en wy noemenze veelal de Beer , ge-

lyk Reaumur haar getyteld hadt la Cbenille

Herisfonne of la Mark. Sommigen , die aaa

dergelyke gevlakte Nagt-Kapellen, ia 't Franfch,

den

f. 8 , 9» Blank, Inf. T. 9» A. C* Roes» Inf I. tJoSt^

Phal U, T. I. RAJ» /»/ 15 1. n» 3» iSz* n, ? WlLK, Pap^

x8. T, 5. a I,
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den naam van Ecaüles of Schildpad-Uilen gee- V.

ven , noemen deeze VEcaillc Martre oii heris* XLIIL
fonne. In 't Engelfch geefc men 'er den naam Hoofd-

aan van tbe great Tyger-Moth , dat is de groote ^^

*

Luipaard*UiI.

Reaümür heeft deeze genoemd VReris- Haare

fonne cfOrmey als zig veel op de Olme of Ype- ichiiiig^

boomen onthoudende, Goedaart merkt ^^^^ •

aan , dat zy gaarne Slaa eet, Zy vreet allerley

Groente op de Aarde, zegt F ris en, daarzy

zig raeeft onthoudt, zelden op de Boomen;

hoewel zy ook het Loof der Vrugtboomen

kan eeten. Zy woont op de Slaa, en veelerley

Moeskruiden, zegt Linn^eüs, eetendebyna

alles. RoESEL hadt geen. Soort van Rupfeii

ontmoet, die zo veelerley Gewasfen vraten als

deeze 5 zo dat men ze, met regt, de Onver-

fehillige Rups mogt noemen. Dit blykt nog
te meer ^ dewyl Doftor SeopoLi haar, in

Karniolie ^ op de Klaver; en de Heer de
Geer, in bweeden , in de Maand Mey, in

groote veelheid op de Brandenetelen gevon-

den hadt, waar van zy de Bladen zeer gretig

aten: want zy zyn 9 zo hy getuigt, zeer gul-

zig : aazende ook wel op de Patich, Zuuringi

Sinauw , en ik weet niet welke Kruiden al

meer: ja zelfs, by gebrek van Groente, op de

Wormen van Boor - Wespen. Blank aart
heeft opgemerkt, dat zy de Poppen van haars

I
gelykcn eetcn , als men ze geen Voedzel geeft.

! DEEL xr, STUK» N n Hoe



502 Beschryving vai^

yf
Hoe moeielyk het zy^ een regte Afbeelding

Afdeel. te geeven van deeze Beer-Rups^ blykt uit de

Hoofd- ongemeene gebrekkelykheid van die der Ou-
STUK. den. By R e a um u r , evenwel , is haare Ge-
^^'^' ftalte , zo 't my voorkomt , taamelyk getrof-

fen; zo wel als by de Geer. Haar langteis

ongevaar anderhalf Duim : het geheele Lyf,de

Kop en Pooten^ zyn Fluweelagtig zwart 3 en

het Haair ziet uit den roflen , waar de witte

Lugtftippen doorblinken. De Haairtjes ftaan

ook by Kwaüjes of Knobbeltjes , die zy 'er

twaalf en meer op ieder Ring hebben. Door

*t Mikroskoop gezien , vertoonen zy zig aan

de kanten met Doorntjes bezet. Men vindt

*er onder van meer dan een half Duim lang.

Levens- Deezc Rupfcn hebben de eiffenfchap van
manier*

*^

.

zeer fnel te loopen ^ en laaten zig, als zy eeni-

ge beweeging omtrent de Kruiden verneemen,

waar op zy zig bevinden ^, aanftonds op den

Grond vallen. Zy zyn van de eerften, die

men in 't Voorjaar buiten ontmoet: om datzy

als Rupfen overwinteren, en fchoon zy dan reeds

een taamelyke grootte hebben, eeten zy nog

een poos, fpinnende zig niet dan des Zomers

in, 't zy op den Grond of in den een of ande-

ren hoek. Haar Spinzcl is dubbeld , en van

buiten zyn daar haar Haairtjes ook in geweven;

des hetzelve zig Afchgraauw vertoont» D e

Geer twyfelde in 't eerft, of deeze Rupfen

zig wel het Haair afbyten, gelyk Reaumur
waar-
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waargenomen hadc f; doch naderhand wierdt V.

hy daar van verzekerd. Hy zag dateene Beer- XLIII.*

Rups, die onder zyn oog aan een Spinzelar-HooFo-

beidde , den Kop agterwaards op het Lyf bragt ^^™f

•

en zig eenige Haairtjes uitrukte , anderen
^^'-^il^^^g

beet, om die tegen de Wanden van het Ton-

netje aan te voegen. Ook was een zodanige

Rups, wier Spinzel hy opende voor dat zy in

een Pop veranderd ware^ byna geheel van

Haair ontbloot.

55 Wy moeten, zegt hy,zo het doenlykisj

55 de reden uitvopfchen, waarom myne eerfte

,^ Rupfen zig de Haairen geheel van 't Lyf

h plukten 5 zonder die af te foyden. In het

,5 Suikerglas , daar ikze opvoedde , was een

,j groote veelheid van haare Exkrementen 5 die

,, ik verzuimd had weg te neemen, en welke

55 week en vogtig waren, Zy fponned haar

5, Tonnetjes op die hoop Vuiligheden , welke

^, geduurig uitwaafemden in het Glas. Is 'er

,5 geen reden om te denken, dat deeze vog*

„ tige Dampen de Huid der Rupfen hebben

,^ week gemaakt ^ en daar door de Haairtjes

„ ioffer zyn geworden dan natuurlyk ? De
^, Rups heeft dezelven dan niet kunnen vat-

5, ten, om dezelven af te fnyden , zonder die

,, tevens uit te rukken ; dewyl zy zo los za-

5, ten in de Huid. Het geen deeze verklaa-

5, ring fchynt te beveiligen is^ dac zodanige

^, Rupfen , die in 't drooge gearbeid hebben

j. Deel XU Stuk» N Q 2 eii

/
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V^ 55 en in fchoon gemaakte Glazen, zig altoos

Afdeel.
^^ de Haairen , zonder die uit te plukken , heb-

HooFD-' ^^ ^^^ afgefneeden.

STUK* In het voord van Juny veranderden de mee-

Verarde-
^^^ ^^"^^ Rupfen in Poppen, die glinfterende

mg. zwart zyn, en dik naar de langte, aan 't end

met een bondeltjc bruine Haakjes, daar door*

gaans de Huid van de Rups aan zitten blyft*

Wa verloop van zeventien of agttien Dagen

kwamen reeds de Kapellen uit, die van de

fchoonften zyn onder de Nagt* Kapellen van

Europa* De meefte Waarneemers merken

aan, dat de voorde Wieken Koffykleurig zyn,

met witte Vlakken en Streepen,- de agterfte

Wieken rood, met zwarte Vlakken. By ons

zyn deeze laatfle , zekerlyk , veeleer hoog

Menie-rood, dan paarfch of Purperkleur. De

agterfte V^ieken zyn, van onderen, geelagtig

rood, geel, ja in fommigcn witagtig, met

bruine Vlakken, zegt de Heer be Geer; die,

zo wel als Doktor S co poli, waargenomen

heeft, dat deeze Kapel een Tongetje of Zui-

ger heeft , doch zo kort en fyn , dat mea

ze daarom niet van de Ongetongde behoeft af

te zonderen , veel minder tot de Krultongige

betrekken mag, gelyk de laatftgenoemde heeft

gedaan (*}•

(as) Nagt-

(*) Entcmoh iarmd, p^ soi» Lingua alba , biseta, Pal»

pis vix loiigior^
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(23) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten, V.

die geen Zuiger vertoont ^ en de Wieken af- xLIIl'*

kopende zwart , met roodagtige Stroom- Uooyd-

pjes ; de agterjlen rood en Z'wart geftip'^
stuïc.

peld heeft. ^l^^'
DeMaagd*

Deeze, die zig in 't Kabinet van de Konin-

gin van Sweeden bevondc , was uit Pcnfylva*

nie afkomflig. Zy heeft: de Sprieten in de

Mannetjes naauwlyk gebaard ^ en byna Borftel-

agtig^ evenwel nog Bcrftelagtiger in de Wyf-

Jes.

(24) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten, xxiv.

die geen Zuiger vertoont^ en de Wielden af- vcKoom-

hopende , zwart ^ met agt witagtige j^j^, xciu

Vlakken ; de agterflen Oranjekleurig y
^*^' ^'

zwart gevlakt heeft.

Op ver naa zoo Haairig niet als de Beer , is

de Rups van deeze fierlyke Kapel. Zy heeft

nogtans het Lyf, dat ook dof zwart is, zeer

digt bezet met Kwaftjes of Penfeeltjes
, die

ros zyn^ doch zeer kort. De Kop en Pooten

zyn rood. Zy krullen zig , als men ze aan-

raakt,

(23) VhaUnn Bomhjx elihguis , Alis deflexis atris , rivulis

rubicundis ; infeüoribus xubris , xiigro puniaatis, M* £ U*

£yji. 2i^. X.

(24) PhMana Bombyx elinguis, Alis deficxis atris , maculis

o6to albidis, inferioribus fulvis nigro macularis* MER» £«r,

I, T. 6. REAUM» Inf. K T. 31* C 4 6» AlR. Inf, t. 21*

WiLK* Pap* 18* T. 3* a» z, FiuscH Inf, X» T» 2,

I. Deel* XI* Stuk* N n 3
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V* raakt, ook om, gelyk de gemelde. Linn^us

^XUIL ^^S^' ^^^ ^y ^^S ^P ^^ Olmen, Brandenetelcn

Hoofd- en het Mum', onthouden. Keaumür hadc

^m^uk '^^ opgevoed met de Bladen van Ypeboomeii.

Sommigen waren, by hem, in 't midden, an-

deren tegen 't end van Mey, in Poppen ver-

anderd p en de eerfte Kapellen kwamen in 't

laatft van Juny uit. Gegffroy geeft her den

naam van rEcaille marbrée ^ of gemarmerd

Schildpad y en merkt aan, dat men ^er eene

Verfcheidenheid van vindt^ die de agterfte

Wieken hoogrood heeft. Ook is 'er fomtyds

een aanmerkelyk verfchilin de Vlakken op de

voorften. Ik zie niet, waar onze Autheur van

dit Kapelletje gezegd heeft , dat hetzelve zwar-

te Vlakken heeft , met witte i3anden: daar hec

tegendeel zelfs uit zyne aanhaaling blykt (*)-

WiLKEs hadt deeze genoemd the Creamfpot pf

Roomvlakkige Tyger-Motb,

XXV. C^5^ Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten^

pianiagi'
, dl 6 ge671 ZuigeT veTtoont ^ en de Wieken af'

De Spaan- löopende ^ z'xart ^ met geele Stroompjes heeft

^

pl "xcn. d^ agterfien rood en zwart gevlakt.

Geoffroy en Doktor Scopoli, beiden
,

merken ieder op zig zelf aan , dat deeze JMagt-

Ka-

(*) Hifl^ Aes Inr, e»v. Par'ts^ ToM. lU pag^ loö, 107*

C25) Phédaena B&mbyx elinguis , Alis deflexis atris rivulis

flavis; inferioribus mbris nigro maculatis^ f4«», «Saff, 821»

WiLK» Paj% 24. t* 3. a 13. ^^ GsiU 273.
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Kapel geen gepluimde Sprieten heeft C*). y,

„ Zy onthoudt zig op de Weegbree en Hya- Afdeeu

„ cinth, zegt Linn^üs, en in de Sexe is een jjqqj,jjJ

„ verfchil van Kleur : het Mannetje Oranje stuk.

„ zynde , is het Wyfje hoogrood.'' De Rups spaanjehe

is ruig 5 zwart met een roflen Kop. Na- .

derhand fchryft hy haar de Olmeboomen tot

een woonplaats toe ^ en verwart deeze Soort

met de voorgaande, die men niet in Sweedea

gevonden hadt (f). Voorheen was ;zy ^ van

hem^geplaaift op de kleine Brandenetebn (§).

In onze Beuken -Bosfchen is dit Kapelletje

niet zeldzaam , zegt Dokter Scopoli -, omtrent

de Hondsdagen, zittende gaarn op de Bloe.

men van het Eoelkenskruid. De voorfte

Wieken zyn bruin , met ecnig donker groen

daar door blinkende; aan den onderden rand

met een Streep en een gevorlaen Band, dienaar

een Y gelykt, van Waschkleur: de agterften

Scharlakenrood ; van boven met vier, van on-

deren met ééne Vlak, die zwart zyn.

Wy hebben, in Fig. 3 en 4, op Pl. XCH.
de Afbeeldingen gegeven van deeze twee fchoo-

ne Duicfche Nagt-Kapellen ^ welken Roe*
SEL in.zyn Vierde Deel, PL XXVIII. Fig,o.^% \

heeft gefchilderd: en waaromtrent hy aanmerkt,

hoe

(*) La Phalcne Chinéc* Hifl^ des Inf^ eny^ Paris TOM* II.

p. 145.

Ct) ^^**>^* Smc, Ed. II, p. 301.

, (§} Habitat in Urtica fóUis ovaübus. Fdm^ 5»w, Ed» ï *

p. 253.

! DEEL. XI. STUK, N n 4
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V. hoe 'er van dezelven voorkomen , die veel klei-

^XLlll"
^^^ ^^" ' ^^ ^^^ vermoeden is

, dat zy uit

Hoofd-* Beer-Rupfcn gefprooten waren.

BTUK.

^xxvr. Q26) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten ^

p'e isfon/ ^2> g^^/2 Zw/g^r vertoont ^ e7i de Wieken af'

hopende y "wit met zwart gegolfd ^ deSneed^

jes vm het L'jf Bloedrood beeft.

Volgens Wil K ES onthoudt deeze zig, in

Engeland, op de Wilgen, Eiken en Appelboo*

men , doch zy is niet gemeen. Zy wordt van

hem genoemd the Black Arcbes Moth. Doktor

ScoFOLi heeft haar , in Karniolie , op de Vrugt-

bpomen aangetroffen.Den loMey des Jaars r76o,

werdt van hem het Masker of de Rups, die

ruighaarig wit is en zwart gevlakt, op de

Schors van een Peereboom gevonden. Den

14 veranderde zy in een helder bruine Pop^

waar uit den 27 de Kapel te voorfchyn kwam^

die Eijeren legt, welke den Winter ovcr-

blyven.

XXVII, (27) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten;^

of^eWM ^^'^ S^^^^ Zidger vertoont; de Wieken af;

pei.

C26) PhaUnd Bomhjx elinguis, Alis defkxis albis atro-un-

datis , Abdominis inciduis Sanguincis. WiLK. -Prf/». ip»

T. 3. a 4'

(27) PhdUna Bomh^x elinguis » Alis defiexis ; mafculis

grifeo fiifcpque ncbulofis , albidis lituris nigris* Syfl, J^af, X*

MER. Eur^ I. T* 18. ROES* /«/I L Noö:. Phal. lU T* 3.

Frï scH /«/: I. p. 14. T. 3» WiLK, Pap* 2Qt T, 3f a 7.

R^AUM. /^y:u, T* I, U n-l4*
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hopende ; in het Mannetje graauw en y^

bniin ge'wolkt ; in het Wyfje witagtig-^^^^^U

vtet Z'warte fchrappen heeft* Hoofdt
STUK,

De groote verfchillendheid van Kleur der

Sexe heeft Linn^eus deezen bynaara doen

geeven aan de Kapel van de Grootkop der Ei-

ken , die egter ook op andere Boomen huis-

veft. Men vindtze, in de middelde en Ziiide*

lyke deelen vaq Europa^ op de I^inden en op

de Ooftboomcn. 5^ Mennoemtze eeneTuin-

,, en Bofch-Rups ^ zegt Frisch; om dat zy

53^
niet alleen alle Vragtboomen in de Tuineq

5, van Bladen berooft, maar oqk de Boflchen

,, niet verfchoont, inzonderheid de oude Ei-

5, ken , waarop menze alle jaaren vindt. In

3, dip Jaar 1720 hebben zodanige Rupfen d?

;,, dubbelde Laan van zwaare Lindenboomen^

^, die door de gantfche JSeuftadt hier te Ber-

j, lyn loopt, geheel kaal gemaakt, zo dat zy

5, weder nieuw Loof moeden fchieten% ik

heb het zelfde gezien aan geheeleBofchjesvan

Efken Hakhout , in 't midden van de Zomer.

RoESEL merkt aan , dat, wanneer het Weder

llegts voor 'c uitkomen deezcr Rupfen en voor

derzelver aangroey gunftig is; zy alleen in ftaac

zyn cene fchaarsheid en duurte der Boomvrug-
^

ten te veroorzaaken.

Decze Autheur geeft , aan gedagte Rups , ^^^

deswegenden naam van de Schadelyke, Groot- .^^^of-

koppige , Haairige^ brume ^ met roode en

1» DEEL* XI. STUK. Nd 5 blaau-



570 B E S C H R T V I N G VAK

V. blaauwe Knopjes: weshalve Frisch haar de

Afdeel. Bontknoppïge noemde. Niet onaartig hadc de

Hoofd-* Heer Reaumür dezelve getyceld Rups mee
STUK. Ooren ofGeoorde Rups f • om dat zy by den

1(5^7/'^ Kop V7ederzyds een Haairigen Knobbel heefc,

die zig byna als de Ooren van fommige Dieren

vertoonen. De grootte, egter van den Kop

t

die bykans zo dik of dikker is dan het Lyf

,

doet 'er ons, mee reden , den naam van Groo^-

kop aan toe-eigenen. Het is een taamelykgroo-

te en dikke Rups , die onder de zeer ruige

behoort 5 zwartagtig van Lyf, met drie fmal-

le geele Streepen overlangs, en daar tuflchen

op het Voorlyf tien hoogblaauwe, op het Ag-

terlyf twaalf roode Knopjes heeft , welke haar

ongemeen verfierei!. Voorts heeft zy, onder

de geele Zydftreepen, nog een ry bruingeele

Knopjes , zynde, zo wel als de anderen, be-

zet met lange zv/arte Haairen , die ftyf en

fcherp zyn , met een geel Dons , van kort

Haair , daar tufichen. De Kop en Pootenzyn

ook bruingeel

Deeze Rupfen leggen haare Eytjes niet aan

of op de Bladen, maar aan Schuttingen, Paa-

ien, of Stammen der Boomen. De jongen,

die in 'c Voorjaar uitkomen , verfpreiden zig

op het uitbottende Loof , en vercoonen z|g

dan geheel zwart. De alwyze Voorzienigheid

doet 'er zeer veelen, voor dat zy tot de twee-

de of derde Vervelling komen, door het ftee-

ken der Boor-Wespen , met Maden bezet raa-

kcn
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I^en en dus flerven» Die tot de vierde Vervel- y.

ling, en das tot volmaaktheid komen, fpin-AFDEEu

oen zig in^. tuffchen eenige Bladen 5 indien 'erj^^Q^jj'.

noa aan den Boom overgebleeven zyn , of an- stuk.

ders in het Gras ;
ja ook wel elders. De Pop,

die zwartagtig blaauw en vry groot is , hangt

aan het: agterlle in een zeer lugtigSpinzcl, waar

door heen men kan zien, hoe venvonderlyk ,

zy zig, op 'c minfte aanraaken, gelyk een Tol

fchynt rond te draaijen. Dit zal milTchien

tot haarebefchucting,voor den aanval vander^

gelyke Infekcen , (trekken. Het dimrc om-

trent een Maand eer de Kapellen uitkomen,

die men derhalve doorgaans eerft in de i-lerfll

ontmoet.

Ongemeen groot is het verfchil der Sexen verfchu

yan de.ezc Soort , niet alleen in Kleur, maar^^^ ^^^"^^^

ook in Grootte. Daar, naamelyk, het VVyfje

geheel geelagcig wit is, vertoont zig hecMan-

necje donkerbruin: doch beiden hebben zydie

gegolfde Streepen overdwars^ welken 'er Ge-

Oi^F?^oY den naam van Ie Zig7:ag aan hebben

doen geeven. Die Autheur fteit de langte op

een Duim ; maar het Wyfje is doorgaans groo-

ter^ het Mannetje kleiner, en ik vind dat die

verfchil wel zo veel bedraagt , dat men de

laagte en breedte als drie tot vier en dus den

Lighaamelyken Inhoud van het Wyfje ;, buiten

en behalve de dikte van haar Lyf, op meer dan

eens zo veel kan rekenen , als die van 't Man-

netje, WiLKEs noemt havar, mooglyk deswe-

u D£EL, XI. STUK,
^

gens



57fc Beschryving van

Y^ geus ythe Gipfey-Moth. Reaümur verwondert
Afdeel. zig en vraagt- tot welken dienft die zo sroote
XLIII»

«-»«=»> ö

Hoofd- Wieken aan deeze Wyfjes zyn gegeven, daar

STUK. zy van dezelve naauwlyks gebruik maaken:

want men zietze by dag nooit , en by nagt zeer

zeldzaam vliegen. Het kan zyn, om zig in het

vallen niet te befchadigen.

Tot veele keurige aanmerkingen, omtrent

de Paaring en Eijerlegging , hebben deeze Ka-

pellen gelegenheid bezorgd aan dien Heer:

weshalve wy ook de Afbeeldingen daarvan op

Vu LXXX VI, doch grootelyks verbeterd,

van hem ontleend hebben. Hetallervreemdfte

is , dat deeze Soort van Kapellen aanleiding

gegeven heeft om de Wereld te verbaazen

door een Monller , dat men Hermapbrodiet

noemt , welks Egtheid fommigen beweeren.

Men kan het Vertoog , dat de Heer Schaefper

dien aangaande in 'c licht gebragt heefc, na-

zien , om daar van , was 't mooglyk , over-

tuigd te worden.

zoge- Gemelde Paftoor, naamelyk, ontving, nu

Tv^e- ^^^^§^ Jaaren geleeden , van den Heer Dok-
ilagt-uiU tor Voet, te Dordrecht, de Afbeelding van

een zodanige Kapel , en heeft die uitge-

geven onder den naam van de wonderbaare

Eulen - Zmtter , of Tweefla gt-üil. De Doktor
' hadt dezelve , onder veele anderen , in den

Jaare 1756 geteeld uit gedagte fchadelyke

Boomrupfen , welken , volgens het faerigt van

den Pailoor , in ons Holland onder den naam

van
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van Plarupfen (mooglykwil hy zeggen Bladry V.

fen) bekend zouden zyn. De laatfte heeft eg- XLIIL
'

ter setwyfeld , of het wel een weezentlyke Hoofd-

Hermaphrodiet ware^, en van den Dokter 5 op Qroot(op^

zyne Vraag aangaande de tekenen van de in-

wendige deelen der Voortteeling5geen voldoe-

nend Antwoord bekomen. „ De Heer Voet^

5, fchryft hy , hadt zulks niet door een Ver-

5^ grootglas onderzogt, en verbeeldde zig^daü

„door defterke indrooging, thans, de Teel-

„ deelen onzigtbaar waren geworden: doch

„ uit de dunte van het Lyf aan de eene zyde>

5, en de dikte van hetzelve aan de andere zy-

5, de, oordeelden allen die de Kapel zagen,

5, dat de eene helft Mannelyk , de andere

„ Vrouwelyk ware'** Zelf merkt Schaef-
FER aan, dat de Wiek van die zyde , welke

men voor de Mannelyke aanziet
, gantfch de

Tekening niet heeft van de Wieken der Man*

netjes , en , om de waarheid te zeggen , ik

twyfel niet, of het zal een Wyfje zyn, dat,

door eenig toeval , aan de eene zyde meer

is uitgedroogd, dan aan de andere* Ook ver-

fchillen de Sprieten , zelfs in de Afbeelding,

niet genoegzaam, om de byzondere Sexen aati

te duiden (*)

(a8) Nagt-

{) Zlc SCHAKFFErS %Abhandlunien yon Infs8en , 2weytei:

Band* Het laatfte Vertoog^ Daar hy zeer omüandig van

deeze Rupfcn en deizclvcï Kapellen fpreekt,

h DEELt XI, STUK,
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V.
Afdeel.
XLIIL
Hoofd-
stuk,
XXVI!L

Chryforhosaè

Bafterd

Satyn
Kapel

C^8) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten^

die geen Zuiger vertoont y en de Wieken af-

hopende "witagttg^ het end van *t Agterhjf

geel gebaard beeft.

Frisch is zeer omflandig in de befchry-

ving van deeze Soort ; v/ier Masker hy de

bonte Winter -Rups tytelt, om dat dezelve in

Hokjes van Bladen gemaakt , die men , op

fommigepiaatfen van ons Land , Poppen noemt,

levendig overwintert. Roesel geefc 'er den

naam vao gezellige , roodhaairigc , fchadelyke

Boom-Rups aan, en merkt op, dat zy niet al-

leen de Boomen in de Tuinen , maar ook de

BofTchen , by wylen, kaal vreet; des Linn^eüs

'er de woonplaats op de Oofcboomen , Eiken

en Elzen , aan toefchryft. Merian heefc ze

op de Haagdoorn afgebeeld , welke zelden

vry is van deeze Infekten. De Rups is der-

halven zeer Gemeen , doch niet de geene^

daar Reaumur den naam aan geeft van k
Commune.

Het is een kleine Rups , die dikwils niet

meer dan een Duim lang gevonden wordt;

zwartagtig van grondkleur,met rood- of geel-

agti^

f28) PhaUna Bombyx elingiiiS, Alis deflexis albidis, Ab-

dominis spice barbato , luteo. RAj. Inf. 156. n. i; 15. Re»

AUM. Inf I. T* 22. MER» Eur, I. p» 8. T. 20. RoES. Jnf U
Noa. Phal. II. T. 22. FRISCH ƒ«/: III. p. 8. Pl. II. T. I.

WiLK* Pap. 28» T. 3. b. 3* Edw, ^>t 122. T. 122,
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agtig Haair, en cp de Rug twefe, roode Stree- V.

pen, die wederzyds een ry hebben van witte xLIIl.

Knobbeltjes of Haairborfteltjes : zo dat zy zigHooFD-

niet onaartig vertoont. Verfcheide derzel- ^ .^J^

ven maaken te zamen haare Tonnetjes of satyn.

Spinzels tuflchen cenige Bladen en daar ko*

men dan de Kapellen uit. Dit zyn een an-

dere foort vr^n Rupfen-Neften , v/elke men,

in de Nazomcr, dikwils met ledige Tonnetjes

en Poppen gevuld vindt.

De Schepper, in de Natuur overal een foort

van Evenwigt onderhoudende, heeft een mid*

del gebruikc^ dat zeer kragtdaadig is, om de te

groote vermenigvuldiging van deeze fchadely-

ke Rupfen voor te komen. Terwyl het Wyfje

Eijeren legt, en die met het geelagtig bruin

Haair van het Agterlyf bedekt, zyn *er kleine

Wespjes in menigte gereed, naauwlyks halfzo

groot als een Vloo, die deeze Eytjes met haar

Eytjes bezetten , v^aar door de meeden te niet

gaan. Tot eene verwonderlyke befchouwing

en aanbidding der Goddelyke Voorzienigheid,

kan zulks een opmerkzaam Liefhebber aan-

leiding geeven: terwyl hy tevens het Wyfje,
door de menigte van Eijeren uitgeput, als in

de Kraam ziet fierven. Behalve de meer ge«
baarde Sprieten, en eenige zwarte Vlakjes op
de Vleugelen , is tuflchen de Mannetjes en Wyf •

jes geen verfchil te ontdekken : des fommigen
vraagen, waar toe aan de Mannetjes dat geele

I. Deel. XI» Stuk* Haair
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V. Haair van agteren dient : doch zulke Vraageri

XUII.^* zyn in de Natuurbefchouwing niet geoorlofdr

Hoofd- W i l k E s geeft 'er^ wegens hetzelve, den naam
^'^^^^

van Tellow'Tail Motb of Geelftaart-Uitaan:

maar wy noémenze gemeenlyk de Bafterd Sa-

tyn-Kapel.

XXIX* (ap) Nagt-Kajpel met gepluimde vSprieten,

De'satyn- die geen Zuiger vertoo72t^ de Wieken afloo-
KapeJ*

pende en "uoit , de Pooten zwart en witgeringd

. heeft.

Blankaart noemt deeze Kapel de Zil*

verglanzige ^enGoEDAARx geeft 'er den naam

aan, van dat zy zo ver zigtbaar zyn ; weshalve

Geoffroy haar Vapparent getyteld heeft;

Wy noémenze de Satyn-Kapel ; gelyk menze

in Engeland the White Satin-Motb noemt. Men
vindeze veel op de Wilgen , maar menigvuldi-

ger op de witte Popelier- of Abeeleboomen ^

zegt R E A üM ü R. Zy leggen haare Eytjes , die

rond en groen zyn , in Juny, en daar komen

in July, of op 't laatfl: in Auguflus, de jonge

Rupsjes uit , die volgens R o e s e l en anderen

overwinteren; en hy telt deeze, zo wel als de

groo-*

(29) PhaUna Bontbyx cllnguïs, Alis dcflexiS albis, pcdibus

nigris albo annulatis» Faun, Suec, 822» Alb. I»f, T. n4« f. a-

d* It, Scan. 167, 307» ERlSCH» InJ, I. T. 4» GoED. Inf I. T*

3. ReAUM. /«/I I. T. 34- ^- 4 ö. l^isr. Goedje 87» DE GEER,

/«/: L T. II* f. 13 H* Blank Inf T. 8. f* A D, Roes.

Inf, I. No^. rhaU II* T4 9, MER. £«r» ! T. 30* WlLK» Pap*

2ut. 3*a9,
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groote Beer , onder de genen die men , des y.

Winters , fomtyds, op de Sneeuw vindt : het Afdeel.

T\?elk fommigen heeft doen denken , dat zy uit hoofd'
de Lugt gevallen waren (*). De Geer zegt^sruKi

dat zy niet dan in 't Voorjaar uitkomen (f), k^^^h,

Hy hadc, in den jaare 1746, een geheele Laan>

zwarte Popelieren, daar door zodanig afgevrce-

ten gezien, alsof het in 't midden van den Win-

ter ware geweeft. Gelukkig is 't , dat zy onze

Vrugtboomen niet aantaften.

De Rups, die ook ruig is, verfchilt daar 'in De aups,

aanmerkelyk van die der voorgaande Soort, dat

zy op 't midden van de Rug als witte Schil-

den en bruin-roode Knopjes ter wederzyden

heefc. Ook zyn de Kwafljes van haare Haair-

tjcs niet uitgefpreid, maarloopen fpits, en zyn -

naar de zydqn geftrekt , roodagtig geel of vaal

van Kleur, en het Lyf uit den graauwen. De
Geer merkt aan , dat de Vlakken op de Rug
Zv/avelgeel zyn, en even 'c zelfde hadden ook

anderen waargenomen»

Boven en behalven het Steeken der Boor*

Wespen, die de Eytjes met Maden bezetten3

en de vernieling door Rupfen-Jaagers^ worden

deeze Rupfen, klein zynde, ook dikwils aan*

getafl vau de Boom-Wantfen , niet alleen , maar

men

; (O ! *rhcili. nagty, p, lés^

(t) Daar kan zulk een verfchil zyn , tusfchcn het uitko-

men van de Eitjes, die op c«n zalfden tyd gelegd zyn;

gelyk dit in de Beer-Rups hebben ondervonden* Somniï*

gen kwamen in de Hctftl , anderen ia *t Voorjaar w^

h Deel» XI. Stuk» Oq
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V. ^^^ vindt 'er fomtyds dunne Draay-Wormea

^XLin*^"'
van verfcheide Duimen lang; hoedanigen

Hoofd- «ok in andere Rupfen der Wilgen voorkomeDj
STUK. zo Roe SE L getuigt.

cfi Cso) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten,

Haa|f ^^^ ö^^^ Zuiger vertoont ^ hehhende de Wie^
doorn. ken Afchgi'aaii'W en rond met een donkeren

Band ; het AgUrlyf ruig.

Dergelyke Rupfen , als R e a u m u r op
den Appelboom en Eik voorgekomen waren

,

vondt de Geer, in Sweeden, op de Wilgen,

en het heugde hem, dat hy 'er, in Holland,

veel op de Haagdoorn hadc ontmoet. Haare

grondkleur is zwart, volgens Reaumür bruin.

Aan de famenvoeging der Ringen, overdwars,

hebben zy geelagcig witte Bandjes , en langs

de zyden is, op ieder Ring, een fyn geel

Streepje, waar onder een witte Vlak. Voorts

hebben zy, op eiken Ring, vier donker geele

Knopjes , waar uit veele rofle Haairtjes Iprui-

ten; zynde bovendien de Huid overal ruig.

Een groote Vlak, die donker geel is, vertoont

zig op den voorften Ring. Men kanze dus

van de voorgaanden , die roodc Knopjes heb-

ben, gemakkelyk onderfcheiden.

Haare Kapellen verfchiljien niet alleen door

^ de

(30^ phüUnaUomhyx elinguis, Alis dcflexis cincrcisrotun^

datis, Fafcia obfcuriorc, Ano barbato. REAUM» If^f, T. 44t

f. 10. De geer. li*f* I. T. XI. f. 20, ar.
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de figuur der Wieken , die aan de enden rond ,
V.

zyn, maar ook door de Kleur, welke niec voI-jliii.
*

komen eveneens is, in de Mannetjes en Wyf- Hoofd-

jes. Beiden hebben zy, overdwars, een bree- stuk*

den bruinen Band, doch dezelve fteekt meer

af op de grondkleur van het Mannetje , dat

witter is, en ook de buitenzyde der voorfte

Wieken een weinig hol heeft ; daar dezelve in

het WyQe rondagtig is , gelyk gewoonlyk.

Ook fteekt het agterfte van het Lyf wat verder

dan de Wieken uit. Zy komen in de manier

van Paaring en in de ruigte van het Borftlluk

met de voorgaande overeen.

Csi) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten, xxxr.

die hyna geen Zuiger vertoont (mij[fcbisn^ ; Gcültc^*'

met de Wieken afloopende geel , de bovenjlen
^®*

hoog geel en zwart gejtreept^ de onderjien

met een zwarten Band.

In Duitfchlandis deeze waargenomen , die de

gedaante heeft van de St. Jakobs-Kapellen. Het
Agterlyf is geel met vyf ryën van Stippen: de
Sprieten zyn uitermaate dun*

(32) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten, xxm.
die i^'-^"^'-"^^ der Pop6«

f31) PhAlrifia Bomhjx fub - elinguis i Alis deflcxïs luteis,
^^^^^^'

fupérioribus flavis Jiigro-flnatis ; inferioribus Fafcia nigra*

(32) PhaU»4 Bvmhjix clinguis, Mcf zntke palHda; Alïs
immacuIatisfufcercentibus;Striga fefquiaitera albida repanda
Hoes. Inf. u Nod, Phal, 2. T.^o, ^Y^.^, ^ap, 23, T, 3I
a 13.

s- V # »?•

ï. Deel XU Stuk^ O O a
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V.
ÜFDEEL,
XLIII.

Hoofd-
stuk,

XXXIIU
Coryli^

der Haze-

laaren.

die geen Zuiger 'vertoont^ en iruin 2V, mn
vooren bleek , met de Wieken ongevlakt

Iruinagtig en daar over anderhalve witagti"

ge bogtige Streek.

De Rups van het Uiltje ^ dat hier bedoeld

wordt, onthoudt zig, volgens Roesel, opde

Appelboomen, alwaar men die, zegt hy, in 't

laatfl van Mèy of ook in Juny.kan aantreffen,

Hy noemtze de Vilthaairige graauwe Rups

,

met bruine Vlakken en Oranjegeele Stippen,

zeggende dat zy wegens de Haairagtigheid op

zydc zig meer platagtig breed dèn rond ver-

toont. Zy maakt haar Tonnetje van brokjes

van de Schors: de Pop is kort en dik, bruin-

rood. In Engeland heeft men haar ook op de

Popelieren 5 ja zelfs op de Hazelaaren ontmoet^

gelyk de volgende. Om dat de K2pel in de

luatfte Maand van 't Jaar uitkwam 5 noemt

WiLK^s h2i^ïtbeDecember-Mötb.

(33) Nagt- Kapel mèt gepluimde Sprieten,

die geen Zuiger vertoont ^ en de Wieken van

voeren graaiiw gewolkt ^ van agtcren

Uaaimagtig groen beeft i het Borflfiuk honty

de Sprieten geel.

De Rups van deeze Kapel was de eerfte Soort

van

(33) PhaUnd Bomhyx clinguïs , Alis antice grifeo nebulo»

lis-, poftice cc3erulefcenti-glaucis; Thorace variegato, An-

tennis fiayis. ALB> /«/. T. 90. ROES. Inf, I. Phal. II. T. $^,

WiLK. Pap* 31, T. 3. c. 5«
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van Rupfen, welke Roesel op de Hazelaaren y^

vondt , en die hy noemt de kleine geelagdgAFDEEU

Vleelchkleurige Rorftel-Rups ;, met tweeHaair-jj^^^^j^,

Hoornen, die rood zyn^ kort agter den Kop. stuk.

Op den vierden en vyfden Ring , als ook op

den laatden , is een klein , rood , Haairborfteltje.

Voorts is faet geheele Lyf met fyne Haairtjes

bezet, die bleek geel zyn zo wel als de Poo-

ten. Op den Kop, die zeer dik en breed is>

feeefc de Rups een zwarte Plek en langs de Rug
een zwarte Streep. De bovenfte Wieken van

de Kapel, hebben, in 't midden, een zwarte

Oogswyze Stip. Wilkes noemt haar tbc Niit^

tréMuJfock*MotL

(34) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten, xxxiv.

T r? • 7 TW7- 7 /•
CurtuU,

die geen Z,uiger vertoont , en de frteken ^j- Korrgatjet

hopende blaaiiwagtig met een witte Streek

heeft y aan de tippen een bleekroode Vlah

Die, welke Roesel genoemd hadt de kleine

Wilgen^Rups met de Vleefchkleurige Rugge*

llreep en twee roode bultjes op de Rug, en

die welke hy naderhand de kleine bruin en

graauvir geftreepte Efithen-Rups noemde, met

de geele zyden, zyn beiden tot deeze Soort

betrokken door Linn^us, die twyfFek of

^
ze ,

(34) PbaU»a Bomhyx elinguis, Alis deflexis glaucis ftiiga

alba, apicibus macula teftacea. FRISCH, Inf, V, T* 6. RoES*

Ifkf, III. T. 43. IV. r.iiA, i'C.

h DEEL. XI* 5TÜK» Go 3 % "

O
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V. zy van de zelfde dan verfchiilende Sexe zyn.

^XLliL ^^ gedaante der Kapel geeft reden voor den

fïooFD- bynaam*
STUK,

PLUIMSPRIETEN.
Ongetongde met de Wieken neergedrukt,

de Rug gekamd*

XXXV. (35) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten,

jsefchaam- ^^^ §^^'^ Zuiger vertoont , en de Rttg ge*

^^* kamd y de Wieken Afchgraaiiwagtig , met

drie hruingraaime Banden heeft* ^

Men kan , met reden , aan deeze Kapellen

den naam van Belchaamde geeven, om datzy

haaren Kop^ tuflchen de Voorpooten, dikwils

geheel verbergen. Anders noemen de Lief*

hebbers hec Masker gemeenlyk Merians
Jiorftelrupsje, volgens den Heer TAdmiraal,

die de Verandering van hetzelve 3 in zyne Agt^

tiende Plaat , vertoont op een takje van den

Pruimboom , welks Bladen juffrouw Meri-
AN aangemerkt hadt haar lieffle Voedzel te

?:yn. Zyeeten^ egter, ookgaarn) Abrikooze

en Linde Bladeren: ja zelfs die vanHazelaaren

en

?35) Phaiainé B&nthyx elinguis criftata, AÜs cinerafcentibus

ïaleiis tribus fufco-gsifeis. Fam. Suec, 828, Ed. Il, Iii8^

Alb . /«/ T, 26. GOED. /«/ III. T. 5. Reaum. /»/ I. T. 33^

1 4 12. List. Goed, T. 81. DE GEER. Zw/T L T, 16. f. 11. 12,

Raj. inf, 185. N. 7* Roes. /»/: I. Nod. Phal. 2. T. 38.

^Eii^ipj^r. I, T. 47. WlLK. Pap. 30. 3' c. 2.
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cn Eiken. R e a uM u r hadt de zynen gevón- v*

den op de IKarflenge-boomen in Vrankryk :
ApDEEt*

Doktor S c o p o L I , in Karniolie ook op de Beu- hoofd-

ken, en de Geer zegt, dat men de Rupfen, stIjk.

in Sweeden, in de Herfft , op de Peereboo-

men ontmoet.

De Maskers der Kapellen , die men Borftel-
^J^^l^

Rupfen noemt , zyn aanmerkelyk wegens ze-

kere Haair-Borfteltjes , die zy op 't Lyf heb-

ben t : doch deeze munt onder dezelven in ^ zic

fierlykheid uit , als zynde een weinig uit den ^^^^^* ^^'

groenen Zwavelgeel, met een Penfeeltje van

rood Haair op de Staart. Soratyds hebben de

Borfteltjes der vier Ringen ook een Roofe-

kleur aan *t end, Zig omkrommende, gelyk

de Rups op t aanraaken doet, vertoont zyzig

nog fraaijer; doordien de voegen der Ringen

Fluweelzwart zyn. In fommigen is de grond-

kleur van het Lyf hoog Spaanfch groen ^ en

eenigen hebben den Buik zwart. Behalven de

Borfteltjes , die zeer regulier van gedaante zyn^

IS nog de geheele Rups ruighaairig. Zy veran-

dert in een lierlyke , rood ,
geel en bruin ge-

kleurde Pop, daar de Heer de Geer, door

die in een Laadje op den Schoorfteenmantel

te zetten , ook in December de Kapellen uit

kreeg: zo dat zulks aan de voorgemelde f al- |Biadz.

leen niec eigen is: ten ware dezelve de eigen- 5^^-

fchap mogt hebben , van altoos , natuurlyk,

dus 3 in 't midden van den Winter uit te ko-

men.
I. DEEL* Xh Stuk. ' O O 4 ,

Dö
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V. De Kapellen van deezcRupfenzynnietfier-

JtLlll. '^y^^ van Kleur ATchgraauw en zwart geban-
HooFö- deerd met golven ; het Mannetje veel donke-
STUK

rer dan hetWyfje» In beiden is die byzonder-

heid , dat zy het Borftftuk van boven als mee

een Haanekam hebben. Voorts houden zy

de voorite Pooten verder dan de Sprieten uit-

geftrekt ^ met den Kop tuüchen de Dyën dee*

zer Pooten : *t welk maakt dat menze , in 't

Franfch , la Patte etendiie tytelt. Zy heeft? zo

Reaümür reeds aanmerkte , een klein Zui*

gertje of Tromp.

XXXVI. ^5^ Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten,

Gewoone^ die geen Zuiger vertoont ^ hebbende de Rug

gekamd y de Wieken Afcbgraauw; de boven-

Jlen van vooren met een zwarten Band^ in

^t midden met een witte driehoekige Vlah

Deeze noemen wy de GewooneBordelrups,

om dat zy gemeener dan de voorgaande is.

Men vindtze in Fig. 63 op onze Pl. LXXXIV.

afgebeeld. Goedaart hadt haar, wegens den

Hoorn, die zy op den Kop fchynt te hebben,

de Slakhoornige getyteld. Zy leeft, zegt hy,

in de Duinen, alwaar zy genoegzaam Voedzel

vindt.

(36; PhaUnd Bomhyx cllnguis criftata, cinercti, Alis fupe.

ïioribus antice Fafcia atra , medio Macula alba trig^

F4rt». Su€c. 829* Ed. II. 1119- MER. £«r. T. 8. MOUFF. luf.

189. ALB. Irtf.r. a6. Goed. Inf. I. T. 36. DE GEER. /«/T I.

T. 15. f. 15. List. Gaed. f. 80. Roes. I»f I. Noa. Piial. 2.

T. 37. Raj, /»/, 186» SU 8. WiLK. Pap. 30» T. S« c. i#
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vindt. Ray zegt^ dat zy de Bloemen eet van V.
A "FT)P V J

de gewoone Veldklaver. ^en vindtze, zegtxLiii.
'

Merian, in de Maand April op het Kruid der Hoofd-
STUÊ

Paardebloemen» In Mey en Juny komen zy»

volgens RoESEL ^ overvloedig voor op de

ruige witte Wilgen. Hy zegt, dat de Rup-

fen overwinteren: de Geer bevondc dac

zodanig eene , die hem gebragt en op den

Grond gevonden was, veelerley Bladen at,

Behalven het verfchil van Kleur 3 alzo deeze

Rups zwartagtig graauw is, kan menzeookge*

makkelyk van de naafl voorgaande onder-

fcheiden, door de twee gemelde Hoornagtige

Kwaftjes by den Kop. Ook heeft zy vyf en

de andere maar vier Borfteltjes op de Rug

:

doch het getal der Pooten is, zo wel als in de

voorgaande , zeftien ; gelyk het volle getal is

ia de Ruplen. De Pop is zeer Haairig^ en

glanzig donkerbruin van Kleur.

(37) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten ;xxxyn.

die geen Zuiger vertoont , hebbende de IVie-'^Sc.
ken platagtig , de bdvenjlen met een ^jöït

Maantje aan den Agterboek : het Wyfje

mgevleugeld.

