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Waar in

De Oorfpronk , Spys.en Gcftaltverwiflèling : als ook

de Tyd , Plaats en Eigenfchappcn der Rupfen ,

Wormen , Kapellen , Uiltjes , Vliegen , en

andere diergelyke bloedelooze Bcesjes

vertoond wordj

i en dienfl van alle Liefhebbers der Infe&en, Kruiden, Bloemen

en Gewadèn : ook Schilders , Borduurders &c.

Naauwkeurig onderzogt , na 't leven gefchildert , in Print gebragt, «u

in 't kort befchrevcn

Door

MARIA SIBILLA MF.UIAN.

 

t' AMSTERDAM,

Gedrukt vtor den Auteur-

Woont in de Kerkftraat , tuflchen de Leidfche- en nieuwe

Spiegel Itr.iac over de Parflery de Swaan , alwaar dezelve

Gedrukt , als ook afgezet te bekomen Zyn.

Als mede

By GEKARD VALK, op den Dam in de wakkere Hond.
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B E M IN D E

L E E Z E R

Dit Boekje , handelende van 59 obfervatien

der Infe&en , heb ik op verzoek veeier

voornaame Liefhebbers eertyds in Nurenberg

uitgegeven , maar dewyl de Hoogduirfche

Spraak in deze Landen niet gebruikelyk is , zo

ben ik wederom te raade geworden om veele

Liefhebbers der bloedelooze Beesjes te conten-

teeren, het zelve hier mede in de Nederduit-

fche Taal aan den dag te geeven , met byvoe

ging van nog i 5 obfervatien met der zelver

befchryvingen > indien ik maar flegts dit geluk

mag hebben dat deze myne geringe arbeit by

eenige mogt aangenaam zyn , zal zulks my

verder aanprikkelen om boven deze Beesjes

die ik in Duitfchland heb gevonden, diegee-

ne, die ik in Vriefland en Holland in groot

getal verzamelt heb } ook in 't ligt te geven.

Vaar wel.

A i



 

VOORREDEN.

Ewyl in myn jeugt myn meefte oefFeniug

was het fchilderen van Kruiden , Bloemen

en Vrugten, zo heb ik altydgetragt dezelve

met alderlei Beesjes te verderen, die ik dan

tot dien einde met veel moeite opzogt $ by deze be

handeling wierd ik gewaar dat alle Wormen en Rup-

fen de transformatie 3 of verandering onderworpen

zyn , zo wel als de Zydeworm , 't welk myn iever

aanzette om in deze fpeculatie wat dieper te gaan ,

waarin ik nu al 39 Jaaren volhard , en zeer veel

wonderbare veranderingen gevonden heb. Hier me

de was ik niet vernoegt dat ik zulke ongemeene voor

vallen alleen wifte, maar was genegen omdezelve ook

aan andere Liefhebbers mede te deelen , dit baarde by

veele groote verwondering , in aanzien van hun begia

voedzel en verandering ., en boven al het beftier des

Scheppers die zulk een wonderbaarlyk weezen en

fchoonheit in zulke geringe Diertjes gelegt heeft .,

dat geen Schilder met Penceel en Verven dezelve be

reiken kan, voornamelyk die ik in Amerika gevonden

heb , waar door myn begeerte in 't obferveeren hoe

langer hoe meer gewakkert word. Wanneer de Wormt-

jes uit haar eiertjes voortkomen dan zyn ze zo klein

dat men ze naauwlyks kan zienj maar als zy haarregt

voedzel hebben dan hebben zommige eenige weeken,

andere wederom wel twee maanden tot haar volko

men wasdom van noden ; zommige hebben onder ag-

ter hét hooft drie klaauwen , en in het midden onder

't lyf aan elke zyde vier pooten , en aan hetagtt-rfle lit

nog twee pooten , andere hebben onder ageer het

hooft drie klaauwen , en aan het middel geen , dog

het a^rerfte lit nog twee pooten , als deze voort

gaan



VOORREDEN,

gaan dan brengenze de agterfte voeten by devoorfte,

zo dat het lyf met een bogt om hoog ftaat , en fpoc-

den aldus haaren gang. De Maaden hebben geen

voeten daarom ze ook maar met haar lyf voortfchui-

ven , deze heb ik wel gevonden in verrotte Rupfen ,

ook in haare of andere vuiligheit, 't welk fchynt haar

yoedzel te zyn , dewyl de Vliegen haare eieren daar

in leggen. De Maaden veranderen in kleine bruine

Tonnetjes, daar dan na tien of twaalf dagen Vliegen-

uitkomen. Zommige Rupfen fpinnen mede gelykdc

Zydeworm j andere veranderen zonder fpinnen in

Poppen , deze twee zoorten brengen na veertien of

twintig dagen Uiltjes voort die maar des nagts vlie

gen. Men vind ze ook die zig in een Pop verande

rende alleen met een draat vaft maken en zo met het

hooft na onderen hangen , een gebakert kindeken ge-

lykende , waar van eenige als verguld fchynen, zom-

mige blyven ook wel den geheelen Winter in haar

Pop , en in 't Voorjaar komt daar een Kapelle uit,

die des daags zeer rat zyn in 't vliegen. Alle zoor

ten van Rupfen eer ze veranderen vervellen ze twee

of drie maal, zommige krygen na 't vervellen eenan

dere koleur en gedaante zig zelf niet meer gelyken-

de. Ik heb veeltyts Vliegen uit een Pop van een

Rups bekomen , de reden hier van meene ik deze

te zyn , terwyl ik wel bevonden heb dat doe de Rups

zig vaft gehegt had, zo als ze wilde in een Pop veran

deren, dat daar een Vlieg op kwam en veel uuren

daar op bleef uiteen, uit de welke Pop na verloop

van veertien dagen meer als vyftig kleine Vliegjes te

voorfchyn kwamen, welkers vleugeltjes in malkander

gerimpelt waren die ze met haar voeten wat te regt

ichiktcn en daar van vlogen : wanneer de Uiltjes en

A 3 Kapel-



VOORREDEN.

Kapellen eerft uitkomen dan zyn haare vleugels heel

klem, gelyk op Fol. 26 te zien is, do£ zegroeijen

zo fchielyk dat ze binnen een uur voFwaflen zyn,

de Kapellen hebben geen mond meer gelyk doe ze

Rupfen waren ., maar twee lange dunne fnuiten

tuflchen haare oo^en .die ze by malkander gevoegt

in de Bloemen fteeken, en alzo haar voedzel naa

zig zuigen , blyvende in deze gedaante tot dat ze

haare eiertjes gclegt hebben en dan fterven.
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I.

Moerbeflèn. Morm cmn fruflie.

j Et Tytelblad verbeeld een Looverkrans van Moer-

M bcflènranken met Bladeren - Blocizel en Vrugten , wel.

tkers bladeren het regte voedzel is der Zydewormen.

i Deze Wormen komen voort uit eiertjes die by de

Liefhebbers den geheelen Winter over zorgvuldig bewaart wor

den , ze worden in 't voorjaar door de warmte der Zon uitge-

broeit , als dan geeft men hun de Moerbeflênbladeren tot haar

fpys, wel zorg dragende dat de bladeren geen vogtigheit op zig

hebben, want dit is hun doodelyk. Wanneer deze Wormtjes

ontrent agt of tien dagen out zyn , dan word haar koleur uit den

donker graauwen 't welk een voortceken is datze in korten tyd

vervellen zullen , dit gebeurt tot drie of vier maalen : haar ko

lcur is byna geheel wit, maar als zy tot haar volkomen wasdom

gekomen zyn , als dan worden zy klaar en eenigzins doorzigtig

of tranfporant , geduurig heen en weer waggelende met haar

hooft, en beginnen uit haar mond de zyde te fpinnen, de lief

hebbers dan deeze voorteekenen ziende zetten ze ordinair in een

peperhuisje , daar in fpinnen zy zig zelf in een Ovaal van vorm

als een ei, als dit gefpin wit is 10 zyn des Wormspootjes ook

wit geweell , zo ook als 't geel bevonden wort zyn de voeten

ook geel geweeft, dit volbragt zynde dan veranderd de Worm

in een Popje , in deze geflalte blyft hy een en twir.tig dangen ,

dan komt daar een witagtig Uiltjen uit 't welk dit vel doorknaagt

e# van zig ftroopt , laatendc eenig bruin vogt vnn zig , iy bcflaan

uit tweederlei zexe , het IVlanneke is durdcr \an Ijf als het

Wyfje, gepaart hebbende, leggen zy haar eiertjes vafr- op een

papier daar zy tot dien einde op gezet zyn , aldus leven zy re

gen of tien dagen zonder eeten of drinken en derven. De eier

tjes zyn eert! geel van koleur , in groctc gclyU de gicrft , in

weinig tyd worden zy graauw en wrrdcn uan bewaard tot in 't

voorjaar gelyk boven gezegt is.

II. Piirperc
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Purpere Tulp. Tulipa purpirea.

DEze Tulp, ook wel genaamt Marbre Jafpis, is het voed-

zel van de daar op zittende Rups tot in 't laatft van May,

alsdan veranderd ?.y in een bruine Pop , na verloop van vyftieu

dagen komt daar een Uiltjen uit , zynde de bovenfte vleugels

roodagtig , en de onderfte met het lyf graauw.

Onder aan de fleel zit een Worm de welke de kleine dier-

kens die men Luizen noemt tot haar fpys gebruikt , in 't laatft

van May veranderd deze in een blaas , na veertien dagen komt

daar een Vlieg uit zynde geel en.fwart geftreept , en de oogca

root.

I I 1.

Blaauwe Seringa. Sambucus Carulea.•o"

Dlergelyke groene Rupfen , gelyk onder op een blad zit,

heb ik op deze Boom gevonden en met die bladeren ge

voed, tot den n May doe maakte zy een wit gefpin en veran

derde in een bruine Pop , in 't lantit van May kwam daar een

ligt bruin Uiltje uit gelyk boven op de Blom verheelt is.

Deze op de Blom zittende groene Rups veranderde den 2

May in een bruine Pop , en den 27 Oftober kwam daar een

bruin en wit gefpikkeld Uiltjen uit , gelyk boven op de Blom

verbeeld is.

I V.

Krieken Bloeizel. Cerafm n'tgra dulcis Florens.

DEze zoort van Wormen by de LandluiderrgenaamtKoorn-

worm , om dat hy de wortelen van het Koorn afeet , hec

Ivf is witagtig en nankt gelyk de Kaas-Maaden , het hooft is

Uokergeei , ik heb dezelve in Oclober in de Aarde gevonden

nog



(9)

nog klcin zynde en bewaart tot het ander Jaar , in April doe

was hy zo groot gelyk hier onder verheelt is , zyn verandering

brengt een Tor voort die men Moolenaars noemt , zyn geftal-

te is boven op een blad vertoont, zy eeten dejongc fpruitender

Vrugtboomen daarom heb ik ze op deze Boom gcplaatir-.

V.

Hyacinth. Hjacinthus Oriëntalis.

DEze ruige fwarte Rups , gelyk onder verbeeld is , eet

veelderlei Bloemen en Kruiden , zy zyn zeer vaardig in 't

loopen , als men ze aanraakt dan rollen zy zig in malkander

gelyk een klootje en blyven een tyd lang zo leggen , haar vol-

koomen wasdom hebbende maaken ze een gefpin , en verande

ren in een fvvartè Pop, na veertien dagen komt daar een Uiltjen

uit gelyk op de Blom zit ; haar bovenlte vleugels zyn bruin en

wit , en de onderüe bleekroot en fwartgeplekt , zy leggen

gniauwgroene eiertjes.

Ik heb zulk een klein Rupsje gehad , gelyk op een Blomtje

zit , die maakte zig va(l aan een hout , en wicit hart en kort,

gelyk boven de groote Rups te zien is , na tien dagen kwam

daar een fwarte Vlieg uit , daar komen ook wel Vliegen uit die

haar agterlyf geel is, gelyk hier mede twee der zelver veibeelt

zyn.

V I.

Boterbloemen. Ranmculus dulcis.

ZUlke zoort van Rtipfen heb ik op deze Bloemen gevon

den en daar mede den geheelen Maant April gevoct , zy

zyn boven op de rug Orajenkoleur , en van onderen ligt geel ,

vorders zyn ze fwart en een weinig hairig , als men ze aanraakt

dan rollen zy zig in malkander en blyven zeer lang leggen , in

May maaken ze een gefpin en veranderen in een bruine Pop ,

gelyk aan een blad hangende , verbecit is , na veertien dagen

komt daar een fchoon Uiltjen uit welkers hooft , lyf , en

B bovcnfte



bovenfte vleugels fwavel geel, en fwart geplekt, endeonderfte

vleugels fwart , en root gevlakt zyn : deze Uiltjes zitten over

dag ftil by malkander , des avonts beginnen zy te vliegen , des

morgens zoeken zy weer een donkere plaats om te ruften , na

eenige dagen leggen ze geele eiertjes en fterven.

V l I,

Pruitnenbloeizel. Pruntuflorens.

DEze groene Rupfen met fwarte flippen en een fwart hooft,-

heb ik in 't begin van May op deze Boom gevonden , als

men ze aanraakt dan laaten zy zig aan een draatje uit haar mout

nederzakken , waar aan zy zig ook weer na boven weten te

begeven , zy zitten de mceüe tyd in een blad dat ze toegerolt

hebLen , wanneer ze daar uit gaan en haar genoegen gegeten

hebben , dan lopen zy met groote fpoet weer in haar blad

waar in zy ook een geipin maken, en in een Popje veranderen ,

ik heb bevonden dat daar Uiltjes uit kwamen , welker voorlyt'

ligt bruin , en het agterfte gedeelte en bovenlte vleugels wit

zyn.

Onder leit een ligt geele Maade die ik in de drek der Wor

men gevonden heb, welke in drie dagen veranderde in een bruin

Tonnetje, na veertien dagen kwam daar zulk een Vlieg uit, als

onder vertoont wort.

Aan het bovenfte van een groen blad vertoont zig een groen

Rupsje,- als men ze ftoort dan laat ze zig aan een draatje neer,

en begeeft zig daar aan ook weer na boven, ik heb ze met de

ze bladeren gevoet tot den iz Juni , doe veranderde ze in een

geele Pop , den 26 Juli kwam daar zulk een fwarte Vlieg uit, .

gelyk mede op een blad verbeelt wort.

VIII. Paar-
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VIII.

Paardebloemen. Taraxacun.

OP deze wilde Bloem vint men in April een Rups , bruin

van lyf , ze heeft aan 't hooft gelyk twee hoorntjes van

fwart hair , en op de rug nog vyf diergelyke overentftaande

bosjes, en is vorders over 't lyfmet geel hair bezet, zy maken

in 't begin van May van haar eigen hair een Ovaal gefpin,

en veranderen in een bruine Pop met geel hair bezet , gelyk

onder vertoont wort , in 't laatft van May kwam daar een

graauw Uiltjen uit gelyk boven op een blad verheelt is.

I X.

'Dubbeld Moerellebloeizel. Cerafa acida , rubra^fiafensfleno.

DEze Rups vint men op alderlei Vrugtboomen , dogbezon-

der op de Karde en Moerelleboomen, wanneer ze veran

deren willen dan fpinnen ze een Ovaal, 't welk als zilver glan

zig is, en wat boidig gelyk Parkement , daar in verwiflêlen ze

haar gedaante in een bruine Pop, gelyk op twee verfcheide bla

deren verheelt is, na veertien dagen komt daar zulk een graauw-

koleurig Uiltjen uit , gelyk boven op dit takje vliegende ver

toont wort.

X.

Kruisbeflènbloeizel. Flos Grojjulari*, fativtt fpitiofa,

IN de Maant April vint inen op dit Boomtje een zoort van

Rupfen, bruin van lyf, fwart geftreepc, met witte plekjes,

ze zyn zeer traag in 't gaan , in de Maant Juni fpinnen ze zig

in een donker geel Ovaal en veranderen in een Bruine Pop , in

Juli komt daar een donker geel Uiltjen uit , wiens boven (Ie

vleugels ieder een wit vlakje heeft gclyk in de figuur verbeek

Bz XI. Karflcn-
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Karflênbloeizel. Cerafia auftera, forens.

DIergelyke ligtbruine Rupfen heb ik veeltyds op deze Bo

men gevonden, zy krullen de bladeren in malkander daar

2e zig in verbergen , ze zyn zeer rat , en lopen zo wel agter als

voorwaarts, als men ze aanraakt dan laten ze zigmet eendraatje

uit haar iaont nederwaarts, ik heb ze gevoet tot den 6 May ,

doe maakten ze een wit gefpin en veranderden in bruine

Popjes , den ïj Oftoter kwamen daar zulke ligtbruine Ka

pelletjes uit, gelyk ter zyden verbeelt is.

Zulke geelagtige Rupfen heb ik veel gevonden aan de Karflê-

bomen , ze rollen de groene bladeren in malkander , en zyn

zeer rat , ze lopen zo wel agter uit als voorwaarts , aange

raakt zynde laten ze zig aan een draat nederwaarts , waar

aan ze zig ook weer na boven weten te voegen, ik heb ze

gevoet tot den 6 May, doe maakten ze een wit gefpin, den

17 Oftober kwamen daar zulke ligtbruine Uiltjes uit , gelyk

boven op een groen blad verbeelt is.

X I I.

Geele Violier. Viola lutea.

OP deze Muurbloem vint men zulke dunne groene Rupfen,

ze zyn na proportie langer als andere Rupfen , ze hebben

onder 't lyf geen voeten , wanneer ze voortgaan dan brengen

ze het agter lyf by het voorlle , maaken alzo een hooge bogt,

en fpoeden zo haar weg , ik heb bevonden dat ze zig in Juni

op een blad valt fpinnen en veranderen in een bruine Pop , in

Juli komt daar een fchoon bruin Kapelletje uit, gelyk hier naait

de Bloem verbeelt is.

Op die geele Bloem legt een wit Wormtje , 't welk ik in

een Raap heb gevonden , dit veranderde in eerr Tonnetje , na

tien dagen kwam daar een kleine Vlieg uit gelyk boven op de

Bloem verbeelt is.

XIII. Pruimen
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XIII.

Pruimen van Damaft. Flat Prmt Dona/cai*.

ZUlk een fchoone groene Rups met fwartc ftreepen engee-

•le koraaltjes , heb ik met deze bladeren gevoet tot in %

laat il c van Juni, als wanneer ze zig in een Ovaal , blinkende

a Is zilver, en bordig als Parkement heeft ingefponnen, en veran

derde in een bruine Pop , in 't begin van Auguftus kwam

daar zulk een fchoon Uiltjen uit , welkers ondertte vleugels

geel, bruin geltreept, en fchoon gevlakt zyn.

Aan het onderite groene blad hangt een Beesje met een brui

ne harde fchors omvat , dit gaat langzaam met zyn huisje voort

gelyk de Hakken , ik heb 'het gevoet met deze bladeren tot den

zo Juni, doe bleef het ftil leggen , den 1 1 Juli kwam een zulk

wit Uiltjen daaruit gelyk boven het bruine Rupsje verbeelt isj

het ander Bcesjen daar tegeu over is ook van dien aart.

X I V.

Roode Aalbeflèbloeizel. öroffitlaria-hortens , non Jfinofa , forens.

