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VOORREDE.
Zó

waar het is, dat dé beoefening der Natuurlyke Hiftorie haar vermaak en nut»
tigheid heeft, zo weinig kan men afkeuren, dat dezelve in haare Deelen meer

en meer uitgebreid en dus nader tot volmaaking gebragt worde. Weinigen , inder*
daad, hebben zulks over 't Geheel ondernomen, en, als men zodanige Werken,
daar dit in gefchied is, nagaat, zal niemand twyfelen; of aan dezelven niet veel ont-
breekt. AldroVandus, hoe uitmuntend een befcbryver van alle de Ryken der Na-
tuur, heeft nog veel ter vervulling open gelaten. Seba, hoe voortreffelyk een Ver-
zamelaar van Uitlandfche Zeldzaamheden, betreffende de Dieren, Planten en Delf-
ftoffen , mift veel Dingen , die naderhand ontdekt zyn. Linn^eus verbetert ver-
Vormt, vervult, dagelyks zyn Samenftel der Natuur, en zal het waarfchynlyk'nooit
voltooijen.

Hierom verdienen de zodanigen niet minder Lof, die zulks ten opzigt van een bv-
zonder gedeelte der Natuurlyke Hiftorie onderneemen. Verfcheidene hebben in''t
befchryven en uitbeelden van Dieren, Planten en Delfftoffen, elk op zig zelve, uit-
gemunt. Anderen hebben zig alleenlyk bemoeid met een gedeelte van ieder'Ryk
der Natuur, en, terwyl van de meeft bekende Dingen al by herhaaling is gehandeld,
Zo hebben zy zig maar toegelegd , om het gene aan de voorige Werken ontbreeken
mogt te vervullen, door de befchryving en afbeelding van geheel nieuwe en nog on-
bekende Onderwerpen.

Men kan het als een byzonderen trap ter voltooijing van de Natuurlyke Hiftorie
aanmerken , dar. dezelve door Gekleurde Afbeeldingen opgehelderd worde. Ook is

daar op de algemeene Smaak fèdert eenigen tyd gevallen. Dewyl nu dit ftuk een
byzondere kunde en naauwkeurigheid vereifcht, zo hebben de genen, die daar in
flaagden , een ongemeenen Roem verworven. Men kan zulks zien aan het Werk
van Roesel, door wien de meefte Kapellen, Rupfèn en veele andere Jnfèkten van
Europa , benevens eenige Uitheemfchen , zeer natuurlyk met Kleuren voorgefteld
zya Niet minder agting heeft het Werk van Wilkes over de Kapellen van En-
geland, of dat van Juffrouw Merian over die van de Weftindiën: om niet van de
.keurige Plaaten van den Heer Sepp, over de Nederlandfche Jnfèkten, te gewagen.

^Verdiende, nu, deeze Klaflè van het Ryk der Dieren zo veel oplettendheid, niét
minder was de Vogelkunde deeze moeite waardig. De kogelen, inderdaad, 'maa-
ken eene edele Afdeeling van de Dieren uit. Gelyk deeze Schepzels , in 't alge-
meen gefproken , door de fraaiheid van Pluimagie boven de J^iervoetigen uitmun-
ten y zo overtreffen zy , ver uit, de Slangen en andere Kruipende Dieren in bevallig-
heid. Hun Gezang verheftze oneindig boven de ftomme Vijjchen, en zelfs boven
de Kapellen, niettegenfraande zy dezelven, in fchoonheid van Kleur, wyken mog-
ten. Ook zyn de Vogels, fèdert eenigen tyd, een byzonder Voorwerp van Liefl
hebbery geworden, doordien de Konft, om dezelven op te zetten, thans zulk eene
volkomenheid bereikt heeft, dat 'er, om zo te fpreeken, niet het Leven, maar de
beweeging alleen aan ontbreekt.

Men heeft het uitgeeven van Werken, met Gekleurde Afbeeldingen van Voge-
len, ook al eenige Jaaren herwaards zien onderneemen en ter uitvoering brengen
Dus zyn die van Duitfchland en anderen door Frisch deftig afgebeeld, en die varx
Engeland door Albin met Kleuren uitgegeven, doch waar'by in de eerften de fraaie
heid van Tekening, in de anderen de naauwkeurigheid ver te zoeken is. Het uit-
geeven van Uitlandfche en weinig bekende Vogelen , in de Natuurlyke Kleuren , was
ook immer zo noodig en vermaakelyk. Dit gaf den Heer Edwards aanleiding om
zulks te verbeteren, en zyn Werk, benevens dat van den Heer Catesby, draagen
den Roem, van, wat de Uitvoering betreft , de volmaakften te zyn, welken men tot
nog toe in dit gedeelte der Natuurlyke Hiftorie heeft. Hierom was het , dat de be-

roem-



II VOORREDE.
roemde Heer Hofraad Doktor Trew, die door het uitgeeven van de keurlyke Plaa-

ten der vreemdeGewaflèn, door Ehret te Londen getekend en door Haid te Augs-

burg in 't Koper gebragt (*), de Geleerde Wereld niet minder dienft en pleizier ge-

daan heeft, dan door zyne andere Werken; het Ontwerp maakte, om de Vogel-

Verzamelingen van de gedagte Engelfche Autheuren onder één te fmelten, en daar

van een Werk te doen formeeren , waar van de bekwaame Schilder Seligmann
de Plaaten niet minder fraay dan in 't Origineel vervaardigd, en de geleerde Heer
Doktor HuxH.de Vertaaling in 't Hoogduitfch bezorgd heeft; welk Werk thans hier

in een Nederduitfch gewaad verfchynt.