De

(37) PhétUnd Bomhjx elingulg , Alis planiufculis , fuperiori-

bns Lunula alba aaguli poftici; Foernina aptera. Faua.Suec.

827. Ed. II. Ï120. Alb /»/: T. 89. Goed, /»/: ii, T. 29.20.
Reaum. /«/: I. T» 19. f. 12.17. List. Goed, f. 78. De Geer.
Ittf. L T. 17. f. 13. 14. SWAMM, Bihl. T. 33^ f, 3, 6. Quart.

T. io.ROES./«/: I. Noót.Phal. II.T.S9. III. T. 13. RAJ. Inf.

173. n. 24. Wjlk. Pap, 30. u 3. c. 3. Mer. Ehy, T. 84. ..

ï. Deel. Zl. Stuk. O O 5
'
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V* De verwonderlykfterij byna^ onder de Ka-

XUJL 'pellen, zou men deeze Soon kunnen noemen

s

Hoofd, die derhalve den naam van ^/#f^/^egekreegen en

^fieh. behouden heeft. Daar het Mannetje ^naamelyk,

met braave Wieken voorzien is,heeft hetWyfje

veel meer de gedaante van een Piflebed , Slak»

je of ander ODgevleugeld Jnfekt, dan van een

Kapel. SwAMMERDAM hadt zig^ door deeze

Diertjes gepaard te vinden 5 in Vrankryk reeds

daar van verzekerd , en naderhand ook derge-

lyken in Holland ontdekt. Goed aart heeft

zig üver de Geftalte van het Wyfje verwon-

derd; zo v/el als Roesel 3 eer dat hy tot de

kennis der Verandering van deeze Infekten

kwam. Reaumür , ondertuffchen , hadt dit

Stuk reeds opgehelderd , door uitvoerige Af-

beeldingen, zo van het Mannetje als inzonder-

heid van het Wyfje.

De Rup5. 5ï Men vindt d^ Rupfen ^ die zeer gemeen

:,,
zyn , op veelerley Soort van Boomen 5 zegt

3, D E G E E R. Zy eeten even graag de Bladen

3, der Pruimen , Peeren , Haagdoorn , Wil-

5,
gen , Elzen en Eiken ; doch ik hebze meeft

j,
gevonden op de Wilgen. Zy diede Wyfjes

3, moeten worden zyn eens zo groot, dan die

5, welke de Mannetjes uitleveren, en degroot-

,, ften ruim een Duim lang. Zy hebben zes-

5, tien Pooten en zyn zeer Haairig, dof zwart

,, van Kleur , met eenige gecle Streepjes en

„ verfcheide roode Knobbeltjes , waar uit

„ Kwaftjes van lange Haairen voortkomen ^ die

^warc
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,5 zwart en geelagtig zyn. Het Lyf van onde- y
^, ren is groenagtig zwart, de Hoornagtige Afdeel.

„ Pooten zyn zwart, de Vliezige bruin. Haar
n^^^j^^

,, Borfteltjes, die zy vier op de Rug heeft , stuk.

„ zyn zo zonderling niet , als de zeven Haair-
•^''''^^^*

„ Penfeelen of Aigretten, welke haarbydean-

^5 dere Borftel-Rupfen zeer doen uitmunten,

55 en wier wonderlyke famcnftelling Reaümür

5, reeds zeer fraay vertoond heeft. Dus heeft

55 deeze Rups vier geele Borfteltjes^ vyf zwar-

,^ te Pluimpjes , en twee die geelagtig zyn.

^^ Ieder Pluimpje ofAgret is op een half Kloot-

„ rond Knobbeltje geplaatft.

„ Deeze Rupfen zyn vlug en loopen fnel :

5, als men haar aanraakt laaten zy zig van den

,, Boom vallen 5 en buigen het Lyf Hoepels-

j, wyze krom. Ik heb 'er ééne gehad met elf

5, Pluimpjes en vier Borfteltjes. In 't laatft

5, vap July maakten zy haar Spinzel tegen het

5, Süikerglasaan: hetwaszeerdunenfyn,zodat

5, men de Rups daar door heen kon zien, die het-

,, zelve eindelyk verdikte met de Pluimpjes en

„ het Haair van haar Lighaam : gelyk bleek,

5, dewyl menze daar uit neemende geheel

5, van Haair ontbloot bevondf. Het Manne-

tje is een fraay en vlug Kapelletje: het Wyfje,

in tegendeel, lomp en log, geheel gevuld met

Eijeren, daar hetzelve zig van ontlaft hebben-

de fteift. De Eitjes hebben de figuur byna van

IBefTen van den Taxisboom , wanneer menze
door 't Mikroskoop befchouwt.

! Deel. XI. Stuk. Lin-
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V. Li NNiEus verbeeldt zig, dat die Kapel en

"^XUIL ^^^^^^^•^"P^'^ 5 welke door Roes el op Tab.

Hoofd- XL, is afgebeeld , ook tot deeze Soort be-
^T™« hoore 5 en die is , inderdaad, niet onwaar-

fchynlyk, hoewel de Rups in Geftaltc merke-

lyk verfchilt» Wilkes noemt de voorgaande

Soort de zwarte , die daar voorgaat de geele

en deeze de roode gevlakte TiiJJochMoth.

^^fuhoa ^^^^ Nagt«Kapel met gepluimde Sprieten,

phda, die geen Zumr "vertoont^ en gekamd is, heb-
Blaauw-
kop^ hende de Wieken afloopendey graairjo, met

een "witagUge duhheld tweeling/e Vlak.

Go EDA ART heeft den naam van Blaauw-

kop gegeven aan de Rups van deezeKapel^die

hy bevondt zeer gretig te zyn in het eeten der

Kerfenbladen. M e r i a N vondtze op allerley

foort van Vrugtboomen , doch op de Kerfen

allermceft. R eaumur kwam dezelve op de

Kerfen en Abrikoozen-, doch ook op de Haag-

doorn voor. Wy vindenze op allerley Soort

van Ooft' , doch inzonderheid op de Appelboo-

men, waar van zy de Bloemen grootelyks be-

fchadigt.

Het is een taamelyk groote en lyvige Rups
^

vau

(38) PhdUna Bomhyx elinguis criftata, Alis dcflexis grifeis,

Macula albida duplicato didyma. T^un, Suec, 836. Ed. II.

1117. Alb. /»/: T. 13. f. 17. Goed. I^/.h T. 61. ERiscH,

/w/Tio. T. 3. f. 4. List. Gi^^d. f. 47. Reaum. /«/. I. T. iS.

f. 6 9. Raj. i»/: 1Ó3. n. 17. RcES. /»/: L No<a* Phal. 2.

t» 16. MER. £w.T, 9. WiLK. Pap, ó. T, i. a. 12.

/
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van Kleur bleek blaauwagtig met geele ftree- y.

pen en zwart geftippelC^zig kaal vertoonende^AFDEEt,

doch een weinig Haaiiig. Zy heeft , naamelykHooFo*

eenige zwarte Korreltjes over *c Lyf verfpreid, stuk.

die ieder een kort Haairtje, dat vry dik is^uit*
aauw^^p^

geeven. Tegen den tyd der Verandering wordt

zy Paarlkleur. In de Zomer fpint deeze Rups

haar Toönetje, dat wit en ftyf is, naar Papier

gelykende, doch, dewyl zy daar veele brokjes

Schors of Hout in vermengt, van buiten rood-

agtig wordt. Ongemeen lang blyft deeze Rups

onveranderd in haar Tonnetje. De Pop is

bruinrood , en de Kapel komt in September

uit, die van G E off r o y, wegens de vier ronde

witte Vlakjes, welke in elkander loopen, op de

Wieken yde dubbelde Oméga genoemd wordt. Zy

legt Eijertjes, die den Winter overblyven^en

heeft het Bord (luk zeer ruig ; zo dat zy zig ee-

nigermaate gekamd of liever gekuifd vertoont,

(39} Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten, xxxix.

die naairjülyks een Zuiger "vertoont j hebbende ^^^q^iI\q^

de Wieken ajioQpende^ aan de Rug getand^

, en aan de tippen met een graau'wagtig eeni^

germmte Oogswys^ Fl(ikje* _^.;

(39) Phal^na B^»^h^ fuh-clïnguïs, AHs deflexis dorfodcn-

Catis , apicibusque Macula gdlei fuboceilari. Ftsun, Suec, Ed«

IL 1116. Goed. /»ƒ: IIL T. E. Reaum, Inf IL T. sa. 1.9 lö.

List, Goed. f. 21. DE Geer. ïnf. I- T. 6. f. l«lo. i*,lLK. |iwr*

t. 147. RoES» /."t/r L Noa. Vh^], IL t.'io. Alb. Inf. T. 14^

f. 20. WILK. Püp. X 2. T. I, d* U fBISCK. Inf UU T. S,

L ÖF-EL, XI» STU&^
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V. Aan de meefte Autheuren is ook de Rups van

^XLIIL ^^^ Kapelletje, die men, wegens de zeldzaame

Hoofd- Geftalte, welke zy dikwils aanneemt, het Ka-

^l^y,^},^meel^ noemt, bekend geweeft.

Men zouze , egter, volgens Roes el, ruim

zo eigen de Gezadelde kunnen noemen, om
dat de twee bulten , die zy agter op de Rug

heeft, haar eenigermaate als met een Ry-Zadel

vertoonen. Haar Woonplaats is op de Wil-

gen. Zie hier hoe de Heer de Geer haare

poftuuren befchryve.

„ Zeldzaam houdt zy zig regt uit geftrekt.

,5 Gewoonlyk ruft zy flegts op twee of drie

,3 paaren der middelpooten , heffende het ag-

„ terfte om hoog^ zo wel als den Kop en 'C

5, voorfte. Haar Lighaam maakt alsdan een

3, Ziczac , die van tyd tot tyd in figuur veran*

„ dert; zynde fomwylen het agcerfte hoogft;

,, fomwylen het midden, en dikwils de Kop
„ alleen opgeligt. Doorgaans, egter, is het

3, agterfte opgeheven ; zo dat de Agterpooten

5, in de Lugt zyn. Om kort te gaan, deeze

,5 Rups geeft veelerley poftuuren aan haarLig.

„ haam; zy maakt 'er bogten, hoeken en Zie-

,5 zakken mede: weshalve Reaümür ook

3, deezen laatften naam aan de Rups gegeven

„ heeft;*

De Kapellen komen, in de Zomer, fchielyk

uit de Poppen, die in een Spinzel zitten ^tus-

^
fchen eenige blaadjes van de Wilg.. Zy vliegen
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by nacht zeer fterk en zyn zodanig van Kleur, V.

dat Ge OF FR o Y haar den naam geeft van Bois xuif.^
"veiné , dat is , Geaderd Hout. In Engeland Hoofdu

noemt men deeze the Ofier orPetófe,endevoor*
^^^^*

gaande the black Thorn-Motb.

(40) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten,
^^^^

die geen Zuiger vertoont^ hebbende de Wieken Hout-

afloopende gewolkt ^ het Borjljluk met een
"^^

zwarten Band van. agteren.

Onder de Houtwormen* is , van ouds, het;*» j^^^^j.

Masker van deeze Uil geteld geweeft, dat in- ^^*

derdaad behoort tot de Rupfen ; alzo het niet

meer heeft dan zeftien Pooten en een wee-

zentlyke Kapel uitlevert. Men noemde het

CoJJus; ten minfte zyn 'er weinig, die twyfe-

len (^ )
, of P L i n i u s heeft daarmede de Hout-

Rups

f40) PhaUm Bomhyx elinguïs Alis dcflcxls nebulofis , Tho*

race FafcU poftica acra. Faun» Suec, gi2. Ed. II. 11 14. Ai^b*

mf, T, 35. f*. 56. MoUFF. /»ƒ, 196. f. ï. Frisch. /«/T 7.T. i.

Goed. /w/T II. T. 33- Reaum. mf, i. T. 17. f. 1-5» List.

QQtd, f. 39* LYoNET. lejf t, i. f. i7-t2. Pet. Oa\. T. 51* f*

9. Roes. mf, l. ïhal, II. T. 18. RAj./«/: 150. n. 0.^ Wilk.

Pap. 15. t. 2. a. ï. MER. £«r. III, T. 3Ö.

(*} Onder de hedendaagfchen fielt Doktor ScopoLi het

onzeker, ofPLiNius met zynen Ctjfus deeze Moutrups, dan
den Kwatworm van 't Vliegend Hart y of ^tïi Rhinofter-

Worm , bedocle , die altemaal op of omtrent de Eiken zig
onthouden. Ik moet bekennen, dat de befchryvingen dcE

Ouden , zelfs die van Aldrovandus , inzonderheid wegens
de Kleur > zeer duifter zyn; doch het komt my niet waar-

fchynlyk voor, dat men *er den Palmiet-Worm door vcrftaan

htt^t^ gclyk GEoFïROY v/ili Hè/?, dct mf eny, F^rif, Tom*
21. p, 104.

ï. Peel, XI, STu/i,
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V. Rups bedoeld, wanneer hy fpreekt van de Wel-

AFDEEL.juftigheid der Romeinen, die groote Wormen

ïJooFD.' ^^^ Kikeboom^en tot Spyze gebruikten , welke

STUK. ten dien einde ook van hun met Meel gemeft

JiH^u werden* *t Is waar^ men noemt ze gemeenlyk

de Wilgen Hout-Rups; doch 't is niet minder waar,

dat zy ook het Hout van Eiken en Olmen, ja

^allerley rottig of vermolmd Hout doorknaagt;

hoewel men ze meeft in de Wilgen vindt. Goed»

AART merkt aan, dat zy gevoed worden door

een vettig Vogt,niet ongelyk aan Terpenthyn^

'c v/elk het Wilgen-Hout- in zig bevatten moed;
alzo men^egt hy, uit deszelfs Zaagzel , door

kooken in Water , een Vernis haalt. In de

Maanden Juny en July, zegt hy, ziet raenze

dikvvils op de Wegen
. kruipen , cm zig een

Schuiiplaats op te fpooren : waar na men haar,

des Winters, fomwylen midden in het Hout

ontmoet* Lister vondt 'er eene in een verfch

gekapte Eiken -ftam, die men doorgezaagd

hadt; hebbende de Rups daar Gaten in geboqrd

t!erwydte,dat men den Vinger, daar in,gemak^

kelyk kon omdraaijen.

DieüHeer R e aümur, waren, in Houtzaag

-

?:el 5 zodanige Rupfen van zyn Landgoed toe-

gezonden, van over de drie en een half Duim
lang, die hy in groote Suikerglazen deedt, en

hun brokken oud Hout by zig gaf, van dikte

als de Pooten van Stoelen. Hier boorden zy

in, en ondergingen de Verandering, komende

na drie of vier V^eeken de Kapellen uit. Hy
vondr
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vondt deeze Rupfen, in haar jongheid jfchoon V.
A'FDFiP'T

Kerfenrood ; ouder wordende helder Kaftanje- XLIII.
*

bruin of roodagtig : doch de Kleur veranderde Hoofd-

nu en dan. Ook was die, aan de zyden van
^^^^'

het Lyf, en van onderen > maar bleek^ en aan
'^^'^^^'

den Kop zwartagtig bruin <

Deeze Rupfen hadden Roes el veel moeite

en hartzeer gegeven ^ dewyl hy een geruimen

tyd van hun Voedzel onkundig was; doch ein-

delyk werden *er hem een menigte aangewee*

zen, die in zekere rottende 5 ftinkende^flyme-

rige ftoiFe,tuflchen de Schors en het Hout, aan

den Wortel van een ouden Eikeboom zig be-

vonden /en waar van ook eenigen in het Hout

zaten. F r i s c h merkt aan , dat zy altoos ia <

Aarde van rottend Wilgen-Hout fteeken, kun-

nende fnel loopen , en zo dra mooglyk, naar

't fchynt^de open Lugt tragtende teontwyken.

Hy kreeg 'er den s8 Auguftus eene^ die, ter-^

wyl zy naar Huis gedragen werdt, onder de

kleine Zoodjes Aarde zig infpon en een Ton-

netje maakte 5 hangende aan de Gras-Wortelen.

Wanneer menze wat hard aanraakt, zegt hy^

fpuit zy uit den Bek een rood Vogt ver van zig

;

buiten twyfel om haare Vyanden te verblinden^

of die door den flank van haar Lyf te houden.

LiNNiEUs merkt aan, dat de Kapellen, zo

wel van deeze j, als van het Kameel tje en de

Blaauwkop-Rups , de Sprieten met Plaatjeis

Zaagswyze getand hebben. Ik zie niet, waar

hy deeze onder de Sphinxen heeft geplaatft;

I. DsEu XI, STUK* P p daar
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V. daar Geoffroy hem zeer onbillyk over be«

XLin.^'^'^^P^^ alzo zy, merkt hy aan, de Sprieten wel

Hoofd- gekamd heeft; dat immers volkomen met de

S^l* befchryving en plaatzing ftrookt van onzen
iL^pt. Autheur. De Pop heeft puntjes of tandjes op

ieder Ring^ zo wel als twee fcherpe punten op

den ICop, die haar dienen om het Tonnetje

door te booren, zo wel als de Tandjes, om 'er

ten deele uit te kunnen komen, voor dat nog

de Kapel uitgebroken is , als wanneer de Pop

een zonderlinge opfplyting ondergaan moet,

toe welke geen genoegzaame ruimte zou ge-

weeft zyn in het Tonnetje. Zo ziet men , dat

de Schepper geene , zelfs de allerkonftigfte

middelen verzuimd heeft, om het Vermogen

te toonen, ^c welk door zyn Alwysheid de Na-

tuur is ingelegd.

De Kleur van de Pop is zeer fraay Oranje aan

't Lyf ; doeh die van de Kapel niet dan bruin

Aschgraauw. Zy vertoont zig evenwel niec

onaartig gewolkt , door een menigte van zwar*

te Streepjes en Golfjes, die bruiner zyn dan

de Grondkleur , wdke op fommige plaatfen,

inzonderheid op de agterfte of onderde Wie-

kenden op 't midden van de bovenfte of voor-

fte, geheel witagrig is , aan de randen en op

het Borftftuk bleu-mourant. De Ringen van

het Lyf zyn geelagcig of bleek gebandeerd > en

het Borftduk van agteren zware : de Pooten op

dergelyke wyze geringd , als wy in de Satyn.

Ka-
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Kapellen van den Wilgeboom ook hebben op- y
gemerkt. Wegens haare ruigte zal het waar- Afdeel.

fchynlykzyn, dat Wilkes haar the GoaPlIothj^^l^*

tytelt. STUK»

P L U IM S P R I E T E N.

Krultongde , met de Wieken uitgebreid;

C41) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten 5
^^J^^-

en een gekmlden Zuiger^ die de Wieken uit- Geven-

gebreid en wederzyds van de zelfde Kleur

heeft j de hovenflen geel^ de onderjlen ge*

venjierd.

(4a) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten, xLir.

eji een gekrulden Zuiger , die de Wieken ooor^*

uitgebreid ^ de bovenflen met een korten ge ^ ^chynen*

venjlerden Band heeft.

Deeze beide, uit de Indien afkomflig, be-

vonden zig in 't Kabinet vaa de Koningin vaa

Sweeden.

(43^ Nagt- Kapel raet gepluimde Sprieten , xltii.
OdoratAé

f41) PhaUna Bomhyx Spirüiiigiüs > Alis patulis concolo-

ribus, fupcrioribus fiavis 5 iuferioribus feneftratis* M. L. ü«

5j/2* HAt. X*

(42) PhaUna Bomhjx Spirilingiüs , Alis patulis ; {Uperio»

libus Fafcia feneflrata brcvi. M. L. U. Sjfi. Kéf, X*

C43) PhMj4e»d B§mhyx Spirilinguis , Aüs paicttübus ere-

naam

I. DEEL» xit Stuk, Pp a
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V# een geknilden Zuiger ^ die de Wieken idt^

'^LIIl'*
gebreid y getand^ ^joolki^ mn Kleur; de bo*

Hoofd- venflen met één^ de onderjlen met amerbalf
STUK.

Oogje heeft^

Deeze, die, volgens de Afbeelding , met

uitgefpreide Wieken vyf Duim breed is^ wordt

van Sloane genoemd de zeer groote, ruiken-

de, geoogde Kapel, die de Wieken weder-

zyds uic den bruinen paarfch heeft, met ge-

golfde bruine Screepen bont gemaakt.

miluJil (44) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten,

Kampen- ^^^ een gekruldeu Zuiger ^ die geel isy met

de Wieken uitgebreid , wederzyds van de

zelfde Kleur y aan de tippen blaauwagtig en

met f^iolette vlakken; de boven(len van bui-

ten met Wit eenigermaate gebandeerd.

Deeze, die Roesel afbeeldt en befchryft,

was uit öüftindie afkomltig, Zy tart in fier-

lykheid de voornaamften , waar van mooglyk

de bynaam zal ontleend zyn , of anders van

haar Gewaad.

PLUIM-

jiatis iiebulofïs y fiiperiöribus O cello unico> inferioribus fcs-

guialtero. Sloan» Jam. T. 236. f. 13, H;
(44) PhaUaa Bembjx Spii'ilinguis lutea, AijS patulis cón-

colonbus y apice maculisque ViolaceisJ fuperionbus extus al*

hö rabfafciatis^ RoES» In/l iV. T. 6* f, 3.
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PLUIMSPRIETEN. v.
Afdeel.*"

Krukongde. met de Rug effen en de Wie- XLIII.

ken afloopende. stuk.

C45) Nagt' Kapel met gepluimde Sprieten, xlv*

en een gekmlden Zuiger^ die de Wieken ^f- cTpurna*.

hopende heeft ^ de bovenften geel met hruin <^e.

geftippeld , de onderjlen rood met zwarte

Vlakken»

De Rups van deeze.^fchoone Kapel, welke

Geoffroy VEcaille moucbetêe noemt, ont-

houd: zig , volgens hem, op de RanonkeL

Merian hadt die, indien 't de zelfde Soort is,

welke zy op de Zesde Plaac afbeeldt, gevon-

den op de Bloemen van een Veld-Ranonkel,

die niet fcherp is van fmaak, en haar met de-

zelven de geheele Meyrnaand opgevoed. Dee-

ze Rupfen^ zegt zy, zyn op de Rug Oranje,

en laager helder geel, voor 't overige zwart,

eneenigermaate Haairig, maakendezig, op 't

aanraaken, rond gelyk de Beer-Rups. InJVley

maakten zy een Spinzel en veranderden in een

bruine Pop, waar uic, na veertien Dagen ver-

loops, de Kapel voortkom^t, die na'tpaaren

wel haaft aan 't Eijerleggen gaat.

K o E s t L hadt de Rupfen van deeze Kapel

ge-

(45) phdUna Bomhyx Spirilinguis , Alls deflcxis , fuperio-

libus flavis fufco piintiatis; inferioiibus mbris jiigro macu»
iatis. Roes. Inf, l. No^:* Phei^ 2, T. 10.

l. DEEjL. XI* Stük^ Pp 3 f
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y^ gevonden op de Kruisbeziën, die in Duitfch-

Afdeel, land veel in de Haagen groeijen, doch be-

vende, dat zy ook de Bladen van Aalbefleboo-

men aten. Hy noemt haar de fnel kruipende,

helder en roodgeel Haairige Rups, met witte

Vlakken, en merkt aan, dat zy wel degelyk

ruig is , doch merkelyk verfchillende in de

Kleur van 't Haair. Zy overwinteren in de

ftaat van Rups en maaken een Spinzel , zo

groot, dat hy het op zyne Plaat niet wel hadt

kunnen afbeelden. De Kapel is door de hoog

Karmynroode of Purperkleur van haare Onder-

vleugelen aanzienlyk.

XLVÏ.

HofFe-
lyke.

Ï»L. XCIU

(46) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten,

en een gekrulden Zuiger , de Wieken afloo*

pende ^ de bovenften graaii^jo met geel gejlip^

feldy de onderften Oranjekleurig met Z'xarte

Vlakken.

Deeze, die niet minder fchoon moet zyn dan

de voorgaande , wordt , volgens onzen J\a*

theur, ook in Europa gevonden. Den naam,

egter, van Hofelyke, wegens de Tekening, die

zelfs nader met de opgegevene Kenmerken

overeenkomt dan Clerks afbeelding (*),

fchync veeleer de Chineefche Nagt - Kapel

te

f46) PhdUm Bomhyx fpirilinguis , Alis defiexis, fuperio-

libus grifeis flavo - punétatis; infeicioribus fulvis, nigro ma-
culatis. Syfl, ijat^ X.

(} Icsn, Irtf. ramr. Holm* 1759. Tab. IV. Fig. 3^
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te verdienen, welke Fig. s* Pl* XCII. ver- V.

toont. Dezelve, immers, heeft de bovenfte -^^^jp*

Wieken zwartagtig graauw , met Zv\ravelgeel ; Hoofd.'

de onderften ten deele Vuurl^Ieurig, met zwart ^^^^*

gevlakt*

C47) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten xtvn.

en een gekrulden Zuiger y die de Wieken af"
"
d"/^'

loopende witagtig z'wart gejlippeld y het Lyf ^of^dr
met vyf ryèh van zwarte Stippen beeft^ ^^^s.

De Rups , door G o e d a a r t de Lospoot ge-

noemd, om dat zy zig, als men ze aanraakt, in

één rolc en ligt laat vallen, zegt PAdmiraal,

is wel een ruige Rups, doch zeer verfchillende

van Kleur 5 zodanig , dat menze fomtyds niet

voor ééne Soort zou aanzien. Sommigen gyn

ros of Kaneelverwig , eenigen geheel donker

bruin, en anderen trekken weder naar den vaa-

ht)^ Zy komen dikwils op de Appelboomen

voor, wanneer die met rype Vrugten zyn be-

iaden. Reaumur merkt aan , dat 'er drie-

derley Rupfen zyn, welken hy, wegens haar

fnel loopen, de Haas f gehetea hadt^ ^^ ^'^^
-f
u n/nê

ook

<47) VhaUna Bonthyx fpidlinguis , Alis ckflexis albidis

pundls nigris, Abdominecjue quinquefariam nigro-pundato.

F4«w. S«ff. 823. PRiscH, //i/, iiï. T. 8. Goed, /«/TLr.

S3,38. REAUM. /«/; IL T. I. f. 7-9. List. Goed, U 93.
DE GEER» inf, I» T, II, f. 7, 8. Raj. inf, 19(5 n, 55,'

ROES. I»f I. Noa. rha]. 2. T. 46. MER. £«M, T. 46» f. 65.
WiLK» Pap ao» T. s^ a 5» Ale. Inf. J14» f. 36e S. Goed. i»/;

I, T* . Roes. Inf, II. Phai. :i. T. 47* Wilk* Pap» 20. t. 3. a^.

X. DEE^t XI. Stuk, Pp 4
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V, ook weinig dan in de Kleur van -t Haair ver-;

^'^uu'
f<^f^il^en, brengende nagenoeg eenzelfde Soort

Hoofd.' ^'^" Kapellen voort. Kenigen , zegthy, zyn
STUK. geheel zwart, met den Kop alleen roodagtigj
lojpGof. anderen geheel ros, uit den bruinen; anderen

byna zware , doch met een donker geele Streep

langs de Rug.

Reaumur noemt deeze ook Rupfen van

den Wyogiard^ om dat zy de liladen daar van

in Vrankryk aten. Goed aart hadtze gevon-

den op den Wilden Wyngaard ^ zogenaamd;

doch hy nam waar, dat zy daar niet van aten^

voor dat 'er trosjes aan gekomen waren , eq

zy aten "er niet langer van, dan tot dat deBes-

fen rood van rypheid v/aren geworden» Op
een anderen tyd hadt liyze op de Wilgen ont-

inoec. ,5 In Holiand 5 zege de Geer, vond

jy ik myne Rupfen van deezen aart op de Pee-

55 reboomen, de Abrikoozen^ Olmen of Ypen^

55 en dikwils op de Brandenetelen» Met a^

,5 zulke bladen heb ik haar gevoed, doch te*

53 vens waargenomen 5 dat zy ook die van den

5, Wyngaard eeten". Rëaumur merkt aan,

dat zv hetBalfemkruid beminnen. DeGewaflen

die LiNN-^us als haar woonplaats op^^eeft,

2yn de Eikeboom , de Melde en Brandene-

tden.

Deeze Rupfen zyn van middelmaatige groot-

te en zeer ruig, hebbende het Lyf bedekt met

Haairtjes , die in langte verfchillen. Zy ko-

men
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men by Kwartjes of Penfeelen voort uit half- y
ronde Knobbeltjes , waar van men 'er tienAFjoEEL,

vindt op ieder Ring. Deeze Haairtjes zyn niet |i^^ ^^*

effen, gelyk het Haair der Viervoetige Dieren stuï^.

in 't algemeen, maar, gelykerwys in veele an- losfoot.

dere Rupfen , met fcherpe Doorntjes bezet,

die haar zeer ruuw op 't gevoel maaken. Men
' vindt 'er die op ieder zyde een witre Streep

hebben 5 welke die genen onderfcheidt, daar

de geele Tyger-Kapellen uit voortkomen, ter-^

wyl de anderen een geele Streep op de Rug
hebben, als uit de Afbeeldingen van Roesei,

blykt, die ontdekt meende te hebben, dat de

zagteMelk- of Ganzendiftel, anders ook Haa*

zen-Latouw gegaamd, de lieffle fpys van bei-

den ware. Daar pntltaat, door de Vervdlingof

verwifleling van Huid , een ongem.een groot

verfchil in de Kleur van deeze Rupfeo , zo dac

zy naauwlyks kenbaar zyn, aan de Kieur al-

leen.

ïegen den Winter kruipen deeze Rupfen De Tygec-

in den Grond , en maaken daar ordentlyke ^^^^^^

Tonnetjes van Zyde , uitwendig met Korrel-

tjes Aarde bekleed ^v/aarin zy roodagtige Pop-

pen worden , die in 'c Voorjaar de Kapellen

uitleveren. Reaumur heeft reeds opgemerkt

j

dat dezelve zeer in Kleur verfchillen, zynde

de Mannetjes dikwils geel en de Wyfjes wit,

doch beiden aan die groote zwarte Stippen op

de Vleugelen j weshalven menze de Tyger

nocmtj
l, DXEL XI, STUK, P P 5
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V. noemt , zeer kenbaar. De Heer de Geer
XLIII.

* heeft waargenomen , dat onder deeze Kapel-

HooFD- Jen ookgeele en witte, van beide Sexen, voor-»

^J^^* komen , die e^ter maar ééne Soort uitmaaken

;

het welk iets zeldzaam is, en aantoont, dat de

Wegen der Katuur voor ons ondoorgrondelyk

zyn. Indien, im.mers^ het verfchil van Kleur

dienen moefl: om de Mannetjes Kapellen de

Wyfjes te doen vinden; zou zulks haar zeker-

iyk in verwarring brengen. Allen hebben zy

het Lyf geel', en op 't midden niet alleen mee

een ry groote donkerbruine of zwartagtige,

maar. op ieder zyde bovendien met tvTee ryën

van kleiner Vlakjes getekend. De Pooten en

Sprieten, als ook de Oogen, zyn zwart. Haar

Zuiger is kiein, en tuITchen twee Baardjes, die

aan de Kop zitten, geplaatft. De ecne wordt

van WiLKES ihe great Ermine, dat is, de groo-

te Hermelyn , de andere the fpated Buff- Motb

genaamd.

XLVITI
Sannis,

Ifoizige*

(48) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten

en een gekmlden Zuiger ^ die de Wieken af-

hopende , geel , aan den rand Bloedrood met

een bruin Maantje , de agterflen van on^

deren ongevkkt heeft»

Dee»

(48) ThnïanA B^mhyx fplrilinguis, Alls deflexis latcis mar.

gine Sanguineo luntilaque fufca: infehoxibiis fubtus iinina*

«uiatis. Sjji^ Kat, X,
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Deeze, die zig in Sweeden^ op het Gras (*) V.

onthoudt
, meende Doktor Scofolï in K^mi-

xliïI.'
olie, doch mee eenige verfcheidenheden van Hoofd-

Kleur 5 te hebben aangetroffen (f).
^^^'^*

C49) Nagt*Kapel met gepluimde Sprieten , ^^Jj^*^^
en een gskruiden Zuiger ^ die de IVkken af* fif-

kopende , graawwagtig Afclokleur , met drie
^"^

'^^*

Ueeke Banden i)eeftp welke omtrent famen^

löopeiié \

Dit laatfte geeft den bynaam aan deeze Ka-

pel , wier Rups van Wilgenbladen leeft ^ vol*

gens GoEDAART y die aanmerkt , dat zy zeld-

zaam is. RoESEL bevondt de Veldzuuring en

Melkdiftel een aangenaame fpyze te zyn voor

deeze , die hy de zwartbruine , bontgefpren-

kelde , roodhaairige Rups noemt. Zy heeft

een aanzienlyke Bochel of Bult, zo wel op de

Rug, als by de Staart, en is taamelyk, doch

niet ruig Haairig. Het Spinzel wordt van de»

zelve aan een Boom of ander Hout, van brok*

jes Hout, Spaantjes of Bladertjes, en niet on-

der den Grond , gemaakt. De K apel valt ^ wat

de bovenfte Wieken belangt , zeer in den

graauwen, en is op een verwarde wyze geban-

deerd.
(50) Nagt-

(*) zie Faun^ Suec, Ed. IT. p. Z01*

^) EntomoL Carmêl, 2IT. N. 5^0.

(493 PhéiUnn Bdmbyx fpirilinguis , Alis deflexis grifeo-

cinerafcentibus; Strigis tribus pallidis fubiinaflomorantibus.

Goed. Znf. I. T* S3. RoES. /«A I* Nod". Pl>aU 2. T. 26»

JLlST. Goed, C3. T* 23.

I. Deel. XI. Stuk.
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604 Bescchryving van
V- (50) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten en

XLIII. ^^^^ gekriilaen Ztiiger , az^ ö(e ^/e^^e/z a/j neer-

gedrukt
j,
graaiiw heeft , met een takkige Streep

j

en Maantje , Zeegroen van Kleur.

Grétmims,

^nroc^
Van deeze Kapel of Uil is de Rups een groo-

te Plaag inSweeden, eetende aldaar, in fora-

mige Jaaren , de Graslanden byna geheel af,

zodanig dat , hier door alleen , de Beellen gebrek

krygen aan Hooy^en in het volgende Jaar ziet

ipen 'er^deswegen, veel meer Bloemen op, dan

anders. Het zonderlingde is, dat ^y die Soort

van Gra§5 welker Aairen Voffenftaartjes gely-

ken, onaangeroerd laat. De Kraaijen en Var-

kens vernielen 'er veel van. Men neemt ook

het maakqn van Greppels tot behulp, waar uit

deeze Rupfen niet zouden kunnen komen. In

de jaaren 1740 en de twee volgende , heeft

het Landvplk veel fchade daar van geleeden.

LI. CsO Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten en

lujorU.
^g;2 gekrulden Zuiger ^ die de Wieken de een

op de ander leggende heeft , de bovenjte Zee*

^
groen met een Maantje^ en het BorftJlukyVan

vooren^ Roeftkletirig.

Vol-

(50} PhaUna Bmhyx fpirilinguls , Alis depreflls grifcis,

linea Tamofa lunüiaqu« glaucis. Fam, Snee. 82Ó. 886. »ASl,

Stoc\h, 1742. p. 40. T. 2.

(Si^ FhaUna Bombyjc fpiriliijguis , Alis iiicumbcntibus

,

fnpcrioribus glaucis lunul^ Thoiaccque anticc ferrugineis*

Reaum* inf, I, T. 14. f. 10.
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Volgens WiLKE onthoudt zig dit Uiltje in y^

Duitfchland.dac door Reaümur. is afgebeeld, ^fdeèl,
XLIIL

voortkomende uit een Rups , die ook in den hoofd-

Grond kruipt om te veranderen. Haar Kleur stuk.

was groen , doch met twee zwarte Streepjes

overlangs de Rug ^ op ieder Ring* Zy waren

niet tiaairig maar glad , en onthielden zig op

de Zuuring. De Kapellen hadden de bovenfte

Wieken graauwagtig , fomtyds met bruin en

geel gewolkt^ de onderften helder geel feuil-

lemort > met een breeden zwarten band van

agteren gezoomd ^ fomtyds vuil witagtig Ook

is de Rups fomwylen bruin , daar deeze Ka-

pellen van komen , zo Reaumur aanmerkt.

Het zou die fraaije Soort, zo zeer naar ons

geele Weeskind gelykende , fchynen tezyn»

welke Roes EL op de twee-en-ciertigfte Plaat,

in zyn IV Deel 5 het:ft afgebeeld; in dien derzel-

ver Mannetjes gepluimde Sprieten hadden. De
Afbeelding, daar van, was hem van elders toe-

gezonden; zo dat die Soort in Duitfchland ook
niet zeer gemeen moet zyn, Het verfchil der

Kleuren ,zo van de Kapellen als van de Rupfen

,

daar de Natuur als in fpeelt^ kan 'er Linn^üs
den bynaam aan hebben doen geeven,

(50) Nagt. Kapel met gepluimde Sprieten .lit.

en een ^krulde?! Zuiger; de Wieken ove/c^l^J^iQ^

eU

C52) PhaUna Btmhyx fpirilJnguis, AUs incumbentlbus, £1*

perioribiis albis transverfc nigro pundatis, S^fi, Kat. X,

L DEEJL. XL Stuk,
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elkander; debovenfien wit en overdwarnnet

zwart geftippeld.

V.
Afdeel.
XLIII.
Hoofd-
stuk. Deeze onthoudt zig in de Zuidelyke Landen

IITl.

LIV.
litatrix^

PLUIMSPRIETEN.
Krultongde , met de Rug gekamd en de

Wieken afloopenden

(53) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten,

en een gekruiden Zuiger; de Rug gekamd;

de JVieken over elkander > van boven groen ^

• met een graanwen gelanden Band.

Deeze voert haaren bynaam van den Heer

O. Celsius, voornaamen Hoogleeraar in

de Godgeleerdheid , door wien zy ^ omftreeks

Upfal , in de Koplanden is gevonden.

(54) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten en

een gekrulden Zuiger ; de Wieken over elkan^

der^ Tandwyze gekarteld , rosagtig graaiiiv

met twee witte Stippen.

GoEDAART heeft de Rups de Proefjler ge-

noemd^ om dat zy de Kruiden eerst fchynt te

on-

f53) PhaUna Bomhyx fpirilinguis criftata , AIis incumben-

tibus fupra viridibus , Fafcia grifea dentata» Faun^ Snee. 8i(5*

T* 2* f. 816.

C54) PhaUna Bombyx fpirilinguis criftata ; Alis incura-

bcntibus dentato-crofis rufo - grifcis ; pundis duobiis albis.

Faun. Sfiec, 833* VET, Ga\, T» 19. f. 4. Go£.D, Inf, L T^óZf
AL5. /»/; T. 32* f. ;o. L?ST. Cocft, C 30.
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onderzoeken, of die wel verfch geplakt zyn , V.

eer zy dezelven gelieft te nuttigen. De Ka- XLI^L*
pel wordt van Geoffroy, nietooeigen, deHooFD-

Gebakkelde getyteld* Doktor Scopoli heeft
^'^^^^^

haar ook in Karniolie gevonden. Het is die,

welke RoESEL in zyn Vierde Deel, Tab*

XX, heeft afgebeeld, met de Grondkleur der

bovenfte Wieken ten deele Oranje , ten deelc

graauwagtig» De Rups is bleek, groen en glad

'ijiet een witte Streep, op de'Rug» Zy wordt

op 't Land gevonden^ verkiezende, volgens

G0EDAART5 onder anderen de Hondsdraf

tot haar Spyze- L i n n /c u s zegt , dat het een

Spanrups is, die zig bovendien ook onthoudt

op deRoozcn en Wilgen.

(55) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten en^^ ^^r^

een gekrulde?i Zuiger^ de Rug gekamd^ <r/^Kapucyn,

Wieken afloopende , getand , R.oestkleurig

;

met een Tandje op de Rugj dat omgeböogen Uj

en een Roestkleurfgen Band*-

Deeze ^ die zig in Sweeden vry gemeen Iaat

vinden, is aan de volgende niet ongelyk.

C56) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten i,vr,

?amelu

geitje

^.^ Camelm^,

Kroon va»

(55>) PhaUna Eofjihyx fpirilinguis crldata , Alis dcfle.\is

ienticiilis f>rrugincis> denticuloquc dorfaii xeflexo, Pafcia*

que ferriirinea. Syfl. K^t, X,

(56) PhdUna Bomhyx fpirilinguis crifcara , Alis deflexis

croiis brunncis, omnibus denticuio doifali^ B.0E5. Xnf^ Noél.

PhaK 2. T* 28.

! D£1L. XI. $TÜK,
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A "^EL
^^ ^^^ gekruUen Zuiger; de Rug gekamd;

XLllL ^^ Wieken afloopende^ gekarteld^ bruin mn
Hoofd- Kleur; alle met een Tandje aan de Rup-,
STUK, "^

yogêhje.
^^ Heer Bergman heefc de Rups, in

pl. xcïi.Sweeden, niec alleen op de Appelboomen

,

'^' ' maar ook op de Linden, Elzen en Berken,

gevonden* Zy is kaal of Haairloos en groea

van Kleur, doch aanmerkelyk wegens twee

paarfche Hoorntjes op de Staart i en dat de

Lugtftippen paarfch zyn. Roesel noemtze

\ beiden Oranje«geeL Stil zittende verheft de

Kapel aan de Rog twee Kammen, waarvan

de voorste uit de Tandjes der baitenfte , de

agterfte , uit die der binnenfte ofonderfte Wie-

ken is famengefteld- Dit doet 'er, niet onei.

gen, den naam aan geeven van Kroonvogeltje

en wy hebben deezé zeer aartige Kapel of Uil,

tot een voorbeeld van de genen die gekamd

zyn, vcrkoozen af te beelden, in Fig 6.

•*^P' (57) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten,

die een gekrulden Zuiger beeft en gekamd is;

dé Wieken neergedrukt y JfcIrjeriJüig i en

met oc getekend.

Op de Eiken was de Rups van deeze Kapel

gevonden 3 die kaal is en rood^ met witte Stip*

pen

(57) PhaUna Bomhjx fpirilinguis criftata , Alis óeprefTis

cinerafcentibus oo notatis. RoES, /«/^I. Noól. Phal. 2^ T« 6?^-

WiLK. Pap. 6. T. I, a II.
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pen en Streepjes, waar van dat op de Rug niet V.

ten einde toe uitloopt. In Engeland noemt XLïll.
'

men de Kapel, tbe fcollop^nzinged OahMotb. Hoofd.
STUK.

fƒ8) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten mii.

en een geknilden Zuiger ; de Wieken ros vallei*

met hniinagtige Banden^ den agterfien

breeder ; van onderen rosagtig.

De Kleuren komen , in hetWerk van C l e r k,

met deezen tytel niet al te wel overeen. Udd-

MAN heeft dceze Kapel , die ook by Stokholm

gevonden wordt , in Finland ontdekt. De
Sprieten zyn zeer weinig gepluimd; de agter-

fte Wieken bleekrood , waarvan mooglyk de

bynaam is ontleend; hoewel de geheele Kleur

meer zweemt naar Vaal.

De Heer Clerk verbeeldt (*) onder den naam iMé.

van Lota^ als van een afgewifchte Kleur, een
^^^^^^*

Kapelletje, dat in Sweeden vry gemeen is, en

twee dergelyke Vlakken als de Üo-Kapel heeft,

die geel en Oranje geringd zyn, op de boven*

lle Vleugelen. Deszelfs Sprieten zyn ook

naauwlyks blykbaar gekamd (f).

Door den Heer de Geer. is een Kapelletje p^^¥^^'

van deezen Rang afgebeeld , dat thans , wegens ^
*

de

(58J PhaUna Bsmhyx fpirilinguis , Alis nifis , Fafciis fub-

fuscerentibus postici latiore , fubtiis rufcscetttibiis,.S;>y?. ^<t/. X,

e*; Icon, InfeB, rarior^ Tab* IV. pig, 8.

(t) faun^ Snee. Ed* II* p, 302. N. 1137, '

1, Deel, XI. STUK. Qg

/



6io Beschryving vak
V. de groote Baardjes , die het heeft, en welke

XLIlL* '^^ ^^^ ^^" S^"^^ ^^^ maaken, den nevensgaan-
Hoofd- den bynaam krygt. Het gelykt ^ ingeltalte,
^^^"^^ zeer veel naar het Kroonvogeltje, en was van

een gladde groene Rups met witte Streepen,

op de Wilgen zig onthoudende , voortgeko*

men (*}.

B O R S T JE L S P R I E T E R
Die geen blykbaaren Zuiger hebben.

x^ix* (S9) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

Rouw* ^^^ g^^^ Zuiger vertoont ; hebbende de JVie^

^^P^^* ken uitgebreid^ van gelyke Kleur y ^^mtagtig

met zwart Netswyr^ doorweven en gewolkt.

Dit is de gene, die mtn gewoonlyk de

Rouw- Kapel noemt, zynde van de allergroot-

ften. Die , welke Juffrouw Merian afbeeldt,

is negen Duim breed en drie Duim langs het

Lyf gemeten. Zy komt voort van een groote

,

' dikke, kaale Rups, die zwart is met groene

Banden, en op de Gittegom-Boomen aafc

i\\ (60) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

^''^''
die

tje.