MEn vint een zoort van Rupfen op deze Boomtjes , wef-

kers voorlyf uit den geelen - en het agterlyf boven wit

en onder geql is , ik heb ze gevoet tot dat ze veranderden

in een Pop, gelykende wel een gebakert kint, als met gout

en zilver verziert , in 't laatft van Juni kwam daar een Kapelle

uit, welkers bovenzyde hooggeel en bruin gevlakt, en van on

deren bruin met fwarte plekken verziert was--

B 3 XV. Boter
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X V.

Boterbloemen. Ranunculm prattn/ït.

ZUlke bonte Rupfen heb ik met deze groente gevoet tot in

de Maand Juni, do£ veranderde ze in een fwarte Pop,

waar uit een fchoone Kapelle kwam» welkers bovenfte vleugels

ligtgeel met fwarte ftippels, en de onderftcvkugels Oranjenko-

leur en met fwarte flreepjes verzien waren.

X V L

Kervel. CenfoItHm.

Dit Kruit is het voedzel van een groene witte geftreepte

gladde Rups, ik heb ze gevoet tot in 'c laatite van May,

doe maakte ze een dun gefpin , en veranderde in een Kaftanje-

bruinePop, na veertiea dagen kwam daar een bruin Uiltjen uit,

gelyk in de figuur verbeeh is.

XVII.

Wonderbare Rupfen. Vermv miraculo/t.

DEze twee groote , dog malkander in gedaante en kolcur

verfchillende Ruplên , heb ik in 't Gras gevonden , het

welk haar voedzel is j zy veranderen op de ordinaire manier,

zig zelf infpinnende verwiflèlen ze baare gertalte in eengraauwe

Pop, waar na uit elk een groote donker OranjeVoleurde Uil

te voorlchyn kwam, die malkander byna in alles gelyk

ren.

XVIII. Appel-
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XVIII.

Appelbloeizel. Malus mellea forens,

Dit flag van Rupfen is alle Vrugtbomen zeer fchadelyk,

dog voornamelyk de Appelboom , ze verfpreiden zig des

daags over den geheelen Boom , en des nagts komen ze alle

by malkander in een bondel of het fpinneweb was , deze Rups

is uit den bruine , heeft op elk lit op haar rug gelyk blaauwe

en roode koraalen, wanneer ze een dun gefpin om zig gemaakt

hebben dan veranderen ze in een bruine Pop, waar uit na veer

tien dagen een witte bruin geflreepte Uil voortkomt , wanneer

die haar eiertjes geleit hebben dan dekken ze dezelve met een

geelagtige dons , dat men de eiertjes niet zien kan , waar door

ze des Winters voor de koude wel befchermt zyn.

Nog heb ik op de Appelbomen een klein geelagtig Rupsje

gevonden , welk in 't laatlt van May een gefpin om zig maakte

daar in ze overwinterde , en in 't voorjaar kwam daar een klei

ne Vlieg uit , gelyk boven vertoont wort op de groene blade

ren.

X I X.

Roode Roozen. Rofa incarnata.

B Oven op de Roozeknop zit een kleine groene Rups , die

niet alleen de groene bladeren op eetcn, maar ze hollen ook

de knoppen van binnen uit, zo dat ze de Roozen haar volkomen

wasdom beletten , zy veranderen in 't laat ft van May in een

Okerverve Fop, in Juni komen daar zulke Kapelletjes uit, ge

lyk op de Roos verheelt is.

Onder aan de fteel van de Roes kruipt een kleine bruine

Rups , die mede de knoppen uit eet gelyk de andere , ze

veranderen in May , in juni komen daar zulke Kapelletjes

uit gelyk ter zyden een vliegende verbeelt is, welkers bovenile

vleugels Okervervig en de onderlte graauw zyn.

Van onderen cp een groen blad zit een groene Rups , wel

kers
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kers aait 'K altyt onder de bladen ruglings te gaan eeten, ik heb

ze gevoel tot den 10 Juni , wanneer ze een dun wit gefpin

maakte en in een houtvervige Pop veranderde, den z6 dito

kwam daar een bruin Uiltjen uit , gelyk op de afgevallen

Roos verbeelt is.

X X.

Hagedoornbloeizel. Oxyacanthaflorens.

DEze bontgekoleurde Rupfen vint men veel op de Hagc-

doorn , dog ze zyn ook niet vies van de bladeren der

Vrugtbomen , na dat ik ze eenige tyd gevoet had maakte

2e een graauw gefpin , en veranderde in een bruine Pop,

die zo levendig was, dat als men ze aanraakte, ze zig rontom

rolde , na twaalf dagen kwam daar een wit Uiltjen uit , 't lei

geele eiertjes en ftierf.

Deze vuile Wormen vint men in ftinkende geuten - ze veran

deren in Tonnetjes met ftarten , daarom ook wel genaamt

Muisjes , ik heb bevonden dat daar na zeventien dagen een tra

ge geelagüge Vheg uit komt,

XX J.

Queebloeizel. Cetoxeafos.

ZUlke groote Rupfen heb ik op deze Boomen gevonden ,

ze zyn Okergeel en fwart gertreept met witte Hippelen,

de kop en ftart is Oranjekoleur , wanneer men ze aanraakt zo

maaken ze met de kop een groote beweeging , ik heb ze met

deze bladeren gevoet , tot dat ze een geelagtig bordig gefpin

maakte, en' veranderde in een Pop, na drie weeken kwam daar

een groote Okervervige Uil uit die den geheelen dag ftil zat,

als men ze aanraakte dan vloog ze heel onbczuifl overal tegen

aan , dezelve kit geele eieren.

XXII. Roos.
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XXI L

Roe;. Rofa multiplex^ media.

ONder op het fteeltje van de Roozenknop zit een klein geel

Rupsje , dit veranderde in Juli in een groen en root Pop-

je, na veertien dagen kwam daar zulk een aardig graauw Bees«

je uit, gelyk ligt Okerkoleur, en wit geftreept zynde.

Diergelyk een Rups Icide zig neer of ze dood was, na eeni-

ge dagen kroopen daar vyf Maaden uit die in witte Tonnetjes

veranderden , welke Tonnetjes de voorfchreve Rups aan mal-

Jcander fpon en ftierf , na veertien dagen kwam uit elk Ton

netje een klein Vliegje.

XXIII.

Krieken. Ceraffts major , ƒ/•«#« fub dulci.

DEze fchoone Rups heeft dwars over den rug gelyk fwarte

banden met Paarlen geborduurd , ik heb ze met deze bla

deren gevoet , eens by gebrek van fpys aten ze malkander op ,

ze {ponnen in Juli een Ovaal blinkende als zilver , en verander

den in Popjes , in Augufti kwamen daar fchoone Uiltjes uit ,

zynde fwart , wit , graauw , oranje- en roozeroot geko-

leurt.

Op de Kriek vertoont zig een (choon Zeegroen Rupsje

heel gaauw in 't lopen , dit veranderde in 't begin van Au

gufti in een bruin Popje , in 't laatft van deze Maani kwam

daar zulk een Kapelleke uit , gelyk in de figuur verheelt

is.

XXIV. Groote
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XXI V.

Groote Roos. Rofa maxim* , tmdtiplex.

Dit zoort van kleine Rupfcn zyn groen met fwartehoofje»,

eeten van binnen de i l celen en knopjes uit, op dezelve wy-

ze gelyk aan het onderfte knopje te zien is, als men ze aanraakt

dan laten ze zig aan een draat neer , en aan de zelfde draat

werken ze zig ook weer na boven , in 't laatft van May veran

deren ze in bruine Popjes , na veertien dagen komen daar zul.

ke als goutblinkende Kapelletjes uit die zeer vaardig zyn in 't

vliegen , en geftoort zynde zig heel aardig onder de bladeren

weten te verbergen.

xxv. :

Groote Kruisbeflen. Frnüusgrofl»laria)ffinopt.

AAn een blad vertoont zig een groene Rups die byna over-

cnt ftaat , als men ze aanraakt dan flingeren ze met het

bovenlyf heen en weer , ze houden zig met de agterfte pooten

zo vaft dat men ze naauwlyks zonder te befchadigen los kan trek-

ken , ik heb ze gevoet tot in 't laatft van May , doe veranderde

ze in bruine Poppen , na veertien dagen kwamen daar witte,.

bruine , geplekte Kapellen uit , gelyk onder op de figuur

verheelt wort.

Op een Bes zit een Rupsje , 't welk in 't midden groen , en

het voor en agterlyf geel en fwart geitippelt is , ze zyn deze

vrugt zeer fchadelyk , zy vervellen rot vci fcheidemalen , en

worden elke reis fchoonder, in 't laatft van May vtrandcrenzc

in Popjes , na drie weken komen daar geele Vliegen uit 3 f»e-

Jyk mede op deze zyde vcrbec't wort.

XXV/. Groote
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XXVI.

Groore Brandenetelen. Ürtica urem , majir.

DEze groente is het voedzel van een zoort fwarte Rupfen ,

ik heb daar van eenige in een doos bewaart , die zig den

14 Juni alle boven aan het dtkzel vaft gemaakt hadden en veran

dert waren in bleekgeele Poppen, myne nieuwsgierigheit dreef

my om een daar van te openen, die ik aldus bevont, gelyk on

der aan een blad afhangende verbeek is , den z8 dito kwamen

daar Kapellen uit welkers buitenfte zyde bruin , en de birinenfte

donker oranje , met fwart en purper zeer fchoon gekoleurt

is.

Uit een derzelver Popjes . die wel de groot fte was, kwam

een fwarte ftinkende Vlieg uit , gelyk boven de Pop op een

blad zittende verheelt is.

Ik heb ook in den drek van deze Ruplën , Maaden ge

vonden, die veranderden in fwarte Tonnetjes, na twaalf da

gen kwamen daar zulke Vliegen uit gelyk onder vertoont

wort.

XXVII.

Roode Willige. Salix , afaio folie.

OP het lange afhangende blad vertoont zig een Beesje

zynde geel inet fwarte lïipjes, den 14 Juni maakte het

zig aan een blad valt en veranderde in een Popje , na vyf-

tien dagen kwam daar zulk een Tor tut gelyk boven op ecu

blad zit , die haar zaat weer op deze bladeren leggen , waar

uit dan gevolgelyk weer jonge Becsjcs uitkomen.

Op het onderde blad vertoont zig een bruin Rupsje , ik

heb ze met deze bladeren gevoet , den 6 Juni maakte ze

een gefpin, en bleef daar in tot des anderen Jaars in May, doe

kwam daar zulk een Vliegje uit gelyk onder verbeelt is.

C z XXVIII. Ge-
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Gevlamde Roos. /?*/*

DEze op de Roos Tircrndr Kaflasjdmamc Rups fcrajpt op

haar buik om dat ze maar foor jfejpooccm bedt, uk lam

ze met deze Reezen gewed lot m 't Haaïil va® JQQB , doe wssnt

ze zig in een Roozcdbüad en «raacufcirde in een tamme Pop,

geljk op de Roos te zien is , na ycejiiea dagen Ikw-jaun daar

een fwart en wit gevlakt Kapelletje uh, mede op de Roos rit

tende verheelt.

Aan de fteel zit een groen Rupsje, die heb ik ook metRoo-

zenbladeren gevoed , in 't begin van Juli veranderde het in een

Popje , na veertien dagen kwam daar een Okergeel Kapelletjen

uit , gelyk onder vertoont wort.

Diergelyk een Rups leide zig neer of ze doot was , uit

welke een witte Maade kroop, die na een korten tyd veran

derde in een Tonnetje , na veertien dagen kwam daar zulk een

Vlieg uit gelyk op het middellte blad verheelt flaat.

XXIX.

Witte Aalbeflên. Groffitlaria horienJSs.

E En fchoone wit en fwartgevlakte Rups geneert zig op deze

Boompjes , wanneer deze Rups voort wil dan zet ze haar

agterlyf by het voorfte , maakt met haar lyf een hooge bogt,

en gaat zo haar gang , ik heb ze met dit groen gevoed tot den

1 3 Juli , doe veranderde ze in een ligt bruine Pop , in 't laatft

van deze Maant kwam daar een fchoon wit , geel en fwartge-

vlakt Kapelletje uit , 't welk zeer rat in 't vliegen was.

XXX. Palm
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DEzc fcboowc Rops heb ik met deze bladleresB gewoed, Jen

8 Jum veranderde ze in een fwaite Pop met witte pkkiea

ca met WK fcair bezet , m yficnieo dagen kwam daar aa: een

wie UOrjjen 20 Ranzig afo Paedemoer , ca kidc ügtgroeoc

datje*.

De ooderfte witte Worm fafe ïk m de Aa-<Je gevonden , en

in een doos met Aarde bewaart, en met verfcheide wortels ge

voed tot in de May grooter geworden zynde , doe wiei t hy op

de rug bruin gevlakt , ten laatften veranderde hy in een Oor

worm.

x x x r.

Kleine Kruisbeflèn. Grojptlaria alba vulgarit.

Dit zoort van Rupfen geneert zig op alderlei Vrugtbomen,

dog voornamelyk op de Kruisbeflèn , het lyf is graauw ,

langs de rug loopt een fwarte ftreep, ze zyn heel ruig van hair,

het hooft is geel , agter het hooft hebben ze aan elke zyde vyf

blaauwe, en langs het lyf roode koraaltjes, zy veranderen in

Augufti in ligtbruine Popjes , die als men ze aanraakt zig om-

wentelen, in September komen daar zulke Uilen uit, die

geel, en fwart geftreept zyn.

XXXII. Gemeen
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Gemeen Grai. Gramtn frotenfi

DEze graauwe Rups heb ik met Gras gevoed tot in Juli,

doe maakte ze een graauw gefpin en veranderd^ in een

graauwe Pop , in Augulli kwam daar eeu donker Oranjeko-

leurde Uil uit , die groene eiertjes leide.

XXXIII-

Slee Pruimen. jlcacii Germenia.

DEze Rupfcn zyn blaauw , geel en wit geftreept , ze be

minnen het vogt zeer , des avonds voegen ze zig alle by

malkander in een gelpin , gelyk een fpinneweb , ik heb ze met

deze bladeren gevoed tot den loJuli, zy fponnen elk een Ovaal

•gelyk de Zydewormen, en ze veranderde in fwarte Poppen, in

't laatft van Juli kwamen djar ligtbruine Uiltjes uit , ze leggen

haar eiertjes rontom de takjes, als een ring, daarom zyn ze Le-

fwaarlyk om uit te roeijen.

Ik neb in haar drek Maaden gevonden , die veranderde in

Tonnetjes , na veertien dagen kwamen daar zulke VHege uit

gelyk boven verbeelt is.

De onder aan de fteel zittende geelagtige Rups , wns zeer

<gaauw in 't lopen , ze maken hnar wooning in een groen blad

tot malkander gerolt , ze geneerde zig met deze bladeren tot

't laatft van May , doe veranderde ze in ccn bruine Pop , na

veertien dagen kwam daar een ligtbruin Uihjcn uit.

XXX l V. Hontftvaf.
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D

Hontftiaf. Hedera terreflris , flurens.

i.

It Kruit is het voedzel van deze groene RUPS, als men ze

aanraakt dan rollen ze zig in malkander en olyven in deze

geftalte een lange tyd leggen , ze veranderen in 't laat lic van

Juli , in Augufti komen daar Uiltjes uit, welker vleugels hout-

vervig, en de boventte met groene ftreepen geziert zjm.

XXXV.

Irias. Irit horievjts ) latifolia.

OP deze harde groene bladeren vond ik zulke groene Rup-

fen , waar mede ik ze ook een tyd lang gevoed heb , ik

had ze eens verzuimt om eeten te geven , doe aaten ze malkan

der op , dog haare gewoonlyke fpyze weer krygende , lieten

ze 't woede vaaren , ze waren zeer gaauw in 'c loopen , ze

veranderde in Oftober , en des volgende Jaars in Maarc kwa

men daar bruine Uiltjes uit die op ieder vleugel een witte vlak

hadden.

X X X V L

Brcêwegbladen. Plantago major.

DEze Bladeren zyn het voedzel van een groene Rups die

zeer traag in 't gaan is , ik heb ze met dit Kruit gevoed

tot in Augufti , wanneer ze veranderde in een bruine Pop , in

December kwam daar zulk een bruine Uil uit gelyk onder ver-.

beelt is.

XXXVII. RooJc
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Roodc Aalbefién, CroJJUaria hortenjts, ntajwe frf&u rukte.

ZUlke graauwe Rupfen heb ik op deze Boomtjes gevonden,

en met de bladeren gevoed tot in 't begin van December,

doe veranderde ze in een Kaftanjebruine Pop , des volgende

Jaars in Februari kwam daar een fchoon wit, en fwartgcftreept

Uiltjen uit , *t welk groenagtige eiertjes leide.

XXXVIII.

Fenkél. Faniculum hortenjè.

OP dit gewas vint men een fchoone Rups, welkers gehee-

le ly f green is , met fwarte banden gelyk Fluweel, daar

op Oranjekolcurde flipjes zyn , ze geeft een aangenaame reuk

van zig , als men ze aanraak: dan Iteekt ze aan 't hooft twee

Oranjekoleurde hoorntjes op , ze maakte zig vaft en verander

de .in een groene Pop die allengskens graauw wiert , uit deze

Pop is de fchoone Kapclle , die by de Liefhebbers genaamt

wort Baflè la Reine , in April en May , ook wel in December

te voorichyn gekomen , die fcboon geel en mee fwart ver

zien is.

XXXIX-

Munt. Afentka bortetfo yerticillata.

Dit Kruit is het voedsel van een fchoone witte groenee-

Itreeptc Rups , als men ze aanraakt dan flingert ze net

hooft veelm ia! heen en wéér , ze maakte een dun gefpin en

veranderde in een bruine Pop , in Augufti kwam daar een brui

ne , gelyk met gout gezierde Uil uit.

Ik vond ook zulk een klein geelagtig Rupsje op dit Kruit,

deze veranderde van koleur en wiert Roozenroot , maar ze

ftierf.

In
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In 't Jaar 1700 vond ik in Suriname diergelyke Rupfen , op

een Kruit genaamt Callelou , zynde in 't gebruik gelyk hier de

Spenagie, den 18 Maart veranderde ze in Popjes, den 16 dito

kwamen daar uit houtvervige Uiltjes , gelyk boven verheelt

is.

X L.

Ridderfpoor. Confilida regalis , kortenfis,

OP dit Bloemgewas vint men een Rups die fchoon van ko-

leur , zierlyk geftreept , en geftippelt is, maar ze is zeer

traag in 't gaan, ik heb ze gevoed tot in 't laatft van Juli, doe

veranderde ze in bruine Popjes , 't volgende Jaar in May kwa

men daar uit zulke fchoone Roozenroode , wit , en fwart ge-

zierde Uiltjes , die zeer traag in 't vliegen zyn.

X L I.

Melden. Atriplex ftlveflris.

OP de fteel van een blad vertoont zig een overentftaande

Rupsje , in diervoegen weten ze van het eene blad op het

ander te komen als zy 't maar bereiken konnen , haar koleur is

bleekgroen , onder myn bewaring veranderde ze in Augufti in

•een bruin Popje , in het volgende Jaar kwam daar een Kapel-

Jctje uit van koleur gelyk een verwelkt blad.