De Heer Edwards, die de grootfle figuur maakt in deeze Verzameling, heefc

een byzondere naauwkeurigheid in het opftellen en uitvoeren van dit zyn Vogelen-

Werk waargenomen. De onvergelykelyk groote Scheepvaart der Engelfchen naar

alle gedeelten van den Aardkloot , en de minder bepaaldheid van hunne Scheepshoof-

den , heeft al verfcheide Jaaren her de Liefhebbers te Londen van Dieren uit de In-

dien voorzien, die nergens anders te vinden waren. Veelen derzelven begunfh'gden

deezen bekwaamen Tekenaar met het verlof, om Vogelen en andere Dieren uit hun-

ne Verzamelingen, of ook in hunne Diergaarden en Vogelhokken , levendig uit te

fchilderen. Daar onder heeft hy ook zodanigen der Europifche Vogelen gemengd,

als van anderen, zyns oordeels, niet of niet behoorlyk afgebeeld waren. Hier toe

werdt hy te meer aangezet, dewyl hy meende ontdekt te hebben, dat eenige Euro-

pifche Vogelen, op zekere tyden des Jaars, ook in Bengale voorkomen, doch of

dezelven het geheele Jaar door daar blyven , dan gelyk by ons vertrekken , wift hy

niet te zeggen. De Vogels, welken hy tot voorbeelden daar van opgeeft, zyn

De Berg- Merel. f Meruia Saxatitis Aldrovandi.

De Wielewaal. | Itterus Plinii.

De Zwart - gerugde Grasmofch. è Oenantbefeu Vitiflora,

Het Winter - Koningje. 4 Kegulus non criftatus.

De Huis- Zwaluw. I Hirundo domeftica.

De Byën-vreeter. f Merops,

De Draaihals. 1 lynx fèu Torquilk.

„ Onder deeze worden (zegt hy) de Zwart gerugde Grasmofch , het Groene Win*

„ terkoningje, de Huis -Zwaluw en de Draaihals, by Zomer in Engeland gevon-

„ den; doch zy zyn allen ook in de Zuidelyke deelen van Europa aan te treffen,

„ alwaar zy insgelyks, naar myn Gevoelen, Trekvogels kunnen zyn. Alle deeze

Vogels heb ik ook gevonden onder anderen, die ons van Bengalen toegefchikt wa-

„ ren, en wanneer iemand, die in deeze zaaken kundig is, in Indië verneemen kon,

„ of deeze Vogelen aldaar, ten tyde wanneer zy zig by ons bevinden, afwezig zyn;

„ doch zig aldaar onthielden, wanneer zy zig by ons niet laateji zien, dan- zouden

„ wy zeker weeten, naar welke plaats van den Aardbodem zy van.ons vertrekken.

„ Ik ben volkomen van Gevoelen , dat alle die Vogels, welken wy maar geduu-

„ rende zekeren tyd des Jaars by ons zien; wanneer wy dezelven uit ons Gezigt

„ verliezen , naar andere Landen overgaan. Met eenigen derzelven moet het ze-

„ kerlyk dus gelegen zyn; dewyl zy, zo lang zy zig by ons onthouden, niet broe-

„ den. Hier toe behooren de Houtfheppen, de kleine Sneppen, de Kramsvogels

,

„ de roode Lyflers en eenige anderen, welke, naar myn denkbeeld, in de Noorde-

„ lyke Landen vertrekken, om aldaar te gaan broeden. Op dergelyke manier ko-

„ men de Zomer-Trekvogels, uit. Zuidelyker Landen, tot ons, en teelen in ons

„ Land voort. Dewyl wy, nu, zien, hoe eenige Vogels uit zulke Geweften, die

„ meer naar 't Noorden leggen, zig by ons begeeven, enden Winter over blyven;

rt waar-

'(*) Deeze Verzameling van Uitgezogte Planten Boekverkooper J. C. Sbpp uitgegeven,

wordt thans ook alhier, in 't Nederduitfch, by den
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„ waarom zouden dan Vogels van tederer natuur, die ons in de Zomer bezoeken en
„ alhmr broeden, met ook ,n Zuidelyker Landen verfchuiling zoeken, alwaar zy
„ met alleen voor de hun onverdraaglyke Koude beveiligd zyn , maar ook een Voed-
„ zei vinden, dat hun behaagt? Ondertuflchen willen 'er nogthans veelen Winter-
„ flaapers van maaken, en beweeren, dat zy in onderaardfche Gaten, in holle Boo-
„ men, en wat d,es meer Is , weg kruipen- gelyk ook, dat dezelven, als zy zig dus
„ verbergen door Vettigheid met in naat zyn weg te vliegen: welke Vettifheid
„ ,k doch veeleer voor eenen voorzigtiglyk verzamelden Voorraad boude, welke hun
„ in (laat fielt, om eene Vlugt van ettelyke Dagen, zonder magteloosheid en zon-
„ der eene al te groote uitteenng, door te ilaan. Verder is ook dit, naar ik geloo-
„ ve, een bewys tegen den Slaap van onze Zomer- Vogelen, die zig niet meer zien
„ haten; datdergeyke in Slaap leggende Vogels nooit gevonden worden, en bo-
„ vendien zyn alle Vertellingen daar omtrent zo onzeker, dat verftandige Luiden zie
„ daar op nooit zullen veriaaten. Kroopen zy inderdaad