(59) PhaUna KoBh^ elïnguis , Mis patulis concoloiibus

nlbidis , nigro reticulatis nebiilofisqlie, M* L» Ü. MEJl* Sur^

GO» T. ïio^

(60) pbaUm üoBuji elinguis, Alis revérfis rufo-cinereïs,

i'afciU litieaübus duabus luteis flcxuofis* RABj, UB, Sfoc\h^

1749;

y^
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die geen Zuiger vertoont^ hehhende de JVie- V.

ken agterjle wor^ rosagtig Jfchkletirig^ ^^^^^ XLUL^'
twee geele bogtige Sireepswyze Banden» Hoofd.

STUK.

Zeer zeldzaam komt , in Europa , de Rups

voor van deeze Kapel , die eene zo zonderlin-

ge Geftalte aanneemt, dat men ze, met re-

den ^ hetinkhoorntje mag noemen. Zy is kaal.

Oranjekleurig , en heeft vier Pooten , van de

voorften, wanfchapen lang: aan het agter-end,

in plaats van Pooten, twee BorflelagtigeHoorn^

tjes. Miettemin heeft zy de gewoone agt

Vleezige Footen aan het Lyf. Het fchynt, dat

deeze Rups op de Hazelnooten, Beuken, en

Berken, aaze.

(ói) Nagt'Kapel met ongepluimde Sprieten, zxl

die naaiiwlyks een Zuiger vertoont j ^^^^bende'^'^'J^^^^^*

de Wieken afloopèitde Jfchgraairjo ; aan de ^^^^^gcr,

tippen met een omtrent Oogs<wyze Vlak , die

geel is.

De Geer hadt deeze genoemd; „ Üil die

5, de Sprieten met Kwaftjes Haair Pluimswyze

„ gebaard heeft (^) , zonder Zuiger, donker

^5 Paarl-

1749. p* 132. T» 4* f* io«i4* UdDM. Dijf, 61. ALB, /«»ƒ•

1\ 58. Roes, I»f. UU T. 12.

C6i> PhaUna NdBna fubelinguis ', Alis defleïis cinereis/

apicc macula fubocellari flav^. Goed. Inp I. T. 34. Frisch.

Inf XI. T. 4. List. Goed. f. 35- DE GEER. Inf. I. T. 13. f,

14. 1.9. MER. lurop. T. 142. Roes. inf, i. Noft. Phal. Ii. T*

14. ALB. Inf 23* r. 33. WiJ-K. Pap. ci. T. 3. a 8.

(*; Dewyl de Mannetjes van deeze Kapellen wcezentlyk

I. DsEjL. Xï. Stuk. QQ ^ S^*
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6i2 Beschryving van

V. „ Paarlkleur graauw is , met een grootc witag-

^XLiÏl '' ^^§ ^^^^^ ^^^^ ^^^ "^^^^ agterlle gedeelte der

Hoofd- ^^ bovenlle Wieken''. Wilkes geeft 'er den

'w^:ml ^^^"^ ^^" ^^-^^ Buff'Tïp Motb aan, dat eeniger-

</rö^^f/'^ maate met den Latynfchen of liever Griekfchen

bynaam ftrookt : doch wy geeven ^er, hier te

Lande, in navolging van GoEDAART^'tzy
wegens de Rups^ 't zy v/egens de Kapel, dea

naam aan van IVapendraager.

De Rupfen zyn in Europa vry gemeen, ko*

mende dikwils op de Wilgen , doch ook op de

Linden, Elzen, Eiken en Efchdoorn voor. Zy

zyn Haairig , zwart , met geel geringd en ge-

ftreept. Het poftum-, datzy, in rufte zyn de,

aan haar Lighaam geeven, is zonderling : zy

heffen het agterfle gedeelte op , en houden

het in de winkelhaak met het overige; zo dat

de twee Agterpooten , die zy in 't gaan zelden ge-

bruiken, zjg als een gevorkte Staan vertoonen*

In de jongheid houden zy veel van fpinnen,

maakendc 5 zonder ophouden, Draaden vaft aan

tille effene of gladdeOppervlaktenjdaarzy tegen

aan loopen; waarfchynlyk om 'er dePooten in

te haaken , gelyk dit ook eigen is aan andere

Rupfen. Deeze verlaaten , als zy grooter

wor-

gebanrd zyn, zo heeft Linn^eüs haar ook, it\ de Tweede
Uitgaave vaïi zyiic befchryving der Sweedfche Dieren, tot de

Pluimfprieten tehuis gebragt , en zy zyn hier verkeerd ge-

plaatft : doch, om de order der getallen niet te breeken , volg ik

tot nog toe de Tiende Uitgaye van zyn Samenstel dlb.

Natuur , als gezegd is.
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worden . het gezellige Leven , en gaan , in ^
V.

Auguftus of September, onder den grond kruh XLIIL

pen , om zig te bereiden tot de Verandering^ die Hoofd-

zonderTonnetje gefchiedL Haare langce is^in vol-

waflenheid , ongevaar , twee Duimen Voetmaat.

(Ó2) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten, i^xri.

die geen Zuiger vertoont , en hoog geel is vr^de'

*L'a;z Kleur ^ met de Sprieten korter dan het ^^PP^'

Borjljliik en de Wieken van het Mannetje

Sneemv-vöit.

De Rups van deeze onthoudt zig , in Swee-

den 5 in de Wortelen van de Hoppe ^ welker

Bouwery zeer daar door benadeeld wordt ;de-

wyl een foort van Honigdaauw ^ als de Worte-

len dus aangeftoken zyn, zig uitfpreidt over

de geheeie Plant, en dezelve misdraagen doet. ^

Onder den Grond maakt zy, van de Aarde zelf,

Rolronde Tonnetjes , die overend ftaan , een

Handbreed lang, zeer gelykende naar Been-

lym (*). De Rups is kaal, wit, met den Kop
geelagtig bruin ^ van middelmaatige grootte,

dat is omtrent anderhalf Duim lang. De Kleur,

van de Mannetjes en Wyfjes Kapellen , ver-

fchilt.

: :.; (63) Nagt-

(62) PhaUna "HoBha elinguis flava, antennis Thorace bre-

•V40Übus,marisA!is niveis. Fam^ Sttec. 917. Ed. II. 1147. Raj,
inf, 157* n. 3. DE Geer. Inf i. T. 7. f. 5. 6.

e*) Deeze zyn het> die ik geopend, met de Pop daarin

leggende, volgens den Heer de Geer, in F/g. ii, van
PLA.iT LXXXV. heb doen vertoonen. Zie bladz, 97«

L Deel XI. STUK. Q^ 3
"



6i4 Beschryving van

V.
Afdeel.
XLllI.
Hoofd-
stuk.

LXÏÏU
tupulina.

(63) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten

,

die geen Zuiger vertoont , en geel is , heb-

lende de Sprieten korter dan het Borftfiuk ,

de Wieken met een Vlak en Boogje ^an

Afcbkleitr. •

Deeze, die zeldzaamer is in Sweeden, ver*

fchik van de voorgaande naauwlyi<s> dan door-

dien zy de helft kleiner is en van een andere

Kleur.

BORSTELSPRIETEN.

LXtV.
Zums,

(chyn.

Die g:<gctongd zyn, met de Rug niet gekamd.

(64) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

die een Zuiger beeft; dt Wieken uitgebreid^

geftaart , bndn en geel gegolfd^ drie Oogjes

onder aan bet agier^efid.

Lxv. C^S) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

Crepufu' ^Iq Q^fi Zuiger heeft; de Wieken uitgebreid en

Dageraad. ,
grmiFJü ^ met een witte Vlak en Band; de

cnderjlen bruin geboogd.

(66) Nagt-

(63) PhaUna. K»Bua tWngms^ lutea, Antennis Thoracc brc

vioribus, AÜs macula arcuque cinerafcente. Syfi, Kat. X.

(64) ThaUna TioBua fpirilinguis lievis, Alis.patulis cauda-

tis, fufco lufeoque undatis^ caudalibus fubtcrnis. M. L. ü»

5yft, tlat. X» ,

(6s) ^^aUna TZo^ua fpirilinguis Ijp vis, Alis patulis grifcis

Pafcia Maculaquc albis ; infeaoübus Ocelio fufco. M. I*. V.

^j/fi. Kat, X.
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(66) Nagt-Knpel met ongepluimde Sprieten, y.

die een Zuiger heeft ^ de Wieken uitgebreid ^J^^^^^u

ge^xolkt met een bleeke Streept de bovenjlen -^^^^^l

met een Stip en Maanswys' Oogje. stuk.

LXVI.

(67) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten^
scTnel^c-

die een Zuiger beeft ^ met de Wieken neerge'* nng.

drukte de bo'venflen met een Eeltagtige
^^^P^^^pl^J^ljy^

aan de tip ge-oogdy de onderflen wit, ^tippel-

Van deeze vier, waren de twee middelden

uit Amerika afkomftig; de eerfte en laatfte uit
'

de Indien, dat is, waarfchynlyk, niet zeker,

uic de Ooit of Weft. Zy bevonden zig alle in

't Kabinet van haare Koninglyk Swcedfche Ma-

jefteit. De laatfte hadt de bovenfte Wiekea
Afchkleurig met een wicagtig Maanswys' plekje

en een Eeltagtige Stip aan den buitenrand-

(68) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten, ixviii.

die een Zuiger heeft ^ de Wieken neergedrukt
j^fl^tj'c!'

enz'xart ; de bovenfien met blaatiw
,
geel en

^Jüit , de onderflen met rood ge^vlakt.

De

(66) Phalana KsBua fpirilinguis Ixvls^ Aïis patuüs ncbu-

iofis, linea palUda ^fupenoribus Ocello lunato pundatoqu^*

(67") Phal^na 2io&ua fpirilinguis l^evis, Aüs deprefiis , fupe-

rloribus punclo callofo apiceque Occllato ; infeïioabus aibis,

JM. L. U. Syji. Kut, X.

(6S; PhaUna Kocïua fpirilinguis Jzevis, Alis deprefiis nigiis,

fuperioribus coeralco fiavo aiboque, inferioribus mbro ma-
culatis. Mfr. £«r. II, T. sS* ROES. Inf, UI, T. 4?. ALT,,

J^f T* 22» VViLK, Pap. 19, T. 3- a* 3.

L DEEL. Xï, STUK, Qq 4



6i6 Beschryving van
V. De kleuring van deeze Kapel is niet wel uit-

XLiif.'
g^^^'^^^- ^y heeft de bovenfte Wieken niet

Hoofd- zwart , maar donker groen , en de onderften
^^'^^- zyn hoog rood iTiet zwarte Vlakken, Het Lyf

is rood met zwarte Banden^ en de fierlykheid

maakt, dat zy niet ten onregte den naam van

jofFertje draagt. Wilkes noemt haar theScar-

let Tyger Mötb, De Rups, die Haèirig is en

blaauwagtig zwart, metgeeleofwitagrigeStree-

pen^ onthoudt zig op de Wilgen en Eflchen;

als ook op het Kruid, Hondstong genaamd,

volgens Li N IS iEus.

Dame.

Yópj Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

die een Zuiger beeft , ö.e hoven[le Wieken

gracmw^ aan den bwtenften kant met geel;

de onderften z'xart gevlakt.

Dee^ie^ door Roes Et volgens een Afbeel-

ding, aan hem uit Frankfort gezonden ^ afge-

beeld, verdient, en v/egens de Kleur, en we-

gens de grootte ^ in vergelyking met de andere

den naam van Dame,

(?o) Nagt Kapel met ongepluimde Sprieten,

(6g) PhaUtta KoBtitt fpiriJInguis Ijcvis, Alis fupeiioribiis

grilcis , exterius flavo macuiatis ; infenoiibus nigro macula-

tis. Roes. /^y? III. T, 59. f. i > 2.

(70) PhttUna TioRtta fpirilinguis lacvis, Alis deflexis fuligi*

aiofis pun£^o nigro ; inferioribus rubris nigro macuiatis. It.

W Goth. 141. Roes. Inf.l, Nocb, Phal. II. T. 43* ÜDDM.

S^*jr^ 76. VViLK. Pap. 23» T. 3 a 14. F^un. Sutc. Ed, II, Ii59^
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die een Zuiger heeft ^ de Wieken afloopende y.

Roetkleurig en Z'voart geflipt ^ de oJïderftenA'^^^EL.

rood met zzmrte Vlakken. Hoofd-'
STUK^

Aan deeze , wederom , is , om de zelfde ^xx.

reden, de naam van Bruinetje niet oneigen.
^^/^^^^^J^^^

Het Masker , dat Haairig is en Roedkleurig,

onthoudt zig op de Moftert, Raapen en Zuu-

ring*

(71) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten, rxxr.

die een 'Zuiger heeft , de Wieken afloopende j^^^c.

en altemaal ros^ met zwarte Randen.

Deeze Indifche bevondt zig in 't Kabinetvan

de Koningin van Sweeden.

(72) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten, ixxii.

die een Zuiger heeft y de Wieken neergedrukt
^ q^^i^^I^^

de hovenflen bruin , tefamen met vyfwitagtige

Vlakken , de onderflen wit.

Dit fraaije Duitfche Kapelletje is on-

langs eerft gemeen geworden, en wordt thans

by de meefte Liefhebbers gevonden. Reau-
2MÜR hadt de Rups, twee Jaaren agtereen , in

de Maand September, in Poicou, gevonden

op

(71) PhaUna KaBHA fpinlingius Ijevis, Alis defjexïs conco-

loribus fulvis, marginc nigris. M. L. U. Sj[l, Kat, X»

(,7i)phAUnA Ko^téa fpirilinguis Ijsvis , Alis deprcfids, fupe-

xioribus fufcis, macuiis fimul quinque albidis; infcrioiibus

zVns. MKR. £«r, irr. T. 21. f, I. aEAUM. In/.l, T. 7. f. 2*

Faun Sufc. Ed. II. II5S.

I. Deel XI* Stuk* Q 9 5
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6i8 Beschryving van

V. op de Braamen, zynde Roetagtig van Kleuren
AFDEEL.als FluweeU Hy noemt, te regt, de Kleur der

Hoofd- Wieken van het Kapelletje groenagtjg, bruin,

STUK. en die der Vlakken Roozekleurig, R gesel
heeft het, in zyn Vierde Deel, befchreeven.

xxxni. (73) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten^

GeruiteJ die een Zuiger beeft , de Wieken neergedrukt^

hleek van Kleur ^ met een breeden donkeren

Band ^ "waar in een zimrte Stip , en den

Rand gejiippeld.

Wegens de figuur der Vlakken op de voorfte

Wieken, voert deeze Kapel dien bynaam^wier

Rups, op de Morellen gevonden door Juffrouw

Me RIAN, zeer ruig is en kort, loopende zo

wel agter- als voorvvaards, en zig berollende

in de Bladen. De grondkleur van het Kapel-

letje, weinig grooter dan een Mot«üiltje, was

bleek geelagdg. Men heeft het ook in Swee-

den waargenomen.

Lxxiv. (74) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

^Kaars^ ^ï> een Zuiger heeft ^ de Wieken ongeziakt

lichte. "

ylfcbgraauw ^ met drie kromme ^Jjitagtige

Streepen , en een gefpleeten Halskraag,

Deeze

f73) PhAla^A lloclHa fpirilinguisljBvis, Alis deprcffis palli-

disFafcia latiflima faturatiorc, pundo iiigro marginequepunc»

tato. MER. £«r. f. 11. Faun, Suec, Ed. II. II57.

(74) PhaUna Kociua fpirilinguis Iscvis, Alis cinercis immacu*

latis , ftrigis tribus repandis aibidis , Collari bifidö. «^j?. Tiat, JC«

IFann, Smc. Ed. II, iisa.
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Deeze Europifche heeft een regt op ftaande V.

Borstftuk, dat van boven als een Hart is ^ii^g^^-xLIlI.
''

fneeden» Haar Wieken zyn vlak en byna gi ys Hoofd-

van Kleur. Men noemtze dus, om dat zy by ^'^™*

avond in de brandende Kaarfenyliegt. In Swee-

den is zy vry gemeen.
<t

.

(75) Nagt -Kapel met ongepluimdeSprieten^ ixxv.

. die een Zuiger heeft y de Wieken bruifi met Rood-

drie Streepen en em d<warfe Vlak^ de Ofider-
^^^^^'

Jlen in *t midden ^joit.

Deeze Indifche, die zig in 't Kabinet van \

haare Koniiiglyke Sweedfche Majefteit bevond>

heeft het Lyf wir, doch aan 't agter -end rood:

de onderlle Wieken bruin gerand met drie

witte Stippen»

C76) Nagt -Kapel met ongepluimde Sprieten, ixxvi.

die een Zuiger heeft ,
de Wieken

^^^'^S^^'^^^'^ > cSak-
hniinagtig met zwarte Karakters , van mideren tcrds.

znrart gebandeerd.

Diü Kapelletje, dat de Heer Leche op

de Weiden van üpland, inSweeden, vvaargc-

nomen heeft, is zeer klein, hebbende naauw-

lyks

(75) PhaJana TioBua fpirilinguis l2evis,Alis fufcïs lineis tri-

bus maculaquc tiansvcrfa ; infcrioribus Difco albis. M. L. ü,

Sy^, Hat. X.

(76) phaUna TZoBua fpirllingius I^vis, Alis patulis fufccf»

centibus, maculis lueroglypbicls nigris; flibtus Fafcia arra.

IFaun, S^«: 847. Ed. II. iióx. HOEFN, Pici, 4.T. II. f* 3.R£-
AUM. Inf, I. T. 49. f. 14.

I. Deel. XL Stuk»
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V. lyks meer grootte dan een Mot- Uiltje. Hoef
Afdeel* NAGEL hadt 'er reeds de Afbeelding van ge-

j^^PjjJ geven. Het Rupsje fchynt zig, volgens Re-

STUK. AUMüR, op het witte Wollekruid te onthou

den.

LXXVII.
Pallem.

Blecke*

LXXVIII.

Roodag-
tige.

LXXIX.
Leporina,

Haasagti'

ge-

(77) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten

,

die een Zuiger beeft ^ de H^ieken afloopenden

ongevlakt bleek j aan de agterjle randen , van

onderen y zwart gejiippeld.

(78) Nagt- Kapel met ongepluimde Sprieten,

die een Zidger beeft ^ de Wieken hoog geel

met rood geaderd y de onderfien zwart bont.

Deeze onthoudt zig, zo wel als devoorgaan»

de 3 in Europa» Zy gelykt zeer naar de Pot-

zige ^ zo dat men die ligtelyk voor het Man-

netje van deeze zou kunnen aanzien.

(79) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

die een Zidger heeft , de Wieken afloopende ,

wity met takkige zwarte Stippen.

Buiten twyfel voert deeze Soort dien by-

naam.

(77) PW/ew4 TioBua fpirilinguis Ijuvis, Alis dcflexis pailidis

immaculatis , marginibus pofticis fubtus nigro pundatis*

Syfl. Kat^ X. Fatin, Suee. Ed. II. 1175.

(78) PhaUnA HoHua fpirilinguis l^evis^ Alis fulvis rubro-

vcnofis j inferioribus nigro-vahe^atis. i^/^. Ty^iir. X. Faun^Suec.

Ed. II. 1156.

(79) PhaUna TioBua rpirilingnis Ixvis, Alis deflexis albis.

püBÓfcis nigris ramofis. DE Geer. ƒ«/ T. 12. f. 10, ji, 17»

Faun, Sftec. Ed. II. 1176,
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naam, om dat de Rups zo zeer naar die, wel- ^•

ke de Lospoot of Haas genoemd wordt f, ge-xLilL
*

lykt. Haare ruigte is zo groot, dat menze Hoofd*

lit^t voor een vlokje Wol of geele Zyde zou ^ .*

rT • t Zie

aanzien: want van fommigen is het Haairgeel3biadz.59^.

van anderen wit en het Lyf groen , volgens de

Waarneeming van den Heer de Geer, die

zodanige Rupfen, in Sweeden, op de Elzen

en Wilgen vondt. De Kapel gelykt ook naar

die van de Lospoot, maar zy heeft de Wieken
met minder Stippen befprengd en het Lyf wit.

Biet geel , noch zwart geftippeld.

C8o} Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten , lxxx;

die een Zuiger heeft ^ de Wieken neergedrukt y^^^^^^*^^

rood met zwarte Stippen; de mderjlen wit

en zwart hont.

Deeze Weftindifche, uit 'het Kabinet van

de Koningin van Sweeden, heeft de grootte

raaar van onze blaauwe Duinkapelletjes. De
bövenfle Wieken zyn, van boven, geelagtig,

rood gerand met zwarte Stippen; van onderen

rood : de onderflen zwart gevlakt,

(8i) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten, lxx^u

de

f80; rhdUna Koclua fp Irilingiiis ]a:vis, Alis deprcflls rubris

-itropun^-itis, inferioribus aJbo nigroque variis. M, L. U,

,SyP. Kat. X.

{tl) PhaUna noHna fpmnnguls Ixvis, Alis fufcis ; lïneis

puïii^isque duobus infcrioijbusque toüs rübns. Fau»Suec. 869^

Eti. ir, 1255. /^ Oei. 110, RAJ, Irff i6§. n. 2(5. MOüfF. l^f

ï, DEEL» XI, Stuk,



C2^ Besciiryving van

V. de bovenfce Wieken bmin , met L^ynm en twee
A PDF Et.

XLIII.
*

Stippen y die rood zyn: de onderjlen in *t ge-

Hoofd- heel rood.

STUK.

st, jakobs Met regt behoort deeze naam, mynsoor-
Kapelletje.

, r tz n • j r.
deels, aan dit Kapelletje 5 waar van de Rups

dikwils voorkomt op het St, Jakobs-Kruid , dat

veel naar het Kruiskruid gelykt, en in vogtige

Weidlanden overvloedig groeit. Goedaart
hadt dezelve daar mede agt Dagen opgekweekt

,

en noemtze Zandrups , om dat zy veel in 'c

Duin wordt gevonden , daar ikze, van dit Jaar,

nog in menigte op de Reinevaren en het daar

tüffchen bloeijende Kruid, heb aangetrof-

fen. C HARLE TON geeft 'erook den naam aan

van Enica Jacobcea^ of die het Kruiskruid afeet,

en Blankaart noemtzfe^ insgelyks^ Zand»

rups. , R E A üM ü E getuigt 5 dat de Rups van de

Bladen en Bloemen, zo van de ^acote als van

de Senecio^ leeft. Ross el, dat meer is 5 ge-

tuigt, hoe hetSt. Jakobs-Kruid, welkliefftop

woefteplaatfen groeit, zegt hy, haar ter voor-

naamfte woonplaats diene, Ook flelc WiLKEte,

die haar the Cinnaber-Motb noemt , de Woon*
,\< plaats 07Z the Ragwort {JacobcEa ^üulgaris). Het
-*-^-

jb^art dan flegts verwarring , dit Kapelletje St,

Jans

97. f. antep. Mer. ^w, III. T. 28. Rob. ic i, t. üo. alb>

/«/: T. 34. f. G. H. Goed. mf. L T. 9. Reaum. inf I. T. i6«

f. 4-7. List. Gaed, T. 54» ROES. Inf. I. Phal. II. T. 49,

Blank. Inf, T. I. f. G^ K. WiLK. Pap. 26. T^ 3 > a i#

i'ET. Ga\, T. 33. f, (5.



DE NaGT^K AP ELLEN. 62^

Jans beeflje te noemen , om dat fommigen het- V,

zelve op het St. Jans Kruid zDuden gevonden XLIII.
*

hebben: te meer, dewyl men het zelden zo Hoofd*

Iaat in Juny aantreft als de gewoone St. Jans
^^™*

Kapelletjes t- Linn^eus zag het, den 13 Ju-J/^^.
, ,. ,. ,

biadz.464,

ny 1741, overvloedig omvliegen op het Strand

van Oelandj alwaar het kleine Kruiskruid over-

vloedig groeide : doch in Sweeden wordt het

zo overvloedig niet gevonden, zegt hy^ als in

de Duinen der Nederlanden.

G o E D A A RT heeft 5 verkeerdelyk , het Spin-

zeltje van de St. Jans-Kapelletjes by het Su Ja-

kobS" Beeflje afgebeeld. De Rup$, immers,

van dit laatltejdie zeer fraay zwart en geel ge-

ringd is, maakt haar Geweefzel van eenige

Draadjes , op of even in de Grond; waar in zy

kleine bruine , en redelyk harde Popjes worden ,

waar in de Mey- maand, of daar omtrent, de

Kapelletjes uitkomen, die na de Paaring fchie-

lyk aan 't Eijerleggen gaan, Zy zyn fierlykmet

rood getekend, als gemeld is.

r (82) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,
j^^^^^y

die een Zuiger heeft ^ de Wieken afloopendey^^^^'^^"^'*'

hndn aan beide zyden ^ de hovenjlen wit ge^^,

Jlreept^ de onderjien aan^t Gewricht wit.

Deeze,zig in de warme Landen onthouden-

de,

(B2) Phafana KoBna fpirilinguis L-evis, Alls deflexis con-

coloribus, fuperioribns linea inferioribus baü ïilbis. AI« L.U.

h DEEL* XI. STVKf



024 Besciiryving van
^

V. de, heeft het Lyf geel, drievoudig met bruin

XLIII.
* g^^l^kc. Zy was in het Kabinet van de Konin-

HooFD^ gin van Sweeden*
STUK.

]^b^!oUis ^^3-^ Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

Roodhais^ die een Zuiger heeft en zwart is^ met een

paarfche Halskraag ^ het Lyfgeel
'

Deeze komt zeldaam voor , in Sweeden. Vol-

gens de Afbeelding van C l e r k is de Kleur der

bovenfte Wieken niet dan zeer bleek zwart ^

die der onderden bleek blaauw, en van de Hals-

kraag rood.

txxxm (843 Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten

,

Vierkant- die ^ een Zuiger heeft ^ de Wieken neergedrukt

^
en geel y de hovenflen met tijcee z'^xarte

Stippen»

Dat de gemelde Stippen na genoeg vierkant

zyn, geeft 'er deezen bynaam aan. De Rup.^,

die op de Pynboomen en Eiken, in Duicfch-

land, leeft, is ruig, op de Rug met tweeryea

van roode Knobbeltjes, en een zwarte Vlak; op
zyde zwart geftreept. Het Kapelletje komt , in

verfcheide opzigten , naby aan de geftalte der

Mot-üiltjes. WiLKEs heeft hetzelve tbe TeU

low Jidy Oak'Möth^du is de Geele July Eiken-

Uil, getyteld.

(85) Nagt-

{%Z) ThaUna Tieclud fpirllinguis Ijevis nigra , Collari pur-

|)ureo> Abdomine flavo. Faun, Snu, 881. Ed. IT. 1154.

(84) PhaUna TioElua fpirilinguis Ijevis , Alis depresfis luteiSf

fuperioribus pundis duobus atris. ROES, Inf l, Nod. PhaU

II. T. 17. WiLK. Pap. -.4. T, 3. a. 17*
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i^S) Nagt- Kapel met ongepluimde Sprie- v,

ten^ die een Zuiger beeft ^ de Wieken jjeer- -^^^^^i-»

gedrukt ^ de bovenjlen grysagtig ; aan den^^^^^^

bintenjlenrandy zo ivel als de onderjlen^ge- stuk.

heel geel. lxxxv.
° Complana^

Effeüe<^

Deeze , in de Eiken huishoudende ^ is by

Üpsal, op de Hofllede Fulleroa , den Heer

Cronfted toebehoorende , gevonden. Het is

©en van de kleine , doch niet van de aller-

kleinftent
,

BORSTELSPRIETEN.

Die getongd zyn ? met de Rug gekamd.

(86) Nagt Kapel met' ongepluimde Sprietenji-xxx'v^r^

die een Zuiger beeft en de Rug gekamd; de Rood'

Wieken afloopende , Jfchgraauwagtig , de o?2-
^'' ^^^^^^^ '

derjlen rood met twee zwarte Banden.

t)e Rups van deeze Kapel, die wegens haare

Kleur dusgetyteld worde, noemt Roesel de

groote, ilenke, AardkleurigcTepel-Rups^die

hy

(85; PhaUnaKsBHa fpirilinguis Isevis, Alis deprefSs, fa^

perioribus canefcentibus > cKteriori margine infcrioribufqa®

totis flavis. Faun, Suec. 918. Alb, Inf^T. 70. f. G. H.

(86) PhaUna KoBaa fpirilinguis ciiftata ; Alis deflexis ei*

nerafccntibus , inferioribus mbris fafciis duabus nigris, ME]^,

hw. 111. T. 38. f. 139. Roes. InJ, I. Nod. Fhal. H. T* 15.

Alb. Inf, Zo. WiLK. Pap. 17. T. a. b. i. Reaum. Inf, l. T,

32. f. ó. 7. uddm. D>/r. 73. f, 10. Wils:. Pap. 33. T, Z. a L
f<i«;f. 5Kff. Ed, II, 11Ó6.

I. Deel^ XI» STUK* R t



óaö Beschryving van
V* hy op een takje van de Haagdoorn afbeeldt j

XLIIL* hoewel zy , volgens anderen , op de Wilgen
Hoofd- en Eiken leeft : maar het fchynt dat men die^

t^^^* welke door haare hoog Karmyn- roode of
^^^^'"^

' Paarfchagtige Kleur van de gewoone verfchilc,

vóór een andere Soort moet houden, en dee-

ze aafl: op de Eiken, zo Roesël aanmerkt, de

roode op de Haagdoorn; doch hier te Lande

niet dan op de Wilgen. Hy noemt het Mas-

ker van het Purpere Weeskind, de wit graauw

• en bruin gevlakte , met Vleefchkleurige pun-

tjes en Wratten verfierde Rups (*).

Pur-ere. ^^^ Purpere of Karmynroode Weeskind is,

in \ graauw of bruine der boven-VIerken, veel

fierlyker gekeperd of uitgemonfterd met witte

bandeerzelen , en bovendien verfchilt ook de

Tekening van het zwart, op de onderde Wie-

ken, zeer kenbaar» 't Verv^ondert my , der-

halve, dat Doktor Sc o poli haar tot dezelf-

de Soort heeft t'huis gebragt , als het Roode,

dat men thans ook in Sweeden gevonden heeft,

# séix op de ronde ruige Wilg *. Reaümür hadt de
capea

Raps, wegens haare Kleuren en derzelver ver-

deelingen, gelykende naar die van zeker Boom-

t Lichen fchurft f, gCHOcmd la Cbenüle Licbenée van de

Eiken. Deeze maakt, zegt hy , van de Bla-

den, die zy te famen trekt, een fóort van Bol,
om het bekleedzel te zyn van haar Tonnetje.

Zy

C*) zie Infeï^t. BcL IV* TheilU Tab* XIX.
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Zy heeft eenfoort van Gang, die aan deRup- y^

fcn met zeftien Pooten niet zeer eigen is, ge-^FDEEL.

lykende naar den gang der Landmeeter- of hoofd-'

Spanrupfen. Op de Rug heeft zy als een foort stuk.

van Haanekam , op ieder Ring. Zy verander- mes{ind.

de in Mey reeds tot een Pop, en de Kapellen

kwamen in de Zomer uit (*J,

Het Spinfel en de Verandering van 't Roode

Weeskind ^ fchynen niet zeer veel van het ge-

melde te verfchillen: en de Pop van 't zelve

is ook wonder fchoon blaauw , als met dea
,

ivaafem van blaauwe Pruimen bedekt.

(87) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,
j^xxxvii

die een Zuiger heeft ^ m de Rug gekamd ; de PronuU,

hovenfie Wieken graauw , de onderjten geely weeskind»

met een zwarten Band onder aan den rand.

Deeze Kapel is aan alle Nederduitfche be-

fchryvers der Infekten bekend geweeft. Goed-

aart hadt deeze Soort de Nagt^Uü getyteld?

om dat de Rups by dag in den Grond kruipt

en des nagts gaat aazen : het welk, inderdaad,

zeer gepaft zou zyn, indien 'er van dien aart

niet meer Rupfen waren. Mooglyk heeft

LlN-

(*) Reaum» Mem. Tom. I, Part. & p^ 189*

(87) PhaUna "Ko^fta {plnVmgiüs criftata, Alis ïncmnbentU

bus grifeis, inferioribus lutcis jFaTciS. atra fubmarginali. Fam.

Shic, S70. Ed. II. 1 167. MER. Eur, T. 49. Goed. i»f I. T. 14.

ALB. InfT, 71. f. C. D. LIST. Goed. f. 4I.RUSCH. InfX. T,

15. f. 4. Raj. I»/: 037. n. 18. Blank. /»ƒ. T. VI. Fig. D , F-

REAUM. Inf. h T. 41. f. II , &: T. 14. f, 8^9, Wiik. Pap*

1. T. I.a I.

! DJÜEL. XI. STUK.
" Rr 2
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V. LiNN^EUs daar van wel de benaaming vari

^^^^]' NoStiLa , daar hy deezen Rang mede beftem*

Hoofd- pelt , ontleend gehad: doch het kwam my on-
sTüK. ^jgen voor , zulks in onze Taal naar te vol-
Weeshnd,

gen.

Wat nu de Rups van het gcele Weeskind

aangaat, welke door den Heer TA dm ir aal
onder den naam van de Froferpine is befehre-

ven; dezelve wordt van Reaümur genoemd

een Rnps van de Zuuring. F r i s c h noemtze

de KofFybruine Aardrups met zwarte Streepen,

en zege, dat hy haar in April in de Aarde vondr^

reeds aan de Verandering toe zynde , en dat

zy in Oktober op het Muur of ook op Kool-

fpruiten zat. Het is zeker , dat menze meed

in 't Najaar ontmoet , aazende op veeleiiey

Planten, zo die in/t wilde groeijen^ gelyk de

Veldkars, Teskens- en Kruis-Kruid en andere;

als op de Bloemen, in de Tuinen, Auricula's,

Primula Veris, Violetten , enz. Die Rupfen,

daar de Mannetjes Kapellen uit voortkomen,

zyn bruin; die, daar de Wyfjes uit voortko-

men groenagtig vuil geel, volgens de Waar-

ncemiog van den Heer PAdmiraal.
In de Kleur der Kapellen vindt men ook een

aanmerkelyk verfchil , dat egter geen kenteken

is der Sexe. De grondkleur der bovenfte

Wieken loopt van graauw tot Kaftanje-bruin,

en is fomtyds geheel effen ^ zonder eenige te»

kening : die der onderfte Wieken fpeelt tus*

fcheu Oranje of Vuurkleur en Okergeel.

(88) Nagc-
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(88) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten^ V.

die een Zuiger beeft en gekamd is; de Wie- XLIII
*

ken neergedrukt getand met t^uoee z^warte Hoofd-

Banden , de onderften zwart met een witten
^'^^k.

7?^..^ LXXXVIU

Moorfche.

Deeze, in Barbarie door den Heer Bran-
der gevonden, heeft de Wieken van agteren

getand, de vcorften graauwagdg, beiden van

onderen met een fmalle bleeke Dwarsltreep.

(89) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten, ixxxrx,

die een Zuiger heeft en gekamd is; de Wie- Biaau\^'

ken afioopende AJcbgraauw gewolkt; de 073-
^^^^^^^^"*^*

derjlen van boven zwart met een blaaiLwag'

tïgen Band.

Een der zeldzaamfle en mooglyk wel de al-

lerraarfte Kapel, niet van Europa alleen, mag

men deeze noemen, voor welke nu niet meer

een Dukaton , maar één ofmeer Dukaaten gege-

ven wordt, en nog kan menze naauwlyks be-

komen. WiLKEs geloofde, dat de gene,

daar zyn Afbeelding naar gemaakt is, de ee-

nigfte ware, die eenig Liefhebber ooit in En-

ge-

(88) FhaUna KoUua fpirilingiiis criftata , Alis deprefÏÏs

dentatis, Fafciis duabus nigris; inferioiibus nigris, Fafda
alba. Sjli. Kat. X.

(89) FhaUna 2Sfe^«^ fpirilinguis criftata, Alis deflexis ci-

nereo nebiilofis -, inferioribus ibpra nigris Fafcia ccerulefcen-.

te. MER. £«r. T. 46. V/ilk. Pap. 45. T. i. a 2. Fan^. Suec.\

Ed. II. 11Ó5.

X, DEEL» XI^ $TUK^ R r 3
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y, geland gevangen hadt. R o e s e l hadt 'er , by
Afdeel. geluk, eindelyk eenc gekreegen, doch de Rups

Hoofd- ^^^^^ gezien. De Heer TAdmiraal verhaak,

STUK. dat, in den jaare 1726, toen hy zig te Verfail-

W^cii^ind, Jes bevondt^een zodanige Rups , uit een Pope-

lierboom 5 voor zyne Voeten nedervicl , die

,

den 24 Juny ingefponnen zynde, den ap july

deeze Kapel uitleverde. L i n n^ u s (telt de

woonplaats op de Eflchen , en merkt aan <> dat

2:y de groot [te is der Sv/eedfche Kapellen, 't Is

zonderling, dat hy ook geen gewag van de

Rups maakt, die zo wel in geftalte en Kleur,

als in cigenfchappen , weinig van die van 'c

Roode Weeskind fchynt te verfchillen.

De Kapel is , ten opzigt van de tekening der

bovenfte Wieken , meer met die van *t Pur»

pere Weeskind overeenkomilig : alzo'zy de-

zelven , op den graauwen grond , met veele

ligte Kepers getekend heeft; terwyl de on-

der-Vlerken met zwarte Banden , iets naar het

Violet hellende, praalen , en , in plaats van

rood, daar tuilchen , met blaauvv getekend

zyn, hebbende aan den buitenften rand een

v/itten Zoom, als van Ermelyn , met kleine

zwarte Stipjes. De hovende Vleugelen ge-

flooten zynde ^ kan men tufichen deeze en

het purpere of roode Weeskind naauwlyks on-

derfcheid vinden , dan in de grootte : want

ieder Vleugel van het blaauwe is wel twee

Duimen lang.

C9d) Nagt-
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(go) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten^ '^-

die een Zuiger beeft en gekamd is; met ^^xlIIl"
• JViekeit afloopende j de hovenjlen KoperkleU'^^^^^^'^

Ti j
STUK»

rig met een graawwen hand.

De gebronste Oppervlakte der Wieken geefc chryfhf,

den bynaam aan dit Kapelletje , I^^t welk,^^^[^^J

volgens Merian, voortkomt uit een witagtig

RuDsje met groene Streepen, dat op de Kruis-
5

enmunc aail. Doktor Scopoli heefc hetzelve

op het wilde Kruid , dat men Galeopfis noemt,

waargenomen. Onze Liefhebbers hebben het

hierop de Bernagie gevonden.

De fierlyke glans van Brons of geel Ko«

per , die de voorfte Wieken van dit Kapel-

letje van boven hebben, gaf my aanleiding om
te onderzoeken, wat daarvan de oorzaak moge

zyn. ik heb bevonden ^ dat die oorzaak de

.zelfde is 5 als van de Kleuren der Kapellen iii

't algemeen : het is geen Vlies over de Wiek
uitgebreid, maar het zyn zeer fyne Pluimpjes,

breed met vier fcherpe punten , welke de Wiek

aldaar dekken. Nog duidelyker openbaarde

zig zulks aan de Zilvervlakken van een kleine in»

landfcheParlemoer- Kapel, waar van het afge*

fchraapte Stof altemaal beftondt uit Pluimpjes

,

met een heerlyken Zilverglans , die meeftal vyf

ftom-

(90) pW^wrt KoBua fpirilinguis criflata, Alis defiexis:

fuperiorlbiis orichalceis Fafcia gnfea. Fa^n, Suec, S75. Ed. lU

IIÓ9. RAJ. Inf, iti.M^R» Eht, I, T. 39» ALI^. /«/? T. 71.

! DEEL XU STUK» R r 4
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y^ fl'ompe punten hadden , of aan het breede end

Afdeel. als gekarteld waren, zynde de zwarte Pluim-

fï .* pjes der zwarte Vlakken ^ in deeze Kapel, by«

STUK. na rond. Ik twyfFel dan niet, of van het Goud*

glanzige in andere Kapellen zal de zelfde of

dergelyke oorzaak zyn.

olmL ^^^^ Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

Gnekithe . ^f^ een ZiLiger beeft en gemmd is ^ met de
IjCttcr

Betüje* Wieken afloopende , de hovenfien bruin en

met een vergulde a gemerkt.

De tekening , welke dit Kapelletje op de

bruine Voorvleugelen vertoont ^ naar een

Griekfche Letter zweemende , noemen fom-?

migen een Gamma of y, welke Letter weinig

van een omgekeerde Lambda of a, verfchilt.

Frisch heeft dezelve verkeerd getekend. De

Kieur van dit Lettertje , dat R a y by een y ver-

gelykt, is fomtyds Goud, fomtyds Ziiverag-

tig , doch meeft wit« Het Kapelletje komc

voort van een Rups , die twee paar van de

Vleezige of Buikpooten minder dan de andere

Kupfen, en dus in 't geheel maar twaalf Poo-

ten

(91) ThaUna "H^'Bha fpirilinguis criHata, Alis deflexis,

fupeiioiibus fufcis a Aureo infcriptis. F^m. Suec. 873. Ed.

ÏI. 1171. Goed. /«ƒ IL T. 21. AlB. Inf. T. 75>. fCH,
ZïST, Goed. f* 14. FRiSCH. /»/. V. t. 15. Blank, /»/.

T. 8. f. N* P. Reaum. /»/. IL T. 26. 27. f- 5» Pet. Gm\,

r, 64. f. 6. ROES. In/: L Noa. rhal, 3. T, 5. Raj,

inf. 163. n* 17. WlLK* Pap* 34* ^' - ^ ^* MER. £«r,

82* f. 78.
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ten heeft , zynde een groene niet volkomen V.

kaale Spanrups, met witte Streepjes^ v/elke nu -^^^j^'

eens op de Averoone, dan op de Bernagiej en Hoofd-

door Go EDA ART op de Salade gevonden is.
^^^^*

Doktor Sc o POLI zegt, dat dezelve zig on t- Tetm^

houdt op de Mariolein , Veldklaver, maar ^^^fli^*

overvloedig op de Kool, die 'er door verflon-

den wordt*

Aanmerkelyk is , het gene Reaumur. ver- sch:ide'

lykheid

haalt van de nadeeligbeid deezerRupfen. ^^ In der Rups*

,, 't Jaar 1735 was 'er een onverbeeldelykeme-

5, nigte van ^ omftreeks Parys , niet alleen >

3, maar ook in een groot gedeelte van Vrank,

5? ryk^ gelyk' van Parys tot aan Tours, inAu'

5, vergne, in Bourgogne, en elders* 2y be-

3, gonnen met het aantaften der Moeskruiden,

5, en hebben byna alle Tuinen omftreeks Pa-

5, rys, die men ds MoeraJJen noemt, zo yze-

V lyk geruïneerd, dat 'er aan de Planten niets

3, meer dan de Stengen en Steelen der Bladen

„ overbleef'. Wy zullen 'er , zegt hy , der-

halve den naam aan geeven van Moeskruid-

Kupfen. Men maakte elkander wys, dat fom-

mige Menfchen ziek waren geworden , door

Slaa te eeten^ waar in nog van die Rupfen za-

ten, en dit, gevoegd by de fchaarsheid,deedü

weinige Menfchen, diestyds , Slaa eeten : ja

men verbreidde, dat de Magiftraat het inbren^

gen van allerley Groenten in Parys had ver-

booden : zo weinig was 'er van te vinden in de
Stad: daar de Regeering alleen zorg had ge-

ï. Deel xu Stuk,, Rr 5 dra-
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V. dragen, dat 'er geen te flegte Moeskruiden,

XUn^*^^ de afgegecen Steelen met eenige overblyf*

Hoofd- zeis der Bladen , voor goed verkogt zouden
STUK. worden.

^t)£^' »> t^^ Slaa-Planten werden eerit door deeze

^f^eflje. ,j Rupfen afgegeten : toen gingen zy aan de

^, Erweten en Boonen , zelfs de Turkfche,

,, zogenaamd 5 niet ontziende^ zo min als ee-

^5 nige andere Tuin- Kruiden. Doch zy be-»

5, paalden zig niet in de Tuinen alleen : ik heb

5, groote Akkers gezien van Erweten , op wel-

,, ken niets overgebleeven was ^ dan de Stee-

55 len en de Peulen , zynde alle de Bladen door

5, haar opgevreeten. Om een denkbeeld te

„ geeven van de verbaazende menigte deezer

55 Rupfen , behoef ik alleen te zeggen ^ dat

,5 men 'er, op de publieke Wegen , mee eenen

,5 opflag van het Oogjby twintigen zag loopen^

55 die van het ééne Land naar het andere over^

55
gingen. Het waren de i\4oeskruiden alleen

35 niet 5 die naaren aanval moeden uitftaanrzy

55 vraten ook andere Plantgewaffen van zeer

5, verfchillende Smaak ^ die op de Velden

5, groeljen,, Gras^ Klaver , Diftelen en Door-

5, nen 5 Küflebladen 5 Salie en Alfem. üm
5, kort te gaan 5 men zou 'er weinigen kunnen

5, opnoemen , die zy niet aten , en inderdaad

55 haare menigte fcheen zulks te vereifchen.

55 Hec was een groot geluk, dat deeze Rup-

^5 fen het Graangewas ongemoeid lieten : wat

«> zou 'er anders van den Oogfl: geworden

„ zyn;
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5, doch de Hennip-Plantagiën hadden 'er zo V.