Diergelyke Wormpjes vint men op alderlei gewas dat veel

Luisjes heeft , die gebruiken ze tot haar fpyze , de Wormpjes

leggen maar ftil , wanneer deze Luisjes rontom hen lopen , die

zy dan met haar fnuitje weten te vatten , en al het vogt uitzui

gen , en laten het ledige vel leggen , ze veranderen in bruine

Tonnetjes, en daar uit komen zulke Vliegen gelyk in de figuur

verbeclt is.

XLI1. Swarte
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Swarte Popelier. > Papulus

OP deze Boom groeijen veeltyds ronde knobbels , als men

ze onryp opent dan zyn ze ledig, maar ryp zynde openen

ze zig zelf en vertoonen ons zesderlei differente Diertjes,

waar van 'er twee fconnen vliegen en fteeken gelyk de Mug-

ge, dog het eene is wat kleinder sls het andere, de andere

vier zyn kruipende Becsjes , mede van malkander verfchillende

zo in gedaante als groote r de geftalte van het kleinfte kan

men niet wel bekennen als door een vergrootglas , by deze

vier Diertjes legt een druppel taay Water , van groote als een

witte Erret , het grootfte van deze vier Diertjes eet de an

dere drie opj als dit zyn voedzel geconfumeert is, dan veran

dert het in een blaas , na twaalf dagen komt daar een wil

de Bye uit , gelyk in de figuur verheelt is.

X L I I I.

Lattoubloeizel. Laütua capitataj fltrens.

DEze Rups graauw zynde met een donkergeele ftreepover

de rug , ftroopte haar vel af en verwiflelde haar koleur in

donkerbruin, ik heb ze met Lattou gevoed tot in 't laatfte

van Augufti, doe veranderde ze in een bruine Pop, in Sep

tember kwam daar een Uil uit , welkers bovenfte vleugels

bruin , en de onderfte mee het lyf blaauwagtig waren.

XLIV. Kleine



X L I V.

Kleine Brandenetelen. Unica wem , mïnvr.

ZUlk een geele , fwartgeftreepte Rups , heb ik met dit

Kruit gevoed tot in Juni , doe veranderde ze in een Pop,

na veertien dagen kwam daar een Kapelletje uit , die onder

bruin en boven donker Oranjckoleur met fwarte plekken en

ftreepen gezien was. Als deze Rups in September verandert

dan blyft de Pop zo vaft gemaakt zynde , tot in 't Voorjaar,

alsdan komt daar eerft de Kapelle uit. De Pop gelykt zeer

wel een gebakert kindeken , eenige fchynen als vergult , uit

zommige komen Maadcn te voorfchyn , die veranderen in Ton

netjes , en daar komt dan uit elk een goutagtig Vliegjen , ik

heb ook wel in den drek van deze Rupfen, Maaclen gevonden,

die mede in Tonnetjes veranderden , waar uit na veertien da

gen Vliegen te voorfchyn kwamen.

XL V.

•

Koolbloeizel. Fht braffic* viritiit.

i

Dit zoort van geele Rupfên, groen en fwart geftippelt zyn

de , geneert zig op de Kool , die zy zomtyts zo kaal af«

eeten dat niets overblyft als de fteelen der bladeren , als ze

vroeg in 't Jaar veranderen dan komen daar in veertien dagen

Kapellen uit die men in 't gemeen Witjes noemt , maar als ze

laat veranderen , dan blyft de Pop den geheelen Winter over,

en komen eerft in May uit , ik heb deze Ruptên gevoed , en

bevonden dat zig eenige neêrlyden of ze doot waren , doe kro

pen daar een menigte Maaden uit haar lyf , die in Tonnetjes

veranderden , dan fpon de zelfde Rups ze alle aan malkander,

en ftierf , maar de Tonnetjes leverden na twaalf dagen elk een

Vliegjen uit.

Dz XLV I. Muskus-
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X L V I.

Muskusbloem. Jacia Mofihata , purpurea.

OP deze Bloem heb He zulk een hairige bruine Rups ge

vonden , ze eet ook ander BloemgeWas meer,- zy maak

te van haar eigen hair een gefpin en veranderde in een fwarte

Pop , en bleef zo den Winter over , des volgenden Jaars in

Maart kwam daar een wit , met fwarte ftreepen en vlakjes ge-

ziert Uiltjen uit , gelyk by de figuur verheelt is.

X L V I L

Pruimen. Fru&tu Prmjorum.

DEze Boom geeft het voedzel aan een fchoone geele ge-

borftelde Rups, met een roode punt agter op de ftart,

wanneer ze zig uitrekt dan vertoonen zig vier fwarte als Plu-

weele ftreepen dwars over het Ivf, ik heb ze gevoed tot in 't

katfte van Augufti , doe maakten ze een wit bordig gefpin ,-

en veranderden in Popjes, uit zommige kwamen in September,

en andere des volgenden Jaars in April graauwe Uiltjes uit, die

ook graauwe eiertjes kiden.

XLVII1. Miva.
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X L V I I I.

Malta. Malva , folio Kederaceo.

Dit Bloemgewas is het voedzel van een dikke bruine Rups,

'wanneer ze veranderen dan rollen ze een blad in malkan

der en maaken een blaauwe Pop j zommige hebben my nog in

November Kapellen uitgelevert , die van een groen gemen

gelde koleur waren , zy bleven ook wel in haar blad , tot des

volgenden Jaars in Januari , als wanneer daar diergelyke Ka

pellen uit kwamen , gelyk gezegt is.

XL IX.

Angelier. Carj ophjllus purpura^.

DEze zoort van Rupfen vint men des daags onder de Aar

de , en des nagts komen ze uit , zy eeten alderlei Krui

den , dog voornamelyk de Angelier ,. ze zyn van onderen ligt-

geel en van boven bruin, zy veranderen in 't laat fte van Augufti

in Popjes , na veertien dagen komen daar Uiltjes uit , gelyk

boven op de Bloem verheelt is.

Eenige dezer Rupfen ftil leggende, kropen daar Maaden uit

die in Tonnetjes veranderden, na veertien dagen kwamen daar

groote blaauwe Vliegen uit.

D 3 L, Eikc
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L.

Eike Boom. Quercusy cmnfruftu.

DEze Rupfen waren groen en geel geftreept, haar vel afge-

ftroopt hebbende , wierden ze uit den bruine , en doe ze

grooter zynde nog eens vervelt hadden wierden ze donkerroot,

ik heb ze met deze bladeren gevoed tot in September , doe

veranderden ze in bruine Poppen , in December kwamen daar

bruine , geele en witgeplekte Uiltjes uit.

Op een der bladeren vertoont zig een ronde knobbel , 't

welk een zoort van Galnooten is, deze in Schwalbach in 't Jaar

1684 in Juli in tegenwoordigheit van eenige Medicinx Docto

ren geopent hebbende, vonden wy regt in 't midden een hol,

daar in een klein ront zaatjen lag ; na twaalf dagen hervatten

wy deze obftrvatie weer , en eenige geopent hebbende , von

den wy in elke Galnoot twee holtens gelyk een klokhuis in een

Appel , ïn elke holte lag een wit Wormpje , maar terwyl myn

gelegentheit vereifte om van daar te reizen , konde ik hier in

verder geen onderzoek doen , laaiende de red voor andere Lief

hebbers.
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KUNSTMINNENDE

LEZER.

i Yn oogwit voor een groot gedeelte bereikt

hebbende in 't uitgeven van myn Eerfte

Deel , handelende van de veranderingen der

bloedelooze Beesjes j zo vinde myverpligt,

door 't verzoek eeniger Liefhebbers , als ook vol

gens myn beloften , dit Tweede deel in 't zelfde formaat

ook in 't licht te geven, waar in ik, tot meerder nut,

ook om alle wydloopigheid te vermyden , de verbeel

dingen wat ryklyker by malkander gevoegt , en die

Rupfen , welke zig gemeenlyk op eenderlei fpyze ge

neeren , op een plaat by malkander gebragt , dieswe

gen zyn in dit Tweede Deel over de hondert verande

ringen te vinden. Ook heb ik de vryheid gebruikt »

waar der Rupfen voedzel alrede tot genoegen verbeeld

was j een aangenaam cierlyk Blomgewas daar by te

fchikken.

Alle verdere omfchryvingen willen wy hier voor-

dagtelyk voorbygaan , wyzende den befcheiden Le

zer tot de Voorreden van het Eerfte Deel > alwaarwat

meer uitbreiding te vinden is.

Eenige Liefhebbers, dit werk met koleuren afgezet

verlangende, zal ik na vermogen genoegen geven.

De befcheidene Lezer bcdiene zig mynerweigemeen

den arbeit , en vaare wel.
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I.
Blaauwe Viole. fiola Martia purpura.

\ Elyk ik in 't Eerfte Deel met de Zydeworm een

1 begin heb gemaakt , aldus is in dit Tweede Deel de

1 Honigbye myn eerfte voorftel , als zynde mynes

weetens de twee nutbaarfte bloedeloze beesjes.

De Bye heeft haar oorfpronk uit een ftilleggent

witagtig wormken, gelyk onder ter regterhand verbeeld is,

en verandert allengskens in de tweede geftalt , waar aan zig zes

pooten vertoonen , en gaat zo voorts in de derde gedaante, die

zig met vlerken en ook bruiner vertoond , tot dat ze eindelyk

tot zulk een weezen komt, gelyk ze boven de Viole komt

aanfnorren.

Dit Wormken , 't welk aan een fteeltje van een blomken

kruipt, genaamt Zeitelmade, is witagtig, met een donker

roode kop, het voegt zig wel in de Byekorven, en aaft op

de Wormkens of Popkens, daar de Byen uit voortkomen,

en veroorzaakt daar door een groote Ichaade aan dit geflagt ;

dog als zyne tyd verloopen is maakt hy een wit geipin, en

verandert in een bruin Popken, gelyk zig op een blad dezer

blomkens vertoond. Na veertien dagen komt daar een zulk

moy Uiltjen uit, boven op een dezer blomkens verbeeld,

't welk na eenige dagen eirtjes legt en fterft.

I I-

Feerenblofiem. Pjrtu Florent.

ZUlk flag van Rupfen vind men veel op Peer-, Appel-,

en Karfleboomen. Haar lyf is uit den zwarte mctgeelag-

tige kwasjes bezet , voor hebbenze dry klaauwen , in de

midden agt ookergcele voeten , en ugtcr nog twee dierge-

lyke: eerze tot haar verandering komen vervcllenzeverfchei*

demaalen , maken dan een wit gefpin, en veranderen in een

bruine Pop , na veertien dagen komt daar een fchoone Ka-

pelle uit, zynde uit den ligt bruine, met veclderley coleur

geflipt en geftreept, ook zeer fnel van vlugt.

A In



In zommige dezer Popjes bevinden zig veel witte Maden ,

die in Tonnetjes veranJeren,. na twaaler dagen komt uit elk

Tonnetje een fchoon groen glanzend Vliegje te voorfchyn ,

gelyk onder aan verbeeld is.

Aan een fteel kruipt een kleine witte Rups met een zwar

ten kop , diergelyke vind men ook aan deze Bloflêm , deze

komen des morgens uit haar gefpin om te eeten, datze zeer

gaau verregt hclbben, alsdan gaanze weer in haare wooning

fn fpinnen dezelve altyd grooter ; tot een volkomene groote

fekomenzynde, makenze een wit gefpin, veranderen in een

opke , engevolglykineenMotuiltje, die dan,eiertjesgelegt

hebbende, fterven.

I I I.

Bloeyende Tuinkors. Naflurjinm Harten/e,

MEn vind in de maand May op dit kruid veel kleine

Rupfen , zynde op de rug zwart en onder wit , heb

bende voor aan ider zyde drie zwarte klautjes,en verder aan weer

zyde nege pootjes , in Juni makenze een dun gefpin en ver

anderen in een bruin Popke j na weinig tyd komt daar een

bruin gefprikkelt Uiltje uit , zynde gaauw > dog kort van

vlugt.

Onder aan vertoond zig een ookergeele Worm , diergelykt

ik in verrot hout gevonden heb, deze veranderen in Popjes, na

eenigen tyd komt daar een bruin Torretje uit, hebbende een

zwarte kop en pootjes.

I V.

Gierft-Gras of Zaat-GraSv Gramen Aitliaccim.

ZUlk zoort van ligt groene Rupfen , gelyk ter regter-

hand op een blad opwaarts kruipt , vind men op dit

gras , ze heeft voor aan weerzyden drie klaauwtjes , in de

midden agt , en agter nog twee voetjes , ze verandert

in een groen Popke , waar uit een fchoon geel Kapel

letje voortkomt , met bruine en zwarte ftipjes en Itreepjes ge

zicrt ,



ziert, heeft twee wit en zwarte gefpikkelde hoorntjes, fcho-

ne groene oogen, en is fnel van vlugt.

Aan de andere zyde zit een krom gebogteRups, deze vond

ik op een Berkenboom, ze maakte een witgefpin, verander

de in een ligt bruin Popke, en kwam daar een ligt en bruin

gefpikkelt Motuiltje uit , gelyk boven de Rups verbeeld is.

V.

Gekrunkelde Patuk. Lepthum acutum crifpian.

OP dit kruit vind men een zoort Rupfen uit den donker

geele met donker bruine ftreepen overkruift , ze is

voorzien voor met zes klaauwtjes , en achtermet vier voetjes» in

de maand May veranderenze in een bruine Pop , waar uit in

Juni een zulk wit bruin geftreept Uiltje voortkomt, gelyk bo

ven vliegende zig vertoond.

Ook neb ik met dit zelfde kruit een zulk klein Rupsje ge

voed , gelyk op de andere zyde met een kromme bogt voor-

gebeeld is, ze was eerft donkerPapegaygroen geftreept, dog

wierd allenxkens geel en daar na bruin , ze was traag van

gang, had voor zes klaauwtjes en achter nog vier voetjes,

wanneer ze voort ging bragt ze de achterfte voetjes by de

voortfte, maakende met het lyf een hooge bogt, en vorderde

dus haar wegj ze veranderde in May in een ligt bruinPopje,

diens boven end had de gedaante van een vogel kop ; na

veertien dagen kwam daar een wit Motuilrje uit , hebbende

roode oogen , ook een roode ftreep over de vier vlerken , en

rondom een roode zoom , zynde fnel van vlugt.

V I.

Dubbelde Roos. Rofa centifalin rubra.

DEzc fchoone Blom is het voedfel van een ligt groene

Rups , zynde langs het heele lyf met witte ftreepen , op

ider lid met een wit ftipje, en onder nog met een gccle ftreep

gesierd , ze heeft voor zes klaauwtjes , in de midden acht

A z voetjes,
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voetjes , en achter nog twee diergelyke. In de maand Juni

fpinnen ze zich in het groene Rofenlof, en veranderen in een

bruine Pop , in Juli komt daar een zulk Uiltje uit, gelyk bo

ven verbeeld is , zynde ligt bruin, dier onderite vlerken

fchuins gezien een gulde weerfchyn hebben.

Nog vind men aan 't groen der Rofenboomen zulk een

zoort van Wurmen , gelyk boven aan de Roofenfleel te zien is,

deze Wurm leeft in de maanden May en Juni , hy is van co-

leur gelyk eene Made, en met een vlees coleurde ftreep over

den rug gezierd , hy bediend zig ftilleggende ter fpyze zul-

ker kleine Vliegjes , die geftadig rondom hem zwerven , dog

Zo daar een over zyn lyf heen loopt , dat hy ze beryken kan ,

•dan ftoot hy met een bezondere fnelheid een fnuit uit, en

maakt dit diertje tot zyn gevangen , 't welk hy uitzuigt en

laat de bolfter dan vallen : eindelyk begeeft hy zig ter veran

dering, en vervormt zig in een klaare bobbel ofte blaaze, na

veertien dagen komt daar zulk eene Vlieg uit , gelyk op een

Rofenknop getoond werd , welkers in malkander gerimpelde

vlerkjes zy met haar voetjes ontrent een half uur te regt

ftrykt en daar van vliegt, hebbende een geelenkop, twee

roode oogen , een groen boven- , een geel , en zwart onder-

lyf, en zes geele voetjes , ze is zeer langzaam en gemak-

kelyk te vangen.

V I L

Wilde enkelde Rozen. Rofa filveftra major.

AAn deze Rozen vind men zulke kleine ligt groene Rup-

fen, hebbende voor zes klaauwtjes, en achter vier voet

jes, in 't laatft van Juni veranderen ze inbruinePopjcs, waar

uit na veertien dagen zulke ligt bruine Motuiltjes te voor-

fchyn komen, gelyk boven verbeeld is.

Beneden deze op een groen blad kruipt een kleine groen-

gefpikkelde Rups , hebbende een zwarten kop, ze verande

ren in 't midden van de maand May in ligt bruine Popjes ,

in 't begin van Juni komt daar een Motuiltje uit, zynde de

twee bovenfte vlerken en de zes pootjes geel en bruin ge-

ftreept , de oogjes zwart , en de onderfte vlerken graauw.

Aan
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Aan de andere zyde hangt mede een groene Ryp , hebben

de een zwarten kop , voor zes klaauwtjes , in de midden acht

voetjes , en achter noch twee diergelyke. Deze heb ik met

zulke enkelde Rozen gevoed tot in 't laatft van May , wanneer

ze zig in malkander gerimpeld had , en ftil lag, na weinig da

gen kwam daar een witte Made uit , die veranderde in een

Tigt bruin Tonnetje, gelyk opdemiddelfte Roos is aangewee-

zen , na twaalef daagen kwam- daar uit een klein blaauw

Vliegje te voorfchyn, gelyk meede een weinig hooger ver

beeld is.

VIII.

Doove Netelen. Galeof/ïs flgrenr.

ZUlk een ruige zwarte met geele en witte (lipjes gezier-

de Rups heb ik eenigen tyd met dit gewas gevoed, heb

bende voor zes klaauwtjes , in de midden acht , en achter

noch twee voetjes, ze was zeer gaauw in 't loopen, in 't be

gin van May wierp ze haar huid af, en veranderde in een

bruine Pop, gelyk onder te zien is, deze bleef onbeweeglyk

leggen y in 't begin van Juni kwam daar uit een fchoone Ka-

pelle, welkers kop, bovenlle vlerken , pooten, enhoorntjés

waren zwart, de vlerken met geele plekjes, en de twee on-

derfte vlerken met het lyf waren als Vermelion j haar vlugt

was fnel , dog meeft tegen den avond.

Dit kleine Rupsje , zynde langs de rug groen en onder wit,

geneert zig meede op dit kruit , in Juni maakt het een wit

gefpin en verandert in een Tonnetje , na twaalf dagen komt

daar uit een geele zwart geftreepce Vlieg te voorfchyn.

IX.

Oker Noten Bloflem. Nuxjuglansforens.

DEze fchoone groene Rups, die langs het heele lyf met

witte ftreepen en op ider lit met witte flippen geziert

is, vind men op de Nooteboom, dog zeer zelden, tans ik

A 3 heb
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heb ze gevonden en gevoed tot in 't beginvan Juni, wanneer

ze zig in de groene bladeren rolde, eendunwit gefpin maakte , en

veranderde in een bruine Pop, binnen drie weeken kwam

daar een Uiltje uit , welkers bovenfte vlerken , pooten, en hoorn-

tjes waren bruin, de vlerken met witte ftreepjes gezierd, het

lyf wat ligter, de oogjes zwart, en de onderfte vlerken ge-

lyk goud weerfchynend , haar vlugt was des avonds , gelyk

alle Uiltjes gemeenlyk doen.