, gelyk men ons opdringen
„ wil, in onderaardfche Holen en Gaten, zo zou zulks een zekere, doch niet twy-
„ felagtige en onuitgemaakte Zaak zyn; en waarom zouden zy dan van onze Land-
„ heden en Houthakkers niet dagelyks, gelyk de Marmeldieren , fhapend aangerrof-
„ fen worden; daar men m. tegendeel deeze voorgewende Winterflaapers in veel
„ grooter geta waakend aantreft ? Verder ben ik ook van Gevoelen, dat het vertrek-
„ ken deezer Vogelen met altoos zo zeker is, dat dezelven niet meermaalen van ee-
„ nen natten koudem Herfst overvallen kunnen worden , in welken gevalle wel eeni-
„ ge Schooien van Zwaluwen hunnen Weg kunnen verlooren hebben, en gedwon-
"

ken n"
geW° m Gate"' met VerlieS Van haar Leven

> verfchuiling te zoe-

" Dit aangaande de Verhuizing der Vogelen, waar van menigvuldige blyken inde
byzondere befchryvingen voorkomen

, gezegd hebbende, gaat de Heer Edwards
in zyne\oORREDE, na een.ge algemeene uitweidingen, tot het zaakelyke , welk
dit zyn Vogelen-Werk betreft, over, en zegt. „ Thans zal het wel tyd zyn, om
„ nog iets tot verdediging van de volgende befchryving der Vogelen voor den dag
„te brengen waar aan ik meer dan twintig Jaaren met verzamelen bezig ben ge
" n^?' Vf™? 1^ Liefhebbers, te Londen, naamelyk, bedienende, in het uit-

„ fchilderen der uitheemfche en zeldzaame Vogelen, welken zy bezaten heb ik
„ nooit verzuimd, met hun verlofook voor myne Verzameling t'elkenseen Afbeel-
„ ding te maaken. Na dat ik , nu , eenige honderden daar van verzameld had
„ toonde ik dezelven van tyd tot tyd aan verfèheide Liefhebbers, die my met hun
„ bezoek vereerden; eenigen van welken onder het doorbladeren my aanweezen,
„ dat veelen onder dezelven zig bevonden, die nog van geen Autheur befchreeven
„ of afgebeeld waren

; zeggende, dat ik myne moeite niet vergeeffch befteeden zou
„ wanneer ik dezelven uitgeeven wilde. Het duurde lang, eer ik daartoe kon
„ befluiten; dewyl veelen van deeze Vogels my niet zodanig bekend waren, dat ik
„ wift, int welke Landen zy hunne afkomft hadden, en dit is nogthans, in de Na-
" T Yh ™»°»e, een zaak van veel belang. Daar tegen echter bragten zy in;
„ dewyl ik deeze Afbeeldingen naar de Natuur gemaakt had, waar van het aan be'"

„ wyzen met ontbrak en dergelyke Vogels milTchien wel nooit weder mogten voor-
„ komen; zo was het beter dezelven , zonder hun Vaderland eigentlyk te weeten
„ dan geheel met, aan 't licht te brengen. Ik heb wel het geluk niet gehad, gelyk ee'

(*) [De groote onwaarfchjnljkheid van het Gevoe- dervindingen van Cólunson en anderen breedvoerlllen, dat de Zwaluwen met vertrekken of verhuizen, aangetoond , in de Nmuurlyke irS° vóteem hé?maar in Holen of Gaten onder den Grond
; ja , dat Satnenilet van Lm.™ , 1. Deel IV Sik blad?nog verder gaat, onder Water

,
m Poelen of Moe- ,4 , enz. Zie ook de Waarneerningen van Fm enratten zig verbergen en den Winter doorbrengen zou- ten dien onzfee aldaar In 't V ÏÏS u j

RIS
?
H >

den is
.

niettegenttaande de onbefchroomdheii waar en onze^eSngen, baiz. eJ^ '
"* 6°+

mede Mks door Klun verdedigd wordt, uit de On-,
J
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„ nige nieuwe Schryvers over de Natuurlyke Hiftorie, in deeze Landen buiten Eu*
„ ropa geween: te zyn, in welken men eenigen der Vogelen, die ik hier befchree-

„ ven heb, aantreft; maar ik heb my, naar myn befte vermogen, toegdegd, om
„ myne Befchryvingen zo volkomen te maaken, als het de aart der zaaken wilde ge-

„ doogen. Inzonderheid is alle zorgvuldigheid van my aangewend, om nooit iets

„ vaft te ftellen, waar van ik niet verzekerd ben geweeft. Het grootfte deel deezer

„ Befchryvingen handelt van Vogelen, die nog nimmer befchreeven zyn; eenige

„ weinigen waren wel befchreeven , doch niet afgebeeld , en ettelyken kwamen zeer

„ flegt, zo wel befchreeven als afgebeeld, voor. Daarentegen is van my niets in

„ Afbeelding gebragt of befchreeven , dat wy te vooren reeds , ook maar taame-

p,
lyk goed hebben gehad: zo dat alle deeze myne Afbeeldingen en Befchryvingen

„ voor nieuw gehouden kunnen worden. Geene Befchryving heb ik van andere Au-
„ theuren ontleend, zonder zulks te melden; waar van het tegendeel door een nieu-

„ wen Uitgeever van een groote menigte Gefchilderde Vogelen is gefchied (*): ja

„ ik heb veeleer de oude Befchryvingen t 'eenemaal uit de gedagten gelaten , wan-

„ neer ik 'er eene te maaken had, oordeelende de Natuur hierin de befte Leidsvrouw

„ te zyn. Ondertufïchen ontken ik ook niet, dat ik zo wel met verfcheidene Per-

„ foonen als Werken geraadpleegd heb , om alle begrip , tot deeze Befchryvingen

„ noodig, te bekomen, en dezelven, zo veel mooglyk was ? klaar en verftaanbaar

„ te maaken.