^, veel meer van te lyden, en gingen wanneerxLIlI.
*

zy nog jong daar van aangetaft werden^ ge-HooFD-

heel te niet. lo de Elzas hebben zy zelfs
^'^^^;

de Tabaks-Planten tot dien trap aangetaft, leuer

en daar zulke groote verwoeilingen in ge-
^^'^^'

maakt , dat de Vikariflen verlof kwamen

verzoeken aan den Ondergefchikte van den

35 Biffchop van Straatsburg, om Proceffiën te

5, mogen doen, tot afbidding van deeze Plaag.

^5 De Linzen hebben zy het allermeeft ver-

„ fchoond. Ik zag 'er groote Bedden van 5

„ die volkomen ongefchonden v/aren, tervvyl

„ die van de Groote Boonen en Turkfche

,, Boonen ^ daar nevens ftaande
,
geen enkel

55 Blad hadden over gehouden. Het verlies,

5, dat men aan de laatftgeraelden in eenige

51 Diftrikten omftreeks Parys geleeden heeft,

5, was ongemeen groot : dewyl 'er op veele

,, plaatfen geen enkele Boon van kwam".

De BeerReaumur, naar de reden zoeken» Reden van

ke, van die zo oogemeene rnenigvuldigheid^g^^^^^^^^^^

deezer Rupfen in 't gemelde Jaar , merkt aan.^^jg^^ï^^-

dat men in twaalf Maanden twee Gen eratiën

van Kapellen heefc ^ die deeze Rupfen voort-

brengen. 3, Onze Landmeecers met twaalf

5, Pooten, zegt hy, die de Tuinen verwoeft-

,, ten in de Maanden van Juny en July, zyn

,, Kapellen geworden in Auguftus, uit welker

5, Eytjes voor de Winter Rupfen voortkwa.

5, men, die, overwinterende, in April weder-

h DzEu XI. Stuk. ,, om
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V.

^^ om Poppen konden worden, en de Eytjes

XLIII.'^»
der Kapellen, daar uit gefproocen , kwamen

Hoofd- ,, in Mey uit en gaven de Rupfen, die in de

V^ekfch ^' ^^^^^ ^^ïk eene verwoefting aanregtten'^

Letter Hy hadc nict naauwkeurjg kunnen waarnee-

men , hoe veel Eytjes zulk een Kapel bevatte,

maar onder/lellende flegts van vierhonderd,

gelyk die der Zydewormen: zo rekent hy dac

van twintig Rupfen^ die zig in een Tuin bevon-

den in dcMaand July, agthonderdduizend kon-

den voortgekomen zyn in Juny van 't volgend-

de Jaar. Men moet ten dien einde flegts on-

derftelTen , dat van de Kapellen de helft Man-

netjes , de helft Wyfjes zyn geweeft. De
Winter, nu, tuffchen de jaaren 1734 en 1735,

was zeer zagt : des het heeft kunnen zyn^

dat 'er meer van deeze Rupfen in 'c leven

gebleeven dan gewoonlyk, en dus haare Vy^

anden , die ons anders van de overmaatigQ

vermenigvuldiging van dit Ongediertverloflen,

ontkomen zyn. Daar is dan minder reden, (be-

fluit hy,) om te onderzoeken, waarom 'er zo

vpel van deeze Rupfen in *t gemelde Jaar

waren, dan waarom 'er in andere en gewoo-

ne Jaaren zo weinig zyn.

xcii. Tpa) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

die een Zuiger beeft en gekamd is ; de Wie-ttoms

rner het
^^;^

%'iaagte-

ken*
(92 J PhaUna ticËua fpirilinguis criflata>Alis deflexis; fn-

pcrioribus cinereis figno? albo infcriptis. Syft, K<i^ X« Vantk^

Suic, Ed. II. II 72.
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ken afloopende en de hovenjle Afchgraawuo
, ^^

met een ^joit Vraagteken ? gemerkt. AfdeeL.

Deeze is in Sweeden waargenomen en door^^^^^'
STUK*

den Heer Clerk afgebeeld. Zy is 'er vry

gemeen.

C93J Nagt«Kapel met ongepluimde Sprieten^ xcnu

die een Zuiger heeft en gekamd is; de JVie- Gouden h

ken afloopende en de bovenjlen Roejlkleurig

graauWy met een agteroverleggende Gouden

i getekend»

Deeze Kapel , in Duitfchland gevonden

door den Heer Forskaöl, heeft de grootte

van het Griekfche Letter beellje. Het Lyf is

graauw : de Kam op de Nek halfrond; die op

de Rug aan het Borftftuk gevorkt; die op hec

Agterlyf als een Tregter. De bovenfte Wie-

ken zyn graauw en bruin bont ; in 'c midden

naar den dunneren rand toe geeler 2 zy heb-

ben, by het middelpunt, ieder een Griekfche

% of Vraagteken ab van Goud , doch veel

verfchiliende van dat der voorgaande Soort.

(94) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

die-

(93) pfjaUna NoHua fpirilinguis criftata , Alis deflexis*

fupcrioribus ferruginco grifeis , i refupinato , Aurco , in*

fcripris. Sj/i. K^/. X*

(94) PhaUna l^o^ua fphilinguis criftata , Alis defJexisj

iuperioribus flavo ferttigineoque variis, njacdis tribus Ar«

L Deel. XL stuk.
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V. die een Zuiger heeft en gekamd is; de Wie-

"^yt^tt"
^^^ ofioopende^ de bovenjten geel en Roejl'

Hoofd-' kleurig hout , met drie Ziheragtige Vlak-

^^^^:.r ken.
XGIV*

Zilver- jjgj. Nagt- Kapelletje met Goud^ en Zilver-

PL. xciLagtige Vlakken, dat de HeerRABEN, volgens

de Stokholmfe Verhandelingen, in Deenemar-

^ ken heeft gevonden
i
komt vry veel overeen,

niet alleen met die der aangehaalde Autheu-

ren, maar ook met dat Voorwerp in ons Land

gevangen, waar van wy de Afbeelding geevea

op Plaat XGII. Fig. 7. Men kan het wel

noemen het Europifch Gouddropje : doch my
dunkt de naam van Goud of Zilverviakje veel

eigener te zyn: want de Vlakjes toonen zig

niet verheven maar vlak, ten deele Gr^ud,

ten deele Zilverglanzig, niet onaartig uitmun-

tende op de bruine Kleur der voorfte Wieken.

Men zegt, dat de Rups kaal en groen is, zig

onthoudende op het vlottend Watergras.

M^ümhfa. (95) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

Vieesag-
,

*

^j^
tige.

genteis* Alb. /«/: u 84, f, G* H* Wilk* Pap* S. t. i. a 17.

PET* Ga^. T* 7* f. 7* ^F}. St6c\h. 1748* T* 6* f. 3* 4
^ Fann, Suec^ Ed. II. 1170*

• (95) Phaléena 2ieHi*a fpirilinguis criftata ; Alis eo^s pal-

lidis; fupcdonbus Ba(i incarnata trianguk fiifco. Faun Suec*

815 Ed* II. 1164* Goed» inf. I. T* 56* Reaum, />?/ i. T. 8^
i\ as* 2(5. & T. 14. f, 12, 13. List. Goed^ f* 44. ivlER^
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die een Zuiger heeft en gekamd is; de Wie^ V.

ken gekarteld bleek ; de bovenften aan bet xliii.
'

Gewricht rood met een hndn driehoekje. Hoofd-

GoEDAART heefc de Rups van deeze de

Vreesagtige getyteld, om dat zy zig op den

Grond laat vallen, even als de Lospoot, Beer

en andere, wanneer zy de minfte aanraaking of

beweeging 5 naby zig, gewaar wordt. LiN-

NiEUs geeft 'er den zelfden bynaam aan.

R E A uM u R hadt de manier van Zuiging ;, daar

ik in 't breede van gefproken heb fi in zoda* -j- Bhdz.

nig eene Kapel waargenomen. Het fchynt *^^*

my toe-, dat het Masker, welk de Heer TAd-

M I R A A L de KonflantmopeURiit>s noemt , en op

zyne ^XII. Plaat afbeeldt , veel van deeze

verfchille ;, en dus verkeerdelyk door Geof-

F R o Y aangehaald zy op deeze Soort , wier Rups

die op allerley Moeskruiden , als ook op de

Brandnetelen , op de Violieren en het Bin-

gelkruid aaft, ook, doch zeldzaam , in Swee-

den wordt gevonden. Zy is kaal en groen,

op zyde wit geflreept. Roes el geeft van

deeze ISagt • Kapel, die ongemeen fraay ge-

kleurd en getekend is , in zyn Vierde DeeU
op Tab- IX, de Afbeelding.

C96) Nagt.

Èur. t. 24* De Geer. Inf, I. T. $• f^ 14* Alb. Inf, T.

13» WlLK. Pap 3. T. I. a. 3*

! DEïL, XI. STUK,
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V. (96) Nagt-Kapel met cngepluimde Sprieteri^

XLin" ^^^ ^^^ Zuiger heeft en gekamd is; de Wk^
Hoofd- Mn afioopende grys van Kleur^ dé bövenjte

STUK.
^^^^ %qjcarte Letters -^ getekend.

XCVI.

Pyitjes. Gedagte Merktekens (taan doorgaans vry

duideiyk op de Wieken van /deeze Kapel, die

eigentlyk gefproken Afchgraauw is, en voort-

komt van eene Rups , welke ik liever met

Go EDA ART de ver^wnderlyk fchoone zou noe-

men, dan de Kkotdrager ; 't v^elk een naam is,

die zeer vreemd luidt, hoewel de Heer TAd^

MiRAAL dien gebruikt; zynde dezelve van

een rood Knobbeltje zwart Haair, dat deeze

Rupfen op den vierden Ring hebben , afkomkig.

Om die reden noemt Roesel haar Zapfen^

Railpen. Zy zyn ruighaairig , met een geelen

Rug, en de zyden zeer fierlyk rood gevlakt:

het welk deeze Infekten in de Tuinen , alwaar

zy opallerleye Vrugtboomen voorkomen, geen

onbevallig Juweeltje moikt. Het fchynt ook

niet 5 dat zy zeer fterk vermeni.fvuldigen of

veel fchade doen. Men vindtze bovendien

op de ElzenjHazelnoöten en Kiken. Sommi-

gen van onze Liefhebbers geeven 'er, dewyl

de

(96) PhaUna KeHua fpirilin^uis criftata , AÜs dcfiexis ca-

nis ; fuperioubus chaiaote ihu^ *^ nigris. Faun, Suec. 879,

Hó. IL ïi8r. Gord, In/, L T, 22. Frisch. /w/T il T, 2.

List» Goed. f^ ()2^ Reaum. In/l l* T^ 42» f. s* 6. RAJ.

^»r* 350. Roes /«/: L Noa-, PhaL II. T. 7- 8. Mer. Eht.

ÏIL U 42* WILK. Pap* iS. T^ 3, b. 4* ALB« Inf, T. 8ó.
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de Rups haar Spinzel van brokjes Hout maakt, V.

of zelf in 'c Hout kruipt om te veranderen , ^|^^?l^*

den naam van Hoiitkloover aan. Hoofd-
stuk.

rp;) Nagt-Kapel met ongepluinide vSprieten 5 xcvii.

die een Zuiger heeftm gekamd is ; de Wie-

ken afloopende grys ; de bovenfte met een

zwarte Letter ie getekend.

Van deeze Kapel ;, aan haar Merkteken ken-

baar, onthoudt zig de Rups op de Akeleijen en

Ridderfpooren in de Tuinen , of ooJc op deGan-

ze- of Melkdiftelf, aan de Wegen in 't W\\dc ^ somhu^

groeijende en op de Kliffen. Zy is kaal en

groen , met twee geele Streepen op zyde.

(98) Nagc-Kapel met ongepluimde Sprieten, xcviit

die een Zuiger heeft en gekamd is ; de Wie- ^^^^^^*

ken afloopende grys ; de boveitflen met zwarte

gegolfde Streepjes y en een ovaalen Ring^

' van de zelfde Kleur.

Het Masker, van deeze Kapel, wordt door

P R I s c H genoemd de geellokkige Karfienge^Rups^

om dat hy haar overvloedig op de v/ilde of

Paarde«Karftengen Boom en gevonden hadt^en

zy

f97) PhaUn4 noBua fpirilinguis criftata, Aiis deBesis ca-

t\\s^ fuperioribus ^ "igs^o noratis. ALB. Inf. T. 83. f. C. D,
Roes. /«/ I. Noft. Phal. 2. T. 13. Pahu, Snee, Ed. II. ii8o„

(98) PhaUna tioBua fpirilinguis ciiftata , Alis deflexis ca-
nis, lu;)erioribus iineolis undatis aanuloque ovali nigris.

ALB. //»/: L T* Ö3. Frisch Inf, I.T. 5» Reaum, Inf, I. T^ 34.
f. II. WiLK. Pap. 32. T. 3. c* 6. Pam. Snee, Ed.ll. 1179,

h DEEL» XI, Stuk. S S

de
Abcrn-
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V. zy op de Rug als met Lokken van geel Haair

Afdeel. bezet is. Het blykt daar uit , dat zy tot de

Hoofd- ^^^8^ Rupfen behoort, hebbende deRugzwart

STUK. en wit gevlakt. Zy kruipt tot de Verandering

niet in den Grond , maar maakt haar Spinzel

,

dat uit Zyde en Haair^eftaatj in gaten van Muu-

ren of onder de Plint van Gebouwen , zegt

R E A u M ü R. Men heefcze ook op de Wal- of

Ocker-Noote Boomun aangetroffen*

xcm (99) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

A^üiichè,^ die e^^ Zuiger heeft en gekamd is; de Wie*

ken afloopende; de b&venjlen groen met een

zwarten Band en Polakken ; van agteren met

driehoekige Stippen.

üit twee Rupfen , welke den Heer d e G e e r^

in de Maand Auguftus, uit de Oranjerie van

zyn Tuin gebragt werden , kwamen in Mey
van 't volgende Jaar zulkö Kapellen voort , die

omtrent van grootte waren als de Satyn-Kapel.

Ik begryp dan niet 5 van waar zy dien bynaam

hebben bekomen*

c. (ico^ Nagt-Kapel met ongepluimde Sprie-

iifiMdifica. ^^^
Speelzie- ^

(99) Pfjdidna TioBuA fpirilingiüs criftata , Alis deflexis ; fii-

perioribus virentibus, Fafcia maculisque atris; poftice punc-

tis trigonis. DE Geer, /«/T I. T. 5. f. sa, C3. T^m, Sf*^c, Ed.

II. 1178.

(100) JPM<f«4 2^öt9/<4 fpirilinguis criftata , Alis deflexis, fu-

pcrioribus virentibus , Abdomincgue flavo , nigro punftatis»

ój/i. UAt. X, Fam, Snee, Ed. II. II 77.
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ten ^ die een Zuiger heeft en gekamd is ?' ^"

de Wieken afloopende groen ; en zo wel als xuiL^*
't Agterlyf:, dat geel isp met zwart ge^^Hoov'o^

ftippell
''''''^'

Mooglyk zal dee^e om gelyke reden dien

bynaam hebben, als die van N. 51, den naam

van Speelende voert. Zy is zeldzaam in Swee-

den, engelykt zeer naarde naaftvoorgaande

,

doch verfchilt door de geelheid en het gevlak-

te JBorltftuk.

(loi) Nagt«* Kapel met ongepluimde Sprie- er-

ten 5 die een Zuiger heeft en gekamd is ; de ; vcrbor-

Wieken afloopende , hruin gewolkt met een
^^"^*

witte Streep ; de onderften korter ^ wit ge*

randk

Deeze, die ook zeldzaam is^, door Doktor
Ho LM in Sweeden gevonden, is een van de

grootften onder de Europifche Nagt - Kapel-

len van deezen Rang, hebbende, volgehs

de Afbeelding van Clerk, de voorfte Wie*

ken byna anderhalf Duim lang. Over dezel-

ven loopen drie witagtige Streeken, en op 't

midden is een Ovaale Vlak.

(ica) Nagt- Kapel met ongepluimde Sprie* cit

ten
^on/piciild-

nu

i(ioi) PhaUna 2loBua fpuilltignls criftata , Alis deflexis

fufco-nebulofis , ftrigd , inferionbusque brevioribus margine
albis. iS>//. Nat. X. Fam, Suec. Ed. II. 1203.

(i02> PhaUna KoHua fpinlinguis, criftara, Alis inciimben*

ti planis, palHde grifeis 3 Ociilorum cpercujis cibiculaisa^

Sjfi, K^i. X. Faun^ ^«^r. Ed. 11. 1183.

J, DEEL. XI^ STUK* S S 2
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^^ V. ten 5 die een Zuiger heeft en gekamd is; de

XT^m^' ?F/^)t^/2 op elkander leggende vlak ^ bleek

Hoofd- graatiw ; de Oogen met ronde dekzeltjes.

STUK.

Giuuren- Dit laatfle geeft den bynaam aan deeze zon-

derlinge Kapel , te üpsal gevonden, hebbende

een rond Plaatje over ieder Oog, dat dezelven

bedekt , en waar onder de Kapel gluureride

uitziet , als een Verfpieder door de Gaten van

een Wagttooren. Zy is van middelmaatige

• / grootte^ en heeft de Sprieten maar half zo

lang als 't f.yf.

per/pkiiu. Ikbegryp niet, waarom Linn^üs den by«
'"• naam van Perfpicillaris geeft aan eene Sweed-

fche Kapel, door den zelfden Heer Bergman
gevonden 5 die alleen maar twee rondagtige,

bleeke Schermpjes heeft , welke den Kop dek-

ken. Zy is door den Heer Clerk afgebeeld

onder den naam van Polyodon of Veeltandige,

om dat de witte Tekening , op het geelagtig

bruine der Wieken , zig als met veele Tandjes

vertoont. Dien bynaam, evenwel , geeft Li n-

K^üs aan een grootere Veld • Kapel , in de

Tuinen gemeen in Sweeden , welke den agter-

Rand der Wieken zeer gekarteld heeft, zynde

Afchgraauw gewolkt van Kleur (*}

Veel eigener kan ik den naam van Brildraa-

pl xcii. . ger
fig. 8.

(*) phalayfamBua 'POLYODoN, rpiiilingiüs , criftata , cine-

leo nebulofa , margine poftico multi-deiitato. Faun, Suec^

Ed, II. N. 1219.
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ger of Gebrilde geeven aan die groote en zon- y.

derlinge Nagt-Kapel uit de Indien , welke my
^^^^^^^

toe de Afbeelding Fig. 8 , door den Heerj^^^^p^l

Meijer is medegedeeld. Dezelve heeft, stuk,

op ieder bovenfte Wiek, in het bleekbruine,

een zeer naiuurlyke aftekening van een BriU

die wit is. De Kleur der agcerfte of onderde

Wieken is donkerer bruin, met een bleek roo-

de en witte Vlak verfierd. Van de grootte en

gedaante kan men uit de Afbeelding oordee^

len-

(103) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprie- ^^in*^^

ten y die een Zuiger heeft en gekamd is ; de Gedekte.

Wieken Lancets^xyze gr^s , geftreept ; bet

Borstjluk gedekt met balfmaaitswyze Klep-

jes.

Tot een voorbeeld van zodanige Maskers

der Kapellen, die konftige Tonnetjes van Aar-

de in de Grond maaken , gebruikt da Heer

Reaümur deeze Rups, die by hem geleefd

hadt van de Bladen van Speenkruid, vAt en

zwart Wollekruid. Roesel, die haar de \ ,

gladde 3 zwart-bruine en met Oranje-kleurige

vlakjes gefprenkelde Rups noemt, fchryft 'er

de Melk of Ganzen -Diftel tot eene woonplaats

aan

(103) VhaJ^na KffBua fpirilinguis criflata , Alis ïanceolatis

canis ftriatis , Thoïacis valvuHs lunatfs. Reaum. /»/:i. T. 43.

f, P,li. ROES. /«/Tl. Phal. a» T. 25. F^un, Suec. Ed.

Ih I184.

I. DEEL, XI. Stuk. S S 3



646 Beschryvi/NG van

V. aan toe. Het fchynt ten mmfle de zelfde Soort

xn^r*^^ zyn, hoewel de Kleuren een weinig ver-

HooFD- fchillen : alzo de Kapel kenbaar is aan een zon-
STUK.

(jei-jijjg Kuifje Haair, dat zig, wanneer de Wie-?

ken uitgebreid zya, niet vertoont.

civ. (Ï04) Nagt - Kapel met ongepluimde Sprie-

Koeivhk' ^^^5 ^^^ ^^^ Zuiger heeft en gekamd is; de

,

-^'gc- Wieken Lancetswyze om 'è Lyf ge^wonden

bleek j doch hrumop de Rug^ met een platte

Halskraag.

*t Woord dbfoletus betekend een verouderde

of verbleekte , fletfe Kleur; doch exfoletus ish"^

de Latynen niet bekend. De Kapel , daar wy
van fpreeken , is^ op foramige plaatfen , Roetag-

tig gekleurd, op anderen bleek* Stil zittende

heeft zy de Wieken geheel om 't Lyf gewon-;

den , en gelykt dus byna naar een endje rottig

Houc, waar van fommigen haar den naam gee-.

ven. De Rups aaft op allerley Soorten van

Melde , alleen die men , wegens de Stank , Vul-

varia noemt , uitgezonderd ; doch wordt ook

fomwylen op de Braambooifen aangetroifen

,

zegt R GESEL. Zy is groen van Kleur en

kaal^ geftippeld, met eene witte of geelezyd-

Itreep. Men heeftze ook op de Erwten en

Klokjes Bloemplant gevonden.

(105) Nagt.

(104) Phal^na T^oBua fpirilinguis criftata, Alis lanceolatis

convolutis exfoletis , Dorfo fufccfcentibus , Collari comprcflb.

FRISCH.



van
Voil

kiuid.
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Cï^5) Nagt-Kape! met ongepluimde Sprie» y^

ten, die een Zuiger heeft en gekamd is; ^^Afdeel.

Wieken üfloopende bleek van Kleurt aanden-^QQ^j^\

zydelingfen Rand bruin* stuk^

cv.

Deeze Kapel gelykt ten deele naar de naaft-^*'^''^'/-

voorgaande, ten deele naar de Gedekte, van vyoii^

wegen het Kuifje van Haair, het welk in de

zittende Kapel zig zeer fpics vertoont. R ge-

sel heeft zig over de konftige raanier , op

welke eenigen der Rupfen haar Tonnetjes, bo-

ven den Grond , van brokjes verdorde Bladen

maaken, uitermaate verwonderd^ en het is nog

zeldzaamer, dat fommigen dit doen> en ande-

ren in den Grond kruipen om te veranderen.

De gehakkelde Wieken onderfcheiden de Ka-

pel grootelyks van die van Reaumür, voorge-

meld , en de Rups is ook wel kaal , maar

Afchgraauw en geel , met zwarte Vlakken.

Met de Wieken toegeflagen zweemt de Kapel

ook wel naar een brokje rottig Hou?; doch is

byna de helft korter dan die der Melde-Rups.

Men vindtze gemeenlyk op het witte Wolle.

kruid. De Pop is Oranjc4deur 5 gelyk die van

de Gedekte , voorgemeld.

(106) Nagt-

FRISCH. Inf V. T. 2^ f. I. Roes. Znf, I. Phal, 2, T. 24.

WILK* Pap. 8. T. I. a 18. Faun, Shsc, Ed. II. 1185.

C105) PhdUna KoBua fpirilinguis criftata , Alis deflexis

obfolctis, margine laterali fiifcis. Raj. inf^ lóp» n. 125.

ReAum. Inf, I. T. 43. MER» £«>•. III. T. 29. HoE S. Inf,

I. Phal. 2* T. 23. Frisch. /«/T VI. T. 9, Wilk» Pap* 7.

T. I. a. 15. Alb. Inf T* 13. Faun, Snee, Ed. II. iiU,

X. Deel» XI» Stuk^ S S 4
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r.
Afdeel,
XLIII.

Hoofd-
stuk.

cvi.

tionis.

Vcrv/pn-

deiiyke.

O06) Nagt- Kapel mee ongepluimd e Sprie-

i^n^ die een Zuiger heeft en gekamd is; de

Wieken op elhmder Iggeiide bruin ^ inet een

zwart Streepje en een liartgelykende Flak;

de oitderfion witg,

Dee?:e door den Heer Cler.k afgebeeld,

beeft de voorfte Wieken, naar het Gewricht

toe, mqt een breedagtig, kort, zwart Streep-

je getekend 5 waar aan , in 't midden 5 een brui-

ne Vlak volgt , die naar een Hart gelykc, met

de punt voorwaards^ en op het Borltftuk is,

va^n vooren^ een gevorkt zwart Maantje. Zy
onthoudt zig op de Velden in Sweeden en is

van taamelyke grootte. Het ongemeene ver-

fchilvan Kleur^^dat uit de Afbeeldingen blykt,

geeft mooglyk reden tot den bynaam.

CVIT. (107) Nagt -Kapel met ongeplütmde Sprie-

ten , die een Zuiger heeft en gekamd is ; de

Wieken ajbopende^ de bovenfte bruinagtigy

ns:aarop een zwarte Boog ^ die met een wit

Streepje gezoomd is.

Van wegen eenige zopderlinge Kai*afcters op

dè

(ic6) phalana TioBütt ipirilingufs . criftata , AHs incuin»

beniibus futcis , lineola atrü, maciilaque cordata; inrcriori-

bus albis. SyJL "Hat, X» Ipaun. Sue.c, Ed. II. 1190.

C107) PhaUna TioBna fpiriUnguis criftaca , Alis deflcxis,

fuperiofibus fafcefcentibus, Arcu ni>roiinei alba marginata»

^yJL y['ii. X. Fdun, Snee, Ed. IL 1192.
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de Wieken zal deeze dus getyteld zyn. Zy T-

heeft, op 't midden van ieder voorfte Wiek^xuilf*
een zwart Boogje , met de holte buitenwaards^ Hoofd-

en aan de binnenzyde van hetzelve een zv^arte
^^^^*

Stip. Zy is wat kleiner dan de voorgaande.

Men vindtze in de Boffchen van Sweeden.

(ic3) Nagt- Kapel met ongepluiiiide Sprie- ^vin*

ten^^f^ eeiTf Zuiger beeft en gekamd is; cuu,

de Wieken afloopende bruin yQan de Rug ^^g^^^'

en van agteren bleek gerand.

De vier Kammetjes , welken deeze pp de

JRug van het Lyf zelf^ agter het bultige Borsü-

ftuk heeft
,
geeven 'er zekerlyk dien bynaam

aan. Men vindt deeze Soort ook in Europa.

(109) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprie- cix.

ten 5 die een Ztdger heeft en gekamd is ; de ^^^^^''^'>

Wieken afloopende , gewolkt^ me!; korte

z^mrte Tandswyze Streepjes binnen den

witten Zöom*

Deeze is klein onder haare medefoorten.

Zy heeft de Wieken Afchgraauw grys, met

drie ovaale zwarte Ringen> De Wieken zyn

gezoomd met een taamelyk breeden witten

Band,

C108) HaUha 2^oBh4 fpirilinguls criftata , Alis deflcxis

pdfcis , margine Dorfaü postico^ue pallidis. Syfl* ^^f- Xw

(109) phaUna Koctna fpidlinguis criftata, Alis deflexis

nebulofis , denticulis fetaceis in tra Fafciarn albam termiaa?

iem. Sjji. KéLt. X, Faun^ Shcc. Ed. IL I199*

l, DEEL^ XI, STUKt S S 5



650 Beschryvino van
V. Band , waar van een bruine Plek vvf of zes

Afdfet
XLIIL ^'"^^^^ Streepjes , byna tot het midden toe,

JJooFD- worden ingelaten. Zie daar de reden van den
STUK-

bynaam.

ex* (iio) Nagt- Kapel met ongepluimde Sprie-

^wfitTc^ ^^^9 d^^ ^^^ Zuiger heeft en gekamd is; de

Wieken neergedrukt , jifchgraaiiw , met

een zwarte Vlak , die buiteitwaarde flaawvo

bruin is ^ en een zwart Streepje aan de

< tippen.

Uit de Afbeelding van Clerk blykt, dat

het die zwarte Vlak is, in de holte geelagtig

bruin , welke de C maakt: zynde deeze Ka-

pel in de Tuinen van Sweedcn vry gemeen.

cxu (ïïi) Nagt -Kapel met ongepluimde Sprie^

va^n^de*
^^^» ^^'^ ^^^^ Zidger heeft en gekamd u; de

Kool^ Wieken neergedrukt ^ Afchgraaiiw gewolkt j,

met een %warte haak boven de morfte

Vlak.

Van RoESEL is deeze Kapel waargenomen,

wier Rups niet alleen aaft op de Kool , maar

ook op de Tabak en op het Water-^Driebladj

zynde in de Velden van Wefigothland niet

on*

( 1 10) Phal^H4 KsBu* fpirilinguis criftata , Alis deprcsfis

cinercis , Macula nigra extus obfoleta^ lincolaqueapicis atii.

ffaun. Snee, 874. Ed. II. II93*

(ui) PhaUna KoBha fpirilinguis criftata, Alis dcprcsfis

cinero-nebulofiSj ünco nigrofupiaMaculam priorera* B.0E5,

Inf. I, No^:. Pha!^ 1, T. 29* FMn. Suec. ïd^ II, 1205.
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ongemeen. Hy noemtze de fchadelyke
,
glad- y^

de, bruine Koolrups , en zege, daf de Boeren Afdeeu

en Tuiniieden haar de Hart^joorm heeten , om hoofd-'

dat zy gemeenlyk tot in het Hart van de Kool stuk,

booren, en dezelve dus uitvreeten. HetLand^

volk deedr derhalve grootelyks zyn heil, om
deeze hunne Vyanden te vernielen; doch op

een manier die hunne eenvoudigheiden onkun-

de te kennen gaf: want zy begroevenze in de

Aarde ; daar het doch eea Rups is, die tot de

Verandering in den Grond kruipt : komende de

Kapellen in Juny daar uit te voorfchyn, om haa-

re Eytjes te leggen, die in veertien Dagen de

gezegde Rupfen uitleveren. Doktor Scopon:

heeft dergelyke in Karniolie gevonden (^).

(ïi2) Nagt- Kapel met ongepluimde Sprie- cxtl

ten, die een Zuiger heeft en gekamd is; de ^^'^^^*

Wieken ajloopende Afchgraaiiw met if'ijüee
zuiuing,

Vlakken en een witte Streek aan den dtiw

nen rand.

De Rups van deeze, die Haairig zwart is^

bezet met roode en witte Stippen onder elkan-

der, aaft c^ de Zuuring niet alleen, maar ook

op de Melk- of Ganze-Diftel. Zy is ros ge»

haaird,

() UntomoL C^rnUl^ j». 21 2» N. 522.

Cl 12) PhaUna TiaBua fpirilinguis criftata, Alis deflexis cinc-

reis bimacLihtis; litura marginis tenuioris alba. MER. £«r.

T. 82. Roes. l»f, I. Phal, 2. T. 27* Alb. I»f. T, 32f

WiLK. Pap. 2ó. T* 3* a. I. FAttn. Sufc, Ed. II. 120P.

I. Deel* XI. STUKt



652 Beschryving van

y haaird , zwart, met roode en v/itte Stippen

AFDEEL.fierlyk gefprenkeld.

Hoofd.
^^^^^ Nagt- Kapel met ongepluimde Sprie-

ten 5 die een Zuiger hééft en gekamd is ; ds

Wieken afloopende^ met twee Vlakken ^mn

STUK.

den dunnen rand blaaiiwagtign

cxiit
Oxfctcan

De Rups van deeze is onefFen , wit en zwart

lh!eT bont, met een bultige Staart. Zy aaft op de
Hoog. Melde . de Haagdoorn en Slee - Pruim boo-

men*

CXIV.
Oleracea^

Siaa-

Worm.

(114) Nagt -Kapel met ongepluimde Sprie*

ten , die een Zuiger beeft en gekamd is; ds

Wieken afloopende ; de bovenften bruinagtig

met twee Vlakken en aan den agterrand

een tweetandige Streek.

In de Wortels der Moeskruiden 5 als ook van

andere Planten , onthouden zig zekere kaale

gladde Rupfen , die aan de zyden met een

zwartagtige Streep getekend, en van onderen

roodagtig zyn. Deeze worden gemeenlyk

voor Wormen aangezien , om dat zy de Wor-

tels

(113) Phal^end 2Zo8ua fpinlinguis ciiflata, Alis deflcxïs bl-

luaculatis , maiginc tenuiorc coerulefcente, Alb, Inf.T,

14, WiLK. Pap. 12. T* I. c. I. Roes. Infl. Phal, IL
T. 33i Faun. 6uec, Ed. lU 1207.

(114) PhaUna KoBua rpirilinguis criflata, Alis d^flcxis ili"

pei'ioribus fufcescentibusbimaculatis, ftrigi marginis poftici

bidentata. pAun, Snee, 871. Ed, IL 1197. Mer. Eur. I. T»
43» RE AUM. /»/: IL T. 39. ^. 4. alb. /«/; 27, T. 40,

Roes, l»f, I, PhaL 2* u 32.
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tels uitknaagen; doch hetzyn inderdaad Rup» V.

fen , met zeftien Pooten , zeer vlug en zig (lerk xSii
^*

beweegende. Haar Verandering gefchiedt on- Hoofd-

der de Aarde. Men vindtze doorgaans in de
^^^^'

verdorde Slaa- Planten, en zy worden van de

Tuinlieden Eemten genoemd.

{115) Nagt -Kapel met ongepluimde Sprie* ^^J-
ten^ die een Zuiger heeft en gekamd is ; de Peuien-

Wieken afloopende , Roefikleurig Afch- ^^^

graauw met twee Vlakken y van agteren

een hleeke Streek.

Van deeze, die zig onthoudt op de Erwten

en andere Kruiden, de Peulen van binnen uit-

eetende, is het IVlasker kaal en Roeftkleurig

met vier geele Streepen.

(i 16) Nagt- Kapel met ongepluimde Sprie- cxvr.

ten 5 die een Zuiger heeft en gekamd is; de tan de^'

Wieken afloopende gewolkt met een geele
^^^^^

Schrap*

Op de Melde en Zuuring aaft de Rups, die

glad is en kaal 5 rosagtig met witte Stippen.

(U7) 'Nagt-

Cl 15) Ph^Und TioBuA fpirilinguis criflata , Alis deflexis fer-

ïuginco- cinercis bimaculatis , ftriga poftica palüda. Faun,
Suec, 878. Ed. II. 1206. Roes. /«/T I, Phal. 2. T. 52, Wilk[
Pap. 4* T. I, a^ 7.

(116) PhaUna TioEitta fpiriJinguis criftata, Alis defJexis ne-
bulofis lirura fulva t- Roes. /«/T ! PhaU 2. T* 31. Wilk,
Va^V' 3« T* ! a a. Fann. Snee. Ed. II. 1196,

ï. Deel, XI, Stuk,
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V.

jftfDEEL.

XLIII.
Hoofd-
stuk.

CXVII^
Vréèiox,

Vooilykc»

CXVITT*
triplaftd,

Driebul-
tige.

(117) Nagc-Kapel met ongepluimdc Sprie*

ten , die een Zuiger heeft en gekamd is; de

Wieken afloopende tweevlakkigj van agte-

ren met ros eenigermacite gehandeerd.

Van deeze Kapel onthoudt zig het Rupsje op
de Melk- of Ganze-Diftel ; zynde glad en kaal,

Roeftkleurig met een witte Streep op de Rug.

(118) Nagt- Kapel met ongepluimde Sprie-

ten , die een Zuiger heeft en gekamd is*^ de

Wieken afloopende ; de bovenften met twee

hoog] es ^ de holte van elkander af^ en daar

tujfchen drie Zeegroene Vlakken,

Van de twee briilnagtige bulten op de Rug

en eene op de Staart, die de kaale groene

Rups heeft, krygt deeze Kapel haarenbynaam.

De Kam van haar Borstftuk is agterover geboo-

gen, hoog, bleek. De bovenfte Wieken zyn

bruin gewolkt, met twee kromme zwarte

Streepjes , en hebben van agteren , aan den

onderden rand, vier witte Stippen. Het Mas-

ker aalt op de Melk«difl:el> Hoppe en Brande-

netelen.

(119) Nagt-

{tl7)PhaUna Kociua fpirilingiüs criftata , Alis deflexis

cinereis , bimaculatis ,
poftice mfo-fubfafciatis. ")" Roes. Injl

I, Fhal. 2. T 5U
(ii8i PhaUna KoBua fpirilinguis criftata , Alis dcfJexis^

fuperioribus Arcu duplici contrario , Maculisquc tribus glau-

cis intermediis. Mer» Eur, T* 97» De Geer» jnf I, T. 6,

f. 20. 21, Roes, /»ƒ !• Phal. 2, T* 34* f^«». ^f*^^* Ed.

II. 1202.
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(119) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprie- ^r l

ten, die een Zuiger heeft en gekamd is; de XLIIL*
Wieken bruin; de bovenjlen met drie ge^Z-HooFD-

agtige bogtige Streepen gekeperd.
stuk.

vJXTX.

Van de geftalte der Rups f, die op het ag- G^etoptér'

ter -end een Kegelagtig getopte Bult heeft,

is de bynaam afkomftig. Zy is kaal en groen

,

met een geele Streep op de Rug en een witte

op ieder zyde. De Kapel heeft aan het agter-

lyf drie of vier witte Stippen. Deeze foort

aaft op de Pruimen , Ockernooten en Eike-

boomen.

(120) Nagt - IQipel met ongepluimde Sprie- cxx.

ten , die een Luiger heeft en gekamd is; de Gcelfprict.

bovenfle Wieken Afchgraauw met drie

zwarte Streeken; de Sprieten geel.

In Sweeden is deeze Kapel , door den Heer

Bergman , gevonden- Zy aaft op de Pope-

lierboomen.

(lai) Nagt -Kapel met ongepluimde Sprie- cxxr.
leucfimeiag*

ten,

(119) PhaUnd KeBua fpirilinguis criftata ; alis fufois^fu-

perioribusStfigis tribus flavefcentibus repandis* f» Mer. Ehk

ÏL p. 23. T. 9, Roes. /»/: I, Phal 2. T. lu IUAüm, jn/l

I. T. 15. f. I'S*

^ (120) phalanA ?^fl^;i4 fpirilinguis criftata , Alis fuperiori-

bus cinereis , Strigis tribus atris , Antennis lutels, Syji^ K*f* Xt

faun^Sttec, Ed. II. 1204.

(121) Phai:€na Ko8ua fpiiilingui* ciiftat.1, Alis nigricante

Jic-

h D££L, XI. Stuk*
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V^« ten ^ die een Zuiger heeft 672 Pekamd is ; de

XLIIÏ Wiekm Z'ujartagtig gekolkt; de onderjten

Hoofd- Sneetiw-wit , "van agteren met een breeden
^^^^*

z'^joarten Band,
Zwart- en

Van deeze Kapel , die in Sweeden niet onge-

meen is en van een taamelyke grootte, geeft

de Heer Clerk de Af beelding ;,
uit welke

zy eer graauw, en wit bont fchynt te zyn^daa

zwartagtig.

cxxiu (12a) Nagt- Kapel met ongepluimde Sprié-

Graauwe. ten, die een Zuiger beeft en gekamd is; de

Wieken ajiööpende bruinagtig ; met een

Nieragtige Vlak , en met bleeke Sireepen

Nets'xyze getekend.

Op de Wilgen onthoudt zig^ het Masker van

deeze^ dat p volgens Roes el, een graauwe

Rups is, met heldere Streepen op zyde, welke

zig in de Aarde verbergt , zynde op het Wol-»

lekruid van hem gevonden.

cxxiiL (las) Nagt- Kapel met ongepluimde Sprie-

^olch^viU ^^^^ ^'*^ ^^^ Zuiger beeft en gekamd is; de

Wie^

ncbuIoGsj inferioribus nivcis poftice Fafcia lati nigri. Sj^^,

Kdt, X. Faun, Sf*ec, Ed» II. I194.

(122) FhaUm KoBua fpirilinguis criftata , Alis deflexis^

fufcescentibus, Macula reniformi; Strigis pallidis reticulatis.

Roes. Inf, Ih Phal. a. T. 5Ó. ^ MER. £«r. T. 8r. Faun. Suec,

Ed. II. 1195.

.^ (123) PhélAm K*^^ ipirilinguis criftata ; Alis purpura»
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Wieken pairfcbagtig s 'ïïiet een zwarten V.

Band ; van agteren een geele Vlak beo-
^^jjj

^

hende. Hoofd-
stuk,

' Zeldzaam ontmoet men deeze iii de Sweed*

fche Boirchen.

(124) Nagt' Kapel met ongeplaimde Sprie* cxxiv,

ten , die een Zuiger beeft en gekamd is ; de
^
v^^Tq

Wieken afloopende paarfcbagtig^ met twee Ricider-

n Spooien.
geeUgtige Banden^ waar van de onderjlen

donker %yi2»

Op de Ridderspooren hadt Juffrouw Me»
RIAN een fierlyk gekleurde Rups gevonden^

die dergelyke Kapel uitleverde. Roes el

Helt de woonplaats van het Masker, dat geel

en vaal bont is , met zwarte Stippen , op de

Akeleijen, Melkdiftel en andere Kruiden meer*,

(125) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprie- cxxv.

ten, die een Zuiger heeft en gekamd is; de
^tuoeiia

Wieken afloopende bleekgeel; de bovejiften ^iitje4

met drie Jcbuinfe RoeflMeiirige Banden.

Wegens de Kleur voert dit Uiltje deezenby-

iiaam» De Rups is kaal ,bruin^ aan de zyden geel.

C126) Nagt-

fccntibus, Fafcia nigr^, Macula poftica f lava. Syft» Katé Xa
^aun^ Suec. Ed. II. 1201.

(i'24) PhaUna KoHua fpirilinguis criilata , Alis defiexis: ,

piirpuiafcent.bus; f^ifciis duabus flavefcentibus, mferioübus
óblciuis.t* MER» Enr. I. T. 40* ROEs. luf I. Phal. -. T^
12. WiLK. Pap. 3. T. I. a 4.

C125) Phaloina Kocha fpirilinguis criilata ; AIi,s deflcKÏs

I. DtEL. XI, STUK, T t h^'



658 Beschryving van
V. (laó) Nagt- Kapel met ongepluimde Spric

XLIIL* ^^^* ^^^ ^^^ Zuiger beeft en gekamd is; de

Hoofd- Wieken afloopende ; de bovenjlen graaii'X'
^'^^^'

bndn gefireepty met een Niers'xyze Vlaky

secaiis.* ^^s ^^^2 Latynfche A.
Halm-
Rups^ De Raps van deeze , die door Rolander

in de Stokholmfe Verhandelingen bcfchreeven

isjOnthoudc zigin de Aairen van de Rogge, en,

binnen de Scheede van het Blad een gedeelte

van de Aair afgeknaagd hebbende, verhuiftzy

naar een anderen Stoel; waar uit de zogenaam-

de Koornbrand ontftaat , dat de Aairen wit

worden. Frisch hadt dergelyke in de Rogge-

Aairen gevonden , welke by de Halm - Rups

noemde. Deeze wordt thans tot een Nagt-

Kapelletje van de Tarwe thuis gebragt (*),

waar van het Rupsje kaal is en geel, met drie

witte Streepen* In Daland 5 een Provincie van

Sweeden , daar men, op de meerte plaatfen,

de Rogge tweemaal na elkander op éénen Ak-

ker zaait, zyn deeze Rupfen zeer menigvuldig,

en verteeren , fomwylen , de Rogge t'eene-

maal; gelyk, onder anderen, in 't jaar 1750

was gefchied.

LiN-

luteis, fupedoribiis Fafciis tribus ferru^ineisoLIiqiüs. ALBIN»

Jnf, T. 33. WlLK* Inf. 5- t. i, a 8* F^m. Suec, Ed. IT. II74»

(laó) PhaUnAtlcBua fpiiiUngiüs criftata; Alis dcflex'is, fu-

perioribus grifeo-fofcis ftiiatis , macula Reniformi , A latino*

Roland. ^M, Stoc\h, 1752. p* 62.

r*) PhaUna KoBna Tritici , 5cc. FAm, Saec, Ed. II. Z^o*

K. 12U^
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LiNN^üs merkt aan , dat hy ^ in deeze V.

befchryving der Nagt-Kapellen^ genoodzaakt ^L^j^^*
is geweelt verfcheide Soorten van Afch-HooFD-

graauwe en tevens zeer kleine Kapelletjes,
^'^^^*

door huare gedaance, als ook door de Afteke-

ning der Autheuren bekend, voorby te gaan;

dewyl hy geen bekwaame woorden vondt om
die af te fchetzen.

De Maskers van byna alle de voorgaan-

de Soorten, zo van Dag- en Nagt- Kapel-

len, als Pylftaarten , komen in deeze weezent-

lyke omftandighcid overeen , dat zy zeftien

Pooten hebben. Doch wy za^en hier voor t, + r>t ^

dat 'er andere Rupfen zyn, met niet meer dan ^7, is.

tien of twaalf Pooten-, en deeze worden, v/e»

gens haaren zonderlingen Gang, Landmeeters,

Raamers ^ Spanrupfen of Spannemecters
; ja

ook wel Krammetjes getyteld, wegens de aar-

tige figuur, die zy met haar Lighaam maaken.

Van de zulken , nu, die den derden Rang on-

der de Nagt -Kapellen of Uiltjes bekleeden^

zal ik thans fpreeken (*}.