X.

Purpere Nachtveil. Viota matronalu purparea.

M En vind aan dit Blomgewas een zoort van lange dunne

Rupsjes , hebbende voor zes klaauwtjes , en achter

ook zes voetjes , wanneer ze voort willen dan zetten ze het

agterfte lyf by 't voorfte, makende aldus met het lyf een hoo-

ge bogt, 't welk om de langte hares lichaams een raar figuur

maakt, en gevolglyk een wyde ftap doen, ze veranderen in

de May in een groen Popje, in Juni komt daar een fchoon

Kapelletje uit, zynde de kop en bovenfte vlerken fchoon

Scel en bruin gefigureert, het lyf, de onderfte vlerken, de

oorntjes, en pootjes bleek geel, de oogen zwart , engaauw

in 't vliegen , gelyk ter rechterhand vertoond werd.

Ter linkerhand bevind zig een groene Rups met een geele

kop, ze heeft voor zes klaauwtjes, in de midden acht voetjes,

en achter nog twee diergelyke , in 't laatft van April maken

ze een geel gefpin, en veranderen in een groen zwart geftip-

pelt Popje, in 't midden van May komt daar een klein wit

Kapelletje uit, haar vlugt is gering, zo dat ze naauwlyks van

de eene Blom op de andere konnen koomen.

X I.

Koren Rozen,Negelblom en Koorn Air. Lychnisfegetum

O
P deze Blom, waflende in 't Koorn, heb ik zulk een

Rups gevonden, gelyk aan de fteel kruipt, na dat ik ze
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gevoed heb, tot in *t begin van Juni, ftroopte ze haar huid afy

en veranderde in een bruine Pop, bleef alzo hard en onbe-

weeglyk leggen tot in December, wanneer zulk een Vlieg

te voorfchyn kwam, gelyk boven op de Blom verbeeld isj

ïynde geheel zwart, benalven in de midden des achterlyfs was

iets ged , hebbende vier klaar doorlchynende vlerken.

Dit beesje, onder aan de fteel des Koornaairs kruipende,

heb ik gevoed tot in 't midden van Juni r toen kroop het tul-

fchen het Koorn in de Air , en veranderde in een zwart root

geftipt Popje. In \ midden van Augufti kwam daar een zulk

Torretje uit , tans by onze jeugd bekend met de naam van

Lieven Heers Haantje.

Tuflchen beiden legt een witte Made, hebbendelangs den

rug een roodachtigen itreep , zulker heb ik wel vyftig in een

doode Muis gevonden en bewaard, na wynig tyds verander

den ze in Tonnetjes , na acht dagen kwam uit elk zulk een

Vlieg te voorfchyn , gelyk onder op een groen blad zittende

verbeeld is , hebbende een blaauw met zwart geftreept lyfr

roode oogen , zwarte pooten , en twee vlerken , die coleurde

weerfchyn van zig geven.

X I I.

Vlierblom. Sambucus cttm flore al&o-

.

TErlinkerzyde onder op een groenblad vertoont zig een ligt

geele Rups, hebbende twee zwarte ftreepen dwars over

' 't lyf, achterwaarts nog dry zwarte ftreepen langs 't lyf, een

zwart gebit, voor zes klaauwtjes , en in 't midden acht voeten :

haar voedzel is de groene bladeren dezes Booms y haare vol-

komene groote bereikt hebbende maken ze een wit gefpin en

veranderen in een ligt bruine Pop, welke aangeraakt zynde

zig ftcrk beweegen : eindelyk komt daar een wit bruin ge-

ftreept Uiltje uit, gelyk boven vliegende is verbeeld.

Onder ter rechter zyde zit mede op een blad een bruin

Rupsje , heeft aan elk lit witte voetjes, deze eeten beide het

blad en de blom dezes Booms , men virid ze ook wel op de

Queeboomen > in de May maken ze een glanzend wit ge

fpin,
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{pin , en veranderen m een Popje , na veertien dagen komt

daar zulk een zwarte Vlieg uit, gelyk boven malkander werd

vertoond.

Op de Blom kruipt een groen wit geftreept Rupsje, wel

kers fpyze mede deze Blom is, ze zyn zeer gaauw, wanneer

ze haar vel afftroopen zyn ze vleescoleur, in Augufti maken

ze een wit gefpin,en veranderen in een bruin Tonnetje , bly-

ven aldus in deze geftalte tot des volgenden jaars. In Juli

dan komt daar een zwarte Vlieg uit met roode oogen, gelyk

ter linker zyde by malkander verbeeld is.

X I I L

Groote Klitzen. Lappa major.

NIettegenftaande dit gewas zeer bitter is , zo voed het

nochtans zulk een zoort van Rupfen , zynde op de rug

bruin zwart gefpikkelt, en van onderen flets geel, ze heb

ben voor zes klaau\vtjes,en in de midden acht voetjes, in Ju

ni veranderen ze in lever coleurde Popjes , in Juli komt

daar uit een Uiltje , zynde de kop en bovenfte vlerken ook

lever coleur met bruine en vergulde plekjes, het lyf ende

onderfte vlerken flets geel, en gelyk verguld, hebbende zes

bruine pooten, haar vlugt is des avonds.

XIV.

Geele Steenklaver, ofte Meliloten. Melilottu lutea,

DEze onderfle groote Rupfen geneeren zich op dit ge

was, haarekoleur is bleek groen met bruine plekken zier-

lyk geteekent , ze hebben voor zes klaauwtjes , in de midden

acht, en achter noch twee voeten, en op ider lit des onder-

lyfs een bloed rood plekje , ze zyn zeer geftoort als men ze

aanraakt, in 't laatft van May maken ze een wit gefpin en

veranderen in een ligt peerfe Pop , in 't midden van Juni komt

daar een fchoon Uiltje uit, zynde de kop, 't lyf, de pooten,

de hoorntjes en bovenfte vlerken graauw^ met zwarte en

wit
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witte ftipjes en ftreepjes gefigureert , en de achterfte vlerken

fchoon vermelion root,gelyk op een blad zittende vertoont wert .

Zulk een grasgroene Rups , gelyk boven verbeeld is , heb

ik in Juli op een weide gevonden , en met klaver gevoed ,

tot in 't laatft des voorfchreeven maands, wanneer ze veran

derde in een violet Popje : des volgenden jaars in Mai kwam

daar een ligt bruin donker geftreept Uiltje uit, 't welk wel

niet hoog , doch heel gaauw van vlugt was.

X V.

Dubbelde geele Violier. Viola lutea pleno flore.

Dlergelyke donkergraauwe langs het lyf wederzyds met

een witte ftreep gezierde ruige Rupfen, gelyk onderop

een groen blad zich vertoond , vind men op dit Blomgewas,

als ook op de Kruisbeflen en Jodenkarflen ; haar kop is geel,

als ook de zes voorfle klaauwtjes , en de acht middelfte en

twee achterfte voetjes zyn graauwj in Augufti veranderen ze

in leverkoleurde Popjes , mede aan de andere zyde op een

groen blad verbeeld , blyvende aldus in deze gedaante onbe-

weeglyk ; des volgenden jaars in April koomen daar zulke

Uiltjes uit , gelyk boven op de Blom verbeeld is , zynde de

kop , 't lyf, en vlerken, ligtgeel met zwarte plekjes geziert,

en de oogen,hoorntjes, en pootjes zwart ; haare vlugt is des

avonds.

Boven aan de andere zyde op een Blom vertoond zich

een klyn ligtgroen geel geflipt Rupsje , deze heb ik met dit

Blomgewas gevoed tot in 't midden van Juni , wanneer ze

een wit gefpin maakte , en veranderde in een groenachtig

Popje j in 't einde des voorfchreven maands kwam daar een

wit met graauwe plekjes geziert Uiltje uit , hebbende twee

graauwe hoorntjes en vier pootjes.

XVI.

Koekkoeksbloemen , en Gras. Fios cuculi , dr Gramen vulgare.

Eze Bloemen heb ik hier tot vervulling encieraadbyge-

voegt j maar deze onderkruipende groote bruine zwart

B ge-
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fcplekte geel en wit gefpikkelde Rups, hebbende op haar

op één kwas j e zwart hair, achterop een punt, geh/k een'

hoomtje, en aan beide ziyderv raare bosjes wit hairj die zo

laag afhangen , dat men de voeten niet zien kan, vind men

in 't gras , dat ze zeer gretig afweideh j 7yn »ók? zeef «sne*

gen tot vocht; in'tmidden van May maaken le-een geekch-

tig gefpin, en veranderen in een bruine Pop j in 't einde -des

voorfqhreven maands komt daar uit een Uil tevoorfchyn,

gelyk boven te zien is , zynde flets geel, hebbende op ider

bovenfle vlerk een bruine dwarsftreep en twee witte plekjes

met bruine randjes j ze leggen witte eiertjes.

Ook heb ik wel ondervonden, dat zich deze Rupfen ftil

hederleiden , en kwamen na weinig tyds uit ieder Rups vier

groote Maaden, die veranderden zich in zo veel Tonnetjes,
•waar uit zo veel groote Vliegen te voorlchyn kwamen. .

X V II.

Bloeyende Haaneklootjes , of Spindelbomen. Cerpinusflorenj.

HEt onderfte dezer Prent vertoont ons een geele zwart

geftreept en geflipte Rups , hebbende voor zes zwarte

klaauwtjes , in de midden acht , en achter noch twee geele

voeten, ze zyn heel traag, als men ze raakt, blyven ze te-

fens den aard van andere Rupfen ftil leggenj ik heb ze met dit

lad gevoed tot in 't laatft van Juni, wanneer ze een wit -ge?

fpin maakte, zynde gelyk dun perkemcnt, en' als zilver glaht-

zig, daar in veranderde ze in een bruine Pop; in 't midden

des volgenden maands Juli kwam daar een violet Uiltje uit ,

welker bovenfte rood geplekte vlerken fchuins geziert een

fchoonen weerfchyn hadden ; de onderfte vlerkjes waren mede

rood geplekt, haare vlugt is gering, zynde gemeenlykveelby

malkander in 't gras op de Bloemen j haare eiertjes zyn geel.

Nog zit ter rechterhand op een blad een grasgroen Rupsje,

deze vind men ook wel op de Pruimboomen, ze hebben voor

zes klaauwtjes, in de midden acht , en achter noch twee voet

jes, geraakt zynde maaken ze veel fportelingj in July veran

deren ze in een bruin Popje, en na veertien dagen komt daar

een Uiltje uit , zynde de kop , hoorntjes , pootjes , en bo

venfte



venfte vlerkjes lever koleur met bruine ftreepjes , en de onderfte

vlerkjes graauw j haar vlugt is mede laag in 't gras.

x.v. u i.

Duizeridblad, Gerwè. MiUefolimn terrejlre florens.

Dit boven op de Blom zittend keesje vind men ook wel

op de Zuuring, zyn koleur is twart ^ 't heeft zes poot

jes ; in 't laatft van May verandert het in een geel Popie, ge-

lykende wel een hondskopje, na veertien dagen komt daar een

zwart Torretje uit , gelyk onder op de grond lopende is verheelt.

Aan de andere zyde dezes gronds kruipt een klein beesje,

't welk ik in 't gras heb gevonden, zyhde van koleur als een

Luis, in 't laatft van Juni klampt het zich vaft tegen 't dekfel

van de doos , daar ik *t in voede, rimpelde zich wat in mal

kander, en wierd bruin en hard, na twaalf dagen kwam daar

uit een klein rood en zwart geflipt Torretje, gelyk mede

op de grond veitoond werd.

X I X.

Acherbrem. Flot thittoriiu.

ONdcrterregterhand op een groen blad zit een groene Rups^

hebbende langs over den rug een zwarten, en onderaan

weerzyde een witten ftreepj als men ze aanraakt blyft ze

eenige uuren onbeweeglyk zitten j in 't midden van Juny

maakt ze een wit gefpin met vierkante gaaten, gelyk een vis

net, geraakt zynde maakt het Popje een geweldige bewee

ging, in 't begin van Juli komt daar een Uiltje uit j zynde

ligt groen met witte en donker groene ftreepen dwers over

de vlerken , en fnel van vlugt.

Ter linkerzyde onder op de grond legt een Karfleblad)

daar op een zwarte Rups , hebbende boven op ider lit twee

blaauwe kraaltjes, ieder met een bosje hair verzierd, zynde

de kop, de zes klaauwtjes, de acht middelfte, en de twee

achterfte voetjes , ookergeelj in 't einde van Juny maakt ze

een graauw gefpin , en veranderd in een bruine Pop, zynde

aan de kop met zwart hair bezet j in 't midden van Juli komt

B 2 daar
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daar een donker geele bruine geftreepte Uil uit, welker hoorn-

tjes als vederen zyn , gelyk boven malkander verbeeld is.

X X.

Kleine Weegbladen. Planiago minorforens.

OP dit kruit aafl een lang ligtgroene Rups, langs 't lyf

wit geftreept, en op ieder litmeteenwitflipjegezierdj

in 't einde vanJuny veranderen ze inbruinePopjes; in 't begin

van Augufti komt uit elk een Uiltje, zynde de bovenfte vler

ken wit met zwarte ftreepjes gezierd , en de onderfte vlerken

graauw, de oogen en hoorntjes zwart, en vliegen 's avonds.

Zulke lange Wurmen heb ik in de aarde gevonden, zewa-

ren van koleur gelyk Maaden, meteen zwart kopje j ik heb

ze bewaard tot in 't laatft van Juni, wanneer ze veranderden

in donker geele Popjes ; midden in Juli kwam uit elk een

bruine Vlieg met klaare vlerkjes , vier pootjes om te loopen ,

en achter noch twee diergelyke , zynde recht uit geftrekt.

XXI.

Roode Leliën. Lilium aureum.

ZUlk flag van Rupfen heb ik op deze Blom gevonden, ze

was boven bruin donker geftreept en onder geel met

klaauwtjes en voetjes voorzien, gelyk voornoemdj ik heb

ze gevoed tot in 't einde van Juni , wanneer ze veranderden

in een lever koleurde Popj in 't midden van Augufti kwam

daar een Uiltje uit, zynde ligt en donker bruin gefigureert j

haar vlugt was 's avonds.

Onder op een blad leggen vier ronde vermelionroodebees-

jes, gelyk ik op deze Leliën gevonden heb, ze zitten op de

groene bladen ettelyke by malkander , en zuigen daar een

groen zap uit, zynde dik gelyk geft, daar in leggen ze ver

borgen, dat men ze niet en zietj ik heb bevonden dat ze

mede veranderen in een rood Popje, gelyk hogerop een blad

verbeeld is, uit dit komt een rood Torretje, gelyk daar naaft

aan zich vertoond , deze geven een aardig gepiep van zich ,

als men ze in een geflooten hand dicht tegen 't oor houd, ze

leg
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leggen ook roode eiertjes, en zulks ordentelyk op ryen, ge-

lyk hooger op een blad te zien is, waar uit dan weer zulke

beesjes komen , gelyk de eerfte waren.

X X I L

Appelbloflem. Flos malt.

DEze geele ruige en met ronde dwars ftreepen gezierde

Rups heb ik op een Appelboom gevonden, haar kop was

bruin, hebbende achter dezelve tweeblaauwe, en opiderlit

twee vleeskoleurde kraaltjes, de voetjes waren van de zelfde

koleur, aan beide zyde was ze met bruine bosjes hair bezetj

in 't begin van Juli fchoof ze haar huid af, maakte een geel

gefpin met gaaten , gelyk een visnet , en veranderde in een

lever koleurde Pop , zynde langs 't heele lyf met bosjes hair ,

en onder aan de punt met een kwasje bezet , geraakt zynde

beweegde ze zig zo fterk, datzeverfcheidemaalenomwentel-

de , na veertien dagen kwam daar een wit zwart gefigureert

Uiltjeuit, hebbende twee breede roode hoormjes, gelyk vee

ren, en achter de kop tuflchen de hoorntj es een roode ftreep,

ze was heel rad , haar vlugt was 's avonds.

XXIII.

Druivenbloflèm. Vtt'u forens.

DEze twee groote Rupfen zyn eenderley aard , haar ver-

fchil beftaat alleen in de koleur, zynde de bovenfte bruin,

en de onderfte groen, beide met zwarte en witte ftreepen en

plekken gezierd, ze geneeren zich op de wynftok , wanneer

ze eeten, dan maaken ze zig wel een derde langer als ofze in

haar ruft zyn , haar drek is donker groen, en vertoond zig

vyfkantig , dog de kanten rond , of'er zes ftaafjes tegen mal

kander gevoegt waren , gelyk by de onderfte Rups tot beter

begrip verbeeld is.

't Is by my wel gebeurd, dat eenige der groene Rupfen zig

neerleiden , en rimpelde zig kort in malkander, waar uit na

weinig tyd zes Maden voortkwamen,deze veranderden in bruine

Tonnetjes, daar dan uit ieder een donkerblauwe fwart geftreepte

Vlieg kwam , met roode oogen, en klaare vlerken als glas.

B 3 De
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De bruine Rups veranderde in 't midden vanjulyineea

ligt bruine Pop , en bleef in deze gedaante tot des volgenden

jaars, in May, wanneer een {chooneUiltevoorfchynkwam,

zynde de kop, 't lyf, en bovenfte vlerken fchoonRofenrood

met Papegaygroene ftfeepen en plekjes gezierd, de onderfte

vlerken elk met een zwart vlakje geteekend, en de oogen

geelagtig groen , hebbende voor aan de kop tuflchen de hoorn-

tjes een dunne lange geele fnüit, om haar voedzel té trekken,

die ze kort in malkander konnen krullen, en onder de kop

bergen : dit is myns dunkens billik voor een der merkwaar-

digfte en fchoonfte veranderingen te achten.

XXIV.

Linden-Bloflem. Filia florens.

i • ' ' •

GRoote en fchoone Rupfen vind men op de Lindebomen,

waar van hier onder een afbeelding , ze zyn leverkoleur

wit geflipt over den rug, het onder lyf is fletsgeel, op het

agterfte lid ftaat een blau hoorntje , en daar agter een geele plek ,

ze zyn ftil en traag , dog als men ze raakt zo (laan ze fterk

met de kop heen en weer, eeven als toornig zynde ; wanneer

ze volwaffen zyn fchuiven ze haar huid af, en veranderen in

een zwarte Pop, deze legt gelyk dood tot des volgendenjaars,

in May komt daar zulk een groote fletsgeele groen gevlakte

Uil uit j haare vlugt is des avonds.

XXV.

Rozenkoleurde Akkerwinde. Convohulus minor purpuretif.

DEze groote zoort van Rupfèn vind men zelden, ze ont

houden zig meeft in de Koornvelden , en geneeren zig

van de wortelen dezes onkruits , haare koleur is ligt bruin,

donker geftreept en geplekt , haar drek is mede gelyk in fig.