„ Toen ik de hand floeg aan het uitgeeven van dit Werk, zouden my in 't eerft

„ de groote Onkoften, welken het Etzen, Drukken en wat dies meer is, veroir-

„ zaaken mogt, byna afgefchrikt hebben; dewyl deeze Onkoften zeker en de Winft

„ in tegendeel nog twyfelagtig ware : tot dat my eindelyk myn Waarde Vriend , de

„ Heer Catesby, deedt befluiten, om myne Plaaten zelf te Etzen, gelyk hy de

„ zynen ook gedaan hadt, in zyn Werk. Hy raadde my zulks niet alleen aan , maar

„ beval my ook hem te bezoeken , om hem te zien Etzen en gaf my alle noodige

„ onderrichting dien aangaande , voor welke beleefdheid ik zyn Ed. hier myne open*

„ baare dankbetuiging doe. Na dat ik nu dus eenigen tyd ge -arbeid had* befloot

„ ik de nieuwfte en zeldzaamfte Vogelen van myne Verzameling aan 't licht te gee-

„ ven, dewyl my dit doch niet meer dan myn tyd koften kon.

„ In het Etzen van zulke Plaaten , waar van vervolgens de Afdrukken gekleurd

„ zullen worden, moet men, gelyk ik ontdekt heb, anders te werk gaan, dan wan-

„ neer men de Plaaten enkel met zwart op wit Drukken wil: weshalve ik dien aan-

„ gaande eenige Aanmerkingen zal mededeelen , welke miflchien den zodanigen

„ nuttig zouden kunnen zyn, die in vervolg van tyd iets dergelyks mogten wil-

„ len uitgeeven. Zo iemand een Schilderwerk in 't Koper brengen wil, dan moet

.,, hy de Lichten veel helderer doch de Schaduwen donkerer houden , dan zy in de-

„ Tekening zyn; niettegenftaande het Afdrukzel daar door, ten aanzien van Licht

,. en Schaduwe, een onbevallige gedaante krygt. De Lichten, naamelyk, worden

„ door het opleggen der Verwen donkerer, en de duiftere Schaduwen worden , wan-

„ neer menze met helderer Kleuren , dan de zwarte is, beftrykt , lichter dan natuur-

„ lyk. In Plaaten , derhalve , die afgezet zullen worden , moet men die plaatfèn

,

„ welke in de Tekening wat donker zyn, in taamelyke breedte geheel wit laaten.

„ Anders, by voorbeeld, wanneer een gedeelte der Tekening in 't donkere gedeel-

3,
te blaauw of rood is, of eenige andere fyne Kleur heeft, en men maakt de Scha-

„ duw aldaar even zo donker, dan dringt het Zwart door de heldere Kleur, welke

„ men tot het afzetten van de Plaat moet neemen, heen, en geeft dezelve een

9p doodfch , drekkig aanzien. Legt men 'er de Kleuren te dik op, dan wordt de Fi-

guur,

(*) [De Heer Edwards zal hier Albin op 't Oog tendeels uit het vermaarde Vogelen-Werk van Wil-
hebben j wiens verklaaringen hy elders melde groo- loughby te zyn genomen.]
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,, guur, op de heldere plaatfêrt, te donker, plat en ftyf. Worden, in tegendeel,
„ de Lichten zo breed en zuiver gelaten, als maar mooglyk is, zo zullen de opge-
„ legde Kleuren, in zulke lichte plaatfên, veel frifïcher zien, dan wanneer zy met
„ zwarte Streepen doortoogen zyn, en, wanneer men de Plaat met eenig Verfïand
„ afzet ,

zo Zal de groote ongelykheid tuflchen Licht en Schaduw gaauw verdwy-
„ nen, en het Blad zagt en fraay uitvallen; zo dat middelmaatige Kenners hetzelve

„ vooreene met Waterverw gefchilderde Tekening zullen houden. Aan Plaaten,

„ die niet met voordagt tot afzetten vervaardigd zyn , zal men bezwaarlyk deeze
,, fchoonheid kunnen geeven , en , wanneer dezelven een taamelyke bevalligheid zullen

„ bekomen, dan moeten 'er de Kleuren, in 't afzetten, zeer dik worden op gefmeerd.
„ De Afbeeldingen deeZer Vogelen heb ik allen, naauwkeurig, volgens de Na-

,, tuur vervaardigd, en aan dezelven, wegens de menigvuldigheid, zo veel verfchil-

,, lende plaatzingen gegeven, als ik kon uitvinden. Dit heb ik 20 veel te noodiger
5, geagt, dewyl my bekend was, hoe zeer men in een nieuwen Vogelbefchryver te

„ berifpen heeft gevonden , dat hy geen veranderingen in de poftuuren der Vogelen
„ gemaakt, maar dezelven altemaal, op eenerley wyze , in profil hadt voorgefleld;

3, welke gelykvormigheid niet dan onbevallig kan zyn. Ook heb ik zyne Boomen,
,, zyne Stammen, en zyn Aardryk, van eene zeer flegte Uitvinding gevonden. Om
,, het, nu, hier in beter te maaken, bediende ik my van den raad en het behulp ee-
5, niger Schilderen, die ik als byzonder goede Vrienden roem, en daar door ben ik

„ in flaat gefield, om het Werk niet alleen, zo veel doenlyk was, een met de zaak
5, overeenkomftig, natuurlyk en bevallig aanzien te geeven, maar ook de Vogels
„ met eenen wat luchtigen Grond en eenig Bywerk op te fieren. Om alles nog beter

„ uit te voeren, heb ik op eenige Plaaten, daar de Vogels zeer klein zyn, tot op-
3, vulling der ledige plaats eenige Uitheemfche Infekten bygevoegd. Schoon dezel-

„ ven wel tot her tegenwoordige Werk niet eigentlyk behooren , heb ik niet te

„ minder oplettendheid gebruikt , om dezelven naauwkeurig af te tekenen en te

,, kleuren.