LANDMEETER- of SPANRUPS*
KAPELLEN. '

Met de Sprieten gepluimd; de agterfte

Wieken eenigermaate hoekig.

C127)

(*j LINN.EUS, m^cft lettende op de j^cdaante der Ka-

U DEEL. XI. STUK. Tt 2 pel,
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(127) -Kapel , dk diibbeld Kam-

höornig is (*), met de Wieken hoekig on^

gevlakt wit , de Sprieten Borjlelagtig g^-

tipt.

Dit Uiltje is klein en niet ongewoon inSwee.»

den. Het heeft de Sprieten aan 't onder-end

zeer ruig, doch aan 't boven-end geheel onge-

baard»

(128} -Kapel y die Kamhoorhig is

,

met de Wieken Zeisfenswyze Zeegroen ; de

worjien graauw gegolfd en gebandeerd
^

met een hruine Stip.

De Rups van deeze is ten onregte hier t'hiiis

gebragt , en behoorde veeleer by het Ink-

hoorntje geplaatfl: te zyn ; om dac zy , in rus-

te zynde 5 een poftuur maakt 5 gelykende naar

dat der Zeepaardjes, zegt de Geer. Óp de

i3er>

pcly als het volmaakte Infekt y en de Rups maar het Mas-

ker zynde> heeft in de voorgaande Bends wel een enkele

Spanriips, gelyk die van 't Griekfch Letterbecftje met twaalf

pooien ,'en dus ook in deez^e Bende cenigen , die eigentlyk

reta Krsmmetjcs zyn , gelyk de Een ftaart , enz* t*huis ge«

biagt*

(127} PhaUfid Geomctra ^t^inic^ixnis; Alis angulatis albis

idimacülatis » Antennis apicc Setaceis. Faun^ Sufc^ 865,

Ed. Ih 122Ó.

(*) De Wyfjes hebben, in deeze, de Sprieten of Hoorn-

tjes ongepluimd of ongekamd en Bordelagtig ; even als

in de Nagt-Kapellen van de eerde Bende,

(128) PhaUna Geomstva pe6fcinicornis ; Alis falcatis glaucJs,

anticis undis Fafcidqae grifeis, Pundo fufco» DE G KER-
luf U T* ci4» f. 7, Fann, Smc. Ed H. 1224.



BE Nagt- Kapellen. 66i

Berken onthoudt zy zig, zo wel als op de EI- ^
V,

TT A 1 /- 1 /• • • Afdeel.
zen. Haar Agterlyr loopt fpits uit , en zy xLïll.

heeft van agteren geen Pooten^ zo min als deHoopD-
STUK

Tweeftaart^Rups der Wilgen : doch de agt

middelpooten hebben in beiden plaats ^ en dus

zyn het Rupfen met veertien Pooten.

(i2^) Spanrups-Kapel ^ dïe KamböQrnis,is ; hel> cxxix.

hende de Wieken Staartig gehoekt ,
geelag- ria,

V7
1 jp ytOilC fff

tig "wü met twee Streepen; de agterjie met

twee Stippen aan ^t end.

Dit is een der groetten onder de Kapellen van

deezen Rang, en komt voort uit een weezent*

lyke Landmeeter of Spanrups ^ die in \ mid-

den van het Lyf geen , en dus maar tien Poo-

ten in 't geheel, en daar door den gemeldea

Gang heeft. Het aartige portuur , dat zy maakt

,

zig als een dor Takje vertoonende^ hoedanig

zy fomtydsop de Viierboomen gevonden wordt,

doet 'er onze Liefhebbers den naam van het

VUertakje aan geeven. Haar Kleur is bruin

met donkere Streepen. Men merke aan dat

de Kapel 5 verkeerdelyk, onder de genen ^ die

gekamde Sprieten hebben, geplaacfl is*

C129) PhaU'/ta Gesmetra peiSfcinicornis ; Alis caudato angu-

latis flavefcentibus , lineis doabiis 3 pofticis apïcibus bipan6ta-

tis. Goed» [nf, IL T, 34^ Alf^ Inf. T. 94. Lisr. Goed^

f. 10. Roes. Inf L Pha!. 3. T. 6. Pet. Ga\, T. 51. f- ö» ^

"WlLK. Pap. 38. T. I. b* 2. Raj» Inf. 177. n. 9. fann. Snee,

Ed. IL 1222»

h Deel Xl, stuk, T t 3
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V. (130) -Kapel 5 die Kamhoornigis^ melde

Afdeel. Wieken gekarteld 5 geelagtig , i)an agteren

Hoofd- donkerer ; "waar op t^ee Streepen en een

STUK. Stip , die bruin zyn»

cxxx.
lacmina- Hct Rupsje vaii dccze , door Reaumur
Eenftaart. het Zeepaardjc genaamd , komt in geftalte en

postuur nog meer met de Ïweeftaart-Rups

der Wilgen overeen , maar heeft aan 't end

een enkele Staart 5 weshalve men het den naam

geeft van Eeiiftaart. Reaumur hadt 'erzoda-^

nig eene gevonden op de Haagdoorn ; d e

Geer, noemt het een Rupsje met veertien

Pooten van de Berken ^ en Linn^us fielt

de woonplaats op de Eikeboomen. Het is ^

zegt hy 5 rood en heeft de Rug hoekig.

(13O Spanrups-Kapel, Jie Kanihoornigis^ heh

bende de Wiekei

bndne Streepen*

JihUril bende de Wieken gekarteld geely met t^vee

Van de Elzen 3 daar de Rups zig op ont-

houdt, volgens onzen Autheur^ zou men aan

deeze den naam kunnen geeven van Elzen-

Takje. Zy is door de uitpuilende Knobbeltjes

op

O 30) PhaUna Gfumeira pedinicornis ; Alis erofis lutc-

fcentibus poftice (sHiratioribus, lineis duabus puiKaoque

fufcis. Alb. Inf. 65. DE GEFR. I»f I. T. lo. f. 79 8.

RKAUM. Ir^f ÏI. T* 22. f* 4 , 6. WiLK. Pap. 14. T. I. c 3,

Fdun, Suec, II. 1229.

(T31) PhaUna Gcemetra pcftinicornis ; Alis erofis flavis,

Strigïs duRbiiS fufcis* Faun, Suec, 834- ^d. lU 1230. De
Geer l»f.\\ T. lo. f. 13, 14. B.oes» I^f^u PhaKs. t. '
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op deRüggemakkelyk van het Vliercakje ,doch V.

Diet ligt van een Takje der Elzen te onderfchei- xlih!'
den. De Geer ftelt de woonplaats op deHooFD-

Berken , en Roes el zegt, dat men deeze, s"^^^-'

die by hem de eerfte is , meeft vindt op de

Kerfen , Peeren , Appelen ca Pmimen-boo*

men. Zy behoort, zo wel als het Vliertakje,

tot de genen, die men in 't Franfch Arpenteii-

fes en haton^ dat is Stokjes Spanrupfen noemt (^}. i^il^^\^

Zy zyn zwartagtig bruinden maaken bovenden

Grond een Spinzel , waarin een groenagtige

Pop 5 die 5 als de Verandering Iaat in 't jaar

gefchiedt , fomtyds overwintert.

{13a) Spanrups-Kapel , die Kamhcornjgis^met cxxxil

de IVieken een 'weinig gekarteld^ allen iiitl^y^ingcn-^

den graanwen geelagtig ^ meVbogtige Stree-

pen en twee bruine Stippen.

Op de Bladen der Syringeboomen , als ook

opdejasmyn, aaft een Rupsje ^ dat v/eezent-

lyk tot de Landmeeters behoort ^ maar nog

veel aardiger poftuur maakt dan die^ wanneer

het zig als een Krammetje heeft vaftgezet: door

een krommen Hoorn, als der Gemfen, welken

het dan agteruit fteekt. In devolwaiFenheid is

het ongemeen lierlyk Appelbloeizel rood en

Oran-

(132) PhaUna Geomeira peainicornis , Alis fub-erofis , omni-
bus grifeo-flavefccntibus > Strigis repandis punóiisque duo-
bus fulcis t- Roes. /«/; ! ïhaU 3» T. lo* Wilk, ^2^^

39. T. I. b, 6,

I. DEEL. XI, Stuk*
'

T t 4

V
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V. Oranjekleurig ; gelyk de Kapel , die taamelvk

XLlil g^'ööt is 5 ook in fchoonheid, volgens de Af-

IIoQFD- beelding van Roes el, den tytel ver over-
STÜK

trefc.

cxxxni. (133) SpminipS'K^pely die KamboorniË is. met

rriijmen- de Wieken eenigermaate getand ^ geel en als

w^ethruiin gepeijerd}, een hrmiMainl\ehp

de vöorjien hebbende.

Het Mannetje van deezeSoortheeftde Wie*

ken hoog of Oranje, hec Wyfje bleek geelden

ïn beiden zyn zy als met een bruin poeijer be-

ftrooid. Het Masker , dat op de Slee-Pruim

wordt gevonden , is een regce Spanrups , Roeft •

kleurig, met twee Doornen voor- en agter op

de Rug.

SPANRÜPS-KAPELLEN.

Met de Sprieten gepluimd en de Wieken

rondagtig.

cxxxïv. (^34) Spanrups-Kapel, die Kamboornig is ^ met

P[^^^'^^^^ alle de Wieken bruin ^ op H midden t^Me

uien. ^oitte Vlakken; van ondtren Wolkig ^eeni-

germaate gehandeerd»

(ï35) Span-,

{iZ?,} Phalétnaüeamstva pcótinicomis^ A!is fubdentatis la-

ters, fufco pulverulentis; anticis lunula fiifca» Wilk, Pap*

40* t. I. B. Z, L l* 2. Uddm. DiJJ. 69. ALB. Inf, 40^

T^ 69* F4«». Suee. Ed. II» 1232.

(134) PhaUna Geomctra pedinicornis ; Al is omnibus fufcis

;

# Difco bimaculato-albo; fubtus nebulofo-fubfafciatis. ¥nnn»

Sficc, 8S9. Ed, II. 1133. UDDM» Pif, 64.
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f135) Spanrups-Kapel^^zV Kamhoornig is ^ met y.

de IVieken geelagtig , van onderen Wolkig Afdeel,

gebandeerd j
met een afgebroken "^^'^^^Hqofd-

Streep. stuk.

cxxxv.

(136) Spanrups-Kapel , die Kamhoornig is ^fmet'^^^?^^^

de voorfle Wieken geelagtig , waarop een Krammc-

Roejikleurig Maantje en de Randen
^öö^'cxxxvi

van onderen bruin. F^HipinatU.

Vcsagtige.

De Rups van deeze zou zig cp het Gras

onthouden.

(137) Spanrups-Kapel , die Kamhoornig isJjeb-cxxxviL

bende oe ^pieken geelj de voorjten met een ongc-

breeden bleek geelen Band; in 't midden een
^^^^^^*

' z'xarte Stip.
^

De Rups van deeze , die een zogenaamd,

Takje is 5 van taamelyke grootte, wordt in de

Meymaand op de Peerebooraen gevonden. Zy
is vry dik en heeft een ftompen Kop. De Ka-

pel gelykc zeer veel naar die der Ringel-Rup-

fen^

(135) PhaUait Geomstra pedinicornis ; Alis lurcfcentibus
,

fubtus nebulofo-fafciatis , linea alba interrupta. fau»^ Sus£^

818/ Ed. II. 1234- l^EAUM. mj. II. T. 28, f* 16.

(13Ó) FhatxnaGeometra peólinicornis; Alis anticis flavefcen»

tibus lunula fenuginea, raarginibusque mbris; fubtus fufcis»

Faun, Snee, 837. R O BERT. Ie. T, 30. f. I. RAJ. /«yf 228.

B. 75.

us mi

»i. /o»

(^i^-;^) PhaUna Geometra jpcStinicoiïïlS', Alis flavis , anticis

Fafcia lata lutea, medio pundo nigio. ROES. Jn/l I. PhaU Z*

T. 9. F^««. Sficc, Ed, II. 1235.

ï. DEELt XI* STÜK^ T t 5
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y, fen; doch de breede Band, die over de voon
Afceel. fte Vleugelen loopt, is, volgens Roesel,

Hoofd-' ^^^^ bleeker , maar donkerer dan de Grond-
STUK. kleur. De Kapel vertoont geen Zuiger.

cxxxviii (ï38} Spanrups-Kapelj die Kamhoornig is ^ met

zwTxZg^ ^^ kieken z^jjart gejiippeld en gevlakt ^ de

^^^^' worjlen <witagtigj de agterfien bleek geel.

cxxxix* C139) Spanrops -Kapel, die Kamhoornigis^met
Macuiaria.

^jj^ ^^ JViekeii zwurt gevlakt peel.
Viakkige. o

Deeze Duitfche is aan de voorgaande zeer

gelyk , maar kleiner, en heeft ook de voorfte

Wieken geel. De Sprieten, zegt Linn^üs,

zyn in de myne Borflelagtig, doch dit is een

Wyfje.

€XL* (ï.40) Spanrups-Kapel, die Kamhoornig is ;beb-

*<^eTTk-*
^'^-'^^^ '^^^^ ^^ Wieken bleek geelagtig

, met

^eide. hnme Barden en Ziertjes.

De Rups van deeze, vyelke Frisch de wit

en zwart gedobbelfteende noemt, wordt op de

Linden gevonden.
(141} Span-

f13B) Phülana Gfomdra pe«^inlcornïs , Alls nigro*pun<^a-

tis maculatis; anticis albidis, pofterioribus luteis* UDDM.

Dif* 6$^ Faun. Suec. Ed^ lU 1240*

(iZ9) J^haUna Gecmeira pe£l:inicornis, Alis omnibus nigro-

niaculatis flavis. Syji^ Hat, X.

(140) Phaland Gecmetra peéiinicornis , Alïs omnibus lu-

tefcentibuSjFafciis Atomisquefufcis. Faun, Suec. S^o. Ed,

II. i245t Fkisch. /»/ 13. p. xa* T. 5. Alb. /»y:42»

U69.



DE NAGT-K il PELLEN. 667

(141) Spanrups-KapeU ^i^ Kambcornig is^ heb- y
heiide alle de JVieken ah gepoeijerd Tegel- Afdeel.

rood, met een hreeden Roejikleurigen Band.jT

STUK.
(14a} Spanmps-Kapel, die Kamhoonilg is , heh' ^^^^^

lende alle de Wieken Afchgraauw.met een^"*^^'^**^^^*
J ^ ^ Gepoeijer*

hreeden Roejtkleitrigen Band. de.

CXLII.

Deeze vondt men in deSweedfcheBoflchen, GebaX*

de voorgaande by Stokholm. Zy zyn beiden
^^^^^^*

door Clerk afgebeeld.

(ï433 Spanrups-Kapel , die Kamhoormg is ^ met cxliil

alle de Wieken "wit en met zwarte Ziertjes van de
*

eenigermaate gebandeerd ; bet Borjlfiukmet
^^^^^"*

een z'warten Band.

De Rups van deeze, die bleek is met twee

zwarte Vlakken ^ onthoudc zig op de Berken
,

Olme en Roozeboomen. In de Verandering

volgt zy de manier der Nagtkapellen, kruipen-

de in de Herfft daar toe in de Aarde ^, waar uit>

in 't Voorjaar 5 de Kapel ^ die van middelmaatige

groot-

(14T) TpjaUna Geometra pe61:inicornis, AI is omnibus tefla-

ceo-pülverukrsds ; Pafcia lata fcrruginea. Sj/i* 2iat. X. Fastn»

Snee, Ed. II. 1243,

(142) PhaUna Geometra pe6tinicornis , Alis omnibus cine-

reis , Fafcia lata ferruginea. Sy^. Kat, X, Fam, Suec, Ed. IJ,

1242.

C143) PfjaUfia Geometra pe-flinicornis, Alis omnibus albis

fubfafciatis , Atomisque nigris ; Thorace Fafcia atra. Faun,

Suec, 850. Ed. II. 1237. Pet. Ga\, T. 7. f. 8. ^cl, Sto\h^

1755» p. 214- T* 6* f. 3. Alb. Inf T. 90. pu 40. 4I,

Cadd. Satag. 82. WiLK* 3?ap. 38, T* i. b, i^

I. Deel. XI, Stuk,
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V, grootte is, te voorfchyn komt. Men heeftze

"^XUn
* ^^ Sweeden gevonden.

Hoofd-
stuk". (144) Spanrups^Kapel, die Kamhoornig is ^heh-

cxLiv. hende de Wieken ^rysao^ÜP' . met drie don*
Scoputaria. ^ o :?

Rotzige. kere Banden; de agterjten a^itagti^r

De grootte en geftalte is als van de voorgaan-

de, maar zy heeft onder aan de onderfte Wie-

ken een zwart Maantje.

CXLV. (145) Spanrups-Kapel, die Kamhoornig is^hel*

Lenc7v ^^^'^^ ^^ Wieken Afcbgraauw; de voörfien

met vier vwarte^ ongelyke^ korte Banden^

De Rups, die groenagtigjgeel en zwart ge-

fprenkeld is^ worde op de roode Aalbeflen ge-

vonden. Het Kapelletje heeft van de tekening

der eene Vlak op de voorfte Wieken ;, dienaar

een V gelykt, zynen bynaam* Goed aart
noemde het Masker de Slaaperige^ omdat zy

zig zo dikwils zonder beweeging vertoont : maar

zulks heeft zy met andere Krammetjes gemeen.

Zy kruipt ook fomcyds in den Grond om te

veranderen.

{i<\6) Span-

(144) rhalana GeometrA pciSlinicornis , Als canefcentibus;

Fafciis tribus obfcurioribus ; pofticis albidis. Syfi. Kat, X.

(145) Phdana Gesmstra pe^fcinicornis , AUs cinercis ; anti-

cis Fafciis quatuor nigris abbreviatis injequalibus. Fann» Suec^

845.Ed. IL 1248. Goed. /«/T I. T. 35» Mer. Eht. I. T. 25.

f. 151. LIST. Goed, T. 12, FRISCH. Inf III. T. 3. tl.
Pet. Muf, 3. m 4. Roe s. /«/. I. Phal. 3. T. 4. Ra j. ƒ«/;

179* WiLK. Pap. 42. T, 2. a. 2. ALB, Inp 47. f^ 78»
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(146) Spanrups-Kapel, die Kamhoornig u ^heh- .
^*

.

bende alle de Wieken AfchgraatiwagtigmetXLUL
*

flaaiiwe Streepen , en Baardjes zo lang ah Hoofd-

de Sprieten.^ CXLVI.
Teniacuta-

Deeze is thans tot de Gefchaarde Kapellen^ ria.

met den zelfden bynaam, t'huis gebragt (*).
^^^^^^''^^•

C147) Spanmps-Kapel, die Kamboornis: is^heb»cxLvn.

lende de Wieken bleek geel; met den rand cepur-

der worflen en twee Banden Piirperagtig. ^^^ ^'

Deeze onthoudt zig op de Eiken en Slee-

Pruim. Zy en de volgende zyn van de klein-

ften onder de Krammetjes^ zegt Linn^eüs.

(148) Spanrups-Kapel , die Kamhoornig is , heb^ cxlvïït.

bende de Wieken geelagtig ^ met t^veeboO'
''^{f^iZ'"'

ger geele Banden <wederzyds getekend»

Deeze en de volgende zyn in Finland ge.

vonden.

\ C149) Span-

{146^ phaUna Geomeira pe(flinicornIs , Alis omnibus cinc-

lafcentibns , Strigis obfoletis ; Palpis longitudine Antenna-

rum. Fan»^ Snec^ 84U Ed. lU 1344. I>E GEER. lnf,U

T. 5. f. I.

(Jf-) PhaUna pjralis tentacularis. Fam^Suee Ed.IL'N» 1344»

(147) PhaUna, ileometra pedinicornis , Alis liiteis; mar*

gine anticaruinque Pafciis diiabus purpureis* Goed. Inf, 11^

T. 12. Uddm. Dijp, (>^, LlST^ Goed^ 60. F^m, ^«ec. Ed. II.

1254-

C148) FhaUna Geometra peótinicornis , Alis lutefcentibusi

Fafeiis utrinque duabiis fatiuatipribiis, Uddm. Dijf» 66*

Faun, Suec.Ud, U, Ï2S2,
'

h DEEJLt XI, STUK.
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(149) Spanmps-Kapelj dk Kambooriiig h^heb*

bende de Wieken AJchgraauvo grysa;^tig^

met een Roejikleurige Streek en een d'xarfe

ry van zwarte Stippen,

Cl 50) Spanrups Kapel ^ die Kamboornig is , heh*

bende alle de JViehn Sneeuwwit met drk

flaaiiwe Streeken.

Men vindt de Rups van dit Krammetje, dat

uitermaate klein is, op deEIzeen Berkeboo*

men.

(151) Spanrups-Kapel^ die Kamhoornig is y heb*

bende alle de Wieken groen en ovei^end

ftaafide ^ met anderhalve hleeke bogtige

Streek.

De Rups van deeze onthoudt zig op de Lin-

den. De Kapel 5 die byna de grootte en geftal-

te van een Witje heeft, is door Roesel, in

zynIV. Deel, Tab. 18. Fig. 3, afgebeeld,

(iS2) Span-

^149) PhttUna Geometra peérirricornis , Alis cinereo-grifef-

centibus ; Striga femiginra , oidineque transverfó pundo-
'rum atrorum. üddm. Dijf. 67» l^^un, Sh€c^ üd* IL 1250.

(150) PhaUna, GeometrM peilinlcorms , Alis omnibus ni-

veisjStïigis tribus obfolctis. Syfi, Kat, X. Faurt, Suec. Ed* IL
1251.

C151) PhaUna CcGmetra pe,ainicDrnis, Aüs omnibus viri*

dibus ere^èis , Striga fesquiahera pallida , repanda. pann,

Shsc, 922, Ed, !! I24it EïiiSCH, Inf. X, T. 17.



P E N A G T-K A P E L L E N* 6^1

(15a) Spanrups-Kapel, die Kamhoornig is, ^^^-^pueel*

bendeJe Wiekeii hniinagtig; de voarjlen XLIII.

, met een afgebroken Band en Streek by '^^^1^^^'

Gewricht ; de agterjlen op 't midden wit^ ^^^^^

Deezen Ctiineefche heeft een Band op de ^^^^''^•^^.^

Wieken 5 welke uit zes of zeven vereenigde stippen.

Vlakken beftaat: het Lyf is getekend met drie

ryën van zwarte Stippen; aan 't ageer- end

geel.

(153) Spanrups Kapel, die Kamhoornig is, héb'*
r^v/JL-

bende de Wieken geelagtv^ van de zelfde vin, met

r^i , . , . r^
drie Boog-

Kleur ; me!; drie brimie Beogen. jes.

Deeze is uit Amerika afkomftis-

(154) Spanrups-Kapel , die Kamhoornig is ^ heb- cliy.

bende de Wieken geheel en al zwart: de ria,

agterflen met êéne , de voorjien met twee

geele Vlakken.

Deeze Weftindifche , door Merian af-

gebeeld , heeft haaren bynaam van bet Boom-

/152) Thalana Geometrd pe<5!:inicornïs , Alis fubfafcenti»

bus ; anterioribus Fafci^ intermptd baiiosque Strid,pofi:eriori-

bus Difcoalbis. Pet, Ga\, T. 28. f, 8. EDW* *^X 35^

T. 35.

{153) PhaUna Geometra peólinicornis , Alis flavefceniibus

concoloribus, Arcubus tribus fufcis, M. L. V.Syfl»2Zai* X.

(iSV) PhaUaa Gcometya pedinicornis , Alis nigrïs concolo-

ribus ; antericribus maculis daabus; poftexioribus unic^fiavis*

M. L. ü. MER. s^y. 38* T, 38. f. I.

I. Deel XU Stüjk»
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V. gewas , waar op de Rups gevonden wordt (*).

"^XLIIL* De voorfte Wieken hebben eendwarfeenklei*

HöoFD- nere Ovaale Vlak, die in een van beide Sexen
s"^™- ontbreekt, aan den binnenkant^

SPANRUPS-KAPELLEN.

Met de Sprieten ongepluimd of Draadag*

tig, en de Wieken hoekig»

CLv/ (155} Spanrups^ Kapel, dk Draadboornig fx,

Groenag. 77^^^ de Wickn hoekige alkfi grqen en bleek

*^S^' • gejïreepU .

Op de Haagdoorn en Eiken, (onthoudt zig

deeze in Sweedeo, gelykende eenigzins naar

die, welke R o E s E L op Tab. i3,inzynderde

Bende van de Nagt^Kapellen , heeft afgebeeld

en befchreeven.

CLVi. (156) Spanrups- Kapel, die Dmadboorrdg is

^

Gemeen- met de Wieken hoekig, allen mtagtig en

^^* - daar qp^ti^ee njoitte Kepers, of bogtige

Streepen»

C157) Span-

(*) Jatroplu GoiTypifolia* ^pec, plant, Tom. IL p. I4a8*

Kicinus Amcricanus Sraphifagri» folio. C. B, Pin,

C155) FhuUna Geometra reticornis , Alis argulatis, omiii-

biis viridibus, Striga pallidi. ^ann^ Snee, 857. Ed. II. izs6^

(156) PhaUna Geomeira feticornis, Alis angulatis , omni»

bus albidis,Strigis duabus candidis lepandiSt ^jjh ti^P» X.
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tl 57) Spanrups - Kapel , dis Draadhoornig is^ V.

hebbende de Wiekm hoekig en bleek , 7net XLIII

drie hruinagtige Banden , de agterjle der Hoofd-

worjlen zwartagtig bevlakt,
stvk.

HotAta,

In deeze is de agterfle rand , van alle de Gereken-

Wieken, bepaald door een bruine Streek , wel-

ke duidelyker is , daar de voorde Wiek is uic-

gerand. Op het midden van de voorde Wie-

ken, of in de derde Band,zyn vier Stippen, op

gélyke afdanden geplaatd 5 die naar Vliegen-

fcheetjes gelyken. Men vindt deeze Kapel in

de Sweedfche Boflchen.

(158) Spanrups -Kapel , die 'Draadhoornig is ,^
clvitt,

hebbende de Wieken eenigermaate hoekig:^ al- i^cmindc»

len geel , met een Roejlkleiirige bogtfge

Streek en gepoeijerde Stippen.

Deeze Soort is door Reaumurop de Ei-

ken , in Vrankryk , waargenomen , voortkomen-

de van een groen Spanrupsje, het welke deeze

byzonderheid heeft, van zig tot de Verande-

ring met een Draadje te omgorden, gelyk dit

gemeen is onder die der Dagkapellen.

(159) Span-

(157) PhaUna Geometra fcticornis , AHs angulatis, pallidis»

Pafciis tribus fubfufcis ; anticarum poftic^ nigricanti-com*

maculaid. Faun, Suoc. 357. Ed. II. 1258.

C158) PhaUna Geometra feticornis , Alis fubangiilatis *

otnnibus lurcis , Striga ferruginea repanda, punaisque pui!
vetulcntis. t- Wjxk. Pap. 3?. T. i. a. 5. B.EAUM, Inf lU,

'

T. 29. f. 1-4. ^ *

j. DEEL. XI. Stuk* V V
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V.

^FDEEL,
XLIIL

Hoofd-
stuk.

CLTX.
^pandata^

Gekeper-
de.

CLX.
Dnhitatam

Twyfel»
agtige.

CLXI.

üitstran-

(159) Spanmps - Kapel ^ die Draadhoornig is^

hebbende de Wieken Afcbgraau^jo , allen

hndn gegolfd y de agterften met een bogti*

gen Z\)üürten rand.

Dit is een vry groote en fierlyke Kapel, wel-

ke gevonden wordt in deSweedfche BofTchen.

(160) Spanrups - KapeU die Draadhoornig is ^

hebbende de. vQorJh Wieken blaaiiwagtig

graauw 5 met een paar/chen Bandy de ag-

terjlen getande

Deeze is niet minder aanzieolyk dan de voor-

gaande. Zy Iieefc de geftalce van een Span-

rups-, de grootte van een Nagt-Kapel, en de

gedaante van een Mot-Uiltje, zegt Lpnn.'Eus.

Hy konze dan , met reden , den naam van

Twyfelagtige geeven.

(161) Spanrups -Kapel , die Draadboornig isy

hebbende alle de Wieken bleek en hoekig uit'

gefneeden aan den Randy met tijoee graaiL"

^
"we Streepen.

Dit

(159) ThaUna Geometra feticornis , Atis cinercis ; omnibus

ful'co-undatis ; pofticis margine rcpando atro. Sjft. Kat, X,

Fam. Suec, Ed. II. 12Ó0.

(160) PhaUna Geometra fedcomis 9 Alis anticis grifeo glaii-

cefcentibus , Fafcï^ purpuiafcente ; pofticis dentatis, Sjft.

Kat. X. Faun. Suec, Ed. II. I259-

(161) PhaUna Geemetra feticornis , Alis omnibus pallidis

emarginato-angulatis 5 Strigis duablis gufeis. Syli* H<if. X#

Fam, Snee, Ed. Il,, 1257.
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Die fraaije bleekgecle Kapelletje is om-^ V.

, , , Afdeel,
ftreeks Scokholm gevonden, en, gelyk dcxLIlI.

twee voorbaanden , door Clerk afge*^^ö<>^°-
^ n STUK*
fchecft.

SPANRUPS-KAPELLER

Met de Sprieten ongepluimd, de Wieken

rondagtig.

(162) Spanrups-Kapel, die Draadhoornïg is^en clxit,

Zwartje.
zwart; met de Wieken overend flaande ^ de

^^'^'^^'^'

iworjlen wit getipt.

Dit kleintje, dat byna geheel zv^art is, houdt

de Wieken, als het zit, overend, gelykerwys

de Dag-Kapellen.

(163) Spanrups-Kapel , die Draadhoornigis^encixnu

alle de IFieken geelagtig wit heeft , inetGonZit^

zwarte kruislings kopende Streepjes»

Dceze is klein, en onthoudt zig in dé Bos»

fchen.

(164) Spanrups- Kapel, die Draadboormg i^o^huu^a
heb» Gegolfde^

{162) PhdUna Geom&tya feticornis atra j Alis eredis , anti-

cis apice albls, Faun^ Snee, S64. Ed. II. 1274» ^ET. Gai^^

T. 69. i. 8<

{163) PhétUnd Geentetra fetlcorms ^ Alis omnibus fiavefccn»

ti-albis , lineis nigris decuiTatis. Syfi* Hal. X. Faun. Snee.

Ed. II. 1275.

Cl 64) VhdUna Cesmetra izXicotrns , Alis anwubws fapr^

I. Deel. XI^ Stuk» V V a Scrigit



676 Besc,hryving van
^* he72de alle de Wieken mn hoven di^t bezet

A FDFFT

XLiil.
*

^^^^^ d^arfe^ gegolfde bruine Streepjes.

Hoofd-
stuk. Deeze , niet minder klein , komt van een

Rupsje ;,
dat op de ruige rondbladerige Wilgen

aaft y die men in de Duinen vindt.

CLxv. (165) Spanrups-Kapel , die Draadboornig isy

Geeiviak.* bebhende de Wieken egaal z^joart ^ met

een gemeen3 geele gekartelde Plek op 't

midden. - ^

Deeze Indifche heeft ^ bovendien, het Lyf

geel.

cxxvL (lóó) Spannips ' Kapel 5 die Draadböornïg is^

Geket.' " ~
'. hebbende de Wieken egaal bruin ^ met

ni.gac.
fwitte langwerpige vereenigde Vlakken.

Op de voorflé Wieken ven deeze 5 ook uit

de Indien afkomftig^ zyn aan den binnenkant

twee Vlakken en op 't midden zes , die te fa-

men loopen ; op de agterften zeven Liniaale

Vlakken 3 die vereenigd zyn.

Kaapiche. Ik kan hier, dunkt my, plaats geeven aan

Fig. 9. Vde befchryving van dat fraaije Kaapfche Ka-

pelletje, 't welk my door den Heer B u rman
uit

Singis cöfifetiïffimis tratisverfis , undulatis , fufcis. Uddm.

Dïjf, 71. Faun, Suec, Ed. II. 1272.

(165J phaU»a Ge&meira feticornis , Alis nigris concolod-

bii§, difco commuiü fiavo crenato* M, L. U, SyP* Tiat.X.

(ió6) PhaUna Geometra feticornis , Alis fufcis concolori-

bwSjMacuUscilbisübIviigis coadunatis. M, L. V. SjJi.Kat.X^
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uit een Laadje 5 onlangs van de Kaap de Goede v.

Hoop ontvangen, ten dien einde is verftrektjAFDEEL.

en in Fi^. 9 afgebeeld. De Grondkleur van j^^ofd*

hetzelve is alsRoodaard, gelykende naar die stuk.

van de Paauw-Oog DagKapel: de Vlakken zyn

wit , meeflal met zwart gezoomd : doch de

onderde Wieken zyn ongevlakt, uitgenomen

aan den Rand , en anders omtrent van de .

zelfde Kleur als de bovenfte,

(1-673 Spanrups-Kapel^ die Braadhoornig isy clxvu.

hebbende de IVieken mtagtig met rondag" ^ea.

tige zwarte Vlakken^ de "ooorjlen met gee- '^y^^!^'

' Ie Streeken»

By alle Autheuren, byna, is dit Kapenetje

bekend, dat meest op allerley Soorten van Bes-

fenboomen, doch ook op de V/ilgen^ Aman-

delen en Sleepruim wordt gevonden. Het le-

vert een voorbeeld uit van die Kapellen, v/el-

ke omtrent eveneens getekend en gekleurd

zyn 5 als de Rupfen , waar uit zy voortkomen.

Deeze Rupfen? (zo wel als de uiltjes, aan de

genen, die Tuinen hebben 5 genoegzaam be-

kend,} hebben de eigenfchap van levendige te-

gen

(167) phaUna ÖeoMetYa feticornis , Alis slbldis macü!is
lomndaris nigris; anticis ftrigis ]ut<:is. Faun. «Swff. 849. Ed.

II. 126 1. MOUFF. /«/ 9Ö. N. 10, MER, tw. I. T* 529.

JoNST. /«/: 84. N. 10. T, 6. ALB. lyif. T. 43, ƒ 71. GöEn.
Inf, K T. 36. FRisCH. Inf III. T. a» LiST. Goed, f. 9.

Roes, Inf. I. Pha). 3. T. 2. BlAnk, Inf.r, 7. ï', E. H.
'

WiLK. Pap, 42. T. 2. a* I, RAj. Irff 178» n. ia,

,
I. Deejl. XI. STUK. V V 3
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V. gen een Tak of Lat aan zittende, den Winter

"^XLIII^
door te brengen. Haare Verandering gaat

Hoofd- fchielyk toe. Een volwasfen Rups fpon den
STUK. j^ Juny; wierdc Pop den 17 dito, en Uil den

9 July: dus in iwee en- twintig Dagen. Een

andere fpon 4 July^ vvierdt Pop den 8, en Uil

den 29; dus in drie Wecken lyds: volgens de

Waarneemingen van den Heer TAdmiraal
,

die deeze Beiren^Uilcjes, in haare Verandering,

zeer fraay , op zyne Zesentwinti8;fl:e Plaat , wel-

ke nog niet uitgegeven is, heeft afgebeeld.

Kapucytt- Op de Beffen onthoudt zii? ook een ander
tic

"^

Kapelletje , dat insgelyks van een Krammetjes

Rups komt , en , wegens de graauwe Kleur , het

Kapucyntje getyteld wordt , van hem op de

zelfde Plaat gebragt. Men vindt het evenwel,

ook, op de Elzen en Appelbcomen, Braam-

boozen, Kamperfoelie, en andere Gewaflen.

Wegens de Kleur zou het wel fchynen over-

een te komen , met dat gene, het welk in de

befchryving der Sweedfche Dieren Rihearia

wordt genoemd 5 en door Clerk is afgebeeld;

maar dit behoort tot de genen die Kamhoor-

nig zyn , en is ook byna van grootte als het ge,

woone bonte Beffen-üiltje (*},

luieotata^^}^]}3' (^^^) Spanrups- Kapel , die Draadhoornig is,

{^) Faun, Süse, Ed. II, p. 326.

i^i6^} P^aUna Geomefya reticoinis , Alis flaviflimïs, ante-

ïioribus Maculis coftalibus tribus ferrugineis , media fubin:-

gentca. Wilk. Pap, 39- T. i. b* 4. Uddm. Dijf. 70,
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TTÈet de Wieken zeer geel; de voorjien met y.

drie Roefikleurige Polakken op zyde ^
a;aarAFDEEL,

de middeljie een ^joeinig verzilverd is* Hoofd^'
STUK.

Dit is een zeer fraay gekleurd Spanrups Ka- H.iag.

pelle!:jeofI\rammerjes-Uiltje.5waar van de Rups ^"^^^-^^

op de Haagdoorn leeft 5 en deswegen mag het^PL. xcn,

met regt, dien bynaam draagen. Het is hier
*^* ^

*

ook op de Peereboomen. Het krygt^ in de

befchryving der Sweedfche Dieren , thans

een anderen tytel(*). Geoffroy heeft zeer

miis , wanneer hy de Drie-en-twintigfte Plaat

van den Heer PA d m i r a a L op dit Uiltje aan-

haalt (t). Doktor ScopoLi vondt het, op

een Botanifche Reize, in den Jwiare 1761 door

hem gedaan, op den Berg Nanas, boven Fre-

wald 5 eenigermaate van het Sweedfche ver-

fchillende (1). Wy geeven in Fig. 10 , naar

een van onze Verzameling , de Afbeelding van

dit fraaijeien niet zeer gemeene Beeftje.

(1Ó9) Spanrups -Kapel 5 die Draadhoornig is^ clxïx.

met de Wieken bleek geel^ de "ooorjlen eeni-
l^^f^^^^^

germaate gchandeerd , aan de tippen van ^^^^*^*

onderen met bndn befmet.

De

(^) Faun, Snee, Ed. II. p, 336. PhalaenaGeomCtra Crat^gata&c^

(I) Hiji. des Inf. Enif. Paris. Tom. IL p. I39»

(4.) t-ntomol. Carnhl, pag. 224.

(16^) PhaUna Geomttra feticornis , Alls flavo^pallidis

;

anticis fubfafciaris; apice fubrns fufco contamiiiads, 5j^,

JiiXt^ X. WAun^ Snee, Ed, II, 126Ö.

I. DEEL» XI, STUZi. ^ V V 4



6So Beschhyving van

V.
"' De Afbeeldingen, welken Clerk zo van

Afdeel. jeeze als van N. 173 gegeven heeft ^ worden

Hoofd-* thans beiden tot deeze Soort betrokken (*);

STUK. doch in die beiden zyn de Sprieten eenigermaa-

te Haairig of gepluimd.

CLXX.
Bilineata,

Twrcbaii-

pl, xcir.

(170) Spfinrups-Küpel ^ die Draadboornig is^behr.

bende alle de Wieken bleek geel met Tegel-

rood gegolfd en bogtig gebmdeerd; aan den

rand hndn en ^joit.

ctxxr.

dtatM,

V?in het

G-inze-

voer.

Zeer veel overeenkomn: fchynt dit Kapel^

letje te hebben 5 met dat gene, waai* van wy
de ^Afbeelding geeven in Fig. 11^ op Plaat

XCII-, hoewel het niet volkomen eveneens is;

ten minfte volgens de Figuur van Clerk.
Onze Liefhebbers noemen dit het geeleBeflea

Spannetje. Het komt in Tekening eeniger-

ïiiaate overeen met het VVortelhoute van de

BeiTen, door Sepp nu laatft afgebeeld, doch

dat is fterker van Kleur en bruin.

(171) Spanrups- Kapel , die Draadhoormg ffy

hebbende de worjie Wieken Tegelrood , met

drit

{^) Phalxna Populata & doiata* Icon. Inf, I{ar. Tab* V. f.

Ï3-I5.

C170) PhaUna Geometra feticornis, Alis omnibus luteis,

teftaceo undatis , Fafcia repandd , margine fiifco alboque*
Syji. KAt, X. Fam. Suec. Ed. II. 1284.

(171) PhaUna Geom'iira feticornis, Alis anrfcis teftaceis,

Pafciis trif)usgrirei«;, punito prorainulo apicisque lineold fii*

pra fufca, Fah». Snee, 85Ö. Ed. U, 1263. ALByInJ. T. 47.
^' 79'

'

.

*-
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drie graaiiwe Banden , eemiitpidlende Stip^ V.

en een Streepje aan de tippen -> van boveny XLIII

'

brnin. Hoofdt
STÜK>

Op het wilde Kruid , dat men Ganzevoet

noemt, wordt deeze gevonden.

(172) Spanrups-Kapel 5 die Draadboornig ü,CLXxir<»

hebbende de voorjle Wieken geelagtig^ met

drie graaiivce Banden ^ een Stip en aan de

tippen een Streepje ^wederzyds y bruin.

(173) Spanrups - Kapel ^ die Draadboornig is^CLxxiiu

hebbende de Wieken geelagtig , de worjte ^ ^ ^'

eenigermaate gebandeerd , raet een Streekje

.aan de tippen^ van onderen ^ dqt bruin is.

CLXXIV.
•ata.

(174) Spanrops ^ Kapel , die Draadboornig is^^^^]

hebbende de voorjle Wieken grys^ met drie

driejlreepige , zwartagtige
, gegolfde Bari'

den^

(175) Spanrups-Kapel 5 die Draadboornig is^ctxxv,

hebbende de IVieken groenagrAg gegolfd ^met
^^^-^

tvoee breederc vcitte Bandeiu

De

(172^ PhaUna G^ometra fetlcornis^ Alis anticis flavefcen*

tibus, Fafciis tribus giifeis
, piinéio apicisgue lineola utriti-

que fufca. Sjfl, Tiat, X. Faun. Smc, Ed. II. 1264.

(173) FhaUna Geometra feticornis, Alis flavefcen tibus»

anticis fiibfarciatis, apicis Ücura fubtuS fufca. Syfl. Kat, X.

<I74) PhéiUna Geometra feticornis, Alis anticis cmis; Faf-

ciis tribus trilincatis, nigricantibus', repandis. Syfl. Hat.Xm .

fau», Sufc. Ed. U. 1271.

p75) FhaUna Geometra feticornis, Alis virelcenti-undula»

h DEFx, xr, STUK* Vv 5
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V. De reden en betekenis der Bynaamcn van
Afdeel. (jeeze vier* is my duider.
XLIII.

^ ^ ^

Hoofd-
stuk.

CLXXVI.
Prunata
van dc

Pruim-
boömsn.

CLXXVII

At'gekcer'-

dc.

(Ï76J SpanrupS' Kapel, die Draadhoornig ij-,

hebbende de Wiekeii graauw^ de voorjlen

met twee bleek bogtige Banden ^ ^joaarvan

de agterjte digt aan den raM.

Dit 5 waar van de R ups zig op de Pruime-

boomen in Sweeden onchoadtj fchynt veel te

gelyken naar dat Krammetje, 't welk de Heer

TAdmiraal op zyn IV, Plaat afgebeeld heeft,

€n dat hy noemt de iWbfoa Raamer, als op het

Kaasjeskruid hem voorgekomen zynde,

(177) Spanrups Kapel, die Drmdbooriiig is^

met een Streekjeby ^t geó^richt^ een mid^

del-Band en Stip^ bruin njan Kleur.

In Finland is deeze waargenomen.

CLXxviir.
Tn/iata^

Djcoc^ige,

(178) Spanrups\Kapel 5 die Draadboornig is^

hebbende alle de Wieken zwart ^ eeniger'^

maate

tis; Fafcüs duabus latioiibus albis* Fann, Snee, 8ó3. Ed. IL

1268.

C176) PkaUm Geometra feticornis , Alis grifels, anticig

Fafciis duabus païiidis rcpandis ;
poflica femiterminali. Fann,

Shcc. 8óó. Ed. II. 1267. FRISCH /»/ V. T* 14.

(177) VhaUna Geemetia feticornis , Alis pallidis , Striga

bafeos Fafcidque media Pundoguc futcis. UddM. I^^IT^T^^

ToMn, Sutc, Ed. II. 1286.

C178) Phakna Ccometra feticornis, Alis omnibus nigris

albo
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maate met wi^ gegolfd; met t^joee ^ucitte v.

iogtige Banden die zwart gejlippeld zyn. Afpeee*
A.J_iiljb»

Men zou dit wel mogen noemen vhet Rouw- stuk."

Krammetje, Het is een zeer klein Kapelletje.

(179) Spanrups-Kapel, die Draadhoornig i^^i^^)^^^l

hebbende de Wkkeii ^ysa^tic^. de voor- /^'^*

Jten gomg^ met een Sizeeuwwit en Ajcü'$ïn^u\v.

graaiLW gegolfden Band^ en een Streepje

binnen de tip.
,

Dit is ook een zeer klein, doch fierlyk,

Kram-Uiltje* De Geer heeft hetzelve waar-

genomen.

(180) Spanrups-Kapel , die Draadhoornig is ^ctxxx^

hebbende alle de Wieken zwart met cuzif Gepiekte.

gevlakt y en twee witte ongevlakte Ban^

den , die Piekswyze getand zyn.

Deeze is wat grooter dan de voorgaande en

volgende 5 en ongemeen fierlyic getekend.

(i8ï) Span-

albo fubundatis , Fafcils duabus albls undatis , nigro-punda«

tis. Faun. Snee, 8Ó2* Ed» II. 1277.