15. gezegt is. In 't laatft van Juli deed ik zulk een Rups in

een doos met aarde , daar in maakte ze een ronde diepe groeve ,

daar in gegaan zynde dekteze dit hol met bladeren, en veran

derde in een Pop, die voor groen en achter geel was, dog die

wierd 's anderendaags bruin ,' hebbende een verbeelding gelyk

, , oogen,
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oogen 'j en daar tuflchen eeh fnuit , zé was zeer fterk vanbe-

weeging j in- 'September kwam daar trit' eren groote* Uil te

voorfchyn, zynde 't voor Jyf en vlerken asgraanw met zwart

fchoon gefigureerd» de Rómeinfche letters B. C. V. en M.

waareh duiaelyk op de vlerken te vinden , hebbende verder

voqr aan de kop een lange bruine fnuit, die zig een end van

de !kop in tweên klooftk , die ze wederzyds op krullen , en

ook weer in de langte uitftrekken konde, het achterlyf was

ligt rood en zwart geftreept , met een asgraauwe ftreep langs

Tt midden, 't heek lyf was ruig of donfig gelyk vederen, des

daags was ze ftil, maar des avonds vloog ze met een groot

geruifch , na de eigenfchap haarer groote.

XXVI.
Oyevaars bek. . ;' • Geranium flarens.

Dit Blomgewas heb ik tot cieraad hier by gevoègt, want

de Rups daar ik van fpreken zal geneerd zig op het ge

ringfte gras, ik vond ze in Maart, zynde met zwarte llipjes

gezierd , de kop en achterfte lid zwart , voor had ze zes klaauw-

tjes , en in de midden acht voetjes , die lever koleur waaren.

In Juli, wanneer ze zesmaal haare huid afgefchooven had,

veranderdeze in een ligt bruine Pop ; in Augufti kwam daar

een Uiltje uit, welke kop en bovenfte vlerken waaren bruin

zwart gefigureerd, hebbende zes bruine hoorntjes, 't achter

lyf en onderfte vlerken waaren askoleur , haare vlugt is des,

avonds.

XXVII.

Peerbloflem. Pjrus prafinaforens.

E En witte met roode plekken langs den rug gezierdeRups

geneert zig op de Peerboom, haar kop is bruin, ook heeft

ze langs het lyf aan beide zyclen bosjes hair, voor heeft ze zes

klaauwtjes, in de midden- acht, en achter noch twee voetjes.

In 't begin van Juli fchuiven ze haar vel af, en veranderen

in bruine Popjes, dezezyn langs en op de kop met bosjes hair

bezet, verbeeldende ook twee zwarte oogen, 't welk al een-

raare tronie maakt In 't midden des voornoemden maands

komt uit ieder Popje een wit dog zwart geziert Uiltje uitr

de
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de onderfte vlerken zyn ligtbruin, 't lyfvlees koleur, dehoorn-

tjes wit met bruine hairtjes bezet, en de oogen zwart, haar

vluet is fnel en by dage.

XXVIII.

Alfem. Abjtnthium vulgare.

HOe wrang en bitter ook een kruit is , zo verftrekt het

nochtans 't een of 't ander gedierte totfpyze, gelykaan

dit ftruik blykt. Deze daar op zittende Rups, zynde langs de

rug met een witte ftreep en bruine vlakjes geteekent, aan de

zyde vaalgroen met bruine ftreepjes, en heeft onder op ieder

lit een wit ftipje , ook voor zes klaauwtjes, in de midden

acht, en achter noch twee voetjes , geraakt zynde, bewegen

ze den kop fnel heen en weer : ze veranderen in May in zwarte

Popjesj na drie weeken komt daar een Uiltje uit, welker kop

en bovenfte vlerkjes rosachtig met zwart en bruine ftreepjes

en ftipjes gezierd is, ook vind men een wit gelyk zilver glant-

zig plekje in 't midden op de bovenfte vlerkjes , de onderfte

vlerken en 't lyf zyn bruin, hebbende twee zwarte hoorntjes,

en twee glantzige oogen, haare vlugt is 's avonds.

Noch zit daar onder een klein lang groenachtig Rupsje ,

hebbende een raare gang , het brengt het achterlyf by het

voorfte, maakt een hoogen rug, en ftapt zo voort , zomtyds

Haat het op zyn achterfte voeten een wyle recht overend.

In 't end van Juli veranderen ze in groene Popjes, na veer

tien dagen komen daar Uiltjes uit, welker kop, lyf, en bo

venfte vlerkjes groen met witte zwarte en bruine ftreepjesen

ftipjes geteekent , en de onderfte ligt bruin zyn : ook hebben

ze twee ligt bruine hoorntjes, en vier bruin gefpikkelde poot

jes, zynde gaauw van vlugr.

XXIX.

Geele Walftroo. Galhum Imeum.

Dit gewas verftrekt tot voedzel van een fchoone Rups,

welker koleur is groen, hebbende over 't lyf veel ronde

witte verheevene ftipjes, langs beide zyden een witte ftreep ;

achter op een halfwitte en blaauwe hoorn , voor zes klaauw

tjes,
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tjes, in de midden acht , en achter nocli twee vleeskoleurde

voetjes : ik heb ze gevoed tot in 't midden van Juli , wanneer

ze vervelden , wierden vleeskoleur , en vervolgens verander

den in geele graauwachtige Popjes , zynde in deze geftalte,

feraakt weezende , zeer onruftig. In 't begin van Augufti

wam daar uit een Uiltje , dier kop , voorlyf , pootjes , en

bovenfte vlerkjes waren bruin en donker geltrecpt , 't agter-

lyf wit met zwarte dwarsftreepen en hairtjes gezierd , de on-

derfte vlerkjes waren orange, hebbende zwarteoogen, zwarte

hoorntjes, en voor een fnuitje om haarvoedzel uit de Bloemen

te zuigen , haar vlugt is des daags, ze zyn fnel, en moeylyk

te vangen.

Nog heb ik hier by gevoegt een Motte, zynde wit van ko-

leur, met een zwarten kop, deze heb ik in Lakengevonden,

daar in had ze een ovaal huisje van de wol gemaakt, dog met

een opening, wanneer men het eene end raakt, danfpoedeze

zig 't ander end uit en weer in, ze veranderen in eenTonne

tje, en na veertien dagen komt daar eenMotuiltjeuit, zynde

zilver glantzig met zwarte ftreepjes en flipjes gezierd j dog

dewyl ze om haar fchaadelyk bedryf al te veel bekent zyn,

zal ik ze zo laten beruften.

XXX.

Eltzen Lof. 4lni folia.

DEze op een blad kruipende Rups is wit zwart geftreept

en geftipt , met een zwarte kop , hebbende voor zes

klaauwtjes , in de midden twaalf, en achter noch twee voet

jes j ik heb ze met deze bladen gevoed tot in 't end vanJuni,

wanneer ze zig in een blad rolde, een wit gefnin maakte, en

veranderde in een Popje , na veertien dagen kwam daar een

wit zwart geftipt Uiltje uit , gelyk boven verbeeld is.

Op 't onderfte blad kruipt een zwart geel geftipt Icelyk

beesje , met zes pootjes , deze tot half Juni met deze bladen

gevoed zynde, klampten zich aan fteeltjesvaft, trokken haare

geftalte uit, en wierden zwart en wit geplekt, na weinig da

gen kwamen daar tweederley Torretjesuit, zynde beide zwart

en geel, dog elk byzondcr geteekent.

C On-



Onder naaft de Heel kruipt een geel Rupsje , 't welk ik me

de op deze groente gevoed heb , tot 't laatft van Juni , wan

neer uit zyn lyf, nog levendig zynde, drie Maden kroopen,.

deze hebben zich elk in een wit eitje gefponnen , en zyn in

Tonnetjes verandert , waar uit na twaalf dagen drie Vliegen

te voorfchyn kwamen , hebbende een zwarten kop , en een

geel lyf en pootjes.

Nog kruipt onder ter linkerhand een graauw zwart geflipt

Rupsje, zynde de kop en voorfteklaauwtjes zwart, en de an

dere voetjes wit , deze leide zich in Juni ftil als dood neer,

na weinig dagen kroop uit zyn lyf een lange dunne geele

Worm , gelyk een draat , deze was fpeculatief aan te zien ,.

hy flingerde zig met veel bogten in en door malkander, wierd

ftyf, en fKerf.

XXXI.

Bonte Angelier. Cariofylit variegatiu.

OP deze halfbloeyende Blom kruipt een Rups, zynde langs

de rug donker bruin , de kop en voeten ligt geel , als ik

ze met deze Blom gevoed had tot halfJuli veranderde ze in een

bruine Pop, in deze geftalte bleef ze leggen tot des volgendea

jaars in 't midden van Juni, wanneer daar een Uil uit kwam r

welkers kop en bovenfte vlerken zwart gefigureerd r het ach-

terlyf , de onderfte vlerken , de hoorntjes , en pootjes , as-

graauw waren, haare vlugt was des avonds.

Het andere Wormken, dat zig aandefteeldergrooteBlom

vertoond , geneerd zig van de groene diertjes , die dit gewas

mede voed , deze voornoemde Worm zit geheel ftil zonder

beweeging, als nu de gezegde groene Luisjes over des Worms

lyf heen loopen, dan vat hy ze fchielyk, zuigt het vogtdaar

uit , en laat alsdan de leege baft vallen ; in 't end van Juni

veranderde ze in een bobbel ofblaas , na veertien dagen kwam

daar een Vlieg uit , welker kop rood , 't lyf zwart y over

dwars geel geltrecpt, en de voetjes bruin- waren.

XXXII.
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XXXII.

Bloeyende Borrage. Barrage c<trnla.

ONder ter rechterhand op een blad zit een groene Rups ,

hebbende voor zes klaauwtjes , en achter vier voetjes,

men vind ze ook wel op de Blomkool , in Augufti maaken ze

een wit gefpin, en veranderen zommige in bruine, andere in

donker groene Popjes, en cttelyke krompen onder 'tfpinnen

in malkander , waar uit dan Maden voortkwamen , die dan

fliervenj uit de donkergroene Popjes kwamen zulke zwarte

vliegende becsjes, gelyk Wespen, met geele pootjes en klaare

vlertjes j en uit de zwarte Popjes kwamen donker graauwe

Uiltjes voort , met zwarte en zilver blinkende ftreepjes en

ftipjes gezierd , hebbende twee zwarte lange en nog twee korte

hoorntjes, en vier graauwe pooten, gelyk boven verbeeld is.

Het andere aan de linkerhand op een blad zittend Rupsje

heb ik op een Pruimboom gevonden, en daar mee gevoed,

tot zo lang ik bladen heb konnen bekomen , doe maakte ze

een dun gefpin , en bleef daar in zonder te eeten levendig,

tot des volgenden jaars in Maart, wanneer ze in een ligt bruin

Popje veranderde, waar uit in 't midden van April eenzwart

en wit geftreept en geplekt Uiltje kwam , hebbende twee

graauwe hoorntjes , en vier pootjes , gelyk nader in de print

vertoond werd.

XXXIII.

Oflentonge. Eckium vulgare ceruletim.

En klein dog net Rupsje geneert zig op dit gewas, zyn-

de zwart , met geele kruisjes over de rug , en witte

:epjes over dwars geteekent, ook zeer gaauw in'tloopen:

ik heb ze gevoed tot in 't midden van September , wanneer

ze een wit gefpin maakte, waar in ze bleef tot des volgenden

jaars, in April kwamen daar zulke kleine zwarte Vliegen uit,

gelyk boven vertoond werd.

Als ik , in gevolge myner gewoonte , een meenigte van

Uiltjes en Kapelletjes in houte doozen met fpelden vaft ge-

C i ftoken
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ftoken had, om aan de begeerige Liefhebbers het ftille teven-

te konnen toonen , niettegenstaande deze bloedelooze beesjes

ettelyke jaaren verdroogt waren , ondervond ik , dat uit deze

dorre , nieuwe levende Wormtjes gekomen waren , zynde

bruin met witte ftreepjesdwarsovergeteekent, en gebruikten

zulks tot fpyze daar ze uit voortgekomea waren , tot dat ze

veranderden in ligt bruine Popjes , waar uit na weinig tyds

kleinr zwarte Torretjes kwamen, hebbende een bruine ftreep

dwars over 't lyfy. zynde deze verandering onder naaft de fteel

verbeeld.

Nog werd onder ter linkerhand op dit blad vertoond een

Kaasmade , ik heb bevonden dat deze veranderen in. bruine

Tonnetjes , waar uit binnen veertien dagen kleine bruine

Vliegjes komen.

XXXIV.

Blaaaw Beflên. MjrtillHs baccis mgris.

AAn deze fteel kruipt een Rups , welker geftalte heel

vreemd, dog zierlyk is, hebbende een bruine kop, bo

ven met vier roode plekjes gezierd , en een dubbelde zwarte

baard , 't lyf is bruin met roode en geeleftreepjes, eenbreede

zwarte ftreep langs de rug geteekent, daar op vier geele bos

jes hair , en op het achterfte lit nog een bosje , zynde onder

zwart, en boven geel, dezes voorfte klaauwtjesmetdemid-

delfte acht voetjes zyn geel , en de achterfte twee zyn zwart.

Ik heb ze gevonden in May en Juni , en met deze , als ook

met Sleebruin bladen gevoed , tot dat ze haare geftalte ver

wijlden , 't welk op tweederley wyze gefchiede, zommige

maakten een open geel gefpin r en veranderden in geelagtige

graauwe Popjes , gelyk onder ter linkerhand getoond wera,

na vier weken kwam daar een zeer flegt Uiltje uit, mede daar

boven op een b)ad getoond, leggende eenmeenige witte eier

tjes. Andere klampten zig van aan 'tdekfelvandedoos, ge

lyk deze gedaante boven getoond werd , binnen vier weken

kwam daar een flegt vliegend beesje uit, hebbende een zwar

ten kop en lyf,- en zes donker geele pooten, gevende een bo

ven maatcn leelyken ftank van. zig.

Als



Als ik in 'c Jaar 1688. in Vriefland was, vond ik intbegin»

van Augufti die zelve zoort van Rupfen , waar van een der

zelve een gefpin maakte, en veranderde in Wormtjes, en de

ze weer m zulke Tonnetjes , gelyk boven de Rups op twee

groene blaatjes vertoond werd j des volgenden jaars in 't laatft

van April kwamen daar uit twee zulke Vliegen , als ook op

een groen blad verbeeld is : de andere Rupfen maakten een

gefpin , en veranderden in zwarte Popjes , waar uit donker

geele Uiltjes te voorfehyn kwamen.

Noeh geneert zig op deze bladert een zwarte Rups , heb

bende op ieder Ut een bosje geel hair , en op beide zyden

op elk lit een wit ftipje, inJuni maken ze een wit gefpin, en

veranderen in zwarte Popjes , na veertien dagen komt daar

een wit met zwarte ftreepjes en ftipjesgezierd Uiltje uit, hek

bende een bruine weerfchyn , gelyk deze veranderingen ter

rechterzyde boven malkander verbeeld zyn.

XXXV.

Slee-pruim-bladen. PntHMtfllveflrus,

DEze onder op een groen blad zittende bruine met witte

ftreepjes gezierde Rups vind men meeft op alle Vrugt-

boomen , thans heb ik ze met deze fleebladen gevoed , tot in

't eind van Augufti, wanneer ze een dun gefpin maakten, en

veranderden in een bruin Popje , na veertien dagen kwamen

daar Uiltjes uit , welker lyf flets geel , de vlerkjes en pootjes

wit, de oogjes zwart, en de hoorntjes geel waren, haare eier

tjes dekken ze met een. dons y om ze tegen foeeuw ,. regen ,

en koude te verzorgen. Ook zyn> uit ettelyke dezer Rupfen

Maden gekroopen , die in Tonnetjes veranderden ,. waar uit

in tien dagen Vliegjes kwamen.

Hooger opwaarts zit mede eenRupsopeenSleebad, zynde

awart geel geftreept, en glantzig van lyfj in 't middden van

Augufti klampen ze zich vaft aan een takje, omwinden zich,

vaft met een witte draat, gelyk Zyde, en veranderen in Pop

jes , zynde zommige wit geel en zwart geplekt , andere zyn-

groen en geel met zwarte vlakken, geraakt zynde zyn ze zeer

bewcegendc 3 in 't laatft van Augulü komen daar witte en-
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geele Witjes uit , zynde de vlerkjes met zwarte ftreepjes gc-

teekent , ook is 't lyf, de oogen , en pootjes zwart , zynde

over dag zeer fnel van vlugt.

XXXVI.

Bloeyend Cypergras. Gramen Cjperoides.

DEze donker bruine Rups heb ik in 't gras gevonden, en

daar mede gevoed tot in 't laatft van Augufti, wanneer

ze een wit gefpin maakte, fchoof haarehuid af, en verander

de in een ligt bruine Pop. In deze gedaante bleef ze ftjl leg

gen, tot des volgenden jaars, in 't midden vanJuni kwam daar

«en bruin Uiltjen uit, hebbende geelagtigehoorntjesen poot

jes , zwarte oogen, en zwarte ftreepen langs de vlerken.

XXXVII.

Roode Willige. Salix vulgaru rubens.

ONder op een groen blad werd de Liefhebbers wederom

eene der fchoonfte Rupfen vertoond , zynde over 't ge-

heele lyf fchoon groen, met witte (lipjes, en op ieder lit met

een fchuinfe witte ftreep gezierd , heeft ook op 't agterfte lit

een hoorn j ze wierd myn vereerd,van een Adelyke Dame,

zynde beneffens deze fpeculatie ook een Liefhebberes der

fchilderkonft. Deze Rups hid haar volkomen wasdom , dat

ik naulyks zo veel tyd had om zetefchilderen, dewylzeover

ging tot haar verandering , fchoof haar vel af, en wierd een

Popje,indezegeftalte bleefze ftil leggen tot des volgendenjaars,

in 't laatft van May kwam daar een heel fchoon Uiltje uit,

welker kop, lyf, en bovenfte vlerken warenbruin, wit, geel,

en zwart gefigureert, de onderfte vlerken waren gezierd met

twee gróote oogen , welker middelpunt zwart, en met een

blaauwe kring omtrokken , ook na boven ligt bruin , en na

onderen rofenverwig waren , verder had ze zwarte oogjes,

donker of flets geele hoorntjes en pootjes: deze zoort heb ik

voor of na niet meer gezien.

Boven op een groen blad zit een klein ligt groen met witte

ftreepen gezierd Rupje , zynde zeer gaauw, ze geneeren zig

op
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op de Willige, en fpinnen ettelyke bladen tot malkander, daar

inzegelykzaamwoonen, in 't laatft van Juni veranderen ze in

bruine Popjes , na veertien dagen komen daar asgraauwe met

witte ftreepjes gezierde Uiltjes uit , zynde heel gaau van vlugt.

In 't Jaar l6po. in Vriefland zynde, vond ik in 't begin van

September een Rups , vaft zynde aan een rysje , met de rug

ondenvaards, waar aan drie bruine harde Tonnetjes vaft wa

ren , ook kroopen noch ettelyke Maden uit derug van de Rups ,

die , eenige dagen gefponnen hebbende , gelyk katoen ,

veranderden mede in zulke bruine Tonnetjes ; de Rups ge-

ftorven zynde , nam ik de Tonnetjes en bewaarde ze tot des

volgenden voorjaars , wanneer daar uit zulke kleine Vliegert

kwamen , gelyk twee derzelver alhier verbeeld werden.

Veld-kruis-diftel. Erjngitm campeftre.

X X X V I I L

ZUlk zooit van zwarteRupfen , gelyk onder op eengroen

blad zit , vind men een meenigte op de Brandenetelen.

Dewyl ik de Brandenetelen in t eerfte deel alreede verbeeld

heb , zo zal ik deze Diftelblom om haare fchoonheid alhier

plaatzen.