„ Een groot deel deeZer Vogelen leefde nog> toen ik ze uitfchilderde : anderen
55 waren droog en in Kafïèn behooriyk opgezet; eenigen waren in Liqüeur gecon-
„ fèrveerd , het welk de befte manier is ; hoewel daarin de Vogelen niet Zo goed
„ kunnen afgetekend worden, dewyl de figuur van 't Glas de fchynbaare Geftalte al-

„ toos verandert. Jk heb dan de zodanigen , om Ze af te tekenen, altyd uit de
,, Spiritus genomen» Zo lang ik leef ben ik niet van voorneemen , om eenigen my-
„ ner Plaaten onafgezet weg te geeven; dewyl zy alsdan 'van onbekwaame Menfchen
„ gekleurd mogten worden , het welke , wanneer men dit voor mynen arbeid hield

,

„ aan myn Werk nadeelig zou kunnen zyn. Eene zeer zorgvuldig naar de Origi-

„ neele Schildery gemaakte Kopy , zal ik 'm de Bibliotheek van het Collegium Medi-
„ cum te Londen leveren, welke tot een Proef zal kunnen dienen, om de Afzetting

3 , naar te fchatten en te beoordeelen, wanneer men, in \ vervolg ofna myn dood,
„ aan de echtheid van eenig Exemplaar mogt komen te twyfelen.

„ In de Befchryving der Vogelen is het myn toeleg, inzonderheid by de benoe-
„ mjng der Kleuren, altyd geweert, my zodanig uit te mogen drukken, dat een
„ Liefhebber, die alles wel in acht neemt, de Plaaten, volgens de Befchryvingen
„ alleen , zo taamelyk zou kunnen afzetten. Hier in ben ik op het zorgvuldigfte te

3, werk gegaan, weshalve ik dan ook de genoemde Kleuren, altoos, zo veel moog-
„ lyk wasj met bekende dingen vergeleeken heb; doch, wanneer dit niet gelukken
„ wilde, dan heb ik my van famengeftelde Woorden, gelyk geelagtig bruin, rood-

„ agtig bruin, donker bruin en dergelyken, bediend: by andere Kleuren, daarente-

„ gen, heb ik de benaamingen van bleek, donker, middelmaatig, naar deeze of ee-
5, nige andere Kleur trekkende, gevoegd; welk alles van groot belang is in de Na-
„ tuurlyke Hiftorie: want de enkele woorden Rood, Blaauw, Ced, enz. hebben

„ on-
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3 , onder zig een menigte van verfchillendê Kleuren (*)."

De Heer Edwards befluit zyne Voorrede, met aanmerking, dat zyn oogmerk
voornaameiyk is geweer!:, om verftaanbaar , niet om fierlyk, te fchryven. Zyne
Befchryvingen der Vogelen zyn, om de waarheid te zeggen, ongemeen uitvoerig

en zyn Ed. zal waarfchynlyk zig niet verbeeld hebben; dat hy, door zyn Hoofd te

breeken, om den uiterïlen trap van naauwkeurigheid in de Befchryving der Kleuren

van de kleinfte Vedertjes waar te neemen , den Leezer niet alleen kragtig vermoeijen

,

maar ook aanleiding geeven zou , tot onovereenkomfligheden van de Befchryving

met de Afbeeldingen, daar men dikwils fbmmige aangeweezen Kleuren, wegens het

verfchillendè pofïuur, ofom andere redenen, niet zo duidelyk in gewaar wordt.

Dé Heer CatesbY is minder omflandig in de Befchryving der Vogelen geweeft,

lettende meer op de Kleuren en zaaken die zeer zigtbaar zyn , of ook fbmmige dingen

voor de befchouwing van de Afbeelding overlaatende. Hy heeft, door Zyn Verblyf

in Noord -Amerika, gelegenheid gehad, om de Vogels, die hy afbeeldt, niet alleen

levendig, of kort na hunne dood te zien , en dus de Kleuren zeer natuurlyk te kun-

nen treffen, maar ook om 'er Plant of Boomgewafïèn, veelal betrekking hebben-

de op den Vogel, in de zelfde Plaat by te voegen; welk Bywerk tot fieraad ftrekt

van zyne Plaaten. Dus heeft hy ook omflandig kunnen fpreeken van de Voort-

teeling, het Aas, de Verhuizingen Eigenfchappen der Vogelen , welken hy in Af-

beelding vertoont. Maar; laaten wy hem zelf, in de Voorrede van zyn Werk,
hooren fpreeken.

„ Offchoon ik, van jongs af, eene neiging tot het onderzoek van de Planten en

„ andere Werken der Natuur, in my befpeurde, werdt doch dezelve door myn te

„ ver van Londen, het middelpunt aller Weetenfchappen, afgelegene Verblyfplaats,

„ grootelyks terug gehouden : doordien het my niet alleen aan gelegenheid maar ook

„ aan zulke Voorgangers ontbrak , welke my tot een meerderen iever in het befchou-

,, wen der dingen , die my van Natuure aangenaam waren , hadden kunnen opwek-

„ ken. Ondertuflchen was myne Weetgierigheid zo groot, dat ik my niet alleen

„ met befchouwinge der Natuurlyke Zaaken van' ons Land Vergenoegde, maar zy

„ ontflak in my het vuurigfte verlangen, om de in Engeland vreemde Dierenen

„ Planten in hun eigen Vaderland te zien en te leeren kennen. Virginie was my tot

„ myn voorneemen bekwaamft, dewyl zig eenigen myner Bloedverwanten aldaar

,-, ophielden; weshalve ik my dan ook derwaarts begaf, en 'er den 23 April van 't