(179) PhaUm Geometra Jeticormsy Alis canefcentlbus, an-

ticis undaris> Fafcia nivea cincreo-undata , lineola<]Lie intra

apiccm* DE Geer. Inf, U T. 22, f, 16. Fau». Suec, Ed. II.

1282.

(180) phaUna Geometra fetlcornis , AÜs omnibus nigns,-

albomacubtis; Fafciis duabus albis imiv.acübtls-, haftatoden-

tatis; Syfl> naf.X. faim, Sae:-^ Ed.-JI. I27ó;v .'^^'^ .

^L' DEEL. X h Stuk.



684 Beschryving van
V. (iSi) Spanrups-Kapel, die Braidhoornig is,

XLIII.
*

hebbende alle de Wieken zwartagtig y met

Hoofd- een zeer hreeden ongevïakten Band.
STUK.

^^fbf^i^* Men vindt deeze beiden in de Bosfchen vanW Sweeden.
Witterije,

Mafl^I^' 0^0 Spanrups^Kapel, die Draadhoornlg is

^

Gerande. hebbende alle de Wieken wit ^ met den

buitenjien Rand afgebroken bruin.

Deeze Soort wordt op de Hazelaaren gevon-

den In fommigen zyn twee of drie Vlakjes

op 't midden van ieder Wiek»

cLxxxiii. e 183) Spanrups-Kapel, dee Draadhoornig ér,

Gcoogde^ hebbende de Wieken witagttg^ de wcrjten

met f'Joee bniinagtige Banden , en aan de

tip een dubbelde Oogswyze Flak^

Deeze ^ die kleiner dan de voorgaande is^

heeft men op de zelfde Boomen gevonden.

cLxxjxiv. (184) Spanrups-Kapel, die Draadhoornig is,

mdifche.
^^,^j

(181) phaUna Gametra feticoi^nis , AHs omnibus nigri-

cantibus; Fafcia unicd latifïïma imraaculata.
^jft, Tiflê, X.

FauH. Suec. £d, IL 1278.

CiSs) PhaUna Geometra feticornis ; Alis omnibus albis
,

Margine exteiïoie , limbo fufco interrupto. Tam» Snee, 86o^

Ed. II. 1279.

C183} PhaUna Gecmetra feticornis , Alis albidis , anticïs

ïalciis duabus fufcescentibus, Maculaque apicis ocellaii di-

dyma. Faun^ Sftcc. 862. Ed. H. 1280.

(184) PhaUna Getmetra feticornis , Alis antcrioribus fiib*

tuf
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met de voorde Wieken van onderen Afch- ^
v

.

/ /i 7 * Afdeel.
graaim); de agterlten, van boven j meteen XLIII.

witten Band en drie witte Stippen. Hoofd-
STUK.

Deeze , die zig bevondt in 't Kabinet van de

Koningin van S weeden,hadt,wanneer men ze van

onderen, met de Staart opwaards , befchouw-

de, byna de zelfde gedaante ^ als van boven,

itiet het Staart-end nederwaards, gezien; en

daar van is de Latynfche bynaam , niet onaar-

tig, ontleend. De voorde Wieken zyn van

boven ook Afchgraauw, met twee donkerer

Streepen, zo wel als de agterften van onde-

ren , en deeze hebben, aan den Aarshoek, een

donkere Vlak . Zy komt uit de Indien.

(185) Spanrups-Kapel , die Draadhoornig i^^^^^^^"

met de Wieken Afchgraauwagtig^ de 'üoc^r-Goivigc^

fien met drie bruine korte Banden.

Het Masker van deeze, dat een Stokjes-Span-

fUps of Takje is, vindt men in July op de Ooft-

boomen in de Tuinen, inzonderheid op de

Pruimen, eetende de jonge Blaadjes af. De
kleur is geelgroen, hebbende aan 't Staarteend

de Slagader met kleine Karraynroode Stippen

ge-

tus cincrcis, pofterioribus fupra Fafcia Punóiisque tribus al*

bis. M. L. ü. Syjt, Tiat, X»

(185) PhaUna Geometra feticornis, Alis cinerafcentibus

;

anticis Fafciis abbreviatis tribus fufcis. Faun, ^wf» 859. £d*
II. 1281, MER. £«r. ill. 27. Goed* inf, I, T. K. ïlllSC^.

ir»/, vil. T. 19.

I, DEEL. XI. STÜI^
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V. getekend 5 en van onderen loopt een dergelyke

XLIIl. Streep , v^n vooren tot agteren , langs het

Hoofd- Lyf. Onder 't eeten houdt deeze Rups zig aan
-^^^^ de voorde Pooten vast^ met het Lyf uitge-

jflrekt. In 't laatst van die Maand verandert

zy en het Kapelletje komt in Augustus te voor-

fchyn.

^^f^JaL d'Só) Spanrups-Kapel ^ dk Draadboomig is^

van den .^gj de Wiekcfi Afcbgraauwagtig^ de voer*,

boom. Jien imt twee graairjoe Bandm en aan de

tip een briin Streepje.

Op de Geneverboomen is deeze, welke de

geftalte byna vari die der Pruimboomen heeft>

door den Heer Solander gevonden.

(1S7) Spanrups-Kapel , die Draadboomig is^

hebbende alle de Wieken grys; van agteren

met een bogtige witte Streek , op ^t midden

een Stip , en aan den rmd zwart geftip'-

peld*

ctxxxvii.
Incanata,

Gryze.

Immutata^
Onveiaii^
derde*

^I«fJ/" (*88) Spanrups-Kapel , die Draadboomig is ^

hebbende de Wieken egaal witagtig^ met

flaaiiwe

(t86) Vhal^na Geometra Scticornis ^ Alis cïnerafcentibus

,

anterioribus Fafciis duabus grifeis, lineoidque apicis fufc^,

Syft. 'Hat. X. Faun. Suec. Ed, n. 1269*

(187} PhaUna Geemetra icticornis , Alis omnibus canis,

poiUce Sthga albd repandd , DKco pundo, Margineque nU
gro pundatis. Syft.'Kat^ X. Faun, Suec» Ed. II« 1287.

(188) PhaUf^ Geêmetr4t feticornis , Alis albidis coKColori-

bus,'
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flaauwe Streepên^ op ieder een Stipy ew V.

aan den randfyn gepointUecrd. XLIH.
HOOFD-

(189) Spanrups-Kapel , die Draadhoornig is ^stuk.

hebbende alle de Wieken bleek peela^p;.^^^^^^^'

met flaauwe ^J)itagtige Baiiden en e^verroe.

zwartagtige Streek aan den Rand.

De Wieken zyn egaal van Kleur, zonder

Stip, en overal mee bruine Stofjes beftrooid.

(190) Spanrups-Kapel , die Draadhoornig is ^ i^^^^^i

hebbende alle de Wieken geelagtigy met^^'^^^^^^-

drie bruine Streeken^ een Stip en aan den

agterrand zwart gejlippeld.

Over 't geheel fchecn deeze, volgens de Af-

beelding van Clerk, als met bruine Stippen

befprenkeld te zyn»

fiQi) Spanrups-Kapel, die Draadhoornis: is. cxci,®. ^ ^ Succenturi»

met alle de Wieken uit den gryzen witag^ ata.

Twee-
ïig^ een zwarte Stip , en aan denrand don-- klappige.

kerer.

Deze

bus 4 Strig^ cinérc^ punéio margine^ue nigro pundatis. Sj/i^

Haf. X, Faftn, Snee, Ed. ir. 1288.

(189) FhaUna. Geometra feticornis, Alis omnibus lutefceR»

libus, Fafciis obfoletis albidis y Marginisi]ue llrigi nigticante,

^jft. l^ai^ X. Faun. ^uec. Ed. lï» 1290.

(190} PhaUna Geometra feticornis , Alis Havefcentibus , ftri»

gis tribus iufcis , pundo margineque pofticö nigro-punctato»

Syft' 'Hat. X. Faun. Snee. Ed. II. 1289.

(191) PhaUna Geometra reticornis, Alis omnibus canelccn-

ti-exalbidis , puncto nigro; limbo oblcuxioie, «ö/?^ ?i<iA X« ^

faun, S»ec, Ed. II. 1294^

I. DEBI-. XI. STUK,
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V. Deeze, door den Heer de Geer gevon^
Afdeel. d^Q^ heefj- ^e gedaante byna van een Mot-Uik-

Hoofd- j^* Hec Borftftuk is wit, aan de zydcn mee
Stuk. twee Klepjes, als beginzels van Wieken, ge-

dekt; waar van zy den bynaam draagt.

CXCII.

Roskam-
mige.

(192} SpanrupS'Kapel , die Draadhoornig is^

hebbende de Wieken AJcbgraaii'W ^ van ag-

teren met een regte bleeke Streek over^^

dwars»

cxciir.
Didymata»
Twcelob-

bigc.

CXCIV»

Regthoe-
kigc.

(193) Spanrups-Kapel, die Draadhoornig is

hebbende de Wieken witagtig^ met een

dubbelen Band , die flaaiiw Ajcbgraaiiw

iSy en agterwaards een hndne tweelobbi-

geVlah

(194) Spanrups-Kapel , die Draadhoornig is'y

hebbende de Wieken groen ^ met bruin ee'*

nigermaate gebandeerd^

Van onderen is op de Wieken een Regthoe-

kige Band, uit zwarte Stippen famengefteld.

Deeze tien zyn altemaal in Sweeden waar-

genomen en de meesten door Clerk afgebeeld,

(195)

(192) phaUna Gcometra feiicornis, Alis cinereis, ponicè

Strigd transverfd lecta pallidd. Syft. Hat, X. Fa»», Suec. Ed^

II. I29I»

^193) PhaUna Geometra feticornis, Alis albidis obfolctc

einereo-bifafciatis, pofteriori Maculd fulc^ bilob^. Sjft, Tlaté

X. Fam, Suec^ Ed. II. 1270»

(194) Fh^Una Geornetra feticornis , Alis viridibiis fufco

iiibfarciatis. S;^ft^ Kat» X. Faun. Snee,, Ed. H. I295#
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(195) Kapelletje 5 dat DraacHmmg is ^ heh- V.

bende de If'leken wit^ met bruin Brnds-v^^ii

wyze gevlakt ; bet Borfijtuk e?i den AarsUooFD-

geel.
cxcv.

Totonderfcheiding van devoorgaanden,die xum-

tïieell: in 't wilde, en in de BoflTchen zig ont- ^^^^^i^-

houden , voert dit den naam van Tuinbeedje,

dewyl het dikwils op de Vrugtboomen gevon*

den wordt, hoewel de Rups een Bladroller is

van de Brandenetelen, Volgens Goed aart
zou zy zig niet dan op de Calamintha onthou-

den. Reaümür, Roesel, de Geer,
evenwe^ getuigen altemaal het voorgemelde,

en de eerde zegt , dat zy zig befluit in eea

Tonnetje , waar in zy byna agt Maanden zig

onthoudt , voor dat zy in een Pop veran*

dere, 't Is zeker, dat de Rups zeftien Poo-

feen heeft, en derhalven geenzins behoort tot

de Spanrupfen of Krammetjes.

- Men vindtze thans befchreeven onder den '^»''^'^^'^'

bynaam van Urttcata of derBrandenetelen, en tdcn.

aangemerkt, dat zy omtrent den Zomer-Zon- fig, 12.

*

neftand neervalt en verdwynt; mooglyk om
in een Pop te veranderen. Zy wordt met

Rook

(195) phéiUna Ceometra feticoinisj Alis albis fufco fafciato

maculatis; Thorace Anoque fïavis. Fam. Suee. 846* Ed» II,

1297. G0ED4 Inf, II. T. 13/ ALB. Inf T. 37. f. 60, LlST^

Qêtd.T, 6i, Reaum. Inf. I. T. 49. f* 17, 18. Pet. Ga\,

T. 32. f. 8* Df. Geer. Inf ï. T. 28. f. iS, 19» RAJ. Inf,

:i22. Rois. Inf, ! rhal 4, tt 14.

L Dt.el. 3CI, STWJC^ X K _
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V. Rook uit de Boomen verjaagd en laat zig dan

y nn^^^^" Draaden nederzakken, doch klimt by den

HooFD^ Safl: weder op, ten zy die met Lym bellree-

STUK. ken is 5 of dat men de Rupfen van de Hoen-

ders laat oppikken , zegt L i n n ^. u s. De Rups

is kaal
,
groenagtig wit, doch bruin op de Rug,

en wordt tegen de Verandering bleekrood. Het

Kapelletje vindt men in Fig. 12^ op Plaat XCII.

afgebeeld.

cxcvi* (196) Kapelletje , dat Draadhoornig is ^ met

^lympha^ ^Q Ifieken Jfchgraaiiw^ allen egaal Nets-

van de <u?3^ze met iJüit gevlakt.
Piompen,

De Rups onthoudt zig op de Plompen en op

het Kroos.

cxcvu. (197; Kapelletje, dat DraadhoOYnig is ^ met

^^" ^^^ vlakte de worjlen flaatiw Netswyze pe-
Fontein- 7 ^ » ^ ö''

kruid. tekend.

Dit Uiltje is eens zo groot als het voorgaan-

de, doch aan hetzelve zeer gelyk. De Rups

is die, waar van Reaumür melding maakt,

als huisvestende en de Verandering ondergaan-

de

(196) PhdUna Gecmetfd feticomis , Alis cinereis , omni-

bus conformiter alho mnculatis, reticulatis^ F4Hn» Suee^ 851»

Ed. II. 1298. RAJ. In/: 227* N. 87.

(197) PhaUnA Geometra feticornis , AÜs cincreis , albo

maculatis; anierioribusobfolctius reticulatis. Fdtm, »5'wf. 853.

Ed. II. 1299* Reaum. /»ƒ, II, T. 32^ f» H* LoESt Prug'
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de in een Huisje, welk zy zi? van een flukje V.
Afdeel

des Blads van hec Fonteinkruid, tegen het Blad xijil
aangehecht, formeert. HooFn-

STUK.

O98) Kapellefje, dat Draadhoornig is y met de cxcviii,

rjT' 77,7 . y j j Stratiotata.

Wieken bleek 9 eenigermaate geoandeera'^ van het

de voorjten met drie zwarte Stippen.
kiuTc}.*

Hét Ruiterskruid , anders ook wel Water-

Aloë, of Water-Huislook genaamd, het welk

men aan den Duinkant in de Slooten van ftil-

Itaand water dikwils aantreft, voedt een Rupsje,

welk dit Uiltje uitlevert. Hetzelve leeft aaa

dat Kruid, onder 't Water,

(199) Kapelletje, dat Draadhoornig is ^ heh cxcix.
hende de Wieken wit ; de a^terde met een ^'»''^^^*

' o j van het

zwarten Band bepaald; en met "uier witte Kroos»

Stippen.

Op de zelfde Plaat als die van 't Fontein-

kruid, heeft de Heer Reaumür de Afbeel-

ding gegeven van dit Rupsje en van het Ton-

netje, dat zy van Blaadjes of Plantjes Kroos in

\ Water maakt^ om te veranderen. Het is,

gelyk de voorigen, een Water-Rups, metzes^

tien Pooten , en dus geenzins tot de Spanrup-

fen

fjoS) Phajdcna GeomHtA fctlconüs, Alis pallidis fubfafcia-

tis, anterioribuS panftis tribus nigris Pann, Snee, 854» Ed*

II. 1300. De Geer. inf, i. T* 37. f- 16-18,

f199) Phal^na Geemetra feticornis, Alis albis; pofticis Fa-

fcifl terminali nigra, pun^lis quatuór albis^ Faua^ Snee* S5«'

ld. II» 1301. Raj, inf 20S. N. 102.

l, DEELc XI, J^TÜIS, ï^ ^
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V# fen of Krammetjes behoorende. Ook zou men

XLIIL* ^^ Kapelletjes, wegenjs haare kleinte, veeleer

Hoofd- tot de Mot-Uikjes betrel^ken.
STUK.

(rjoo) Kapelletje^ dat Dniadhoornigis ^ hebben-

de alle de Wieken z^'j^arty met een Sneetm:-

^itte Streeh

cc.

Gegoi-

Dit is dekleinflevanallen^zegt Linn^eüs
en zou voor een Motje gehouden kunnen wor-

den , indien niet de onderde Wieken de zelfde

Kieur hadden als de bovenden.

cci.
Bruraat4,

Wini«r-
Krammc*

C2C1) Kapelletje, dat Dmadboormg is^ hebheru

de de Wieken bruingraaiFJ) , met een zwar»

te Streek en van agtenn bleeker: hetW'yf'^

je ongevleiigeld.

Ik moet een weinig blyven ftil daan op dit

Uiltje, waar van de Rups, hoe klein ook, een

ongemeen fchadelyk Infekt is voor de V^rugc-

boomen, en zeer veranderlyk van Kleur, ko-

mende vroeg in 'c Voorjaar uit^ en dan niet

alleen de Bladen, maar ook de Bloemen op-

Vreetende. Wel tien Jaaren , agtereen , fchreef

men in 't jaar 1752, heeft hetzelve de Boo-

men

raoo) PhaUnA Geêinetra fcticoinïs , Airs omnibus atris

Striga nivea. Fann, Sufc^ 906. E cl. II, 1303»

(201} PhaUna. Ge.smctrM feticornis , Alis grifeo-fufcis Stri-

gi nigra ,
poftice pallidioribus ; Foemina aptera. Faun. Suee*

921. Ed. If. 1293. RE AUM. Inf II. T* so* f. 8, 9. Raj.

i»/: 369. N. 9. r. i8i. n. 4, DE GEER. Inf. I. T* 24.

f. II, 19.
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men in Sweeden dermaate gehavend^ dat zy V.

geen of weinig Vrugten gedragen hebben. Na
-^ljjj^

\

dat het dezelven van Bladen hadt ontbloot , Hoofd*

gkig het aan de Kruiden, om die te ver-
^'^"^*

nielen C*"). Zy taften allerley Ibort van Boom- i^yammêtje.

gewas 9 zo Ooft- als wilde B3onieTi aan, zegt

DE Geer: gelyk de Peeren , Appelen, Ker-

fen 3 Pruimen p Olmen, Ahorn, Linden, Ei-

ken, Berken, Roozeböomen en veele ande-

ren. Men kan zeggen , dat de Boomen van

dit Ryk, inzonderheid dié der Provincie van

Upland y onder de Rupfen geen gevaarlyker

Vyanden hebben : v/ant de Ring-Rupfen. de

Oemeene, en de Grootkop, vertoonen zig in

deeze Landen niet (f).

Dit Rupsje is een regte Spanrups of Kram-DcRups.

metje met tien Pooten , doorgaans groenagtig

of groengeel , met v/itte Streepen overlangs»

lo Holland zig bevindende hadt hy 'er opge-

kweekt, diein den Grond kroopen in de Maand

Mey^ doch de Kapelletjes kwamen 'er niet eer

uit te voorfchyn , dan in 't laatft van 't Jaar. Zie

daar , waarom men dit noemt het Winter-

Krammetje. Ky rekent dat de Maand Okto-

ber, toen zy vervolgens 5 in Sweeden, byhem
uitkwamen , nagenoeg overeenkomt met de

Maand December in Holland* En , aange-

zien

('*-') Hamoen, beadem, VoL III» p^ 549.

(I) Mcm.fur les Infccits^ Tom. I. p, 3ÖÏ.

ï. Deel XU Stuk» Xx 3
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ÜFoIk.
^'^° Reaümür getwyfeld hadt, of ook de

XLIII." '«'^rmte van 't Vertrek deeze Uiltjes mogt heb.
Hoofd- ben uitgebroed, nam hy de proef van het te-
^^"^" gendeel, vindende deze]ven, diestyds, in zyn

Een aanmerkelyke byzonderheid, dieindee^

ze Soort vanKrammetjes plaats heeft, is, als

gezegd is , dat dq Wyfjes ongevleugeld zyn*

Zy hebben , naamelyk, niets dan twee flom-

pjes van Vleugelen , en zyn derhalve, even als

die 5 v/aarvan v/y bevoorens fpraken, totviie-

gen onbekwaam» Haar Pooten zyn lang en

zwarr geringd» Het Masker blyft een Jaar lang

in de gedaante van Pop, voor dat het Kapel-

letje uitkomt , dat kleiner is dan een Vlieg,

zegt LinNjEUs.

De Heer de Geer wandelde den ï6 Ok-

tobcr^in zyn Tuin 5 in een Laan van Olme- en

Lindcboomen 5 alwaar hy den voorgaanden

Zomer een groote menigte van deeze groene

witgeftreepte Spanrupfen hadc gezien. Aldaar,

nu, de Stammen en Takken befchouwende,

vondt hy, tot zyn genoegen, een aanmerke-

lyk getal van de Wyfjes-Kapellen, met Stom-

pjes van Wieken* Het was, nogthans, dien

dag zeer koud; ja daar viel zelfs Sneeuw. Hy
verbeeldt zig,dat dèeze Wyfjes zig weldra van

haare Eytjes ontladen, en dan gaan Iterven;

haar openende vondt hyze, ten m.infte , reeds ten

grootfren deele daar van ontledigd. Tegen den

iavond zag hy een groote menigte van Manne*

tjes
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des, van die zelfde Soort, in deeze Laanvlie- ^
V*

Afdeel
gen y die neerzittende fomtyds de Wieken vlak XLIIL
fomtyds overend hielden, gelyk de Dag - Ka- Hoofd-

,^^n« STUK,
pellen.

Mooglyk zyn het deeze of dergelyke ^oort ^ammnjs.

van Rupfen, waar door de Vrugtboomen hier

te Lande 5 Jaaren agtereen, ook zodanig getei*

fterd worden , en waar tegen het befpuicenmet

Tabaks-Water in 't vroege Voorjaar, of met

Kalk in de Winter, van zulk een beproefde

nuttigheid is t. ^Jdf,,.
Ruim vyftig Soorten van eigentlyke Span-

rups-Kapellen , die in Sweeden gevonden wor-

den, zyn door onzen Autheur, inde Tiende

Uitgaave van zyn Samenftel der Natuur, op-

geteld. In de Tweede Druk van de Befchry-

ving der Sweedfche Dieren, eenige Jaaren laa-

ter aan 't licht gekomen, vindt men daar van

omtrent tagtig Soorten. Hier te Lande zullen

*er niet minder, waarfchynlyk meer zyn^ eu

veelen van de voorgaanden verfchillende. In

de befchryving , immers , der Infekten om*
ftteeksParys, zo wel als in die van Karniolie.,

vind ik zeer weinigen van de Swcedfchen

aangehaald , en veele nieuwe voorgefteld.

Mooglyk heeft in dit kleine Goed minder be*

ftendigheid omtrent de Kleuren plaats , daii

in de grootere Kapellen.

ï. Deel. XI. Stuk. X X 4 BLAD*



épö Beschryving vak
V.

Afdeel.
XLIII.
Hoofd-
stuk.

t Bladz.

31.

CCII.
pYafinana,

geel.

BLADROLLERS.
Hoe dat het de eigenfchap is van fommige

Rupfen^ de Bladen 5 waar in zy willen huis-

veften , te plooijen , te vouwen of op te rollen;

't zy om zig een Woonplaats , of tevens een

Celletje of Hokje tot de Verandering , te ver-

vaardigen, heb ik reeds gemeld f. Deeze Rup-

fen5nu5 noemt men Bladrollers ^ en de Kapel-

letjes van de meeften zyn aan de Stompheid

der Wieken, die haar tot deeze Bende be-

trekt, genoegzaam kenbaar, als uit onze Af-

beeldingen Fig. 13, 14, op Plaat XCII, blyk-

baar is. Zy zyn, in 't algemeen zeer, klein.

(20a) Bladrollertje, dat de boveitjle Wieken^roeit

beefty met tweefcbuinfe geele Streepen: acm

den agterrand, de Footen en Sprieten , Oran^

jekleur. '
^.

Dit is een van de grootften en aanzienlyk-

flen van de gemelde Kapelletjes^ komende, zo

't fchynt, meest overeen mét dat Bladrollertje,

waar van RoESELinzyn vierde Deel, op

Plaat XXII, de Afbeelding geeft, als voortko*

mende van een zeer fraaije Rups der Beuken.

Zy

(201) PkaUna Tc^trix y klis fapenoribiis viridibus, Sfrigis

duabus obliqiüs flavis : Margine poftico , Antennis Pedibiis.

^ue fulvis. Pet. Ga\, T. 7. f. 11. De Geer. Inf. i. T, 3. f.

1. Ajlb. Inf T. SI. WiLK. Pap. 6. T. i. a 13. Reaum. /«/T

I.T* 39. f. 13, 14. ^^^^^ ^»^c, Ed. il. 1306,
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Zy is het ^ die zodanige Schuitsvvyze TonAetjes, '^•

van geele Zyde, maakt, als wy 'er een in F/g. XLinf.
7^ op Plaat LXXXV.^ vertoond hebben. Aan- Hoofd-

merkelyk is 'c, dat de Kleur van het Kapelletje
^^^^*

niet alleen 3 maar ook die van het Popje, na-

genoeg overeenkomt met die van de Rups,

welke, behalve de witte Stippen en geelagtige

Streepen, van agteren ook eenig rood of Oran-

je heeft. Zy aast op de Beuken, Eiken en

Elzeboomen.

(2®3) Bladrollertje, dat de Wieken Ruitagtig cciir.

heft , de bovenften ojigevlakt groen.
^it^^^^

Pl.XCII.
Dit, waar van wy de Afbeelding in Fig. 13, f^. n.

geeven, is gemeener en vry breed, doch naar

de breedte kort, en heeft de Wieken van agte-

ren zeer Itomp. Het Rupsje, dat kaal en groen

is met zwarte Stippen, heeft den Kop en de

Staart bleek geel, onthoudende zig op de

Eiken, of ook op de ruige Wilgen, volgens

de Waarnceming van Koesel. Het zyne

evenwel is wit gerand
,
gefyk het onze, en dus

wordt daar van thans een byzondere Soort ge-

maakt (t).

(204) Blad*

(203^ phAU»aToririx, Alls rïiombcfe, fuperioribiis viridi-

bus immaculatis'. Faun. Snee. 895. Ecl. II. 1307. RoES. Inf

I. PhaL 4. T.3» FrïSch, Inf, lil. T. 8. WiLK. Pap. 4* T. i.

a 5. Rï^AUM. Inf. II. T. 18. f. 6, 7.

(t) Phalaena Tortrix Chlorana &c. Fam, Snee, Ed. II^ p,

343» N. 1308.

I. Deel* XI, Stuk* X x: 5



6o8 Beschryving van
V.

Afdkel.
XLIIL

Hoofd-
stuk.

cciv.
Liierana.

C204) Bladrollertje , dat de IVieken Rtdtagtig

heeft, de bovcnjlen groen , met zcimrte

Merktekens.

Dit, in Duitfchland gevonden, is aan het

Gdmer^ voorgaande zeer gelyk, doch heeft de Wie-
ken donkerer groen, en met veeie Letteren

als gemerkt.

(205) Bladrollertje ^ dat de bovenjle Wieken

geel beeft^ met een Roestkleurige Stip en

Haakswyze Streek van agteren.

V

C206) Bladrollertje, met alle de Wieken hruin.

ccv.

Haakjg*

CCVI,

Bruin.

Pl. xcii. Het moet zyn, met de bovenlte Wieken
^»i. 14»

}qy^\^^ volgens de befchryving derSweedfche

Dieren :, en dan kan ons bruin Bladrollertje,

in Fig. 1^5 afgebeeld, het welk de onderde

Wieken wicagtig heeft, hier worden t'huis ge-

bragt.

CCVIT.
Oporana

derAppel-
boom|n.

(207) Bladrollertje, dat de bovenfle Wieken

Roestkleitrig heeft ^ met graatrjo gevlakt en

Netswyze door-weven.

(208) Blad^

(204) phaUna Tfiftrix, Alis rhombeisj jfijperioribus viridi-

busCharaderibus airis. Sj/L Kat, X.

C205) ThaUna Tortrix y Alis fuperioribus fiavis, pun6to li«

turaque poftica hamata Ferrugineis. Sjfl. Kat, X* Faun, Snee,

Ed* II. 130P.

(206) Phdana Toririx , Alis omnibus fufcis* Syfl. K^t^ X.

Faun, Snee, Ed. II. 1321.

(207) PhaUnd Toririx , Alis fuperioribus Ferrugineis , grifeo

roaculatis , reticulatisque, WlJLK. Pap. 17. T. 2. a. 4.

Wam, Sftec, Ed« II. JS^S*
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(208) Bladrollertje , dat de iovejijle Wieken v.

Netswyze Tegelrood heeft ^ met eenfcbuin'^^^^^^^»

Jen graatiwen Band. Hoofd-
stuk.

Het Masker onthoudt zig op de Roozeboo- ccviir»

Hien. of ook op de Braamen en Berberisfen. ^^A»^.
^ ^ Roezen.

(acp) Bladrollertje, dat de hovenjle Wieken Te* Xyiojiemd^

gelrood heeft ^ met een Roestkleiirig Kruis

^

haar beiden gemeen.

(aio) Bladrollertje , dat de bovenfle Wieken ^<^.^*

Tegelrood heeft ^ met anderbalven Roest- dct h?lzq^

kleurigen Band.
^'"'"'

(211) Bladrollertje, dat de bovenfle Wieken ccxi.

Tegelrood heeft ^ met een gemeene Roest-^^^'^^i^*'

kleurige Streeh g^"»

(212) Bladrollertje , dat de bovenfle Wieken ^^^^^*

graawvo en z^joart bont heeft , op de Rug van de'

Roestkleiirig. meiT^*

Het

(10^') PhaUna ToYiTfx ^ Alis fuperioribus teflaceo-reticiila-

tis^ Fafcia grifed obliqud. Faun» Snec^ 896. Ed. II. 1314.
MER. Eur. I. p. 7. T. 19.

(209) PfjaUm Tortrh 9 Aüs fuperioribus teflaceis , cruce

communi Ferruginea. Sjft^ Kdi, X. F^m, Suec» Ed. II, I3i3^

(2ÏO) PhaUna Tortrix y Alis fuperioribus tcdaceis , Fafciis

ïeriugineis fcsquitertiis. Faun, Sttec. 882. Ed. II, 1316.

ALB. /«A I. T. 95. f. g. K
(21 1) PhaUnd Tertrix j Alis fuperioribus teflacels , liturg

communi Ferruginea. Re A Um* In/: u, t. 18. f. 6, 7. Fau».

Suec, Ed. ÏI. 1310.

(212; pfiAUnd Tortrix , Ah's fuperioribus grifeo nigroque
variis , Dorfo Ferrugineis, Sjft, Kaf^ X. Fau?t, Sttec. Ud» 11^

mi.
h Deel* XI, Stuk,



^óo Beschryving van
V. Het Masker bindt de Bladen of Naalden van

XLIII. den Pynboom, waarop het zig onthoudt, aan
Hoofd- malkander, zynde een kaale groene Rups, met
STUK.

2:eftien Pooten, volgens Rolander.

^^^iii. (ais) BladroIIertje , dat de hovenfte Wieken

»a. Tegelrood beeft ^ met den agterflen rand

ros y en in 't midden een Roejlkleiirige

Streek , met een wit Streepje.

ccxiv. C2Ï4) BladroIIertje , dat de bovenjle Wieken
c eana,

^^^^ heeft^ met de Letteren J L daar op ^

en bet Borjlftiik , verzilverd.

Deeze Soort, die van de gedagte Karakters

haaren bynaam fchynt te hebben , onthoudt

zig op de Vogelkerfen»

ccxv. r2.i5) BladroIIertje , dat de bovenjle IVieken^
BranderU.

ougevlakt , bruln Tegelrood heeft.na.

Dit is een weinig grooter dan de voorgaan

•

den» Men heeft het in de Sweedfche Bosfchen

gevonden.

(216)

(213) PhaUna Tortrixy Alis fupcrioribus tcftaccis, margi-

ne poflico rufo , medio litura Ferrugined , lineoU albi.

^jft. Kaf. X. J^atiH. Snee, Ed. II. 1311.

(2I4> PhaUna Tortrix ^ Alis fuperioribus luteis. Charade.

ïibus
J
L Thofaceqae Argcntcis. Sjfi.Kat. X. Paun^SmcEd.

Ih I3i8»

(215) Phal4tnaTortrix ^AMs fuperioribus tcflaceo • fufcis im-^

laaculatis. Sjft. 2^4/. X* Fann, Snee, Ed» II. iS^o.
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(aió) Bladrollerrje , dat de hovenfie Wieken V.

geel^ Netswyze bleek doorweven; in
^^XLUI^'

midden met een hndna^tige Schrap heeft. Hoofd-
stuk,

(2.17) Bladroller tje , dat de bovenjte Wieken ccxvu

geely Netswyze bleek doêrweven; met drie „a,

^'*'

Roestkleiirige verzilverde Streepen heeft, uémlui*

Dit Kapelletje is een weinig grooter dan het

naastvoorgaande , en komc nagenoeg mee de

voorigen overeen.
<^

''

r2i83 Bladrollerrje, dat de bovenfle Wieken ^^^"^^^^^

bleek met hoog geel gejlippeld heeft ^metvier mana^

Z'lveragtige Banden ^ ^joaar van de derde

gevorkt is.

f219) BladroUertje ^ dat de bovenfle Wieken ccxtx.

bieek geel Koejtkleimg ^ met een driehoe-

kige Zilveren Flak aan den rand heeft.

Men vindt dit , dat nog een weinig kleiner

dan het voorgaande is , op de Ooftboomen.

(aao)

(tl 6) PhaUna Tsrtrix, Alïs fuperioribus jRavis, luteo re-

ticiilatis, medio lituia fufcescente. Sjfi. iSlaf, X. Fam. Suec^

'Ed. II. 1319.

(217) Thatxna Tortrix , Alis fuperioribus flavis , Juteo-reti-

'Culatisj Strigis tnbus ferruginep-Argenteis.«5jj?^ Haf.X,Patfn^

^nec. Ed* II. 1323.

(218) phéiUna Tortiix, Alis fuperionbus luteis fïavo punc.

taris; Fafciis quatuor Argcnteis , tertia bifida, Syfl,Uat,X^
Jèann, Suec, Ed. II. 1324.

(ai9) PhaUna T^rtrix ^ Alis föperic^iibus Juteo fcrruginei?, ""

niacula margmali trigon4 Aigcntei. Faun^ Snee, 8Sg. Ed'

2I* 1325.

h DEEL XI» STVK^
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V. (220) Bladrollertje , dat de bovenjle Wieken

^Lin'*
&Z^ei^ Tegelrood heeft , mt RoeflJdeurige

Hoofd- Streepen ^ van onderen voorwaards ge-

ST^K-
keerd.

ccxx.

ana, C^^l) BladroIIcrtje 3 dat de hovenfle Wieken

^9ia»dria. bkek sn met eeii gemeeneRoeJlkleurigeVlak

^
•'**

op de Rug heeft.

Op de Berkenboomen^ waar van het de

Bladen rolt, is de Rups door den Heer de

Geer waargenomen.

ccxxii. C22a) Bladrollertje, dat de hovenjle Wieken

bruin heeft ^ met een fchiins worwaards

hopende mtte Band^

Een Finlander , genaamd Reinh. Hast,
uitmuntend Leerling van Linn^eus en als

gebooren tot de Infekten- kunde, heeft deeze

Soort op de Wilgen waargenomen. Zyn ge-

dagtenis wordt vereeuwigd door den bynaam*,

djen het van deezen te vroeg, en in de bloey

zyns

(220^ PhaUna Tortrix^ Ali# fuperioribiw pallide tcftaceis,

firigis Feirugineis , infeine antroifum verfis* Syf^* Êl^^* X.

pam. Sttec.M* II, iZió.

(221) PhaUnA Tortri^ , Alis fuperioribus pallidis , mncull

communi dorfali Fcrruginea, De Geeb. /«/T I. T, 28*f,29,

30, famf^ SftfC^ Ed. II* 1327.

(222) phaUna Tortrix y Alis fupfrioribus fufcis, FafciiJ an-

trorfum obliqu4 albl Sj>/i, Kat, Xt F^»^» S»^c, Ed, II*

ÏS28,
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zyns Leeftyds , helaas / geftorven Liefhebber V,

heefc; gelyk die van andere Sweeden, in de XLIIL
kennis der Infekten en door het vangen van Hoofd-

veele nieuwe Soorten beroemd, door de agt

voorgaande bynaamen niet minder is verheer-

lykt, ,

(223) Bladrollertje , dat de hovenfle Wieken ccxxnr.

Afchgraaiiw heeft ^ met Pwee bruin ge* dna.

tolkte Banden ; van agteren een flaauwe

Schrap; de Baardjes (lomp,

(224) Bladrollertje 5 dat de Wieken hriiin heeft^ ccxxiv,

met twee roode verzilverde Banden y den ag"

terften met een ingedrongen Stip*

•

Dit is een zeer klein, ongemeen fraay gete-

kend Beestje, waar van de Rups aast op een

Soort van wilde Rosmaryn , welke, in de Noor*
delyke deelen van Europa^ in de Moerasfen

groeit^ Ledim genaamd by onzen AutheurC"^),

(•225) Bladrollertje^ dat ongetongd is en met de ccxxv.
Heracli»

Sprie'^ 4»<ï^

(223) PhaUna Tortrlx ^ AlJs fupeiioribus cinereis, Fafeiis

duabus fufco-nebulofis, lituijl poftic^ obfoletas Palpis obta*

(is, Syft, Kat. X, faun. Snee, Ed. II. 1329.

f224) PhaUrta Tortrix ^Alis fufcis, Fafeiis duabus rubro Ar»
genteis, pofteriore Punóto intriifo. Syfi, Kat. X* Fam* Suee,

Ed. IL 1330.

(*; Ledum pahfire, spee. plant. Ed» IL Tom. I, Coüus
Ledon foliis Rosmaxini ferrugineis* C* B. Pin. 467.

(225) PhaUna Tortrix elinguis lecirrvkornis, Alis grifcï*

pun^o
ï. DEEL, XI. STUK.



704 Beschkyvikgvan
^' sprieten agter-zvaars gekromd , hehbsnde de

XlIIL
*

Wieken graairjo met een bruine Slip^ het

lipoFD- Borjijiuk geel.
STUK.

JJ ö

'^i^rije^'
De Geer heefteen Paipsje waargenomen,

V3J1 de door het welke de Blaadjes van de Wilde Ker-

Ktuideji. vel aan t end opgerold worden. Reaümür
vertoont zodanig een^ door het welke de top-

pen der Kroontjes van de Venkel worden fa-

mengetrokken. Daar onthoudt zig een derge-

]yk Rupsje, zegt L i n n ^. u s , in de Kroontjes

van de Duitfche Beerenklaauw (*) , welken

'er alle Jaaren door famengetrokken en vernield

worden. Het dringt tegen de Verandering,

eindelyk, uit de Oxels der Bladen in de Stee-

len door»

Dit is een Nagt-Kapelletje van ongemeene

kleinte, en zeer ndby komende aan de figuur

der Mot. Uiltjes of Gefchaarden van de naaste

Bende; dewyl het de Wieken vlak en overel-^

kander leggende heeft* Het Borftituk is van

boven witagtig, van agteren als met drie Lob-

ben. De Kop is witagtig, met twee kromme

gekamde Nypers^aan de tippen Elswyze^ zwart,

overend ftaande. Van onderen is het c'eene^

maal witagtig bruin. Verfcheide Soorten van

zodanige vindt mqn in Sweeden, die in grootte

ver-

punfto fuCco; Thorace fiavo. faun. Sfttic. 916 Ecl. IL I3S4'

ÏLEAUM. /»/: II. T. 16. f. 1-4. DE GEER. I»f T. 29. f- Ó , ?•

() Heracleiim foliis pinnatificUs. i%. Piant^ Sphon^Jylimn

Vulgaïc hirrutum. C. B. Pin. I57»
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Verfchillen, en met woorden niot gemakkelyk v.

te befchryven zyn, zegt Linnjeus>
^ ^XUIL

Zyn Ed. heeft nog verfcheide Bladrollertjes hoofd-'

Kapellen met de naamen van andere Sweed- stuk.

fclie Infekten- kenners en Waarneemers ver-

eerd; gelyk de Jljlromiana^ Uddmanniana^ Mo-

dceria?ia , Scbreheriana , Schelleriana y enz. Dit

vergroot het getal der Soorten van Bladrollert-

jes, in Svveeden gevonden, dat hier maar vier-

entwintig is , reeds tot veertig ftuks , gelyk men

die in de Tweede Uitgave van de Fauna Sneeu

ca of Befchryving der Sweedfche Dieren , kan

aangeweezen vinden. Ik heb het niét noodig

geoordeeld 5 in dit kleine Goed verder uit tê

weiden.

GESCHAARDE KAPELLEN.

Bezwaarlyk zal men de toepasfing vinden

van het Litynfche woord PyraUs^ dat oudtyds

een vliegend Diertje betekende, hetwelk, zo

PlijSiiüs verhaalc, uit het midden van het

Vuur, in de Koper -Ovens van Cyprus voort-

kwam, en de grootte hadt van een groote

Vlieg; vallende, na dat het een weinig gevloo-

gen hadt, dood neer» Waarfchynlyk zal dit

Infekt daar eerÜ: ingevloogen zyn, en, door

den Gloed gezengd, dus zyn Leven hebben

moeten eindigen. Onder de Mugc>en, immers,

en zelfs onder de kleine Kapelletjes , is dit ge-

meen; dus, op het Licht van een brandende

I. Deel. xu Stuk* Y y Kaars"



^c6 Beschryving van

V* Kaars of Fakkel toe te vliegen, en zig daar in

XLIIl/^^^ dood te kweczen. Het fchynt my toe, dat

Hoofd- die van deeze Bende, deswegen ./ den naam
STUK.

jj^ ,^ byzonder niet kunnen draagen , veel min

den tytel verdienen van Lichtmuggen, Ande*

ren zeggen, dat zy weerfchynende of glimmen-

de genoemd worden, wegens haaren ülans^

die egter fn veelen niet boven dien der Mot-

ten uitmunt. Dus wordt de bynaam van Pyram

lis ztrifs toegepast op de l\veede Soort van St.

Jans Vliegen of Glimwormen (*). Ik heb aan

die van deeze Bende, om dat de Wieken fa-

iDengevoegd een Schaarswyze Driehotkige

figuur maaken, den bovenftaande naam ge-

geven*

ccxxvï. (2126) Gefchaarde, met ongekromde Sprieten;

vtnXn' de Witken gepolyft hniinagtig^ metbogtige

^^^^^' Streepen die <witagtig zyn^ waar tusj'chen

een Zeegroene pleL

Het Masker van deeze onthoudt zig in de

Keukens, in het Meel, en komt daar in Swee-

den dikwils voor, zegt Linn^üs. Doktor

S cop o LI hadt hetzelve, inKarniolie, ook in

het Meel aangetroffen (f)- l^^et üilrje is,

volgens de Afbeelding van Clerk, zeer fraay^

(227) Ge-

(*; Zie ons IX, Stuk, bladz. 599.

("j") Entomol, CdfnioU p, 242.

(ji'2.6^ PhaUna Pyralis rccurvicoriT's, Alis politis fufcefcen-

tibus, Strigis repandis alMdis, Aïcl intcrjeólit glauca. Sjfi^

l^at, X, Faun, Suec, Ed. IL 1348.
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(127) Gefchaarde, met omgekromde Spriet eit
^ V".

die de Wieken dad en Zeegroen beeft ^ ^^^^^Afdhel;

r n c. t XLlll.
twee geele Boogswyze treepen^ zeer vervan |j[oofd-

elkander. stuk.

ccxxvii»

(228} Gefchaardcj met iiügeflrekte Baardjes ^q^^^^^^^I

die 9 te /amen gevoegd^ een Smdtje maa^ ^^^^•

keny dat langer dan bet Borjtjtuk is ^ M'f;f;^^^lY^,

lende de Wieken Ajcbgraau'W met Roejl- ''^•

kleurige Streepen. .
Tromp.

Dit is vry veel grooter dan de voorgaande,

en heeft geen den minften weerfchyn of Glans.

In Karniolie vindt men het niet zeiden,

(jliq) Gefchaarde, met uit^eflrekte Baardjes .^ckxik^

die langer dan bet Börjtjmk zyn; de Wie- met een

ken graatrjjagt'ig ^ met twee hoekige Stip- j^j^^^qi[^

pen en daar tttsfcben een zwarte Streek* ^'^^ ^^*

Reaumur hadt de Rups niet ontdekc van

dit Kapelletje^ waar van hy de Snuit by een

Snippen-Bek vergelykt. Hy toont aan, dac

de

(2^7) phaUna pjralis recurvicoinïs , Alis glabrls glaucis »

Stïigis duabus fiavis atcuatis remotiiïïmis. Sj[i, Hat. XI
Fann Suec, Ed. II. 1549*

(228) VhaUna Pjr^/i/ , Palpis porre^bis approxlmatïs, Tho-

lace loogjori )us ; Alis cinereo-grifeis , Strigis ferrugineis»

£y(l. Kat.'yi. 'Faun, Sfi«c.liLd.ll» iZu\6,

(229} PhaUna Pyralis palpis porredis Thorace longioribusy

Alis fubgrifeis pun6lis duobus mmiciitis, Strigainterje6i;d ni"

grl RAJ» /w/: 214. N. 9. Roes. Inf, 1. Phal IV. T. 6V

REAUM. Inf I. T. 18. f. 16. Faun, Suec, £d, II. 1347. ^

I. DEEL» XI. STUK. Y y 2



7^8 Beschryving van

V. de omgekrulde Zuiger, tusfchen de Baardjes,

XI?m^'
die deeze Snuit famenftellen , verborgen zit.