Deze Rupfen nu gaan tot haare verandering in 't laatfl vart

Juni , makende zich van achteren vaft ,. hangen t onderfte

boven, en worden bruin als Goudglantzige Popjes, naveer

tien dagen komen daaruit fchoone Kapelletjes,. welkeronder-

fte vlerkjes zyn donker bruin , en de bovenfte wat ligter ^

met witte plekjes gemarmert , zynde 't lyf zwart. y de hoorn-

tjes wit gefpikkelt , de pootjesgraauw , en fnel van vlugf.

Nog zit -onder vry een kleine groene Rups met een geele

kop , deze vind men mede op de Brandenetelen, welker bla

den ze in malkander rollen, en nemen daar in haar coevlugt,

ook veranderen ze daarin in bruine Popjes,. na veertien dagen,

komen daar kleine ligt bruine zwart geftreepte Uiltjes uit»

Zommige dezer Rupfen leggen zig, neder en fterven , waar

uit dan zeer veel kleine Maden voortkomen , na korten tyd

veranderen ze in Tonnetjes , na tien a twaalf dagen komeni

daar uit kleine Vliegjes, die zwart zyn.a 7 XXXIX.



XXXIX.

Jonge Kool. Sraffïca viridis.

Anneer deze plant jong is , werd ze greetig verteert

van een grasgroene Rups , hebbende een geele ftreep

langs de rug, en op beide zyden van ieder lit een geel ftipje i

volwaflen zynde fchuivea ze 't vel af, hangen zig elders, en

veranderen in flets bruine zwart geftipte Popjes , na veertien

dagen komen daar uit een zoort van Witjes , zynde kleinder

als die ik hier voor getoond heb.

In Augufti heb ik ook wel kleine Rupsjes op de Kool ge

vonden , zynde mede groen met een geele ftreep over de rug

feteekent, hebbende aan elk lit twee voetjes, deze verander

en in Popjes , niet veel van de Rups verfchillende , na tien

dagen kwamen daar Vliegen uit, welker lyf zwart en wit ge

plekt was, hebbende roooe oogen, en zes geele pootjes, zyn

de traag van vlugt.

X L.

Wilde Zuuring. Acetofa pratenjïs fi'irent.

OP dit kruit vind men een zwarte rood en wit geplekte

ruige Rups, zynde 't hair, de kop, zesvoorfteklaauw-

tjes, en acht voetjes ligt bruin, tot haar volkomene groote

gekomen zynde leggen ze zig elders met een bogt , werden

figter van koleur, en veranderen in een ligt bruine Pop, zom-

mige bleven aldus drie maanden , en ettefyke tot des volgen

den jaars in April leggen , wanneer daar uit een gering Uiltje

te voorfchyn kwam, welker lyf en onderfte vlerkjes geel, de

kop, en bovenlle vlerkjes, hoorntjes, «n pootjes bruin zwart

" eelt waren, zynde haare vlugt 's avonds.

X L I.

Brandenetelbladen. Urne* ttrentii folia.

Ier werden verbeeld drie Rupfen, die wel eenerley aart,

maar dog van koleur verfchillende zyn , de bovenfte op

een

H
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eengroen blad zittende is in 't geheel zwart, met witte glant-

zige ftipjes boven de wortel van hethair , en onder langs bei

de zyden met een geele ftreep geziert , na dat ik ze gevoed-

had tot in 't midden van September, veranderde ze 't onder-

fte boven hangende in een bruine Pop , na veertien dagen

kwam daar uit een Kapelletje, die in fchoonheid alle andere

overtreft, zynde 't lyf, kop, hoorntjes, en pootjes donker

bruin , de bovenfte vlerken zwart en donker bruin, met een

breede vermelioen roode ftreep, blaauwe en witte plekjes ge-

teekent, de onderfte vlerkjeszyn ongemeen fchoon, met veel

klein cieraad van alderlei koleur door malkander verzierd.

De aan de regterzyde onder deze zittende Rups , zynde 't

lyf ligt geel , de kop bruin , de klaauwtjes en voetjes vlees-

koleur, veranderde mede op voorige wyze in een bruine Pop,

waar uit ook na verloop van veertien dagen zulk een Kapel

letje voortkwam, als boven.

De derde rondgebogte Rups was eerft zwart , dog veran

derde haar koleur , wierd bruin , en leide zig met een ronde

bogt neer, waar uit na korten tyd veele kleine Maden kroo«

pen , die zig in een fponnen , en veranderden in Tonnetjes,

na twaalf dagen kwam uit elk een zwart Vliegje , mede hier

vertoond.

Op 't onderfte blad zit nog een bruin ruig Rupsje , wel

kers rug en onderlyf rood was, aangeraakt zynde rolt het zig

in malkander , als een klootje i in 't laatft van Mai leid het

zig gebogt neer , bleef aldus leggen tot halfJuni , wanneer

daar een Vlieg uit kwam , welker kop , lyf, en hoorntjes

zwart, de vier vlerkjes doortchynend , en de pootjes geel wa

ren, hebbende op 't achterlyf een geele plek.

X L I I.

Vlasblom. Linum florens.

Dit gewas verftrekt tot voedzel van een groenagtige bruine

Rups , zynde onder ligtgroen , en onder langs beide zy

den met een witte ftreep geteekent , hebbende voor zes klaauw

tjes , in de midden acht, en achter nog twee voetjes. In 't

begin van Augufti fchoof ze haare huid af, en veranderde in
w D een
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een glantzige Pop j des volgenden jaars in 't katft van Mai

kwam daar een asgraauwe Uu uit, welker vlerkjes zwart ver-

zierd waren , hebbende zwarte oogen, haare vlugt was 's avonds.

X L I I I.

KleineWegerik,ofWeg Gras. Centumnoeüa^Jfve Poljgonrnnflorent.

TEr linkerhand zit ecu bruine Rups , zynde van onderen

graauw, heett voor zes klaauwtjes, in de midden acht,

en agter noch twee voetjes , ze veranderde op 't laatft vanJuli

in een ligt bruine Pop, in 't midden van Augufti kwam daar uit

een graauw zwart geftreept Uiltje , welker vlugt was 's avonds.

Nog legt onder ter regterhand een groene Rups , zyndc

langs 't lyfmet drie geele ftreepen en veel zwarte plekjes ge-

zierdj ik heb ze met dit kruid gevoed tot in laatft van Juni,

wanneer ze ftil bleef leggen, na veertien dagen kroopen daar

uit vier-en-dertig kleine witte Maden , die veranderden na wei

nig tyds in Tonnetjes , waar uit in 't laatft van Juli zo veel

kleine zwarte Vliegjes kwamen.

Eenandere Rups dezer aard leide zig ftil neer, waar uit een

groote witte Wurm kroop, deze veranderde in eenbruinTon

netje, na weinig tyds kwam daar uit een groote bruine zwart

geftreepte Vlieg te voorfchyn.

Boven op dit kruit zit een geele bruin geftreepte Rups ,.

zynde voor met zes klaauwtjes , en achter met twee voetjes

Voorzien , daarom maakte ze met 't lyf een hooge bogt in 't

gaan j met dit kruit gevoed zynde tot in 't laatft van Juli ^

veranderde ze in een bruine Pop , waar uit in September eer*

wit met roode en bruine ftreepen gezierd Uiltje kwam, zyn

de zeer rad van vlugt.

X L I V.

Sleebloflem. Acaci* Germanic* fat,

Eze onderfte korte dikke Rups was groen , met bruine

D plekken geteekent, hebbende voor zes klaauwtjes, inde

midden acht, en achter nog twee voetjes- haar gang was zeer

traag, rekkende 't voorlyf een wyl om hoog, en zwaait daar

mede
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mede heen en weer, tot dat ze een weg kieft > van deze bla

den gevoed zynde , maakte ze zich tegen 't dekfelvandedoos

vaft, en veranderde in 't midden van Augufti in eenvaalgeele

Pop, hangende 't onderfte boven: in deze gedaante bleef ze

tot des volgenden jaars, wanneer den negenden Maieen fchoo-

ne Kapel te voorfchyn kwam , zynde geel , de vlerken zwart

feftreept, de onderfte vlerken met orange en blaauwe vlak

en , ook met twee lange achteruitgaande punten geziert.

Nog vind men op deze ftruik eenzoortvankleincligtgeele

en graauwe zwart geflipte Rupsjes, met zwarte kopjes en voe

ten, deze maken een grooteilgefpin, gelyk een Spinne Web ,

daar ze uit en in loopen : ze veranderen in 't laatft van Mai

in Popjes van verfcheide koleur, waar nit in Juni kleine Uil

tjes voortkomen , welker bovenfte vlerkjes wit met zwarte

ftipjes, de onderfte vlerkjes , 't lyf, dehoorntjcs, en pootjes,

graauw van koleur zyn.

X L V.

Bloeyend Duivels-wargaarn. Convolvulas majorflore albo.

OP dit weelderig groen geneert zig deze groote Rups ,

haare koleur is over 't geheele lyfligt groen , als ook haar

klaauwtjes en voetjes : in 't midden van Juli fpinnen ze zig

in een blad , en veranderen in bruine Popjes > in 't bgin van

Augufti komen daar zulke Uiltjes uit, gelyk boven op een

Blom vertoond word , zynde asgraauw donker bruin gefigu-

reert, haare vlugt is 's avonds.

Ter linkerhand boven op een knop zit nog een klein ligt

groen Rupsje, welke zig mede op dit gewas geneert, ik heb

ze gevoed tot in Augufti , wanneer ze zig veranderde in een

Rofenkoleurd Popje, na veertien dagen kwam daar zulk een

vliegend beesje uit, gelyk ter linkerzyde op de Blom verbeeld

is, nebbende agter twee lange, en voor vier korte pootjes,

zynde ligtgraauw van koleur.

D 2 XLVI,
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X L V L

Roode Willige Bloflêm. Salix rubraflorens.

ZUlk een groene Rups heb ik in Juli op deze boom ge

vonden, die zig, zo dra ik ze t'huis bragt , in een dezer

bladen fpon , en veranderde in een donker bruine Pop ; in 't

begin van Augufti kwam daar een Uiltje uit, zyndc ligt flets

bruin, de vlerken donker gellreept, vliegende 's avonds.

In 't midden van dit ftruikje op een fteel vertoond zig een

ander klein Rupsje, ik heb ze met deze bladen gevoed tot in 't

midden van Juni , wanneer ze veranderde in een Popje of

Tonnetje ,. na dat dit acht dagen aldus had gelegen, begon

het continuecl te tikken, gelyk een Zak-horlogiej in 't DC-

gin van Juli kwam daar een Vlieg uit ,. welker lyf,, kop, en

oorntjcs zwart , de twee vlerkjes doorzigtig , en de zes

pootjes geel waren.

XL V II.

Hoogroode Anemone. Anemone flore coccineo*

DEze fchoone Blom heb ik om haare zeldzaamheid alhier

verbeeld , maar het regte voedzel dezer Rupfen zyn de

Brandenetelen , deze Rupfèn zyn wel eenderlei aard ; hoewel

ze onderfcheiden van koleur zyn , zynde de eene iigtgroen ,.

en de andere bruin, beide met witte en zwarte ftreepjesfchoon

gezierdj ik heb eenige gevoed tot in 't begin van September ,

wanneer zommige een wit gefpin maakten , en veranderden

in bruine Popjes , andere leiden zig ftil neer, wierden bruin,

en krompen op in twee onderfcheidene deeltjes , waar uit na

weinig tyds twee witte Maden kroopen , die veranderden in

Tonnetjes ,. en daar uit kwamen weer twee blaauwe Vliegen

met roode koppen ; de Popjes bleven leggen tot des. volgen

den jaars , in Februari kwamen daar uit graauwe en ook brui

ne wit en zwart gezierde Uiltjes , die haare vlugt mede 's a~

vonds maakten.

XLVIU.
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Zwynsbrood. Cyclamen flore

E En bruine Rups , zynde van onderen groen , hebbende

voor zes klaauwtjes , in de midden acht , en achter nog

twee voetjes, na dat ik ze met Lattou gevoed had tot in 't laadt

van Augufti, veranderde ze in een bruine Pop ; in September

kwam daar uit een bruin zwart gezierd Uiltje , met zwarte

oogen j haar vlugt was 's avonds.

Onder ter regterhand vertoond zig een Kars , aan welkers

blad wyd een klein lang geelagtig groen Rupsje , hebbende

voor zes klaauwtjes, en agter twee voetjes ; met dezegroene

Karflebladen heb ik ze gevoed tot in 't laatft van Juli , wan

neer ze een wit gefpin maakte, en veranderde in een bruin

Popje, na veertien dagen kwam daar een Uiltje uit, welks

onderfte vlerkjes bruin , en de bovenfte vlerkjes en 't lyf ligt

groen met witte plekjes en bruine ftipjes gezierd waren , 't was

(nel van vlugt over dag. Dit Blomgewas heb ik tot plaizier

voor de Liefhebbers hier by gevoegt.

X L I X.

Hazen Lattauw. Sonckiu Itvis.

OP dit groen geneert zig een Rups , welker bovenlyf as-

graauw , langs heen bruin geftreept , na beneden wit

geplekt, en van onderen vlees koleur was j in 't einde vanJuli

veranderde ze in een ligt bruine Pop , in deze geftake bleef

ze leggen tot des volgenden jaars in Juni, wanneer een geel

agtig groen zwart gezierd Uiltje daar uit tevoorfchynkwam>

xynde rad van- vlugt, dog maar 's avonds.

Gemeene DifteL Cardtmt vulgaru.

BOven aan de fteel dezer Blom zit een korte dikke Worm

of Rups, dit gewas is wel niet haare fpyze, maar ze be

dienen zig van zulke kleine diertjes, die zig veel op deze diftel

D J ont-
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onthouden j ik heb bevonden dat ze inJuli veranderen in brui

ne Tonnetjes, gelyk zulk een open zynde op een groen blad

.vertoond werd, na tien dagen kwam daar een geele Vlieg uit,

hebbende roode oogen , agter de kop een groene plek , en 't

lyf met zwarte ftreepen gezierd , de vlerken zynde dóorzig-

tig , ieder met een zwart rond plekje geteekent.

Onder ter regterhand leid een Worm, zynde 't lyfvan ko-

leur, gelyk een Kaasmade, de oogen en'tachterfte lit bruin,

deze , als ook zulke bruine* Tonnetjes , heb ik in Februari

fevonden in een ftuk rottig Berkenhout , uit deze Tonnetjes

wamen in Mai een zoort van zwarte geel geftreepte Wes

pen te voorfchyn, hebbende vier doorzigtige vlerken, zwarte

noorntjes, en geele pooten.

Nog leid onder ter linkerhand een kleine Worm , meede

van koleur als een Made, welke ik van gelyken in verrot hout

gevonden heb , ze veranderen in bruine Tonnetjes , waaruit

ook in Mai zulke bruine Torretjes kwamen , gelyk bezeiden

des Worms verbeeld is.

E I N D E.







 



 



DER

DERDE EN LAATSTE DEEL

RUPSEN
BEGIN, VOEDZEL

EN

WONDERBAARE VERANDERING.

Waar in

JDe Oorfpronk , Spys en Geftahverwiflêling : als ook de

Tyd, Plaatsen Êigenfchappen der Rupfen , Wormen,

Kapellen, Uiltjes, Vliegen, en andere diergelyke

bloedelooze Beesjes vertoont word j

Ten dienft van alle Liefhebbers der Infe&en, Kruiden, Bloemen

en Gewaden; ook Schilders, Borduurders &c.

Naauwkcurig onderzogt , na 't leven gefchildert , en in 't korte

befchreven

Door

MARIA SIBILLA MERIAN, Saal'.

Als mede een

APPENDIX

Behelfende eenige Surlnaamfche Inföttn , geobferveert door luar Dochter

JOHANNA H K L K N A H F il o I l ,

Tegenwoordig noch tot Surinaamt woonagtig.

Alles in Print gebracht, en in 't licht gegeven door haarJongde Dochter

D.OROTHEA MARIA HENRICIE.

•B

t'A M S T E R D A M,

Gedrukt voor de Uytgeeffter.

Woont in de Kerkftraat, tuflchen de Leydfche en Spiegel

in de Roozetak ; alwaar defelve onafgezet als ook afgezet

te bekomen zyn.

Als mede

Alle de andere Werken en nagelaatene Schilderkonft, van boven

gemelde haarc Moeder Saalr.





 

rA A N D E

GOEDGUNSTIGE ONDERSOEKERS

DER

NATUUR.

tYne Moeder Saalr. Maria Sibilla Mer'mn ,

welke Godt belieft heeft uyt dit vergan-

kelyke leven , in het onvergankelyke te

verplaatfen , en van haaren onvermoeye-

lyken arbeydt te doen ruften ; van gedachten ge-

weeft zynde , den Liefhebberen der Infeclen , dit

'Derde *Deel der Eurofafcbe Infeffen meede te dee-

len ; en nu in de Eeuwige Ruft zynde , foo kan ik

niet nalaaten het in Druk uyt te geeven , .wetende

dat dan haar laatfte Werk aan de Onderfoekers der

Natuur , meede gedeelt is. Daar by voegende ,

een Appendix van Surinaamfche Infeflen , geobfer-

veert door myne Sufter Jobaana Helena Herolt ,

tegenwoordig noch tot Surinaams woonende , niet

twyfelende of het eene en andere fal aangenaam

zyn. Dit Werk foude al eerder uytgegeven zyn ,

doch de groote fwakheit , en een tweejaarige be-

roertheit myner Moeder Saalr. zyn de reedenen dat

het foo lang geftaakt is ; doch nu myne handen

ruymer hebbende , heb ik 'er foo veel meede ge-

fpoed als my moogelyk was , om aan de Liefheb

bers genoegen te geven , en te konnen feggen, dat

nu alle haare Werken Compleet zyn-

A x Op



Op den Tytel heb ik de Verandering van de-

Mieren geftelt . foo als defelve zich in een lank-

werpig rond ey infpinnen , welke eyeren men aan

de Canaryvogels te eeten geeft. Wanneer de

eyeren ryp zyn , foo komen 'er kleyne en groote

Vliegen uyt , die ik in groote meenigte heb fien

uytkomen , gelyk op het Tytelbladt te fien is.

Den 15 July 1694. bequam ik een gantfch Neft

van deefe Diertjes , beftaande uyt veele Duyfen-

den , foo groote als kleyne , van alderhande foor

ten, fonder en met Vleugels, ook foodanige , die

eerft uyt haare eyeren kroopen , wanneer fe 't wys

wierden van te konnen vliegen : waar uyt ik ge-

noegfaam fien konde , datfe veranderen gelyk de

Rupfen. Ik hebfe derhalven hier terneer geftelt ,

om [met Salomon haare Deugden na te fpeuren.

Hier by heb ik op een kleyn groen Malva blad

geplaatft , den Koning der Mieren , foo alsfe in

Ooft-Indien genoemt werd ; wiens achterfte ge

deelte van 't lyf , gelyk een groote wceke witacft-

lige Worm is.



 

Jërufalems-BloeoK Flos Hieryfakmitanut.

| Ier op volgen nu de Veranderingen van de overige

Ruptèn en Wonrien.