„ jaar 1712 aanlandde. Diestyds had ik zo weinig denkbeeld tot het uitvoeren van

„ zulk een Werk, als het tegenwoordige is, dat ik veel eer de zeven Jaaren tyds,

„ welken ik my daar heb opgehouden, flegts myne neiging involgde, door de me-

„ nigvuldige Natuurlyke Zaaken van die Landflreek in aanmerking te neemen en my
., daar over te verwonderen; doende verder anders niet, dan dat ik eenige gedroog-

„ de Plantgewaflèn , benevens ettelyken der fchoonften levendig in Potten met Aar-

„ de, aan eenigen van myne Vrienden, die my daartoe verzogt hadden, en die ik

„ win1 daarvan Liefhebbers te zyn , overzondt. Onder deeze bevondt zig ook de

„ Heer Dale van Braintree in Effèx, een bekwaame Apotheker en Kruidkenner.

„ Deezen zond ik , behalven ettelyke Planten, ook eenige weinige Aanmerkingen

,

„ welken ik over het Land zelf had gemaakt. Deeze Aanmerkingen werden door

„ hem aan den federt overleeden Heer Willem Sherard, Doktor in de Regten,

„ en een der bekwaamfre Kruidkundigen van onzen Leeftyd, medegedeeld. Toen

„ ik vervolgens, in 't Jaar 1719, in Engeland was terug gekomen, verwaardigde

„ dee-

(*) [De vermaarde Heer Schaeffer , te Regens- alleen 8 Natuurlyke of onvermengde, en 25 die door

burg , heeft om die reden , onlangs , het Ontwerp vermenging gebooren waren , met naamen opgeeft

,

uitgegeven van een Kleuren- Werkje , dat tot een en met byvoeging van de Verwen, uit welken zy

Monfter Boek zou kunnen flrekken, voor de benaa- bellaan. Regensb. 1769. Quarto.]

mingen der Kleuren , waar van hy 'er in het Rood
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,, deeze Heer my niet alleen met zyne Vriendfchap, maar hy bragt my ook, door

„ zynen byftand, ofïchoon my myne zwakheid zeer wel bekend ware, tot eene nieu-

„ we en myne neiging zo aangenaame Onderneeming. Dewyl , echter , tot uitvoe-

„ ring van dezelve aanmerkelyke Koften vereifcht werden, zo kan ik niet nalaaten

„ die groote Patroonen en waardige Begunftigers , welke my door hunnen byftand

„ onderfteund en aangemoedigd hebben , alhier met de grootfte dankbaarheid te

3? roemen en hunne Naamen met veel agting te melden: te weeten.

Mylord , Hertog van Chandois.

Mylord Thomas, Graafvan Oxfort.

Mylord Thomas, Graaf van Macclesfield.

Mylord Joh. Percival.

Sir Georg Markham, Baronet, Lid van de Kon. Sociëteit.

Sir Henr. Goodrick, Baronet.

Sir Hans Sloane, Baronet, Prefident van de Kon. Soc. en van het Coïï, Med,
De Heer Franc. Nicholson, Gouverneur van Zuid -Karolina.

De Heer R. Mead, Doktor der Geneeskunde en Lid van de Kon. Sociëteit.

De Ridder Kar. Dubois, Lid der Kon. Soc.

De Ridder John Knight, Lid der Kon. Soc.

De Heer Wjll. Sherard , Doktor in de Regten en Lid der Kon. Sociëteit.

„ Ik vertrok, derhalve, in 't jaar 1722, wederom uit Engeland naar Karolina,

welk Land my zo veel te meer een onderzoek en Befchryving waardig fcheen te

zyn, hoe minder de Dingen, welken hetzelve voortbrengt, (zodanigen als enkel

den Koophandel betreffen, gelyk Ryft, Pek en Teer, uitgezonderd,) tot nog
toe bekend waren : niettegenftaande dit Land reeds meer dan een Eeuw van de

Engelichen bewoond is, en in vrugtbaarheid niet toegeeft aan eenig ander Land,
zyndeook van de Natuur, op veelerley wyzen, by uitflek gezegend. Ik kwam
dan den 23 Mey des Jaars 1722, na eene wel aangenaame maar wat lange Reize,

in Karolina aan. Het ontbrak ons op dezelve niet aan zulk tydverdryf, als men
by het doorvaaren van den Oceaan niet zelden gewoon is te vinden. Wy vingen

'er, naamelyk, Zee -Honden, Bruinviflchen, Dolphynen, Bonieten, Albicoren

en andere Vifïchen, en, wanneer wy zo gelukkig waren, van de drie laatften

magtig te worden , dan hielden wy daar van een fmaakelyken Maaltyd; doch de

Matroozen, die eengeruimen tyd niets dan Gezouten Vleefch genooten hadden,

namen het Vleefch der Zee-Honden en Bruinviflchen voor lief. Een ander ver-

maak bragten ons dikwils de Dolphynen aan , wanneer zy Jagt maakten op Vlie-

gende Vifïchen. Na dat zy die in de hoogte gedreeven hebben , doen zy verder

niets meer, dan dat zy, als zeer gezwind zwemmen kunnende, dezelven ten vin-

nigfte vervolgen , tot dat de Vliegende Vifch eindelyk moede wordt , en wegens

de verdrooging van zyne Wieken in 't Water vallen moet; dus dikwils zig zelf in

de Kaaken van zyn Vyand werpende. Dikwils is hy ook in de Lugt wéinig vei-

liger dan in het Water: want naauwlyks dus de Dolphynen ontvlooden zynde

,

wordt hy de Roofvogelen ten prooy. Doch , 't gene ons het meeft verwonder-

de, was eene over ons Schip zweevende en rondom zwervende Kat -Uil: niette-

genflaande wy ons op de Noorder Breedte van by de 26 Graaden , ongevaar in 't

midden tufïèhen het Vatte Land van Afrika en Amerika, bevonden; hetwelke,

zo ik meen , byna een Weg van zeshonderd Mylen uitmaaken moet. Deeze Vo-
gels hebben anders korte Wieken , en kunnen , zo veel men waargenomen heeft