Hoofd- Ieder Baardje , zegt hy , is een plat Plaatje, roet

STUK. dergelyke Schubbetjes als de Wieken bedekt , zo

aan de buiten , als aan de binnenzyde. Roe-

sEL heeft waargenomen , dat het komt van

een aartig groen Rupsje, 't welk men, in de

Zomer, overvloedig op de Hoppe vindt, daar

men hetligtelyk uit kan fchudden, en, dus op

den Grond gevallen , fpringen zy een langen

tyd, met geweld. Men zalze, zegt hy , altoos

verftrooid , en nooit troepswyze by elkander

aantreffen : des dit ten onregte aan de Nagt-

Kapelletjes van deeze Bende toegefchreevea

wordt.

ccxxx. (230) Gefchaarde, die de Wieken hleek en glad
Fgrficalis^.

Gerugdc^ heeft , fnet Roejtkleurige Streepen fcbum

hdtenwaards ^ en een Scbrapje op de voor*

ften.

De Wieken zyn, in het zittende Kapelletje,

Dakswyke famengevoegd, en maaken dus dat

het zeer hoog gerugd is. De Rups aaft, vol»

gens Reaumur, op de Kool.

(231) Ge*

C^so) PhaUfta Fyralis , Alis glabris pallidis , lineis Ferru«

gineis rctrorlum obliquatis ; litura antcrioris. Fann^ Suee, 88o.

Reaum, /»/. I, T. lö, f. 13 , 14» Fait», Suec. Ed. IL
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' OS-ï) Gefchaarde,& de Wieken glad enhleek, V*

eefiigermaate gehandeerd heeft , van onde^ vQjf
ren met bruin gegolfd. Hoofdu.

STUK.

Zeer veel overeenkomft heeft dit Kapelletje, ccxxxr.

m grootte en geftalte, met dat het welke hierLoodreg-

voor befchreeven en in Fig. lo.. is afgebeeld.

Dewyl de Rups , insgelyks , een Bladroller

is der Brandenecelen 5 zou men haaft denken,

of het maar een enkele verfcheidenheid warej

indien niet de Verandering zo veel vcrfchilde,

dat Roes EL daarvan twee byzondere Soor-

ten heeft gemaakt. De Rups, ook, is veel

grooter, en geheel groen van Kleur.

C^32} Gefchaarde,^f^ geen Zuiger vertoont ^ccx-kxii

hebbende de Sprieten omgekromd^ de Wie-^^"f!*f'*'^'

ken Afcbgraauwagtig ^ op de kant eeni-- van de

, ,
Vettig-

germaate zwart gehandeerd^ hcid*. .

In Boter en andere Vettigheid komt het

Rupsje , dat deeze Kapel uitlevert, binnens-^

huis en in de Keuken , in Sweeden , dikwils

voor; volgens de Waarneeming van den Heer

RoLA]^DER, die hetzelve omftandig heeft

be«

(231) VhaUna Pjralis , Alis glabris pallidis fubfafciatis ;

fubtus fufco undads* Faun, Suec. 8Ó5. Ed. II. 1353. Mek,
Euy, T* 88. f. infima. RoEs» Jnf I. Phal 4. T. 4. ReAUm;
J»/: II T. 19. f. 1-5. WiLK» Pap, 24. T. 3. a. 16.

(232) PhaUna Fyralis ^ elinguis recurvicornis 5 Alis cincra-

tis colid nigto fubfafciaia. Fann^ S»ec, 915. Ed, II. 135 ©^

Roland. ^B, Stoc{h. 1755. p. 5i. T. 2.

ï. Deel. XL stuk, Yy 3
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^- fchreeven. De Rups is kaal of Haairloos, en
^FDEEL. . Tn
XLIIL z'^'^^^^-^gng van Kleur.

Hoofd-
STUK (233) Gefchaarde , die de Wieken bniin Pur-

^^™^zs, peragtigj altennal geelvlakkig heeft.

Gepurper-
de.

Deeze onthoudt zig in deBoflchenj en is

zeer kiein^

Éoven en behalve de gemelde agt Soorten

van t efchaarde Kapelleijes of Lfikjes, zyn in

de Befchryviiig der Sweedfche Dieren nog vyf

anderen aangetekend : 10 dac hec getal der

genen van deezi B;nde, die men in Sweeden

waargenomen heeft > thans di^rcien is. Doktor

ScopoLi heeft 'er, in is^arniolie, vyftien ge-

vonden ^ die door hem tot de Pyralides zyn

t'huis gebrögc , de meeden van de gemeiden

verfchiliende en anders getyteld, Geoffroy
betrektze tot de Nagt Kapellen in 't algemeen,

en fcheidtze dus geheel af van de Motten of

T ^^' ^^"-Mot-Uiltjes, daar hy, als gezegd is f? eenby.

zonder Geflagt van gemaakt heeft. Wy gaan

dan tot de Zesde Bende over.

MOTTEN OF MOT-UILTJES.

Hoe bekend ook de Motten zyn , de Ken-

merken , omze van andere Nagt-Kapellen te

on-

(233) Phalana Pyralisy AÏis fufcO'pmpuï^Cccmihu&yomrii*

bus luteo.macuhus, ^jft^ Kat, X. Faiin, Suec^ £d. II- 1356»
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onderfcheideo, zyn, wegens de kleinheid, niet V.

zo Wereldkundig. Wy betrekken 'er de zo-^l^h.^*

danigcn coe^ die de Wieken om het Lyfte la Hoofd-

men gerold en den Kop meer of min gekuifd
^^^^^*

hebben: ook de onderfte Wieken bleek, flets

van kleur j en akemaal als met een foorc van

Franje geboord. Hier kan men by voegen, dat

het Rupsje in een Scheede huisveft^ die ver-

der oienc tot befchutcing van het Popje, waar

uit het Mot-üiltje moet voorkomen.

Aan zodanige Scheeden zyn de Motten ,
diescbeeden

de Tapyten, Wolien K leederen en Behang-

zeis , afknc^agen , allcrkenbaarfb Zy maaken

die van Vezelfjes W^ol^ welken het Rupsje af-

plukt en te famen wet-fc ; vergrootende de

Scheede op een zeer kontlige manier, naar ver-

eifch. Dus heefc het Scheedje de Kleur van

de Sloffe , waar op de iViot aaft 5 en wordt

bont j wanneer men haar zet op een anders ge-

kleurde Stotre. Het aanmerkelykfte is, dat

fommigen van deezelnfekten ^gëlyk de Schild- ^

padden, haar Wooning met zig oitidraagen,

maakende die niet vaft, dan tegen de Veran-

dering, ais wanneer het Rupye daar van de

beide enden 5 die anders open zyn, toeflait.

De Motten 5 die men in 't Bont of in het Dons

van opgezette Vogelen vindt, gaan op derge-

lyke manier te werk met de Haairtjes of Vezel-

tjes der Pluimen.

Onder de Veldraotten maaken eenigen zigVanBU-

ook
! DEEL» XI. STUK* ^y 4



ft% Beschryving van

Hoofd
STUK.

V. dergelyke Scheeden , die alleenlyk in den nart

XUIL ^^^ Stoffe , waar uit zy bcftaan , verfchillen

Dus zyn 'er Grasmotten > die de haaren maa-

ken van zekere f\,-ne Wojligheid, welke *erop

eenige Soorten van Gras is , waar door hec

Scheedje zig als berchimmeld vertoont. Som-

migen der tiken maaken de haaren van afge-

kaauwde brokjes van Bladen, die zy met Draa-

den van haar Spinzel famenvoegen. Dit geeft

een veel vafter Huisje, dat fomiyds op een aar*

tige wys verfierd is en als mei Lyftvverkpraalc

Stukjes Scroo en Vezeltjes van drooge Steelen

der Planxen, worden door andere Motten tol-

de famenftelling gebezigd. Hier door zyn

fonimigen van deeze Scheeden ftekelig of als

gedoomd, eneenigen vertoonen zig^in'tklem^

gelyk een bosje Handrottmgen.

Daar zyn andere Motten , die in de famen-

ftelling van haar verblyf nog veel vafter Bouwr-

ftofFen gebruiken. Men ziet 'er zodanigen,

]angs de Muuren van oude Gebouwen, die haar

Scheedjes maaken , als geheel bedekt zyn de met

kleine Korreltjes van Kalk af Steen. Men geeft

"^Teignes dccze Wel den naam van Gekaproende "^
, wegens

de geftalte van haar Scheede, die aan 't eene

end pumig uitloopt. Dceze Motten aazen op

een Soort van Schurft f ? dat aan de Steenen

niet alleen, maar ook aan de Boomen groeit,

en alsdan maaken zy haare Scheedjes van die

gchurftagtig gewas zelve. Op dergelyke ma-

nier

enz.

t

CapU'

liche»
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nier weeten de Koornmotten de uicgeknaagde v.

Graantjes aan elkander te hechten tot haare Afdeel.

huisvefting. Hoofd*

Alle deeze Motten veranderen op gelyke stuk^

manier , als de Huis* of Kledermotten- Haar schoon-

Qcheedje vaitgezet en gellootcn hebbende, Kieur.

worden zy een Pop, die vry fchielyk een Ka-

pelletje of Uiltje uiclevert 5 waarvan de vSchoon-

heid dikwils een oplettend Waarneemer^ die

deeze kleine Diertjes door 't Mikrcskoop be-

fchouwt» in verrukking brengt De Wieken

van een groote menigte zyn doorzaaid mee

Goud of Zilver , dat in Banden of Perken is

verdeeld: rerwyl anderen met deheerlykfteen

levendigfte Kleuren praalen ; wordende dit alles

door de Kuifjes of Aigretten en Franjes ^ waar

mede veelen opgefchikt zyn , nog ongemeen

verfraaid. Zy kunnen dus tot een Zinnebeeld

verftrekken van Geveinsdheid of Bedrog: de-

wyl hier een Slang in 't Gras fchuilt; aange-

merkt de Schade 3 welke door haar wordt toe-

gebragt aan het Menfchdom; op ver naa niet

opgewoogen of vergoed zynde door die beval- ^

Jigheid voor eens Liefhebbers gewapend Oog.

(234) Mot, doe de Wieken lang'werpig Afch- ccxxxir.

graaii^w ^ van vooren witagUg^ van agte Bondge-

ren met em hUeke Streek beeft.
nooL

Het

(2343 PhaUna Tinea^ Alis oblongis cinCK^is; aniice albi-

dis ,
pofticc Siriga pallid*. Faun. Suec. 905^ Ed XI. 1359^

i, DEEL. XI. STuit, Yy 5



714 Beschryving van
V. Het purpere^ dat zig in de Afbeelding van

XLIil. ^LERK vertoont, wordt hier niet gemeld.
HooFD^ Dit Kapelletje, dat de Wieken byna drievier-
^^^^* den Duims lang heeft , fchync wat groot om

onder de Moiicn geteld te worden : daar het

egter , wegens de gezegde Kigenfchappen ^ toe

behoort.

ccxxxv* (235) Mot , die de PFieken lang^joerpig^ Afch*

KQioiict'
graaiLVJi met t^xee zwarte Slippen njcor

een fiaaii'we ^ kromme ^ Zaagswyze Streek

heeft.

Volgens de gedagte Afbeelding is deezenog

grooter, en dus als de Kolonel onder de Mot-

ten. Zy hebben beiden twee uitfteekende^

doch niet tegen elkander aan gevoegde Baard-

jes. Men heeftze in Swceden waargeno-

men.

ccxKxvi. (23Ö) Moe , die de bovenjle Wieken ^nt , met

Kicfnvt
Z'warte Stippen en een gemeene zwarte ge*

temde Streep öijerlangs ; de onderjlenzwart

heeft.

In Düitfchland is deeze gevonden 5 door den

Heer Forskaöl.

C^37)

(235) VhaUna Tinea Alis oblongis cinereis; punilis duo-

bus arris>anie Strigiim curvam > lerratam, obioletam. Fa»»*

Suec, 912. £d. II* 1358.

(23ÖJ FhaUna Tinea , Alis fuperioiibus albis ,
punftis U-

nedque communi iongitudinali dentata atid ; infeiioribus

nigris. S^fi, U^t, X,
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(237) Mot, die de Wieken geel heeft ^ de
^^'^'^^^"Afdhel

ften met zes Banden van z'voarte Stippen XLIII.*

HOOFD-

In Noord Amerika is deeze waargenoiren,^^^"^-

die forntyds de gemelde Stippen ge-oogd,fom- ^'^Z/^.

tyds eenvoudig heeft.

(238) Mot, die de Wieken wit heeft ^ de hoven- ccxkxvuu

ten met zwart en Bloedkleiing gejtippela ; schoone,

de onderflen aan de tippen zwart»

In de Zuidelyke deelen van Europa, of ook ^

in Barbarie, wordt die Kapelletje gevonden , het

welk 5 volgens de Waarneemingen van üokcor

S co PO LI, ongemeen oaar de volgende Soort

gelykt^doch de Wieken niet om het Lyf flaat:

weshalve hy het ook van de Bende der Motten

heeft afgezonderd (^j.

f239) Mot^ die de hovenfle Wieken wit o, ^^^^ccxxxix.

vyftig zwarte Stippen ; de onderjieii bruin ^^<'y*»si-

heeft» van het

Paapen-
hout,

By

(237} PhaUnaTima^ Alis fiavis; fuperioribus Fafciis fex

punctorum nigrorum. PET. Ga\ VL T. 3. f. 2* KAJ. Its/l

aii. N. I. Catesb. Car. II. p, 96. t. 96.

(238) PhaUna Tinea , Alis albis ; fuperioribus lïigro San-

guineoqae pundatis; inferioribiis apice jiigriSt Pet* Qüt{, /

T. 3 ^.3.

(*) EntomoL Camiol, p. 208.

(239) PhaUfsa Tinea ^ Aüs fuperioribus albis, pun^tisquin- '

quaginta nigris 3 inferioribiis fufcis. Faun, Suec. S91. Ed#^

11.1363 FRISCH. InfY^r. lö. MER. /»ƒ. IL T. 2.'

BI E A U M*
I. Deel* XL Stuk,
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V. By Mert AN3 Reaumür en anderen, vindc

•^^^^^» men deeze zware geftippelde Mot- Uiltjes afge-

HooFD- beeld, die de Paapenhout- boomen . jaarlyks,

STUK. zodanig verwoeden, dat de Duitfchers dezel-

ven noemen Spinnelhaum ^ van wegen de Draa-

den en Netten, die 'er door geelagtige, ge-

ftippelde Rupsjes, de Maskers zynde van deeze

Motten, op gefponnen worden (*); want de

Rupsjes leeven in gezelligheid , onder een foorc

van geweven Tenten, of io een algemeen Spin-

zei, gelyk Merian vertoont. Men vindt^e

fomwylen ook op de Lylterbeziën en elders.

ccxL. (240) Mot,& de hovevfte Wieken blaawjjagtig^

van 'de*
^^^ twintig zwarte Stippen; de onderjtm

Vogeikei:- bruiu heeft.
feu.

Op dergelyke wyze onthouden zig deeze op
de Vrugtboomen in 't algemeen 5 verfchiilende

^n geftalte weinig van de voorgaande Soort. Zy
hebben egter ook de Baardjes meer uitftee-

kende.

cexLi. (^40 Mot, die de Wieken geel heeft ^ de ha*

^oian^e-
vevfle viet drie ryen van 2,warte Stippen^

Meuijgc. JDe

i reaum. /»/: II. r* 12. £ 12, 13. alb i»f, T. 60. f.

A-C. Roes. /v: I. Phal. 4. T, 8. Raj. Inf. 196. Wilk.
P4p. IV, T. I a. 6.

C^} fam. Suec, Ed. IL p* 354*

(240) PhaUna Tinea ^ Alis fuperioribus lividis, pun^lis ri-

gimi nigris; inferioribus tnicis, Frisch. I»fi V. T. 16.

Roes. Inr h Phal. 4» T. 7. Reaum. Inf II. T. 12. f. 5.9^

WlLK. Pap. 4. T. I. a. <5. Pann Suec, Ed* IL 1364.

(:4i) FhaUna Tinea , Alis lutels ; fupedoiibus pun^is nU
gris trifariis. Fa»». Snec^ 920, Ed. II. I3<^I«
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De fchikking der Stippen niet alleen , maar V,

de Kleur, die ongemeen fierlyk Oranjegeel is» ^Lin^'
doet deeze aanzicnlyke Kapel , zo groot bynaHooFD-

als de eerfte zynde , voortreffelyk uitmunten. ^'^^^•

(242) Mot, die de Wieken en het Lyf^ ongevlakt^ccxuu

bleek geel heeft. Geeiagti-

gc.

Deeze is, in grootte, byna als die der Vo-

gelkerfen., maar fmaller.

C243) Mot, die de Wieken van hoven wit ^ van ccxtiii^

onderen geel ^ en inwaards zwart heeft. Twceftip?

Op ieder Wiek, der twee bovenden , zyn

twee zwarte Stippen. Het is een Grasmot.

(244) Mot, die de hovenfte Wieken bleek heeft, ccxliv.

met een zeer witte Streep en Riiitagtige Weidmot.

Vlak.

(245) Mot, die de bovenfle Wieken witagtig ccxlv.
heeft i met witte Sireepen , die zig agter- "^If

''^^^*

waards uitfpreiden ^ enjchidnfe Streepjes

aan de tippeii.

*

(246)

(242; vh^Una Tiueay Alis Corporeque lutcis, immacula,.
tis. Sy^ Kat, X. Faun. Sféec, Ed. n. 1360.

(243/ PhaUna Ttnea^ Alis fupra albis , fiibtus luteis, in-

terne »iigris» Syft^ W«4/. X. faun. Swc. Ed. II. 1362^

C244) PhaUna Tinea , Alis fupcriofibus pallidis , linea nia-

culaqne rhombea albiflimis. Sjji. Jidt x. Fann Suec^ Ed. Il*

(245) PhaUm Tinea > Alis fuperioiibiis albidis, iinca al-

l, DBEL. XI. STÜK.
t>is.
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^246) Mot , die de bovenjte Wieken ^joitagtig

^LlII.
*

heeft ^ met o'vexlangfe Streepen die zeer iJcit

Hoofd- zyn 3 aan H end bepaald door een dwarfe ry

c™^ VI.
*^'^^^ Z'warte Stippen»

Culmella,

Grasmoi. Dceze drie zyn verfcheidenheden of byzoh-

dere Soorten van Veldmocten ; wordende dé

laatlte van Ray genoemd Kleine Nagtka-

pel der Weiden met een dubbele Snuit; de

Wieken langwerpig ^ v/anneer zy zit om 't

Lyf gewonden; de buitenften uit den Zilve-

ren geelagtig, of verzilverd, of Loodkleurig.

R EAüMUR geeftze op als een voorbeeld der

Nagtkapeilen van zyn Tiende Geflagt , die

van alle de overigen daar in vcrfchillen', dat

de VVieken als om 't Lyf gedraaid of omge-

t Zie i'old zyn f. Men vindt de Jaatfte Soort zeer

'overvloedig, den geheelen Zomer door, op

de vetfte Graslanden , zittende aan de Steelen

van het Gras , met den Kop nederwaards.

Reaümür hadt de Rups, die mooglyk op

het Gras aaft, niet kunnen ontdekken.

ccxLVii. (247) Mot, die de Wieken mtagtig omgekruld

y

•Kemoreiu.
^^ hövenfien met een z'vcarte Stip heeft.

mot. Dee-

biflïma ,• podicc ra.mofd ; apice flriis pbliguis. Syli. Nat. X»

Fam Suec» 908. Ed. lU ïZ^9*

(246; FhüUna Tima , Alis fuperioribus albidis , Striis lon-

gltudinalibus albilïimis , terminatis ordine Pundorum ni-

gricantium , tiansverfo. Vaun Suec, 907. Ed. IL 1370»

R.EAUM. inf. I. T. 17* ^* 13, 14- ^"^y W- 2^9. N. 1061.^

(247) FhaUna Tinea^ Alis albidis incurvatis , fiipedoubusr

pundo nigro, Syft* A'^^ X, Eaun^ Snee. Ed. lï. I37i.
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Deeze is aan de gedagte Veldmotten in ge- V.

ftalte gelyk^ maar heeft, aan den binnenkant XLIII,

van de Wieken , een zwarte Stip. Op het X}'- Hoofd-

lofieon^ in Sweeden ^ nam Clerk dezelve

waar*

(248) Mot, die delövenjle Wieken bruin heeft ^ccxtvin

met zeer njoitte Flakken , de voorjle Zeifjens- y^^^^^^^

i^ys^ de agterfte Niervormig.

(249) Mot, die de Wieken Afchgraauw ^ eeni-ccxux.

germaate gehandeerd f met een kromme punt qq^.^qi/

getipt ; aan den buitenflen Rand , van ag»
"^'

teren ^ overdwars wit geftreept , heeft.

Deeze twee zyn ook Veldmotten ; alzo

menze op de Velden gevonden heeft, in

Sweedent

(250) Mot, die de Wieken blaauwagtig Afch' ccl

graaiiw ^ aan de rugzyde wit gejiippeld detwi

heeft. S^»-

On-

{248) Ph^kna Tinea^ Alis fuperioribus fufcis, Maculis al-

biffiiii's, antCMore falcat^, poftetioie K^hifoimL S;pft Kaf, X.

Faun. Suec^ Ed. IL 1375»

(ji/!^Qi) ^haUna Tinea ^ Alis cinereis fübfafciatis , apice re-

curvaco acui^anatis; matgine exteiiore pollico transverfo ai-

bo rtiiatis. Faun. Snee, 890. Ed. IL 1382.

(250) T>haUna Tinea, Alis coeruIefcenrUcinereis ; latere Dor-

fali albidis puiii^catis. RoEs. /w/T I, Phal. 4. T. 9. WiLK.
ï'sp. 5. T. I. a. 10. Faun, Snee, Ed. IL 137S,

I, Deel. XL Stuk*
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V. Ongemeen fierlyk , met Hemelfchblaauwe

XUlP* Vlakken 3 praalt dit Motje, waarvan het Rups-

Hoofd- J€, dat zeftien Pooten heeft, gelyk de mecs-
STtjK. ^Q^ ^ Q^ zwartagtig is , met witte Stipjes geringd,

een BladroUertje is van de Wilgen.

Vogel- Op verfcheiderley Soort van Boomen ont-

pl. xcii. houdt zig het Masker van het Mot-Kapelletje,
^'^' ^^*

dat in Fig. i6. is afgebeeld en gemeeniyk het

Vogeldrekje genoemd wordt, om dat het , wan-

neer de Wieken om het Lyf geflooten zyn , de

vertooning byna daar van maakt. De Kleur is

,

gefprenkeld, blaauw^ zwart engraauw, op de

hovende, engraauw op de onderde Wieken,
die Ziiveragtig wit gerand zyn

, gelyk de bo-

venden aan de binnen zyde» Het is eene van

de kleine doch niet van de allerkleindeMottent

De Rups is ook een BladroUertje.

(-51) Mot, die de JVieken graauwagtig heeft

^

lymshatei^ (lau de tippen ^jcit^ met eeii zwarte Stip.
la.

van dé
Rooze- i^ ^Q Knoppen der takken van de Rooze»
knoppen* ^ ^

boomen heeft ds Geer het Rupsje waarge-

nomen 5 dat dit Mot-Uiltje uitlevert. Men
vindt door Reaumur eendergelykafgebeeld^

en befchreeven als voortkomende van een Rups-

je, het welk in de zelfdandigheid van deRoo-

ZC-i

(251) P^^-^^^»^ Tined , AHs grileis apicc albiJIs, punólo

nirrro* Reaum. Inf fïU T. 2. f. 6* De GeeR. ^»/. I. f*

34. f*. 4» 5. ï^^fff* Sttec. Ed. lU I379«
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zebladen huisveft en die al mineerende uit- V
Afdsft

knaagt. Dit Motje is zeer klein.
XlïiI."

Hoofd-
C252) Mot , die de Wieken Afchgraamv heeft^ stuk*

aan de tippen zig verheffende e?! gepluimd ; cclïi.

de Baardjes omgekromd. *
^u^

'

Laken-

(253) Mot, die de Wieken zwart heeft ^vanag' ccufL
teren witagtig , den Kop Sneeuw-^mt.

"^xaln-"^*

mor,

(^54) Mot, die de Wieken grys heeft ^ met een
^f:^^^'

zwarte Stip in '^t midden 3 den Kopgraaiiw-- Bontmot,

agtig.

(255) Mot, die de Wieken Afchgraaiiw heeft^^^J^Jjj^

bet Borftfhikwederzyds met een witte Stip Kleedei*

mot.
getekende

Of deeze vierderiey Motten juift aan de Stof-

fen 3 "waar van zy den bynaam voeren , elk in

*t byzooder bepaald zyn, zou men met reden

kunnen in twyfei trekken; aangezien zy, in

de .

(aSa) PhaUna>finea9A:ïïs'c\vitïQ\%, apicibiis adfcenden-

tibus planioiiss Xalpis xecurvis. S;^fi, Kaf* X. F^m, Snee, Ed.

il. I4i7«

^253) PhaUm Tinea.^ Alls ui gris poftice albidis ; Capite

süveo* Fan». Suge^ 892. Ed. lï. 1414. KEAüm. Inf Iiï,

T* 10. ï., 2-4,

(254) PhaUna Tinea^ Alis canis medio pimdo nigro; Cs«

pite fubgrifeo. F^nn. «S'/ifC. 894. Ed. IL 1415. REAUM. InJ^

111. T. 6. n l2-ï6.

(aSS) P^aUyaTinea ^AWscsncitis 'y Thoracc utrinquepunc»

to albo. paun. Snee, 893. Ed. II. 1416. ReAUM, /»ƒ UI. T>

ö. f. 9 > 10. Roes. mf. No^Tt, PhaU 4. T, J?,

I* DSEL. XI. STUK, 7^Z



7a2 Ceschryvinc van

V. de Befchryving der Sweedfche Dieren, thans,

^[^jj ^* altemaal worden aangemerkt als Motten, die

Hoofd op even dezelfde wyze ^ byna , de Wollen
STUK. Kleederen ;,

Behangzels , ïapyten , Vellen

,

Bont 5 en al wat van dien aart is ^ vernielen.

Die immers van het Laken of de Wollen Stof-

fen, welken de Heer Reaümur gevonden

hadtin een oude Berlyn, met roode Stof be-

kleed ^ worden door LinnjEUs vergeleeken

met de genen die Ray, in Engeland, noemt

Kleedermotten ^ en met die, welke in Lapland

te gafl: gaan op zulke Overtrekzels , als men al-

daar van de Huiden der Rendieren , met de

ruigte binnenwaards gekeerd , aan het Lyf

draagt. Deezc Soort , nu , is juift van hem
de Tapytmot getyteld (*}.

verfchti De Ondervinding leert ons hier in Hol-

^
^'enl^^' land , en waarfchynlyk geheel Europa door,

genoegzaam ^ dat de Motten , zeer gewillig,

uit de eene in de andere Stoffe overgaan. Die,

welke in de Vagcen van opgezette Vogelen , of

ruige Dieren ,
geboren worden , fchroomen

niet de Wollen Kleederen* Behangzels of ïa-

pyten , aan te tallen en deerlyk te vernielen.

Sommigen evenwel verfchillen van de anderen

daarin , dat zy geen loffe Scheedjes maaken

,

die zy met zig oradraagen -, maar de Stoffen

afknaagen onder zekere vafle Gewelfjes, op

dergelyke manier geformeerd , en deeze zyn

het,

e*} Faun, Shbc^ Ed. II. p* 264-
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het , weiken de Heer R e a um ü r Bafterd- of V.
/l n jyj^ -w^ t? T

onechte Motten t noemde; waar van de Ka- XLIII*
pelletjes of Uiltjes , in Kleur ^ overeenkwa- Hoofd-

men met de gemelde Tapytmot, en mooglyk ^™^'

ook met de voorgaande Soort, aan welke Lin- Tei^ms

NiEüs den bynaam geeft van Veflianella. Ge-

OFFR OY heeft dit verfchil van bewerking der

Kleedermotten , in het maaken van lofle of

vafte Scheedjes ^ niet opgemerkt

Dit verfchil dient egter wel in agt genomen Middelen

te worden 3 indien men de Stoffen voor de Motten.

Motten wil beveiligen. Tot vernieling der

Echce Motten is het van veel dienfl , als de

Kleederen in de Nazomer , wanneer de oude

Motten weg en de Jongen zoeerft uitgekomen

zyn, dat is in AuguPcus of September^ worden

uitgeklofit of afgefchuijerd; ja men zal bevin-

den , dat zy'er, indien zulks op den regten tyd

gefchiedt, door de minfte beweeging afvallen.

De Onechte of Bafterd-Mottenj in tegendeel,

ontduiken niet alleen 't Gezigt, dewyl zy bin-

nen in de Wolligheid huisvefteo; maar blyven

zelfs zitten , indien het affchuijeren niet ftyf

gefchiedt en met een harden BorfteL

De Heer Reaümür heeft, ten nutte van -^efirykm-

het Menfchdom ^ een menigte Middelen be-. v/oi.

proefd, die tot wegneeming van deeze Huis- ,

'

'plaag mogten ftrekken, In den eerilen opflag

overvyreegende» hoe de Vette of vuile Wol^zo

wel als zy is afgefchooren , als wanneer zynog

op_
•

I. DEEL. XI. STUK. Zz 2



7^4 Beschryving van
V. op het Schaap zit^ niet onderhevig is aan de

XIJIL ^'^^t^^n 5 bedagr hy , dat het van dienft zou

Hoofd- kunnen zyn, de geweven Stoffen daar mede te
STUK. bedryken , en dit middel flaagde naar wenfch.

Het is eenigermaate overeenkomftig met het

verhaal van RhAzes^ die meldt, dat de Klee-

derenji in een Leeuwen-Huid bevvonden ^ vry

zyn van de Motten: want men weet ^,dat diede

onbereide Vagten, in 't algemeen, niet aantas-

ten* Andere Vettigheid en Oliën bevondt Re-
AuMüa niet zo dienftig^ uitgenomen de Oly-

ven-Olie , en 't is aanmerkelyk, dat Cato
reeds een Voorfchrift tegen dit Ongediert

heeft opgegeven/t welk niet dan een bereiding is

van het dik der uitgeperfte Olyven.

De Ter- Veolerley Kruiden enSpeceryën, die door de

oiietSlO^d^^ als nuttig tegen de Motten verbreid

zyn 5 werden door onzen Waarneemer onder-

zogt ; doch hy bevondt geen van allen voor haar

volftrekt doodelyk. Het bevogtigen van de

Stoffen met een fterk aftrekzel van Tabak;

met een oplosfing van Potas in Water : het be-

llryken met Olyven-Oly of beftrooijen met ge-

ftooten Peper, koo wel dienen om de Motten

eenigen tyd van de Kleederen te houden ; doch

geen Middel was zokragtig, omze te vernie*/

len , als de Terpenthyn Olie. Een druppel , daar

van , op een lapje Sergie , van ruim een Hand-

palm groot 5
gedaan ; dat men in een Suiker-

glas ftak van ongevaar drie Duimen wyd en vyf

Duimen hoog; deedt alle de Motten, die 'er

ia
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m waren , wel dra fterven. De reuk van Wyn- y.

geeft , alleen, deedt zulks ook • en dus zou de- Afdeel.

zelve kunnen gebruikt worden van Menfchen
, jj^opj^l

die een afkeer hebben van den reuk van Ter- stuk.

penthyn-Olie. De beflryking met geen van bei-

den, ondertulTchen 5 bederft de Kleur der fyn*

fte Stoffen of Gewaaden ; daar die van den

Damp van brandende Zwavel veel te lyden

hebben. Eindelyk nam hy ook waar, dat de

Tabaksrook 5 insgelyks, een zeer kragtig Mid-
del tot vernieling van deeze Infekten is. Om
die van de Kamfer fchyntzyn Ed, als tekoft-

feaar zynde^ niet gedagt te hebben.

(25Ö) Mot 5 die de Wieken zivartagtig heeft cclvt.

met een Roejlkleurige FM overdwars, ^^r^"^^'^^*

Deeze in de Huizen te Trelleborg, in Scho-

nen, gevonden, fchynt my zo zeer klein niet

geweeft te zyn ; als grooter opgegeven worden-

de dan een Mug en met de "Wielden taame*

lyk vlak.

(257) Mot, die de Wieken grysy ^an agterencCLVu^

paarjchagtig beeft ^ met een njoitte Streek ^ Honig-

en een z^J^art Schildje , uit getipt.
raat-Mot.

De

<256) PhaUna Tinca
, Alis nlgricantibus , Maculi transverfa

feiruginea. I0, Sc^mc, 21Ó. Faun, Suec, £d, II, 1440.

(257) Phdlana Tinea^ Alis canis poftice purpurafcencihus
,

Strigi albd; Scutello nigto, apicc candido. SWAMM, BibL

I, Deel, XI. Stuk. ^ 2: 3



^2ö Beschryving van

V. De Heer ReaüMür befchryft een groo-

^yi ni" ^^^ ^^ ^^" kleiner Soorc van Motten of Mot-

Hoofd- Rupfen 3 die haare huisvefting neemen in de
STUIT,

f^onig-aat der Byënkorven 3 alwaar zy insge-^

lyks Cylindifche Loopgraven maaken en dus de

Wafch vernielen. Dergeiyke zyn aan de Ou-

den reeds bekend geweeft, en Vïrgiliüs
xïiaakt'er, met weinig lof , melding van (*).

Gemelde Heer betrektze mede onder deOn-

echct: of Badaard -Motten. JBy hadt Korven

gehnd , waar van de Byën ^s Winters geftor*

ven waren , in welken hy de meefte Honig-

raaten geteel vergruisd vondt door zodanige

Infekten, wier manier van werken hy zeer om-

Handig heeft nagefpoord ^ zo wel als de manier

van Faaring der Mot- Uiltjes^, en wat meer tot

,
derzelver Voortteeling behoort. S w a mm e r-

j)AU merkt aan. dat dit Infekt van de Byën-

houders genoemd wordt de IVolf^ Hy heeft

ook een klein der en een grooter Soort daar

van waargenomen. De laatftgemelde is door

Roes EL uitvoerig befchreeven, In 't Jaar

1760 zytize , te Stokholm , met Byën uit

Duitfchland^ overgebragtvzegt Linnjeüs.

I, T. 26. f. 2. Roes. /»/:in. t. 4t. Reaum. iw/ III,

C*) Dmam T*»''^ g^"^^ > noemt die Poëet , dat flag van

forten.
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C258) Mot ^ die de Wieken witagt.^ Afcbgraaiiw V.

heejty van woreii met een zwarte omge- XLIII.
* kromde Streek. Hoofd. •

STUK.

Op de Lyfterbeziëeboomenonthoiidt zi.^herccLvni^

Rupsje van deeze Mot^ in een Kegelvormig ^ i^.

HaairigSpiozekje.
" Gekapte.

(259) Mot, die de WieJie72. Netsw^^ze. wit en cclix*

zwart doorweven heeft , met een witten Koom-
jr-. Mot»
Kop.

Het Masker van deeze noemt men de Wolf

in 't Koorn , welke Reaumur ook betrekt

tot de Onechte of Bafterd Motten. De Heer

Baker heeft dezelve omltandig befehrceven^

en aangetoond 5 welke Middelen 'erzynjomze

te vernielen ("^^J. Zekere bewaarplaatfen^ Kis-

ten of Koornhokken, door den Heer du Ha»
MEL uitgevonden en in^ebruik gebragt, hou»

den de Wolf uit de Graaoen^ na dat dezelvea

^er^ wel gezuiverd en gedroogd ^ zyn inge-

daan 5 door 'er geduurig Lugt of logt aan te

ver-

('258J PhaUna Tm?^ , Alis albido^cinereis , antice Stng^

nigrd recurvata* ilOES* Inf. U Nofil.PiiaU 4. T. ii. Faun^

8mc, Ed. lU 1384.

(259; ThaUna Tinea, Alis albo nigroque retieülatis; Ca-

pjte albo. LEEUW. Epi/i, 1692» Mart. 7. Roes. Inf, j. Nod.

"

Phal. 4. T» 12. Reaum. /«/C ni. T. 20, f. 14, * 6. BA-
KER* Micro/c, t. 13. ^'. 13. De Ge EK. ^^. ófoc{h, 1746. '

p. 48. Frf««» S»€c, Ed. IL 141 3.

() zie het Mii^os\o'yp gima\\ely\ gemaa\i, Amft. 3744.

p. 217.

I. DEELt XI, Stuk. Z z 4



723 Beschryving van

V. verfchafFen (*). Ook heeft men waargeno-

XLin/ ^^^9 dat het fterk droogen der Graanen in een

Hoofd- Stoof, waar door de Korrels zo hard worSen,
^^'^^^ dat de Jonge Koornwormpjes bezwaarlyk 'er in

kunnen komen , hier toe dienftig zy (f)- 't Is.

egter niet te denken , dat zulks een volftrekt

Middeltot afweering zoude zyn ; want zy hoo-

ien zelfs in Hout , en kruipen , volgens de

Waarneeming van Leeuwenhoek ^ als

menze in een Doosje doet^ daar door heen*

Verfcheide andere Middelen, die men daar te-

gen in^ 't werk gefield heeft ^ waaronder het

Verfchiet^n wel een van de gemeenden is, zyn

laftig en koftbaar, of bederven het Koorn.

0c wolf. De Wolf is een klein wit of bruinagtig Rups-

je met zeftien Pootcn-, en van geftalte als de

gewoone Rupfen. Het heeft voor aan den

Kop een Btjk, beftaande uit twee roode Ny-

persjwaar mede het dus in de Graankorrels en

zelfs in 't Hout weet te booren. Het maakt

een Huisje van eeojge Koorntjes , meer of

minder in getal ^ naar dat die grootzyn^en^daar

in zittende, vreet het dezelven uit, op de ma-

nier der Motten* De Koorntjes worden ^ ten

dien einde, door dit Rupsje met eenige Draa*

den aan elkander gehecht. In de Herflt krui-

pen zy langs de Wanden of Muuren op, en,

in de Balken of het Hout van den Zolder boo-

ren'

i^} Zie Vitge^ogti P^srh&nd^ HL D. bl. 35(5.

(f) De zelfde , VIL DEEL,l)ladz» 511 >eoz.
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rende, veranderen zy aldaar in Popjes, welke V.

's Voorjaars de Mot-Uiltjes uitleveren, die daof^^^jj^'

haareEytjes leggen op het Koora. Men vindt- Hoofd-

ze by Roes EL, zeer naauwkeurig, zelfs door
^"^^^^^

het Mikroskoop5 afgebeeld*

l5e Heer Bazin hadt aan den Heer Re- chaco.

AüMüR kennis gegeven van een Soort van^^^^"^^^^'

Wolf, die thans niet onbekend is , en aa(t op

de Chocolaade ; weshalven men haar noe-

men kan de Chocolaad-Mot. Zymaakc, gely-

kervvys de andere Bafterd-Motten , Kokertjes

van wit Spinzel, waar in zy huishoudt, vree- •

tende daar onder de Koekjes weg, en dikwils

tot zekere diepte daar in boorende. Gemelde

Autheur hadt opgemerkt , dat zy de lekkerfte

Chokolaade voor andere verkiezen. Waar
deeze Soort van geleefd hebbe, toen de Ka-

kau in Europa nog niet bekend was, is duifier.

Immers het blykt uit de Afbeelding van Re*

AUMüR C^), dat de Uiltjes merkelyk van die

derKoornmot verfchülen-

(aöo) Mot, ciie de Wieken hleek heeft ^ met een cclx,

z^jüarte Stip , aan de tippen %ig verhef» KUiren.

fende.
^'^•

Het

(*} Af?»?. f*v l^s Inf, Tom. iii. Pi* XIX. F/g. 19, 20, 21»

C2"6o} Phalana Tinea , Alis albidis pun6lo lijgro } Apice

adftendcntibtis. ^cl.Stot^h, 1752. p» óó* F^m^Suee-. £i II.

1425.

I. Deel XI. Stuk* Z Z 5
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V. Het Rupsje n dat zig in de Koppen der Klis--

XUII.^* ^^"P^^^^ tuffchen de Zaadjes, onthoudt, isom-

Hoofd- ftandig door den Heer R e n s tr o o M ^ in de
STUK.

Verhandelingen der Akademie van Stokholm,

befchreeven. Hetfchynt eenigermaate te ge-

lyken naar, het Masker der vol^^ende Soort* •

CCLXT. (261} Mot , die de Wiehn i^itagtig heeft ^ met
Proletella, -,.'<-,.
Teei-Mot. t'wee hrume Stippen en een omgeboogen

Zuiger..

Deeze Mot , die van de flerke Voortteeling

• haaren naam draagt, is aanmerkelyk wegens de

geftalte van het Masker, dat zeer weinig naar

een Rups gelykt. Buiten en behalve dat men
Biet meer dan de zes Hoornagtige Voorpooten

aan hetzelve waargenomen heeft, is de gedaan-

te byna als die van een Schiidluisje der Perfi-

ken of Oranjeboomen, in het voorgaandeStuk

befchreeven, en, indien Reaümur hetniet

had zien voortgaan , zou hy het voor een

Eytje Iiebben aangezien. De Verandering 5 on-

dertuflchen^ in een Popje en dan in een Kapel-

letje, komt miOt die van deeze Kiaiïe overeen*

De Kool y zo wel als de (tinkende Gouwe of

Schelkruidj die een fcherp, geel Sap uitgeeft,

als men de Biaden of Steelen afrukt of kwetd;

ja miflchien ook de Kikeboomen ^ verfchafFen

Voedzel en Woonplaats aan dit Infekt.

• De
(160 FhaUna Tinea j Alis albldis pun£i:is duobus fufcis,

Linguainted t, VALLlSN^ Uat, I. p. 372» t. 379» Reaum.
Inf. II. T. 25.
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De fchielyke Verandering en Voortteeling V.

deedt den Fleer Reaumür agtgeeven op de^^^^jjj^*

origemeene vermenigvuldiging ^ welke plaats Hoofd-

zou kunnen hebben in hèc Geflagt van deeze
^'^^^•

Moeten ; niettégenftaande ieder Kapelletje n^enigvuir

nooit meer dan twaalf en dikwils niet dan ne-^^^'^^^'

gen of tien Eycjes legt. Daar de Kapel van de

Ring««^Rups meer dan driehonderd, en anderen

wel vyf of zeshonderd Eyrjes, op eenmaal, ter

wereld brengen , is doch de Voortteeling van

dit Mot-Uikje veel Iterker; om dat het niec .

eenmaal 's Jaars ^ maar alle Maanden teelt.

Dus rekent hy^ met grond 3 dat een enkel be-

vrugt VVyfje^ in een Jaar tyds, twintigduizend

zodanige Infekien kan voorrgebragt hebben,

mids men alleen zeven Maanden van Voorttee-

ling ooderflelle.

De goedheid van den Schepper/ ondertus*

fchen^, heefc in de al te groote vermenigvuldi*

ging van deeze Motten willen voorzien. Zyne

Almagt ^ en onnavolgbaar Vernuft ^ heeft de Ey-

tjes niet alleen ^ maar ook de Maskers en Pop-

pen , tot Voedzel doen (trekken voor e^n Soort

van lange Wormpjes. die in kleine Torretjes

veranderen. Dit mag men , met reden, aan-

merken als een Voorbeeld van de wonder*

baare v/egen 5 die zyne Wysheid ingeflagen

heefc , om het Even¥/igt tje onderhouden in de

Werken der Natuur*

(262)
I^ Deel XI» Stuk^



732 Beschryvino van
V. (2623 Mot, die de Wieken Bloedkleurio: heeft

^

/Vfdeel» «/ "

XLIII.
*

^^^^ zeer fmalle Züveragtige Banden.

Hoofd-
stuk. Deeze , die de grootte van een Mug en de

ccLxii geftake van een Nagt-Kapel heeft ^ aaft op de

Beerendruif.

ccLxiii. C263} Mot, die de Wieken zn^art heeft , met
^-^•^^

^
twee witte Banden , die zdt vierkante

Vlak] es famengejleld zyn ^ zeer ver van

elkander af.

Deeze is eene van de grootften onder de Moc-

Kapellen,

ccLXiv* 0^64) Mot, die de Wieken Afchgraauw heeft

y

f^tttciia»
y^^g^ ^^;^ gemeen zwart Snoer op de Rm *

de* aan den agterrand zwart gejtippeld*

ccLXl^ (265) Mot, die de Wieken Afcbgraauw heeft

^

Kyiofteiu,
^^^j ^^^^ gemeen wit^ getand^ Snoer op de

Rug.

Dee-

(a6a) PkaUna Tinea , Alis Sanguineïs , Fafciis Argenteis

t^nuiffimis. Sy^, Hat. X. Faun» SfUdE^d. II. I385*

(263) Phal^a Tined , Alis nigris , Fafciis daabus albis,

remotiffimis , teffellatis* Fam. Succ. 897. Ed. II. 1430.

(264) PhaUnaTinea^ Alis cincreis, Vitta Dorfali commu-

ni mgd; margine poftico atro-punaato. Syft.Kaf.X. Fattn.