Van de Rupfen op deefe Bloera , heb ik'er vyf-

tien gehadt , en (e met deefe Bloemen gevoed;

Maar wanneer ik haar eens vergeeten hadde eeten

te geeven, hebbenfe malkanderen opgegeten, tot op drie,

die overbleven j deefe wierden den 8 September tot Pop

petjes, en 't volgende Jaar in de maand Mey , quaamen 'er

foodaanige graauwe Uiltjes uyt> gelyk bier te fien zyn.

II.

Nachtfchade. Solanum vel Svlatrm»-

Dit Kruyd is de fpyfe van het groene Rupsje , dat by de

Beflèn kruypt j het wierd den 10 Juny tot een Pop-

petjen, en den zf dito quam'er een houtcouleurt Kappelletje

uyt, dat heel fnel konde vliegen.

Hier tegen over is een fwart Rupsje , dat op de fteel

kruypt -, wanneer dit fyne huyd afgeftroopt hadde , wierd

het groen : ik fpysde het eerft met witte Vlier , maar be-

quam daar door geene verandering j eyndelyk gaf ik het dit

Kruyt te eeten , en wanneer het zich een wit Gefpin ge

maakt hadde, bequam ik fulke geele Vliegen daar uyt». ge-'

lyk hier alles by malkanderen te fien is.

II L

Selderie. Alct».

Dït Kruyd is de eygentlyke fpyfe van deefe groene Rup

fen j ik hebfe daar meede in 't leven behouden , tot in

de maand Augufty , wanneerfe tot bruyne Poppen wierden ,

en des volgenden Jaars den zi Mey , quam 'er het eerfle

Uiltjen uyt.

A 5 I V--
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.IV.

Cardinaals Bloem. Flos CardinaKs.

Dlergelyke bruyne Rupfen heb ik -tot Amfterdam op fulke

Bloemen gevonden , waar meede ik fe ook gevoed

heb, tot op den 8 September l6pf. wanneerlë tot Popjes

wierden \ en des volgenden Jaars den tf Juny , quamen 'er

diergelyke Kapellen uyt ., gelyk alles hier in print .vertoont

werd.

V.

Wilde Wyngaard. Labrufca.

HEt Kleyne op de roode beflen fittende Beesjen , heeft

alleen het fap van defe blaaden boven af gegeten. Den

p Juny heeft het fyne couleur gantfch verandert, gelyk op de

fteel daar naaft te fien is : den 17 dito is het tot een Popjen

geworden : den zp dito heeft het eene lichtere couleur, als

meede een andere gedaante gekreegen , en den 7 July is een

{bodanig Oranje couleurt Torretjen (daar uyt geworden , ge

lyk onderaan te fien is.

V I.

Slee-boom of Wilde Spinus vel Pntnus Sil-

Pruyme-boom. veftris.

VAn deefe Rupfen vond ik 'er veele by malkanderen , die

feerkleyn waarenjop eenhegge van Slee-boomen, al-

waarfe een groot Gefpin gemaakt hadden. Des avonds ten

feven uuren vergaderden zy alle byeen , en kroopen foo

dicht by malkanderen , dat men het voor een rond lapien

fwart fluweel foude hebben aangefïen. Ik .fneed den gant-

fchen tak met alle blaaden en 't gefpin t'faamèn af, en liet my

daagelyks diergelyke groene takjes brengen, die ik in verfch-

waater llelde , om fe daagelyks te obferveeren; Des mor

gens



gcns ten negen uuren liepenre alle tot hunne fpyfe , en v«-

volgens gefamentlyk aan naaren arbeydt : die daarin beftond,

om een huytf voor zich te bouwen. Zy fponnen dan het

eene vertrek boven het andere, en lieten tuflchen beyde

een vingerbreed plaats , en van vooren eene opening , die

lbo groot was , als de Rups noodig hadde , haar volkome

groote hebbende, om daar in te konnen woonen. Wanneer

de Son heet begon te. Ichynen, kroopen zy alle in haarewoo

ningen en bleeven daar m , tot dat de grootfte hitte over

was i Dit deeden zy alle daagen, tot op den 14 Juny , wan-

neerfe begonnen zich in Ovaal ronde eyeren te fpinnen ,

waar in fe leggen bleeven, tot op het andere Jaar, den feven-

den Maart, als wanneer de Uiltjes voor den dag quaamen.

V I I.

Winter»Roofen of Maluwe. M«hia'.

HEt kleyne groene en met witte ftreepjes vercierde Rups-

jen , heeft ideële Bloemen tot fyne fpys genoten , tot

op den eerften July , wanneer het tot een Popjen wierd.

Het was feer gaauw in 't loopen j Den 1 1 dito quamen 'er

fulke geele Kappelletjes uyt. De groote Rups , heeft meede

de gemelde Bloemen gegeeten ; hy lag heel veel ftil j maar

wanneer hem maar 't kleynfte Diertjen aanraakte , floeg hy

om zich , als of hy toornig was. Den j Juny heeft hy

de blaaden t'faamen getrokken , en zich daarin tot ruft be-

geeven j den 18 Juny wierd hy tot een Popjen , en den

l6 Auguftus quam'er een fulk witachtig onruftig Uiltjen •

uyt.

vin;

Akeleybloem.1 jfqmkgia vel dquihna.

HEt groene Rupsjen gebruykte deefe Bloemen tot ryne

fpyfe , den eerften Augufty hebben zich eenige in gee-

le Eyeren gefponnenj en den 18 dito , quamen'er fulke fwar-

tö
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te Vliegen uyt, gelyk alles aan de eene zyde van |de bloem te

fien is.

Het bruyn en witte Beesjen met fes pooten, heeft tot fyae

fpyfe Luysjes gebruykt. Den z Juny heeft het zich tot een

rond wit Ey gefponnen , en den a dito quamen'er fulke

lichtgroene vliegende Beesjes uyt j gelyk 'er hier boven een

op het zaat te üen is.

IX.

Dove Netelen. LamiumvelGaleop/is florem.

QOodanige groene Rupsjes, waar van 'er een op het groe

ne blad kruypt , hebben dit Kruyd tot hunne fpyfe ge-

nuttigt , tot in de maand Augufty , als wanneer fe zich in

witte Eyeren infponnen , foo als 'er een onder op de fteel legt.

Des anderen Jaars in Mey , zyn'er foodanige 'Vliegen uytge-

komen, gelyk 'er een boven de Rups gefien word.

Het heel kleyne Rupsjen , was geel van couleur, en ver-

ciert met roode ftreepjes : het gebruykte het felve Kruyd tot

fyne fpyfe. In 't begin van July heeft het zich tot een wit

Ey ingefponnen , en op den laatften dito quam'er dit kleyne

Kapelletje uyt , gelyk op de bovenfte bloemen .alles by

malkanderen gefien word.

X.

Vyge. Ficus.

DEefe bruyne Rupfen heb ik met Vyge-bladeren gevoed ,

tot in de Maand Augufty , wanneerle zich in Popjes

veranderden, en in de Maapd September , quamen'er fulke

bruyne Uihjes uyt. .

D

X L

Ridderfpoocen. Confolida Kegalis.

Eefe Bloemen zyn de fpyfe , ran deefe groene en witte

Rupfen, welke zich den zpJuny tot Poppetjes verandert

heb



hebben , den i f July tjuam 'er uyt het eene , een fulke

groote Vlieg, die zich in het Popjen tot een bruyn Ey ge

maakt hadde , en den zo dito , quam 'er fulken bruynen

Uiltjen uyt.

Voor deefen is van foodanige Verandering vericheydentlyk

gefprooken , wat het doch eygentlyk mochte zyn , dat'er foo

grooten onderfcheit tuflchen de Vlieg en het Uiltjen is , en

dat het niet wel-wefen konde , dat het eenevan 't mannelyke

en 't andere van 't vrouwelyke Gedacht foude zyn ; maar

eenige Jaaren geleeden heb ik gefien , dat zich Vliegen op

fulke Rupfen gefet hebben , en daarop lang zyn blyven fit

ten, ook haar zaat in de Rups, tuflchen hnareleeden hebben

ingefchootenj en terwylen zy het vleefch van de Rups tot

ipys gebruykten , hebben zy zich daar in tot een bruyn Ey

verandert , waar uyt eyndelyk een foodanige Vlieg voortge

komen is.

XI I.

Katte-Kruyd. Mentba felina vel 'Nepeta.

Ao 16^9. den ±4juny, heeft zich deefe groene Rups ,

na dat hy van dit Kruyd gefpyft was , tot een fchoon

Popjen verandert , na dat hy dertien daagen '.til geleegen had-

.dej en acn f September is het tot een Uiltjen geworden.

XI II.

'Maankoppen of Slaap-Kruyd. Papaver.

HEt bruyne Worratjen boven op de knop , heeft de kley-

ne Beesjes die men Luysjes noemt gegeeten , tot op

den z6 Augufty , als wanneer het zich tot een foodanig Pop-

petjen gemaakt heeft j in de maand July zyn de andere foo

blyven leggen : eyndelyk heb ikfe opgefneeden , en daar

in fulke Vliegen gevonden, gelyk'er een op het groene blad

te Hen is.

De fwarte en geele Rups , heeft deefe bloemen tot haare

B fpy»
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fjjysgebruykt, tot op den z6 Augufty i<$pf. als Wanneer fe

tot een fwart Poppetjen geworden is, en des volgenden Jaars

den pJuny, quam'er een foodanig Uiltjen uyt.

X IV.

Byenbladt. Melijfe,

'A °- IÖ8}- ^en M Juny werd my deefe houtcouleurde

'J\. Rups gefonden tot Schwalbacb in Duytfcblandt. Zy was

ièer ftil van aardt. Den 2.6 dito fpon zy zich in , en wierd

een Popjen, en den pJuly quam'er een foodanig geel Kap

pelletje uyt.

Het onderfte Beesjen op het benedenfte groene bladt , ge-

bruykte dit bladt tot fyne fpyfe. Na dat het eenige reyfen

fyne huyd afgeftroopt hadde, die het geftadig by zich droeg,

en fomtyds met fyn achterlyf beefde , als of het benouwt

was j Veranderde het zich , in een foodanige gedaante als

daar tegen over te fien is , en wierd den zf Juny i68p. fbo

hard als hout. Eyndelyk quam'er in de maand July een foo

danig groen Torretjen uyt.

XV.

Onfer Vrouwen Diftel. Cardutts Mart*.

SUlke Rupfen gebruykten defê Diftelen tot hunne fpyfè,

tot op den 19 July , wanneer eene daar van in een Popjen

veranderde. De andere bleevèn leggen , waar uyt veele

kleyne Wormtjes kroopen , die zich tot kleyne Eyertjes in-

ftonnen : ondertufTchen fpon de Rups meede alle de kleyne

Eyertjes rondom zich by malkanderen , dat 'er geenc van

konden afvallen. Dit gefpin fach uyt als Cattoen. Tien

daage daar aan quamen 'er lulke kleyne fwarte Vliegen uyt;

foo dat, buyten allen twyffel , de Vliegen haar zaat in de

Rupfen gelegt hadden. Den 7 Augufty quam'er een fulk

fohoon Kapelletje uyt het Popjen, 't welke de Liefhebbers

ccn jDiiielvink noemen.

XVI.
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Melde. Atripltx.

MEt dit Kruyd heb ik deefe Rups gevoed tot op den ro

Augufty, wanneerfe zich tot een fwart Popjen ver

anderde j en den 24 dito quam'er een Rood Uiltjen uyt.

XVII.

Haafelnoot. jAvellana.

DEn onderften groenen Worm , heb ik op deefe Nooten

gevonden , alwaar hy de kleyne Diertjes ot Luysjes

heeft gegeeten. Den 14 Mey veranderde hy zich in een

bruyn Popjen, en den 10 Juny quam'er een foodanig fwart

Beesjen uyt , gelyk alles by malkanderen op de Nooten te

licn is.

Het boven fte groene Rupsjen heb ik den 3 May meede op

diergelyke Nooten gevonden. De blaaden daar aan zynde,

fponnen zy te faamen, woonden daarin , en liepen feer vaar

dig daarin en uyt : wanneer menfe aanraakte, foo lieten zy

iich aan een draad neer j dit duurde tot den 14 dito , wan

neerfe tot Papjes wierden , en den zf dito quamen 'er fulke

kleyne Kappeïetjes uyt , gelyk boven op te fien zyn.

Van diergelyke groene Rupfen , waar van 'er eene onder

aan kruypt, heb ik 'er veel op defe Vruchten gevonden , en

met de blaaden daarvan gevoed, tot op den 18 Augufty,

als wanneer zy een hard gefpin maakten , en daarin bleven

leggen, tot op den if April des volgenden Jaars , wanneer,

foodanige Vliegen daaruyt voortquamen , gelijk'er een op de

fteel te fien is.

XVIII.

Abrikoos. Arnteniacum Potnumï

VAn deefe cierlijke Rupfen heb ik'er veel op deefe Vrugts

gevonden , welkers blaaden zy tot hunne fpyfe gebruyk-?

ten- tot op den z8 September 1691. tot jimflerdam , wan-
T» /"
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neerlê zich felfs infponnen , en tot Popjes wierden. In het '

eene groeyde een Worm, die zich in een fwarte Vlieg ver

anderde: en des anderen Jaars in de Maand April, quamen'er

uyt de andere Popjes foodanige graauwe Uiltjes.

XIX.

Mater of Moeder-Kruyd. Partbenium^

DEefe bruyne Rupfen , hebben dit Kruyd gegeeten tot

op den i o July, wanneerfe zich in Poppetjes verander

den, waaruyt veertien daage daar aan fulke bruyne Uiltjes

voortquamen.

XX.

Irias. Iris bortenjts , latifolia.'

VAn deefe witachtige Rups, heb ik'er maar eenegehadc,

die tot fijne fpys blaauwe Irias gebruykte , en wanneer

hy geene meer konde krygen, heeft hy het zaat daarvan ge-

feeten ; op 't laatft is hy heel donker blaauwachtig gewor-

en, en heeft den 17 July 1689. fyne huyd afgeftroopt , die

niet een draad jen aan het Popjen hangen bleef. Eyndelijk is

'er den f September ten ligt Üiltjen uyt voortgekomen.

De groene Rups die op het blad kruypt , het» ik in de aar

de vinden leggen by Irias Wortelen. Den $i Maart

1698. is hy tot een Popjen geworden , en in de volgende

maand Juny , is een foodanig graauw Üiltjen daaruyt ge

worden.

XXI.

Braam-beefien-ftruyk: Rubeus.

DE groene Rups die boven kruypt , heb ik met foodanige

blaaden gevoed , die hy t'faamen gerolt hadde en

waarin hy wooade , fonder daaruyt te komen , als wanneer

hy ceten wilde. Opv't laatfte wierd hy bruyn. Den-n Mey

fpon hy zich tuflchen de blaaden in, en wierd aldaar tot een

Popjen , waaruyt den 1 2 Juny een houtcouleurt Kappelletje

yoortquam.

De .onderfte groenachtigc bruyne Rups , heb ik ook met

dcefc
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cfcefc blaaden gevoed, inde Maand Juny des Jaars i68j. tor

Langen Schivalbach. Wanneer men haar aanraakte, foo liet'

zy wat groen waater van zich , rolde in 'c ronde t'feamen,'

en bleef lang foo leggen. Zy was feer ftil van aardt, foo

datfe gantfche uuren lang onbeweeglyk ftil leggen bleef. Den

14 Juny veranderde zy in een Popjen, en den zJuly quam'er

een foodanig fchoort Uiltjen uyt , van couleur byna als dr

•Rups die boven op het bloeyfel fit.

XXII.

Wolfsmelk. ÏÏthymalus.

DTergelyke Rupfen wanneerlè noch kleyn zyn , zyn geel

en fwart , maar grooter wordende , wordenfe roodtj-

wanneer menfe aanraakt, foo flaanfe met de kop heen eiv

Weer , als ofle toornig waaren. Van dit foort heb ik 'er

veel tot Frankfort gehadt, maar zyn my altyd bedorven , en

niet als Vliegen daaruyt voortgekomen. Zy hebben braaf

van dit Kruyd gegeeten. A°. 1684. den 1 8 Juny, wierden'er.

weer twee tot Popjes , en den p July , bequam ik eyndelyk

dit fchoone Uiltjen daarvan , waar van 'er een noch den fel-'

ven dag.een groert Ey.leydé.

V

Kamper-foely, of Capri folie. Periclymenus.

An deefe fchoone groene Rups , heb ik'er tot Frankfort '

veeïe gevonden op HardreegelenKamper-fbely, waar

meede zy haaV geneerden. Den i J' Augufty wierd'er een tot

een Popjen , en des anderen Jaars .den f Juny quam'er een

fdodanig fchoon Uiltjen uyt. De voorige die ik hadde, zyn'

nleeft in 't ruyen of vervellen geftorven , of daar zyn fooda-

nige Vliegen uytgckomen. Tot AmfterdAm heb ikfe met -

Kamperfoely gcipyil.

XXIV.

Quee-bloeyfel. Cotone* flos.

ort

hem

ook hebbe gevoed. Hy was feer onruftig , geftadig heen enf

B 3 weer •

DEn eerften Mey 1685. heb ik deefe Rups tot Frankfo

aan de Maln o Quëen gevonden, waarmeede ik he
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veer lopende , en at feer weinig. Den 4Mey maakte hyeen

oraauw gefpin, en den z4 dito quam 'er een foodanig graauw

Uiltjen uyt.

Het kleyne bru}'ne Rupjsen daar tegen over , heeft meede

deefe blaaden gegeeten , heeft zich ook daarin gerolt , en

is aldaar op den z6Juny tot een Popjen geworden , enden 14

July is het graauwe Kappeletje daar uyt gekomen.

s

XXV.

Quee-blaaden. Cotone<e folia.

Oodanige bruyne en geele Rupfen , heb ik met Quee-

^ blaaden gefpyft j zy hebben ook Pruymen en Roofen-

blaaden gegeeten, tot op den z8 Mey, wanneer de eene tot

een Popjen wierd, na dat hy fijne huyd hadde afgeftroopr.

Wanneer men deefe Rupfen aanraakte , foo blevenfe fonder

beweeging leggen ; des volgenden Jaars den 24 Maart is een

foodanig houtcouleurt Uiltje daaruyt voortgekomen : gelyk

alles op de eene zyde te ficn is.

De Rups daar tégen over ftaande, heb ik met Sleeboom-

blaaden en Quee-blaaden gevoed : maar hy at feer weinig.

Den laatften Mey is het tot een bruyn Poppetjen geworden,

en den zoJuny is foo een graauw Kappelletjen daar uyt voort

gekomen, gelyk'er boven aan een vliegt.

XXVI.

Gras Angdieren. Flos Garyophyllarum.

OP deefe Bloemen vond ik diergelyke roodgeftreepte kley

ne Rupsjes , waarmeede ikfe rot op den i a Mey tot

Neurenberg gevoed heb : zy hebben zich toen in de Bloemen

ingefponnen, en zyn daarin tot Popjes verandert geworden,

waaruyt den z6 dito fulke Okereouleurde Torretjes quaamen,

gelyk'er op de Bloemen geCen word.

Tot Amfterdam , wierd my een geel en fwart geftreepte

Rups gebracht , gelyk'er eene op het groene blad is : die

zich aanltonds infpon, foo draa als ikfe op den ü Juny ge-

(childert hadde , enden zo July daaraan volgende, quam'er

.een foodanig Uiltje uyt.