,

niet ver vliegen; gelyk dan ook de Jongens, als zy die gevangen hebben , met

dezelven fpeelen,en t'elkens, na dat zyze hebben laaten vliegen, wederom grypen

en vangen. Na dat nu deeze Kat-Uil eenige maaien getragt had uit te ruften, ver-

looren wy haar uit ons Gezigt. Op dergelyke manier liet zig ons op dienzelfden

Dag, zynde de 22 Maart, een Havik met een witten Kop, Borft en Lyf, zien,

* * 2 „en
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5, en op den volgenden vertoonden zig eenige Zwaluwen: zoekende nóch deeze*

„ noch gene , zig op ons Schip neder te zetten. Ook fchynt geen Vogel zo lang te

3 , kunnen vliegen, als de Havikken en de Zwaluwen, doch dat een Kat -Uil het zo

„ lang op zyne vlugt zou kunnen uithouden , komt my gantfch wonderlyk voor (*).

5, Te Charles -Town, de Hoofdftad van Karolina, aankomende, maakte ik myne
9, opwagting by den Heer Generaal Nicholson , toenmaaligen Gouverneur van dee-

„ ze Provincie, door wien ik niet alleen zeer gunftig ontvangen werd, maar die my
„ ook altoos, zo lang ik my aldaar ophield, op gelyke manier bejegende. Ook zou

3, ik my aan de grootrte ondankbaarheid fchuldig maaken , wanneer ik naliet de Gaft-

3, vryheid en veele andere Beleefdheden, door welken myn Oogmerk van de voor-

3, naamflen des Lands, in 't algemeen , grootelyks bevorderd werdt, hier opentlyk

3, te roemen.

„ Dewyl ik met het begin van den Zomer aanlandde , vond ik , tegen myn ver-

„ moeden , in dit Land niet alleen alle de Dieren en Gewaflen van Virginie,

3, maar zy vertoonden 'er zig aan my in veel grooter menigvuldigheid. Het be-

„ woonde deel van Karolina flrekt zig, van de Zee af, tot zeftig Mylen Weft-

„ waards uit , en langs de Kuffc heen is het byna geheel plat en effen Land. In dit

„ gedeelte bragt ik myn eerfte Jaar met onderzoeken 3
verzamelen en befchryven

5 , der Dieren en Planten door. Vervolgens begaf ik my in de hooger leggende en

3,
onbewoonde Landftreeken, en hield my op in 't Fort Moore, een kleine Veiling

3, aan den Oever van den Savannah- Stroom, welke van daar nog driehonderd Mylen

3, ver, tot aan de Zee, te ioopen heeft, en weinig minder af is van Zynen Oir-

„- fprong, in 't Gebergte.

3, Met veel genoegen wierd ik gewaar, hoe zeer de Werken der Natuur, in dee-

„ ze hooger gelegene Landen, van de anderen verfchillende waren, en Vondt 'er'

„ een menigte van Zaaken , die men in de laage Landen niet te zien krygt. Dit be-

„ woog my, om verfcheide maaien, met de lndiaanen, de Rivier hooger op, naar

„ de Gebergten toe te reizen; daar ik dan niet alleen in het Ryk der Planten geduu-

3, rig wat nieuws te zien kreeg, maar ook de fchoönffe Landgezigten , welken wy
„ ons in flaat zyn te verbeelden. Voor my hadt: waarby my tevens de Jagt van Buf-

„ fels , Beeren , Luipaarden en ander Wild , niet weinig vergenoegen gaf. Op'

„ deeze Reizen bediende ik my van eenen Indiaan, om myn Koffertje te draagen,

„ waarin ik zo wel Papier en andere dingen, die tot Tekenen en Schilderen vereifchc

„ worden, als gedroogde Planten , Zaaden, en wat dies meer is, bewaarde. Aan

„ de Gaflvryheid en den byfland deezer goedhartige ïndiaanen heb ik zeer veel te

„ danken: doordien ik van 't gene zy fchooten niet alleen myn Onderhoud had; maar

„ dat zy ook, zo dra 'er een Regen ontftondt, aanftonds van Boomfchorfèn eene

„ Hut maakten , op dat zo wel ik, als het gene ik met my voerde, voor de nattig-

„ h'eid befchut mogt zyn.

„ Nu wil ik ook aantekenen, van welke orde ik my, in het befchryven van de

„ Natuurlyke Hiflorie deezes Lands, bediend hebbe. Wat dan de Planten aangaat,

„ waarmede ik een aanvang wil maaken , heb ik myn doelwit voornaamelyk op de

„ Woudboomen gericht, en aangeweezen, van welke nuttigheid zy zo wel in de'

„ Werktuigkunde , als anders, zyn, en wat gebruik men 'er van maake tot Tim-

„ merwerk, Schrynwerk, tot den Akkerbouw, tot Voedzel of tot Geneesmiddelen.