Suee. Ed. II, 13Ö6,

<265) P^aUitA Tm4, Alis cincreis, Vitta Doifali communi

albd dentata, Fattn. Suee. 909. Ed» II. 13P0.
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Deeze, die gelyk de voorgaande zeer klein V.

is, heeft haar bynaam van 'c Gewas, waarop xLlIl!*

de Rups is gevonden. Zeer veel gelykt dezel- Hoofd-

ve naar die van Roesel, op de Kool en Sa-
^'^^^•

lade waargenomen, maar is nog kleiner, en

derhalve uitermaate klein.

C'^óó) Mot 5 die de Wieken hniinagtig heeft^met cclxvi,

een gemeene y duhhelde ^ witte ^ driehoekig Gedrie^'

ge Vlak op de Rug. ^^*^^^^-

Op de Geneverboomen , by Fahlun , ont-

houdt zig dit kleine Mot-Kapelletje.

(2,67) Mot, die de Wieken hruin heeft y met eene cclxvïï.

Riiits^joyze zwarte Vlah ^dlulf'

Deeze, zo wel als de voorgaande en de Ge-

fnoerde 5 vindt men in de Sweedfche Bos-

fchen.

{268) Mot 5 die de Wieken Afchgraairx heeft ^ cclxviït,

met donkerer Banden y de derd§ anderhalf.

Deeze woont op de Luftplaatfen.

fsöp)

(a66) PhéiUna Tinea , AKs fufcefcentibus ; maciiii comma-
niDorfali, duplici, alba trigon^, Fam. Suee. pii.Ed.IL
Ï373.

{0.C7) phaUna Tmea^ Alis fttfcis, macul^ Rhombed nigil.

Fam. Snee. 910. Ed. il. 1372.

(si68) Phalana Tinea ^ Alis cincreis Fafciis obfcmioribus fef»

quitertiis. Syft. 'Hat, x. 'Fnnn, Snee, Ed, II. 1429.

l, Dekl, XI, STUK^
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V. {"^(^9) Mot ^dk de Wieken "witagtig Ajchgraaii^jö

Afdeel. ^

jjQ^i^f ^ eenigermaate gebandeerd , met een

Hoofd- "witte z':x)art geringde Stip^ die bet teken

STUK. g maakt.

'

CCLXÏX»
UenureUa. jQ^ggg onthoudc zig in de BoiTchen.

ccLxx. (^7*^3 Mot, die de Wieken Wolkig , van agte*

Fomomiu, jren met een roode vergulde Vlak heeft.
Worm- "^ '^

iteek-

Mot. De Peeren^ die voor den tyd geel worden,

en dus van de Boomen druipen , vindt men
doorgaans Worrofteekig

, gelyk het genoemd

wordt; dat is met een Infekc bezet, het welk

dezelven van binnen uitknaagt , en^ wegens de

Geftalte, voor een Wcrmpj e gehouden wordt,

hoewel het, inderdaad, een Rups, met zefticn

Pooten , is , die in een Mot-üiltje verandert.

Heczelve wordt in de Appelen ook gevo'nden.

Weinig Menfchen denken om de zonderlinge

eigenfchap van dit Rupsje ; dat het ^ naanie-

lyk, tot de Verandering , in Hout boort^ niet

alleen , maar dat het ook, wanneer men 't in

een Doosje befluit , door het Hout heen zig

een weg baant, om te ontvlugten ; even als de

Wolf

{169) ThaUnA Tinea , AUs albido cinerels fiibrafciatis,

medio piinéüo albo ^ c\\\6lo, Syfl- ^at X. F'^un, Snec^ üd,

IL 114Ï.

(270) PhaUna Tinea ^ AUs nebuloüs poftjce maculê rubra.

Aurea. Frisch. /»/ vu. T. 10. Roes. I^f 1. Noft. PhaU 4.

r. 13. Reaum. /«/: II. T. 40. f. 9, 10. WiLii. Pap. 5»T.

I. a 9. Fmn, Suec, Ed. II. 141 8^
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Wolf van 't Koorn, Men kan zulks waarnee- V.

nien als men in een Glas ^ waar in zodanige -^^jjj^

*

Wormfteekige Vrugten gedaan zyn, een ftuk- Hoofd-
STUK

je Hout daar by legt. Reaumur hadt reeds

vermoed, dat zy onder de Schors kroopen,

om te veranderen.

r27i) Mot, die de Wieken hruin, met ZihereCCLXXU
^ ' '^ StrobiUlla,

Golfjes heeft; de onderfien bndn met ^Mt penne-

gerand.
^"^

'

In de Vrugt der Denneboomen onthoudt zig

de Rups van dit Mot-Uiltje, dat zeer klein is^

en in 'c vroege Voorjaar gemeen.

Ca72) Mot 5 die de IVieken geel heeft ^ 7net twee ccLXXih

Zilveragtige VlakkeJi , d^e worjle langwef- rynboo-

pig^ de agterfleomal.
^^^^*

{a73) Mot 5 die de Wieken graatiwagtig wit ^ccilxxuï.

^7 , , ^ , Turionella^

en eeTugermaate Glanzig beeft , met het Knop-

Borflfltik geel.

(274)

(271) phaUna Tifiea^ Alis fufcis Argenteo^undatis; infe-

rioribus fufcis margine albo. Sjifi* KaL X. F^m^ Suec, Ed«

IL 1419.

(272) phalana Tinea ^ AWs flavis; maculis duabus Argentcis,

anteriore obioiiga, pofteriore, ovatl tS'jy?. ?^4/. X*Fam,Sf*^C'

Ed II. 1368.

C273) PhaUndTineA^ Alis grifeo'albis, nltidullsj Thorace

luteo. Syfi. Kat. X. Fam, Sujc, Ed, II. 1420.

I, Deel* XI, Stuk,

Mot.
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V# (274) Mot 5 die de Wieken graaiiiJü en bleek ^e-

XLIU. banaeerd heeft ^ met arte rye7z eU van vier

Hoofd- Irime Stippen.

STUK.

ccLxxiv. (275) Mot 5 die de Wieken hniin heeft , met

Tvvaaif- Jfchgraaaw Zilveragtige Banden.
ftip.

ccLxxv. \ u niet te verwonderen, dat de Pynboo-

Harit- men, die zo gemeen zyn in de Noordelyke
^^' Landen, verfcheiderley Mot -Uiltjes uitleve-

ren ; doch dat men 'er vindt , waar van het

Rupsje zig onthoudt in een Knobbeltje Harft,

die uit de gekwetfte Takken zypelt , fchynt

vreemd. Men zou immers denken , dat der-

gelyke Stoffe in (laat ware, om het Houcvoor

de aanranding van Infekten, van dien aart, te

befcliutten. Het ftuk, niettemin, is ten vol-

len zeker. F ri s c h maakt gewag van zodanig

één, onder den naam van Kien-SproJTen Motte;

waar van het Rupsje een gaatje in de dunne

twygjes van den Pynboom boort, en dus de

Harft daar uit doet zypelen , waar in het zig een

woonplaats maakt, ter grootte van een Hazel-

noot. Ook noemt de Geer het eenHarfti-

ge Galnoot, geformeerd door een Rupsje, 't

welk

(274) pfjaUna Tlnêa^ Alis grifcls pallido fafciatis, pun£lfs

trium parium fufcis. De Geer. jnf I. T, 22. f. 22,23. Faun,

Snee. Ed. II. 142 1.

(275) PhaUna TineAy Alis fufcis, Eafciis cincreo-argenteis.

Frisch. In/: X. T. 10. DE Geer. In/, I. T. 33» f. 12. 13»

Koes. Inf, I, Noól.Phal. 4. T. jó. Fam, Sm. Ei II. 1423.
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welk het binnenfte daar van bewoont. Het V.

gemeen e Volk , zegt Roesel, verbeeldt zi.^ XLIII.

dat zodanige Knoppen, die men dikwils aan de Hoofd-
STUK

Pynbooriien vindt ^ jaarlyks met de nieuwe

Scheuten uitgroeijen: doch 't is zeker, dat de-

zelven Rupfen-Nesten zyn, waar uit in Mey-

maand de Mot- Uiltjes te voorfchyn komen.

Tcregt mogen zy dan den naam voeren van

tJarftmotten*

(276} Motj die de Wieken donker j^fcbgraauwccLxxvu

heeft , de bovenjlen met twee Stippen en mZntl

den Aars van onderen zwart gevlakt.

Deeze heeft ook een bruine Schrap , naar

den agterüen buitenhoek van de bovenftc

Wiek. Zy onthoudt zig in de Huizen.

(177) Mot, die de Wieken graauw heeft ^ aancchxxvito

den rand met Gouden Stippen ^ en van ag-^°schof$l
•

teren met drie Maantjes. Mot^

Het Masker van deeze onthoudt zig binnen
de Baft der groenende , inzonderheid Ooft*

boomené

(278}

(lyC) Phalana Tinea^ Alis fufco-cincreis ; fuperiorihus
jpun6lis duobus, Anoque fubtus macula nigris. Sj/t. 2iat, X»
Fann, Snee, Ed. II.. 1439.

f277) PhaUna Tinea, Alis grifeis marglne Aureo-punaatis^
pofftice trilunatis. ^/z. 2{a(. X. Faun, Suéc. Ed. II. I4'28.

! DEEL* XI. STUK* A aU
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V. (278) Mot, die de Wieken Z'Wart beeft , met

XLIII.
*

drie Zwavelgeele Vlaléen.

Hoofd ^

STUK. Dit Motje is niet onaartig ; maar men vindt

^^^^^*^"^het,by C lerk , veeleer Violet dan zwart van

Stam- Grondkleur. De Heer Solander heeft het-

zelve eerft ontdekt.

ccLxxTx. (279) Mot, die de Wieken met z^joarty wit en

m7d!]siol
Zilverkleur gekolkt ^ den Kop mt heeft.

In de Bladen der Eiken , tuflchen de boven-

fte en onderde Oppervlakte , onthoudt zig het

Masker of Rupsje van dit fierlyke Beellje.

CCLXxx. (280) Mot , die de Wieken z'^xart heeft , "oan

Joudvlak. ''oooren en op dezyde Goudgeel gevlakt.

Deeze overtreft 5 in fchoonheid , nog de voor-

gaanden. By 't Gewricht zyn de Wieken voor

een groot gedeelte hoog of Goudkleurig geel 5

zo ook de Kop van vooren^en de Sprieten

kort. Deeze allen zyn zeer kleine, doch niet

van de allerkleinfte Mot-Kapelletjes.

Ca80

(278) fhaUna TheMy Alis nigris; Maciüis tribus Sulplm-

ïcis. Sjfft, 2iat, X. Faun, Snee, Ed. II. 1427.

C279) PhaUna Tinea^ Alisnigro ,albo , Argentcoque nebii-

lolis; Capitc albo. Sy]i. Hat. X. Faun, Snee. Ed. II. 1388.

(280) PhaUna Tinea^ Alis nigris Macula marginali antics-

quc lutco-AuïCis. iJ^y?, Kat. X» Faun, Suec. Ed. XI. 142Ö.
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Ca8i) IViot. die de Wieken nintagtig Afch- V.
, . T . n Afdeel.

graauw heejt^ met een Drumen Boog, XLIII.
HOOFD-

Binnen de Takken der Eiken onthoudt zig stuk.

hei Masker van dit Motie. cclxxxi.

Tak Mot.

(282J Mot, die de Wieken witagtig heeft ^ ^^cclxvxu.

Sprieten digt aan elkander ziitgeftrekt ^ ^^^ ^
LTfg-^''*

langte njan het Lyf : de Baardjes krom. ^P"«^-

De Bladen der Damaftbloemen zyn zeer on-

derhe^ng doorgeknaagd te worden van zekere

Wormpjes, gelyk de Tuinlieden die noemen,

doch dat v^eezentlyke Rupfen zyn. Deeze

maaken, door middel van Zyden draadjes, de

jonge Bladen aan elkander vaft, en, daar in zit-

tende, eeten zy dezelven opj waar door t ge-

beurt ^ dac het Loofbedorven wordt 5 niet al-

leen , maar , dewyl zy dikwils den Steel af-

knaagen , dat de Plant kwynt en geen Bloe*

men draagt. Het middel daar tegen is, dege-

dagte Blaadjes van elkander te plukken en de

Rupsjes daar uit te zoeken ; waar mede men
aanhouden moet, tot dat de Steel kragt genoeg

heeft gekreegen , om den aanval van deeze

kleine Infekten te kunnen wederftaan. In 't

Voor-

(281) PhaUna Tinedy Alis cinereo-albidis Arcu fufco. Sjfi»

nat. X, Faun, Snee, Ed. II. 1376.

C282; Phdana Tinea , Alis albicantibus ; Antennis porree*

tis approximatis, lonf^itudine Corporis ; Palpis recurvis. DS
GEER. Inf, I. T. 2Ó. f. 15. 16. Faun, Snee. Ed. II. 144S.

/

I, DEEL* XI. stuk% Aaa 2



74oBEscHRyviNé van
V. Voorjaar worden zy, in onze Provinciën 5 meefi:

iLnr'g^v^^den.
Hoofd- Deeze Rupsjes "zyn helder groen van Kleur,
STUK» Q^ loopen naar agteren wat fpics of dunner uit.

Op 't bloote Oog zyn zy kaal , en hebben zes-

tien Pooten, Zy loopen niet fnel, maar , als

menze niet fchielyk vat , in het van elkander

plukken der Bladen , laaten zy zig , op de ma-

nier van andere Rupfen, aan een Draadje op

den Grond zakken, waar by zy vervolgens we-

der opklimmen. In April of Mey fpinnen zy

reeds haar Tonnetje , het welk van zulk een

yl en aartig Geweefzel is, als Fig. 5 5 op Plaat

LXXXV>^ hetzelve vertoont. VyfDagen duurc

het 5 eer de Rups, binnen dit Tonnetje, in een

Popje verandert , en vyftien Dagen daarna

komt het Kapelletje te voorfchyn, dat in 't ge*

heel vuil wit , met bruin gebandeerd , doch

uitermaatekleinen niet grooterisdan een Mug-
^

,
getje. Zy bchooren tot hec Negende Geflagc

van den Heer Reaumür, om dat de Wie-

ken zig agterwaards verheffen , en dus eeniger-

maate als de Staart van een Haan formeeren»

Even 't zelfde heeft, gelyk wy gezien hebben,

in deKoornmot of Wolf, en andere Mot -Uil*

tjes plaats. Dit is door de langtezyner Sprie»

ten en den omgekrulden Zuiger, als ook door

de zonderlinge figuur der Baardjes; welk alles

zig door een Vergrootglas befchouwen laat;

aanmerkelyk, en een niet onaartig Voorwerp
ter onderzoekinge.

Het
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Het is my onbekend , waar het Rupsje zig y.

onthoude van het gecle Motje, dat op onzeAFDEEt;

Plaat XCIL, in Fig. 17 Js afgebeeld; als hier te^ooFo'

Lande flegts gevangen 5 en niet van de gemeen ^ stuk.

flen zvnde. De Grondkleur van hetzelve is^^.xciu
^ Ff^. 17.

geel, doch daar fpeelt eenige blaauwagtigheid

in , by Vlakken , en de Randen der Wieken

hebben , op de breede Franje, een Glans, als

of zy verguld waren. De Sprieten zyo ook

taamelyk lang.

(283) Mot, die de Wieken graaii^xagtig
^^^^fh^^f^l^fj^'

met een geele Schrap op de Rug^ en aan ^^.

den tip drie zwarte Stippen»

Van zekere kleine Rupsjes j meeftal met veer-

tien Pooten , die het binnenfte der Bladen tus-

fchen de beide Oppervlakten uitknaagen, komt

een groote verfcheidenheid van byfler kleine?

doch ongemeen fierlyk getekende en gekleur-

de Mot -Kapelletjes of Uiltjes voort, welke

LiNNiEüs aan de gedagtenis der voornaamfte

Infekten-jaagers of Befchryvers heeft toege.

wyd; gelyk dit en de volgende, door hunne

Bynaamen, aaotoonen. De meeden zyn door

Clerk, met natuurlyke Koleuren , afgetc*

kend.

C284)

(283) PhaUna Tinea^ Alis fubgrinsis , litiira Dorfali flavl,

apiceque pundis tribus nigris. ,S>/. N^/. X* Féwn, Shcc, Ed,

IL 1581.

I. DEEL. XI. STUK. Aaa 3
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Hoofd-
Stuk.
CCLXXXIV,

damelU,
CCLXXXV.

rella,

CCLXX.XVI,

DeGcereiia,

742 Beschryving van

(284) Müt, die de Sprieten uitermaate langy de

lyieken ongei.lakt ,geelagtig heeft.

(285) Mot, die de Sprieten uitermaate lang^ de

Wieken zwart ^ uitwaards verguld heeft.

Qi%6) Moe, die de Sprieten uitermaate langj

de Wieken zwart ^ met een Zilverkletirigen

Band heeft»

ccT^x^xwu. ("287) Mot, die de Sprieten korter dan het LyL

met Wit geringd^ de Wieken zeer/pits en

Uaauwagtig heeft ^ met langwerpige bruine

Ziertjes.

CCLXXXVIII
Itjüreila.

CCLXXXTX.

(288) Moe, die de Sprieten byna zo lavg als *t

Lyff met Wit eenigermaate geringd ; de

Wieken bruin heeft.

(289) Mot, die de Sprieten zo lang als *t Lyf^

en

(284) PhaUna Tinea ^ Antennis longiflimis, Alis flavefcen-

tibus paiiidis immaculatis, Syft, Kat, X. Faun, Suec* Ed.

II. I39I'

(285^ PhaUna Tinea^ Antennis longiflïmis, Alis nigris ex»

trorfum deauratis. Faun^ Suec, 902. Ed, II. 1392.

(286; PhaUna Tiw^^f, Antennis longifïimis, Alis itris Fafcii

Argentca. De Geer. ƒ»ƒ. I. T, 32» f. I3- ^ddm. Dr^ 73.

Faun, Stee Ed. II, T393.

(287) PhaUna Tinea^ Antennis Corpora bievioribus, albo

annulatis; Alis acuminatis lividis, Atomis oblongis, fufcis.

Syfi, Hat X f't^w. Suec. Ed. II. 1397.

(288; PhaUna Tinsay Antennis longitudine fere Corporls,

ïiigris , aibo lubannulatis ; Alis fufcis. Syfl. Kat, X. Faun,

Sjtec, Ed, IL 1395. I

(289^ PhaUna fineay Antennis Jongitudine Corpoiis; Alis

ful'co
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en^\%o wel als de Wieken^ 'verguld hruïn y.

heeft.
Afdeel;

Hoofd '

C'ipo) Mot, die de Wieken hruin heeft ^ met een stuk.

vergulde Streep y voorwaards kromjlaande.
Jj^^gfi^.

(291) Mot, die de Wieken verguld heeft ^ met ccxci.

twee Zilveragtige Banden ; den voorflen //;/^,'"

voorwaards , den agterflen agterwaards

omgekromd zynde.

Dit is een klein , doch uitermante fierlyk Ka-

pelletje, zittende, wanneer het ruft, alleenlyk

op de vier voorfte Pooten,terwyl het de twee

agterflen uitgeftrekt houdt. Men vindt het in

de Elzen Bofchjes.

(292) Mot, die de Wieken zwart heeft y metccxciu

drie Zilverkleurige Bande\

kander wyken , overdwars.

drie Zilverkleurige Banden , die van eh ^^'^"^ ^*

Niet minder aanzienlykis dit Mot-üiltje, als

men \ verfch gevangen heeft; doch door het

dood

fufco Auratis , Antennis concoloribus. Sy^^ tiat. X. l^dun, Suee^

Ed. II. 1396.

(290) PhaUmTmea^ Alisfufcis, linea Aurea, antrorfum
arcuata. F4««» Smc, 901. Ed. II. 1398.

(291) PhaUna Tineay Alis Auratis; Fafciis duabus Argcn*
teis; priore antrorfum, poftcriore retrorfum arcuata.. Sjfl^
Tiat, X. FaHn, Snee. Ed. II. 1401.

(29O PhaUnaTined, Alis nigris Fafciis 'tribus Argcnteis;
transvcrfe divaricatis. Fanrt^ Snee, 900. Ed, ii. 1402,

I. D2EU XU Stuk. Aaa 4
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V. dood te bewaaren gaat het Zwart weg, en iu

''xLIlL*
plaats van dien wordt het Verguld.

Hoofd-
stuk:. (293) Mot ^ die dé Wieken z^joart heeft ^ metmr

WUf^Ua.* \ Zilveragtige- krofmne Banden ^ d^n twee'

den regt.

CCXCIV.

telta.

ccxcv.
BmneielU,

ccxcvr.

(294) Mot 5 die de Wieken, geel heeft ^ met vier

Züveragtige Banden , den derden van bo^

ven Forkagtig.

(295) Mot,, die de Wieken wit heeft ^ met twe^

. Ziilveragtige Streepen , de agterjle gegolfd.

(296) Mot, die de Wieken zwart heeft ^ op *t

midden geel ; een Streek en twee lyiten

overlangs^ en drie Stippen, Zilverkleurig.

Het Rupsje van deeze onthoudt zig, op de

gezegde manier , in de Bladen der Beukeboo-

men : des kan men het noemen de Beuken-

Mot.

C293) FhaUnd Thea t Alis nigris Fafciis quatuor Argentcis

arcu^tis; fecunda icda, Fau», Saec^ 899 Ed, II. 1403, ji,

Ccthl, 2(5o,

^£94) PhaU»A Tin^a , Alis flavis , Fafciis quatuor Argenteis,

tcrtia fupernc bifida. Faun^Suec^ 904. Ed. II, 1404»

(295) PhaUna Tinèa^ Alis albis, Jincis duabus Argen-
teis ^ pofticisque undatis. Fam» Suec, 903. Ed. II. 1399.

(a96) Thal^a Ttnea^ Alis nigris, Difco flavis; ftrfgd li^

j^eisque duabus loDgitüdinalibus , Fuii6èisquc tribus aigen*

f^is. Phalacijaï'^gi, //• Scan, 112. Faun, Snec^ Ed. lU 1409,



DE N A C T - K A F E L L E I^. 745

(297) Mpt ^
• ^fö de Wieken zwart verguld V.

heeft y met negen Zllveragtige verbeven XLIII*
Slippen digt aan den Rand* Hoofd-

stuk*

Dit, het welk een der allerfierlykften van^^J^^^^'

deeze Mot -Kapelletjes is, heeft Linn^eüs

aan de de gedagtenis van den vermaarden Roe-

SEL toegewyd. Het Rupsje is in de Bladen

van den Appelboom gevonden.

;. (1298) Mot, die de Wieken verguld heeft ^
'^^'^'^ ccxcvm

zeven Zilveragtige Stippen^ wciar van de ^^j^^^^»

tweede en derde vereenigd zyn*

Het Masker van deeze is in de Elzebladen

waargenomen, door den Heer de Geer.

(299) Mot , die de Wiekn Zihcragtig beeft ^ ccxcix,

'

van agteren hruin verguld 5 gejlaart en
^^^^^^^^"^^

mt een zwart Oogje aan 't end gete^

kend.

Ongemeen klein is dit Beeflje, dat de Sprie-

ten zo lang als 't Lyf heeft , zynde te Stok-

holm

(^97) PhalanaTineay Alis nigro-aaratls pundis novem Ar»

gentcïs, convexis , fubmarginalibus. FlUSCH. /«/ UI. p 31.

T. 4. De Geer. Infl* T. so* f. 10-12. Fam. Suec, Ed. lï*

1406. ;

C298) PM^na T\neay Alis Auratis? Pundis feptem Argen*

teis 5 fecunda tertiaque connatis, DE Geer. ƒ«/; i, T. 31,

f. II. 12. FaHn. S»fc. Ed. II. 1407.

(299) phaUm TineAj Alis Argenteis jpofticefufco-Auratis,

caudatis, Ocello termitiali airo. Sjft* Tint, X. Fnm^Snac,

Ed. II. 141 1.

J. DEEjL. XI. Stuk» A a a 5



74^ Beschryving van

V. holm gevonden door den Heer Clerk, van

^y?^^t"
^^*^" hetzelve den bynaam draagt.

Hoofd- Behalve de thans opgetelde Kapelletjes van

STUK. dien aart , zyn 'er nog eenige anderen vernoemd

:

gelyk dus, in de Befchryving der Sweedfche

Dieren, ook de Leeu'wenboekella ^ Robertella»

Rbediella en Jimgiella , Harrifella 5 als ook de

Linneèlky voorkomen. Door deeze en ande-

ren is het getal der Motten zodanig vergroot,

dat men 'er thans niet, gelyk hier ^ flegts zes-

enzeftig, maa^ by de honderd in deeze Bende

gebragt heeft. Ons beftek laat niet toe, ver-

' tjer daar in uit te weiden; des ik overgaa tot

de zevende of laatfte Bende.

V E E R - U I L T J E S.

Van de gedaante der Wieken , die zig na-

genoeg als uit Veertjes befiaande vertoonen,

krygen deeze Infekten dien naam. 'tLatynfch

woord , Jlucitce , fchynt op hun toegepaft te

zyn, om dat zy zo zeer, en byna meer, naar

de Muggen gelyken, dan naar Kapellen. Re-

iiUMüR, die 'er een byzondere Klaffe van

maakt, merkt aan, dat menze, wegens het

vliegen over dag en de manier van Verande-

ring , tot de Dagkapellen zou kunnen t'huis

brengen ; hoewel de gedaante der Sprieten

haar tot de Nagt-Kapellen betrekt. Weinig

Soorten zyn *er maar vau bekend , als vol|t.

(300)
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' (300) Veer Uiltje , dat de Wie'ken uitgebreid ^ V.

O'üeral byiia even Imed en onverdeeld heeft. -^ liII.*

HOOFD-

Dé Veer- Uikjesj van deeze Soort , zyn bruin, stuk.

volgens Reaümür , die waargenomen heefc, ^
ccc

dat het Rupsje op de Winde leeft, Het is wit., m
agtig groen, en ruig, met zestien Pooten , en

de Popjes zyn ,op de Rug, byna zo ruig als de

Rupfen. Men kan de Wieken van deeze Soort

niet gepluimd noemen : zy gelyken eer naar

de armen van een Kruis, of naar de Wieken

der Muggen.

C3C1} Veer-Uiltje, dat 'de Wieken idtgehreid^ cccr.

takkig^ bruin beeft ^ met witte Streeken ; fl^tc^inïm

de voorflen in tzï:eeè'n , de agterflen in ^^^S*

driën gedeeld»

Op een Soort van Nagelkruid, welke in de

Noordelyke deelen van Europa op vogtige

plaatfen groeit C^)^ onthoudt zig, volgens on-

zen Autheur, het Masker van dit Veer-Üiltje,

welks Verandering Reaumur niet waarge-

nomen hadt. Dit, evenwel, was, by hem 5 in

Vrank*

(300) PhaUyia ^lucita ^ Aüs pateniibus linearibus indivi-

fis. REAUM,/w/ I» T. 20. f^ I2-IÓ, Faun, Suec. Ed. IL I452.

(*) Geum Rivale. Spec, Plant, Ed. II. Caryophyllata

aquatica nutante flore, C« B. Pin. Caryophyllata Septentri»

onalium. LoB Iccn 694.

(Z'.yi') PhaUna ^lucita ^ Alis patentibus ramofis , fufcis
,

Strigis albis; anticis bipartitis, poflicis tripartïtis» RA]. /«/I

205. N. 10 1. Reaum. In/l U t1 20* f. i-4t Faun Suec^ Ed. \

II. 1453.
®

L DEEL. X I. STUK.



748 Beschryving van

V. Vrankryk, Sneeuwwit. Linn^eus hadt^

^^ifl/vooYhQQü y de Woonplaats op het Xylofteon

Hoofd- gefteld.
STUK.

cccïL (3^0 VeqivUiltje 5 to de Wieken uitgebreid^

vd^^ii^* ê^fP^^^^^^h ^l^^^ ^^^fi 7
met witte Stree*

ïïiig* pen.

In de befchryving der Sweedfche Dieren

heeft men , thans 3 onder den naam van Ptero-

daëtyla s een nieuwe Soort gebragt , die de

Wieken Tegeh'ood heeft ^ met een bruineStip^

de bovenden in tweeën gefpleeten, maar zo,

dat, indien menzq niet buigt, de Splyting zig

niet vertoont, Doktor Scopoli hadt deeze

Soort, doch witagiig van Kleur, ogkinKarni-

olie gevonden,

pl. xcii. Hier mede fchynt taamelyk wel overeen te

H* 18- komen, die Soort van Veer-üiltjes , my door

den Heer Juliaans van Utrecht toegezon-

den, waar van 'er een in Fig. 18 afgebeeld is*

Hetzelve, immers, heeft ook de voorde Wie-

ken maar een weinigje gefpleeten en VHesag-

tig, bruingeel van Kleur, met een donkeren

Vlak; terwyl de agterften ieder in drie Plui-

men verdeeld zyn. Zyn Ed. hadt het Rupsje^

daar van , in de Steelen van de Solidago Sarrace^

nica ontdekt.

(303)

(%o2) FhaUfta ^ïucita , Alis pstentibus filÏÏS , pallidis*

iincis albis. Syft, 2iaf, x. O
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1

(303) Veer-Uiltje, dat de Wieken iiitgehreid^ V.

gefpleeten ,
gedagtig beeft.

XUII.^'
Hoofd*

Eenige Verandering is hier omtrent ge- stuk.

maakt in het laatftgemelde Werk , de Faima ccciii.

Suecica^ naamelyk ; ali^aar men het Driepluimi- tju.

ge weg gelaten heeft, en de Kenmerken van
^*^fg|^**

Kleur toegepaft op dit Vierpluimige. Ook is

daar, onder den naam van Teffara-DaSiyla^

thans een andere wSoort ingevoegd , welke de

voorite Wieken Afchgraauw gewolkt , de ag-

terften bruin heeft.

Tot deeze laatfte zoude men t'huis kunnen p^. xcii.

brengen die Zilver-witte Veer- üihjes , waar ^%- ^9*

van \vy de Afbeelding in Fig. i95geeven;alzo

dezelven wederzyds vier Pluimen vertoonen^

hoewel ieder Wiek maar beftaat uit twee Flui-

men. Dergelyken komen fomtyds overvloe-

dig in de Elzen*Bofchjes voor.

(304) Veer-Uiltje , dat de Wieken uitgebreid^ ccciv\
in vyven gefpleeten en Sneeuwwit beeft^ Pm^dM^

met het vyfde Pluimpje van de anderenvyipik-

afgezonderd.
-

-•
™^^'

Hier worden de zelfde Afbeeldingen van

Reaümur aangehaald , als op de Tweepluimi.

ge

(303) PfyaUna ^UcitA ^ Alis patentibus, fillïis, flavcfccn-

tibus. ^j/?. ^iat, X. faun. Snee, £d. II. 1455.

C304) PhaUna ^Inciia ^ Alis patentibus filTïs quinque-paic»

this, lüvcis, Digïto quinto diftinólo. Reaum. /»/. I T. 20.

f. 1-4. Roes. Inf. 1. No6t. Phai. 4. r, 5. i^ann. Suec^ £d, II. 1457.

h Deel. xi« stuk»
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V. ge; doch uit die van R oesel, welke anders

XLIII.
* ^^^ ^^ ^"^^ ^'^7 ^^^1 overeenkomlt heeft.

Hoofd- blykt, dat dit Kapelletje wederzyds vyf-Plui-
^'^™' mig is 5 en dus wezentlyk van de onzen ver-

fchilt. Bet was door Doktor Bergiüs, in

Gothland, waargenomen.

hfadlè. CS^S) Veer-üiltje;, dat de Wieken uitgebreid ^

fyia- teder in zejjen gedeeld heeft.
Zesplui-

In de eerfte opflag zou men dit Kapelletje

naauwlyks voor een Veer-üiltje aanzien. De
Wieken zyn als Straaiswyze verdeeld en de

verdeelingen fchynen door Haairtjes in elkan-

der te fluiten. Reaümür wilt den oorfprong

Biet, doch dagt dat het van een iViOtkwam,

die mooglyk in Huis of niet ver van de Hui-

zen zig onthield ; alzo het in de Herfll vry

dikwils gezien werdc in de Lufthuizen ten

platten Lande, Het helder en donkerbruin ^

by Vlakken vermengd > hadt in fommigen als

eenen glans van Goud.

C305) Phalana ^hcita , Alis patentibus , fiffis 5 fingulis

fcxpattifis. ReAUM. In/, I. T. 19^ f. 19-21. FRISCH, Inf.llU

T. 7. Faun, Suec, Ed. II* 1458.

BLAD-



BLADWYZER
V A N D E

KAPELLEN en RUPSEN.

A 373
23Ö

326

ardkapelletje.

Acajou-Kapel.

Admiraal. (Kapel, ge
naamd)

AmbonfcheFIuweeI-KapeLi88
Ananas-Kapel. . 235
Antieke Kapel . . 585
Argus, (groote Weftindi-

fche . . .215
Jlrgushleu, HetBlaauwtjc.362
Argusje. (Europifch) 288

^— (Bruin r Zwart). 291
Atlas. (De Weflindifche

groote) . . 21(5

(De Weflindifche,

kleine) . . 217
(Inlandfche) . 294
(Duitfche) . 295

AtlalTen ofSpiegeIdraagers.484

Aurelia. (Groote) , 318
(Kleine) . .321
(Gehakkelde) 323

Avond-Kapellen. , 391

B.

Band-Uil derPynboomen. 518
der Eiken,

der Braamen.
Baniljes-Kapel.

Balfe la Reine.

Bafl-Mot-

Baflerd-Paarlemoer,

519
523
352
206

737
35Ï

Bafl:erdPieterfelie-BeeflJe.252

Bafterd Satyn-Kapel. . 574.

Beer (De) of Beer-Rups. 560
Belladonna of Belledame. 304
Befchaamde KapeL .

Beffen-Uiltje. (Bont) .

. Geel en Bruin.

Beuken-Mot.
Blaauwkop-Rups.
Blaauw-Satyn Kapel.

Blaauwtje. (Duitfch)

(Inlandfch^

582
677
680
744.

588
201
3<5i

362
(Rood, bruin) 3(56

~ —. (Zwart geflipt)367

Biadermotten. . 741
Bladrollers. (Rupfen
genaamd) . . 696

Boeren Verdriet. . 363
Bonte Manteltjes, . 335
Bontmot. . . 721
Borftel-Rupfen. . 583
Bofch-Uii. . . 656
Boter •Kapel. COoflindi-

fche) . . 256
Boterkapellen. . 245
Brandenetelen BladroUert-

je. . . 6^9
Breed ge-aderde van Ka-

neelkleur. . 269
Brildraager, Kapel. 644

C.

Changea'it. {Papilion) 310
Chineeiche Aurelia. 324

Chi-
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Chineefchè Paauw-Oog.
Pagies.

. —— Weerfchyn.
-

—

Witje.
ChokoIaad"Mot. . . ..

Gitroen-Kapel.

Citroen Uiltje. . .

Comma-Kapelletje.

D.

283

193
266
24.2

729
261

657
374

Pag-Kapellen (Verdeeling
der) . . ^ 187

Dageraad. . 242,260
Dame. (Kapel genaamd) 616
ÜAKaus - Kapellen, (witte)

236
- (fierlyke) 266

Dtkkopjes.
Dill-Rups.

Diflelvink

Doodshoofd Kapel.

Draakje, Rups.
Driebultige Rups.
Dronkaart,Rups.
Duikertjes. (groene)

Duinkapelletjes. ( blaauwe )

362
Duitfch Blaauwtje»

• Hooybeeftje.
' Paauw-Oog.

Weerfchyji.
' Witje.

374
207
304
424
59-

654
517
358

361

278

494
308

237

E.

Ecailles of Schildpad -Uiten.

561
Eenflaart-Rups. . 662
Elzentakje. (Rups genaamd

het) . . 662
Erwten - Piffebedje. 360
ElTequeebfche-Kapel. 381
•= ~. Kapelletje. 389

fluweel - Kapel, (groene
Ambonfche. 188

Fritillary (the) of Kievits-

Eijeren-Kapeilen. 335

G.

Gamma-Vlinder. . 632
Gebrilde, KapeU , 644
Geellokkige Kaftenge Rups,

641.
Gehakkelde Pylftaart 402
Gekuifde Kapel. . 646
Gemarmerde (Europifehe)

Kapel. . . 292
GeMEENE of KLEINE Ka- ,

352
705
231

590
229
462
685
638

353
637
319
233
273
509
632
200

369
473
5<^9

PELLEN.
G.ESCHAARDE Kapdlen.
Geftrekte Kapellen.

Gezadelde Rups.
Glas«!fcapeK

Glaswiekjes. 459
Golvige, Spanrups Kapel.

Gouddropje. (EuropifcbeJ—--—— (Weflindisch)

Gouden i, Kapel.

Gouden Vlinder.

Goyaven-Kapel.
GraS'Kapellen.

Grasrups. (Haarlemer}

Griekfche Letter-Beeftje.-

Grieksghe Ridders*
't Groene Piffebedje.

Groentje der Weiden.
Grootkop-Rups.

H.

Haagdoorn - Geeltje* ,

Halm Rups.
Harft^Mot. . .'

Hartworm van de Kool.

679
658
73Ö
651
Htr-
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Hermelyn , Kapel. . 527
Honigraat;Mot. . 725
Hoogftaart-Rups. 652
Hooybeeftje. . '275
Houtkloover. (Rups gen.

de) . . 641
Hout-Rups en Kapel. 591
Huismotten. . 725
Huppelaar 274

I.

Indifche Dikkopjes. 376—
• PifTebedjes. . 371

• Spanrups-Kapel. 684
'tinkhoorntje. (Rups ge-

naamd) , 610

J.

Jaager. (Rups genaamd
de> . 520

CBruine) of Veel-
vraat. . 522

St. Jakobs Kapelletje. 622
St. Jans Kapelletje. , 464
Jasmyn-Rups. . 427
Javaanfche Konings-Man-

tel. . . 317
Juffertje. (Kapel genaamd) 615

K,

Kaapfch (Aartig) Kapelle-

tje. . 676
Kamecltje. . 589
Kapucyn. (Kapel gen.) 607
Kapucyntje. (Het) 678
Karflenge Rups (Geellok-

kige) . 641
Kat-Uiltje. (Het) 559
Keizer-Uil. , 493
Kledermotten. , 721
Kliffen-Mot. . 729

Klootdraager. (Rups ge-

naamd de) . • 640
Koe-Vinkje. . . 271
Koning en Koningin. 493
Konings Mantel. . 314
Konings Pagie. . 211
Koninginne - Pagie. 2o5
Koninginne Tabbaard. 313
Koninglyke Paauw-Oog. 501
Koolrups. . . 244.

Koornmotten. , 727
Koom Rups. . 658
Koperwiekje. . 631
Kortgatje, Kapel. 581
Krammetjes-Rupfen. 659
Kroonvogeltje. • 607

Lakenmot. . 721
Landmeeter-Kafellen. 659
Landmecters, R up fen. 659
Letter V Kapelletje. 66S
^..iguiler-Pylftaart.

'

417
Lindeu-Pylilaart. . 40S
Livrey- Zie RingRups.
Lospoot-RupsotdeHaas. 599

M.

Maagd. (Kapel genaamd
de) . - . 565

Meekrappe (Kapel van de)

MoTTEK of MoT^ Uiltjes.

.

710
Muziekviakklg Kapelletje. 378

Nagt Kapellen. . 474,
Nagt-Uil van Goedaart.- 627
Nacneus. (Rups genaamd) 548
Nimweegfche KapeU . 311

Ebb Nimf-
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Nimfkapellen. (Ge-
oogde) . 280

' ^Ongeoogde) 311
Nommer-Kapel. . 326
Non. (Kapel genaamd de) 568

O.

Oleander-Kapel. . 408
Oliphant-Onruft^ . 439
Ongeschikte Kapellen. 381
Ongetongde Spanrups-Ka-

pel. . 66s
Ongevleugelde- Kapel. 586
Onmft. (de zogenaamde) 457
Onruft-Kapellen. 391, 456
Oranje - Kapel. (Europifche)

257
(Weflindifche

260
P;

Paarlemoer. (Gevlamde of
Duitfche) . 342

{Nieuw Jorkfe)345

(Groote) 346
-^ — (Kleine) 349

(Bafterd) 351
(zonder Paarle-

moer) . 339
Paauw-Oog: Dag-Kapel. 280
^ Nagt-Kapel. 492

—_.. PyIfiaart 3 97
Page du Roi. . 211

Page de la Reine. . 206
P^getjes van Schildpad -Rup-

fen. . , 354
Pagies. (Ooftindifche) 193

(Weftindifche) 204
Papilion Mouche 460
Parnas-Kapellen. . 220
Pedel -Rups of Roedraa-

ger, . . 324
Penfen-Rupse. .. 346
Paulen-Worm. . 653

Pieterfelie Beeftje. . 2 ca
PissEBEDjES oPSthildpad-

Rupfen. . . 2S3
Pluim-Kapelletjes.

Popelierboomen-Rbps. 402
Poppen-Koekcn. . 556
Poppen. (Gedoomde) 443
Procesfionariflen. (Rupfen

gen.) . . 55J
Proeffler ( Rups ge-

naamdj . . 606
Proferpine. (Rups ge-

naamd) . . 62S
'Purperfchyn. (roode^ 365
Pylstaarten. . 391
Pyltjes-Uil. . . 640
Pynboom-Motten. . 735
Pynboom^Rüpfen. . 518

R..

Raamers. (Rupfen ge-
naamd) . . 6S9'

Regenboog-Kapel. . 308.
Ridders. (Griekfche^ 200:——— (TrojaanfGhe) 188'

Rietvink. 516.
Ring- of Ringel^Rups. 548
Roodgatje Kapel. . 619,
Roodhals-Kapel. . 624'

Roomvlak. (Kapel gen. de)565
Roozen-Motje. . 720
Roskam-Kapel. . 649
Rottig Hout (Brokje) Ka-^

pel. . . 15^6

Rouwkapel. ( Surinaam»
fche) . . 610

S.

Satyn-Kapel. - 576
Schildpad-Kapellen. , 319
Schildpad-Rupfen. . 355
S ch ildpad-ofTygcr-Uilen. 5 6r
Schillervogel. . * 310
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Slaa-Worm. ^ 652
Snuitkapelletje, ^ 707
Spaanfche Vlag. (Kapel

genaamd de) ^ 566
Spannemeeters. . 659
Spanrups-Kapellen. 659
Sphinxen. • . 392
Sjpiegeldraagertje.

(Duitfch) . 469
Spiegeldraager. (Groote) 484—

• (Kleine) 486
(Nieuw

Jorkfe) . . 488
i (Kaapfe") 490
« • (Geflaarte)49i

Spyker-Oog Kapel. . 507
Stam-Mot. . . 737
Stokjes Spanriipfen. . 663
Surinaamfche Pagie. . 204

groote Pyl-

ftaart. . 432
Swecdicbe Kapel. . 220
Syringen-Spanrups. . 663

Tapytmot, . 721

Teelmot. . . 73o

Trojaansche Ridders. 188

Tuinbeeftje. Een Kram-
metje. . . 689

Tweeflagt-Uih (Zogenaam.'

de)

Tweeftaart-Rups,

Tyger-Kapel.

572
525
601

U.

Uilen of Uiltjes. 474

V.

Varkentje,

Varkentjes-Kapellen,
444

. S76

Veelvraat ofBruineJaager.522
Veer- Uiltjes.

Veld-Kapellen.

Veldmotten.
Veld-Ruplen. (Ruige)

Venkel-Rups. ,

Verdord Blad. (Groot)
(Klein)

74Ö

718
341
207
508

624
515

Vierkant-Vlak, Kapel.

Virchftaart-Rups.

VUertakje, (Rups gen. hot)66'i

Vogeldrekjen. (Mot ge-
naamd) . .720

Vreesagtige Rups. . 6'38-

Vuurkapellecje. « 372.

W.

Wapendraager. . 611
Water-Rupfen. . 38 , 690
Weerfchyn. (Ghineefche) 26e

(Duitfche)

Weeskind. (Roode) .

CPurper of Kar-

mynroode)
(Gqq]q)
(Blaauwe)

3oS^

625

Wilgen-Hout-Rups.
Winde-Pylftaart.

Winter-K.rammetje.

Witje. (Chineefch) *

(Düit/ch) .,—
• (gemeen)
^ (klein)

—« (groen geaderd]
, (bruin getipt)

Wolfsmelk-Kapel.
Wolfsmelk-Ringrups.
Wolgatje.(KapelgenaaiïirdJ524:

Wormfteekmot. . 734i

Wyngaard-Onruft. 43^
Wyngaard-Rups, * 440

62S
627
629
59^
41a
692,

242
237
24^
246'

247
24S
44S
550

' Bbb^ 2,
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Zand-Oogen. (Surinaam-

fche

;

Zand Oogje. (Bruin)

/Geel) .

_.^— (^Oranjekleu-

rig)

(Klein)

ZeegraS'beeftje.

Zeepaardje. Rupsgen.het)(562
Zeiflenwiek-Kapel. . .660
Ziczac-Kapel. . ' 571^
Ziczac-Rups, . 589

303 Zilverbandje. (Paarle-

298 moer) . 351

299 Zilverdropje. (Weftin-
difch) . . 353

300 Zilvervlakje. . 638
301 Zwartje. . . 367
472 Zydeworm. 529
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BOEKBINDER.
De Plaacen moeten dus ingevoegd worden,

tegenover Bladz.Plaat LXXXIV.
. . LXXXV.
, LXXXVI.

LXXXVIL
IXXXVIII
IXXXIX.

. XC.
XCL
XCII.
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55
119
191
223
283

391
4«3
547
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