(«ƒ>'

XXVII.

lödiaanfche Kors. Noflurfium Indlcum.

DTergelyke houtcouleurde Rupsjes heb ik met deefè Korj

gevoed. Den 1 j Juny wierden eenige tot Popjes , in

de groene blaaden. Den jJuly quam'er 't eerfte Kappelletjen

uyt , waarop den 7 dito noch cwee volgden, en den 15 dito

wederom een ander.

XXVIII.

S'. Jans Bloemen of Koedille. BupbthaJmum. '

DTergelyke geele en fwarte Rupfen , hebben deefe Bloe

men gegeeten , tot op den z^July 1704. wanneerfc

zich infponnen , en tot Popjes wierden. Des volgenden

Jaars den z4 Mey , quaamen'er fulke roode en fwarte Kappel

letjes uyt , gelyk hier te fien zyn.

D1

XXIX.

Speer-Kruyd. Pbu, vulgo Valeriana.

|TtKruydisde fpyfe van deefe Rupfen. Den 17 Juny

* hebben zy een wit gefpin gemaakt, en zyn daarin tot

Popjes geworden, en den 29 dito quaamen'er lulke graauwe

Uiltjes uyt.

De kleyne bruyne Rups heeft zich ingefponnen den 14

Oftober 1704. en des volgenden Jaars, den 14 Mey , is 'er

een foodanig bruyn vliegend Kappelletje uytgekomen.

XX X.

Aalbefien. Vv<e Urfirue.

TOt Amfterdam vond ik diergelyke graauwe en witte ge-

ftreepte Rupfen , welke de groene blaaden van deefe

Beden aaten, tot op den z} Juny 1706. wanncerfe tot Popjes

wierden , en den 24 July quamen'er fulkc fchoone bruyne en :

wktc Kappelletjes uyt.

XXXI.'



XXXI.

Moerelle Karflèn. Cerafa Pliniana.

OP deefe Boorden vond ik drie van fopdanige Rupfen-,

welkers blaaden zy tot hunne fpyfe gebruykten, -tot op

den p Juny , wanneeriê zich tot de verandering begaaven :

En als de eerfte tot een Popjen-wierd , heeft hem de andere

opgegeeten, totdat'er maareen overbleef, die den j July

tot een graauw Uiltjen wierd.

XXXII.

'Bloeyende'Hey. Erice , florens.

Dit Kruydjen waft op dorre heyden , 't welke deefe Rup

fen tot hunne fpyfe gebruyken. Zy hebben zich den

i f, 1 6 en 17 Augufty ingesponnen , en des anderen Jaars den

16, .17 en 18 dito , zyn 'er .tweederly foodanige Uiltjes uyt

gekomen , namentlyk Mannetjes en Wyfjes.

Het middelfte Rupsjcn, zynde fwart met Oranje vlakken,

heeft meede het felfde Kruyd gegeeten, tot op den 30 Juny,

wanneer het zich aan dit Kruydje valtfpon , en tot een fwart

Popjen wierd, en den 16 July, is 'er een foodanig graauw

geftreept Uiltjen uytgekomen.

De fchoone geftreepte Rups , ^heeft meede dit Kruydjen

gegeeten, als meede (Millefólium of) Duylentbladt j hy was

leer gaauw in 't loopen. Den 1z Juny heeft hy begonnen

een feer hard gefpin te maaken, waarin hy zich tot een Pop-

jen veranderde , en wanneer men het aanraakte, heeft het

zich veelmaalen omgekeert : en is eyndelyk gantfch verdroogt. -

Ik heb daarop het harde gefpin opgefneeden , en daarin ge

vonden foo als hier te fien is. Dit heb ik in Dujtjchlandt ,

als meede tot Amflerdam alfoo bevonden.

XXXIII.

Klaaver en Riet-Gras. Trifolium fc? Carex.

E aardcouleurde Worm , op het Klaverblad , word van

de Landlieden een Aardworm genoemt': en is feer fcha-
W '* •. j

delyfc
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delyk voor 't Weylandt, om dat hy de wortelen van 't gras

Qpeet. Hy heeft zich den zpMey tot een Popjen verandert,

foo als'er een onder de Worm gcfien word : En den zf [uny ,

wierd'er een foodanig dier uyt, gelyk'er een op de Bloem te

fien is. Hy legt fyn zaat in de aarde, en foo als de Landlie

den fèggen , heeft hy wel drie Jaaren noodig tot fyne Veran

dering.

De fchoone geel en roode Rups , tegen over de bovenge

melde Worm, heeft Riet-Gras tot fyne fpyfë gebruykt tot

op den eerften Augufty , wanneer hy een wit gefpin maakte.,

waarin hy tot een fwart Popjen wierd , en den i f Augufty

quam'er foodanigen witachtig Uiltjen uyt , gelyk boven aan

te fien is.

XXXIV.

Wintbloemen. jirtemone.

SOodanige Bloemen heb ik by deefe Rupfenmaar om 't wel-

ftaanshalven gcvoegt ; . om dat 'er op 't voorgaande bladt ,

Gras en Klaaver die in 't Gras waft, te fien is. Deefe Rup-

fen hebben Riet-Gras gegeeten , tot op den 8 Jurty , wan-

neerfe tot Popjes wierden , en den z8 July , quamen 'er foo-

danige geele Uiltjes uyt.

XXXV.

Juffertjes in 't Groen.

IK heb deefê hier op de Bloem fittende Rups , daar op ge-

fet, om dit ik haare fpyfe niet en wift. Want foodraa ik

fe gefchildert hadde , den 8 Juny 170 f. heeftfe zich inge-

fponnen, in een wit Ey -, en den -S dito is 'er een foodanig

Uiltje uytgekomen.

De onderfte Worm die op de fteel kruypt , gebruyfct tot

fyne fpyfe de kleyne Luysjes die men op alderhande gewaflen

vind. Den 16 Juny veranderde hy, foo als'er een onder de

Worm te fien is , en twaalfdaagen daarna quamen 'er foodanige

Torretjes uyt.

XXXVI.

Willigcboom. Salix.

DEefe groote Rupfen hebben eenen flinkenden reuk. Zy

houden zich in de holle Willigeboomen op , etende het

C bin-
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binnenfte van defelve: maar wanneerfe geene fpyfe meer heb

ben , foo eetenfe malkanderen fëlfs pp : men kanfe ook in

g:ene Doofen bewaaren, om datfe alle houtwerk doorbyten.

en 10 April fponnen zich eenige in, en den 4 Mey quamcn

'er foodanige graauwe Uiltjes uyt , gelyfc hier vertoont wer

den , namentlyk een Mannetjen en een Wyfjen. Ik bequam

noch eenen anderen, op den zo September j deelê leyde zich

in de aarde tot in de maand Odtober , fonder eenige fpyfe te

nuttigen , en wierd een Popjen. Den 17 Mey des volgenden

Jaars, quam'er een foodanig Uiltjen uyt , 't welk den eerften-

dag i f8 Eyeren leyde, en des anderen daags noch 78 Eyeren,

wanneer fyn lyf dunder wierd, en denderden dag llierfhet.

XX XV II.

Swartebloeyende Water-willigen.

Dlergelyke groene geftippeldeRupien, heb ik'er veelege-

vonden in Priejland , op diergelyke Willige en Abeele-

boomen, welkers beyde blaaden zy tot hunne fpyfe gebruyk-

ten, totopdenz.8 Aügufty, waoneerfe zich in fwarte Popjes

veranderden , en des volgenden Jaars den 14 April , zyn'er.

twee foodanige graauwe LJiltjes uytgekomen , die aanftond»

groene Eyeren leyden. Maar alle de andere Kappelletjes quaa-

men eerder uyt , welkers vleugels foodanig t' faamen gerimpelt

waaren , dat men niet bekennen konde , wat gedaante datfe

hadden.

XXXVIII.

Willigen.

DJEefe fchoone Rups, heeft Willige tot fyne fpyfe genut-

tigt, totopdenzzJuny, wanneer hy in een Popjen ver

anderde, het welke daagelyks bruyner wierd , foo als den dauw

op de blaauwe pruymen \ den j Aügufty quam'er een fodanig

fchoon graauw en rood Uiltje uyt.

XXXIX.

•T. Willigen bloeyfel.

Eefe dubbeld gehoornde Rups > heb ik van Leyien ge-

kreegen, alwaarfe op Willigen gevonden is, waarmeede

ikfe
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ikfe ook gevoed hebbe. Wanneer zich maar het minfte ding

beweegde, fbo trok hy fynen kop in , en hield zich een tyd

lang heel ftil. Wanneer hy at, foo hield hy fyne twee hoo-

rens digt by malkanderen. Somtyds ftak hy uyt defe twee

hoorens, noch twee weeke roode hoorens uyt , die alfoo lang

waaren , als de eerftgemelde harde hoorens : deefe beweegde

hy van de eene tot de andere zyde, en dan haalde hyfe weer

binnen, dat men 'er niets meer van konde fien. Die duurde

tot op den z6July, wanneer hy zichinfponjen des volgenden

Jaars in April, quam'er dit Uiltjen uyt.

X L.

Willige-blad.

DE bovenfte groene Rups gebruykte de Willige-blaaden

tot fpyfe. Wanneer men hem aanraakte , fbo rolde hy

z.ich aanftonds in malkanderen, en fpatte uyt yder lit , wat

helder waater , ak of het met een fpuyt gedaan wierdi en dit

foo dikwils als men hem aanraaktej den z0 Augufty heeft hy

een groot gefpin gemaakt, en des volgenden Jaars den zfJunr,

quam'ef een ibodanig geel en fwart Dier uyt , gelyk'er een

by de Rups te fien is.

De tweede half geel en half groene Rups, heeft ook deefe

fpyfe gebruykt, en daarmeede heb ikfe in Frieflandt gevoed.

A°. l6po. den lojuly, hebbenfe zich na malkanderen in

graauwe Eyeren ingefponnen, en den eerften Augufty quamen

'er fulke geele Vliegen uyt , gslyk'er in 't midden gefien

worden.

Wanneer deefe onderfte fwart en geel geftippelde Beesjes

vallen, foo hebbenfe moeyte om weer op te itaan , vermits

zy op den rug vallen : haare fpyfe beftaat m Water Willigen»

DenzfJuny iö8p. hebbenfe zich tot geele Eyeren yigefpon-

nen , en den r f July zyn'er diergelyke Torretjes uytgekoomen.

X L I.

WilUgé-blad.

IEefe geel en fwart gevlakte Rupfen , hebben tot haare

fpyfe Water-willigen gebruykte. Den zj Augufty i68p.

C £ heb-
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hebbenfe twaalf dagen lang geleegen , tot datfe haare huyd

afïlroopten, en totTchoone groene Popjes wierden , die bin

nen vier uuren bi'uyn waaren : en den zi Mey totin de maand

Juny , zyn deefe fchoone Uiltjes daaruyt gekomen j welke

groene Eyertjes leyden.

Diergelyke donker graauwe Beesjes , gelyk'er hier onder

een met fyne Verandering re fien is , heb ik den 4 Juny op

Willigen gevonden; diele tot haare fpyfe nuttigden : zy aaten

alleen het bovenfte fap van de blaaden, foo dat de blaaden in

haar geheel bleeven. Den i z Juny hebbenfë zich ergens aan

een blad of Heel vaftgehegt , en zyn alfoo verandert , tot dat

'er den z4 Juny foodanige donker groene Torretjes uytvoort-

quamen.

X L I I.

Geele Roofcm Rofa.

SOodanige Rupfen gebruyker* Roofènblaaden tot haare Jpy-

fe. Wanneerfe zich in July infpinnen , foo komen noch

in de maand Augufty de Uiltjes daaruyt. Maar wanneerfe

zich in Augufty infpinnen, foo blyvenfe leggen, tot het vol

gende Jaar in July, en dan komen 'er de Uiltjes eerft uyt. In

fommige Popjes zyn ook Wormen gegtoeyt, die aanftonds

tot bruyne Eyeren veranderden , en veertien daage daarna

quamen'er fulke Vliegen uyt.

XLIH.

Roofen. Rof/n.

HEt bovenrtc geele Rupsje heeft Roofen gegeeten, tot op

den 1 4July, wanneer het zich met de overige tot witte

Eyeren infpon , en den 4 Augufty zijn 'er fulke Vliegen uyt-

gekomen.

De onderfte groene Rups gebruykte ook Roofen tot haare

fpys. Den i z Mey hebben zich eenige daarvan in de blaaden

ingefponnen, en wierden tot Popjes ; waaruyt den 14 Juny

fulke lichte Okereouleurde Kappelletjes voortquamen.

Van dit half groen en half roofe couleurt Rupsje, dat op de

knop kruypt, heb. ik'er veele op Roofen gevonden , welkers

blaaden
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blaaden zy fot haare fpijfe gebruykten. Den f Mey hebben

zy haare couleur in groen verandert en zijn tot Popjes gewor

den, waaruyt den zz dito fulke bnryne Kappelletjes voort-

quamen.

XLIV.

Roofen. Roft.

VAn de kleynfte groene Rups» heb ik'er veele op Roofen

gevonden , enle daarmeede gevoed. Den i z Mey wier

den zy tot bruyne Popjes -, en den 6 April des navolgenden

Jnars, quamen'er fulke Kappelletjes uyt, gelijk'er een boven

de Rups te fien is.

De bovenfte bruyne Rups , heb ik ook met Roofenblaaden

ge! p vil, A°. 1684. den zo Mey tot op den 6 Juny, wanneer

ny zich ia een donker roode couleur veranderde. DenpJuny

maakte hy een gefpin, waarin hy tot een Popjen wierd : en

den zpdito iflèr eenfoodanig Kappelletje uytgekomen , gelijk

'er een boven de Rups gefien werdt.

XLV.

Roofen. Rofa.

HEt hangende groene Rupsjen, eet meede Roofen. Dit

foort kruypt menigmaalen op de rug, en laaten zich aart

een draatjen, dat uyt haar mond gaat, op «n af. Den loMey

wierd het tot een Popjen , en den 1 8 dito tot een fwarte V lieg.

De groote groene Rups gqbruykte ook Roofen tot haare

fpijfc. Den zz Mey, ftrooptefe haare huyd af, en wierd tot

een Popjen: waaruyt veertien dagen daarna,- een Okercour

leurt uiltjen voortquam.

XLVI.

Abeeleblaaden. Attegna folia.

DTergelyke graauwe Ruplên, heb ik in 't eerft voor geene

Rupfen aangefien , om datfc heel ftil , fonder zich te

verroeren, onder aan de blaaden in malkanderen gekrinkelt

faaten , en niets anders als vogelsdrek te zijn , fcheenen. Ik

C } hebfe



iie'jfe met Abeeleblaaden in Friefland gevoedt. Den *; Sep

tember heeft een daarvan een bladt fbo vaft aan malkanderen

gefponnen, als of het t' faamen gelymt was j waarinhyzich

tot een Popjen veranderde. De andere die ik hadde, hebben

een gewoonlyk gefpin gemaakt,.waarinfe tot Popjes wierden.

Den 14 April des volgenden Jaars, quam'er het eerfte Kap

pelletje uyt , waarop de andere in de maand Mey volgden :

en ligtgroene Eyeren leyden. Het Kappelletjen is onder de

Rups te Gen.

De groene Rups heb ik te gelyk met de bovengemelde

graauwe , op defelve Boomen gevonden. Den 18 Augufty

leyde hy zich ftil neer, ftroopte fijne huyd af, en wierd een

Popjen, fonder te fpinnen. Dés volgenden Jaars den 14 April,

quam'er het eerfte Uik jen uyt, en de andere eerft inde maand

Mey daaraan volgende, gelijk'er een op het bovenfte groene

blad te fien is.

XLV I L

Winde of Wrange. Convolvufos.

VErmits 'er op het voorgaande blad , de fpys van alle defe

laatfte Rupfen ftaat , en dit maar een Wilde boom is ,

foo heb ik deefe laatfte blaaden met Bloemen verderen wil

len , niet twyffelende of het fal aan de Liefhebbers aange

naam zyn.

Deefe bruyne Rups heeft den zo Juny een geel gefpin ge

maakt , en is daarin tot een bruyn Popjen geworden , waar-

uyt den 14 July dit Oranjecouleurt Uiltjen voortquam.

XLVIIL

Goudts-bloemen. Cbaltba.

DEefe geele Rups heeft Abeeleblaaden gegeeten, tot inde

maand September. Den i f Juny des volgenden Jaars,

quam'er een bruyn Uiltje uyt j na dat het eerft m een bruyn

Popjen verandert was.

Dier-



Diergelijkè Beesjes , gelijk'er een op het groene blad fit,

gebruyKeix de klqyne Luysjes toe haare fpyfe. In 't begin van

Juny- lobben zy zich. tot Popjes verandert , en op 't eynde

defer maand , quamen'er een fodanige geele Torretjes uyt;

- .Het onderfte bruyne Diertjen, houd zich in 't waater op ,

tot in de maand Juny , wanneer het op 't land kruypt : en

dan komt'er foodanigen vliegendt Bcesjen uyt , gelyk'er een

naait aan op het blad fit.

XL IX.

Granaat-bloem. FIos malt Punici.

DE bovenfte Rups , heb ik met Abeeleblaaden gefpyft.

A0. i6pp. Den 10 September tot Amfterdam heeft hy

zich in een wit gefpin ingefponnen , en des anderen Jaars in

de maand April , is dit graauwe Uiltjen daaruyt voortgeko

men.

De onderfte tweefteertige Rups , heeft zich aanftonds in-

gefponnen , foo dat ik haare fpys niet konde weeten. Hy

heeft een wit gefpin gemaakt , en is daarin tot een Uiltjen

geworden, gelyk'er een op de bloemen te fien is.

L.

Krul- Leliën. Martagum.

SOodanige kleyne groene Beesjes, hebben geen fekere fpy

fe noch tydt: want men vindfe op alderhande Kruyden,

en op alle getyden van 't Jaar j waar men maar diergelyke

wit fchuym fiet, vind men'er deefe Diertjes in : fbo lang tot

datfe in foodanige fpringende Torretjes veranderen, gelykhet

eene en andere, onder aan by malkanderen te fien is.

De groenachtige Rups , heeft Abeeleblaaden gegeeten,

tot op den SO&ober, wanneerfc in een Popjen veranderde -,

en den zpJuny des volgenden Jaars , is 'er dit Uiltjen uytge-

komen. De Rups en het Uiltjen zyn boven by malkanderen

te fien.

Het onderfte groenachtige Rupsje , heeft blaaden van

Kruys-
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Kruysbefieboomtjes gegeeten. Maar alfoo deefe vrucht en

bloeyfel reeds in de twee voorgaande deelen afgebeelt zyn ,

(bo heb ik die hier niet wederom willen vertoonen , en in

der felven plaats deefe Krut-Lelien geftelt , als meede een aan-

genaame bloem zynde. Wanneer men deefe Rupjes aanraakt ,

lbo laatenfe zich aanftonds aan een draatje neer. Zy zijn feer

fnel in 't loopen. Den i z Mey hebben zy zich tuflchen de

blaaden ingelponnen, en zyn daarin tot bruyne Popjes ge

worden, en den z4 dito, quamen'er fulke Kappelletjes uyt,

die bruyn en wit waaren, gelyk'er een benevens fyn Popjen

boven te fien is.
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