„ Ook heb ik op die Gewaflen in 't byzonder agt gegeven, welke ons Engelfch

„ Klimaat verdraagen, en die ik daar door hadt leeren kennen, dat ik ze by den

„ Heer

(*) ["Het gene van de Havikken en Zwaluwen, beeld van den Heer Èdwards, hier voor, is. Het

door den Heer Catesby, hier gemeld wordt, fhrekt zweeven van de Kat -Uil, over Dag, boven t Schip,

zckerlyk tot een groot bewys, dat de Vogelen wee- komt my ook zeldzaam voor. Zou dezelve ook een

z-ntlyk op verre Togten gaan , en dus dat zy zeer Sperwer , of dergelyke Roofvogel ,
kunnen zyn ge-

wel naar de Indien kunnen verhuizen ;
gelyk het denk- weeft? Men hadt hem, immers, met van naby bezien.]
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*s Heer Bacon, opvolger van wylen den Heer Fairchild te Hoxton, had zien
>, groeijen^ als waar veelen derzelven etteJyke itrenge Winters, zonder bedekking

,

„ hebben uitgeftaan, offchoon anderen, uit het zelfde Land, door gebrek van be-
„ dekking geftorven zyn.

°

„ Van de Vogelen, waarvan veel meer foorten zyn dan van andere Dieren ten
» minfte die men bekomen kan, en welke in pragten fchoonheid van Kleuren de-
„ zelven overtreffen

, doch anders ook met de Planten, daar zy op aazen en by wel*
& ken zy zig onthouden, eenige verwantfchap hebben: van deeze heb ik my toe-
„ gelegd een omftandig Berigt te geeven: want de ïnfekten en andere Dieren on-
i, der elkander, zonder onderfcheid te befchryven , heb ik niet raadzaam geoordeeld

•

„ dewyl ik alsdan veele Vogels agter weg zou hebben moeten laaten, hebbende tot
„ alles geen tyds genoeg. Echter zyn my weinigen onbekend gebleeven, uitge-
„ zonderd eenige Watervogels en ettelyke, die zig in de Zee onthouden
„ Van Viervoetige Dieren zyn 'er weinigen, die van de Dieren onzes ouden We-

s, relddeels verfchillende waren, my voorgekomen. Ik heb de meeften derzelven
» afgetekend, uitgezonderd degenen, die van de zelfde, in Europa zig bevinden-
s, de Soorten, weinig verfchillende zyn : gelyk ook zodanigen , welken andere Au-
„ theuren reeds hebben befchreeven.

te Van de Slangen zullen my , zo ik hope, weinigen ontbreeken : want als ik my-
3, ne Aftekeningen daar van aan verfcheide Luiden, wien zy zeer wel bekend zyn
„ vertoonde, zo bekenden my veelen, dat zy de zodanigen nog niet altemaal ge-
„ zien hadden; terwyl niemand voorgaf, dat hem nog andere Soorten bekend waren,

„ Van de ViJJcben omftreeks Karolina heb ik niet meer dan vyf ofzes befchree-
„ ven, dewyl ik zulks wilde uit/lellen, tot dat ik op de Bahama- Eilanden gekomen
„ ware: want, alzo daar flegts weinige Viervoetige Dieren en Vogelen zyn had ik
„ te meer tyd om de VifTchen te befchryven, en fchoon men my dikwils hadt ge-
„ zegd, dat dezelven zeer merkwaardig zyn, zag ik nogthans met groote verwon-
,, dering, hoe heerlyk de Natuur hun met de voortreffelykfte Kleuren en Vlakken
„ heeft opgefierd.

„Wat delnfekten aangaat, komen van dezelven in deeze Landen ontelbaare Soor-
,, ten voor; doch ik kon, wegens de reeds gemelde oirzaaken, maar weinigen van
„ dezelven aftekenen.

„ Na dat ik my omtrent drie Jaaren in Karolina, (dat de Spanjaards en wei inzon-
3, derheid die Provincie, welke eerft kortlings met den naam van Georgia is vereerd
35 geworden, Florida noemen,) en in de omleggende Landen opgehouden had, be-
,, gaf ik my naar het Eiland Providence, dat een der Bahamaas is. Zyne Excellen-
,, tie, naameiyk, de Heer Karet. Phinney, Ridder en Gouverneur deezer Eilan-
, b den, hadt my derwaarts ingefcheept, door wien ik ook zeer gunffig ontvangen en
,, onderhouden ben. Van daar heb ik verfcheide andere Eilanden, in 't byzon-
,j der llatbera, Andros en Abbaco, bezogt. Offchoon nu wel op deeze Rotzige
„ Eilanden veel fchoone Planten groeijen, welken ik alhier heb befchreeven, was
„ doch myn Hoofd- oogmerk op de VifTchen gericht, van welken weinigen, of mis-
3 * fchienin t geheel geene, door anderen befchreeven zyn. En, gelykerwys ik
„ zo wel in Karolina, als op deeze Eilanden, gedroogde Planten en allerley Zaa'
„ den, van tyd tot tyd, verzameld had, leid ik my inzonderheid hier toe, om vee-
„ lerley Zee-Schepzelen, gelyk Hoorens en Schulpen, Koraalen, Zee -Planten,
„ Sponfen, Aftroieten en dergelyken, by een te brengen. Dezelven heb ik vereerd'

„ aanmyne Vrienden, die Liefhebbers daar van waren, doch inzonderheid
, gelyk

„ myne verplichting vorderde , aan den grooten Natuurkundigen en bevorderaar der
„ Weetenfchappen, den Heer Hans Sloane, als aan wiens goedgunfiigheid ik den
33 voortgang van myne Onderneeming voornaamelyk te danken heb.

3 5 Dewyl ik geen volkomen Schilder ben, zo hope ik, dat men de misflaeen,
* * * ö

, *

?3
'
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5, door my in 't Perfpe&ief en andere Konftgreepen begaan , te gereeder zal vergee-

5, ven. Ik ben ook van Gevoelen , dat de hoewel wat plat 5 doch zorgvuldig ge-

3,
maakte Afbeeldingen van Planten en andere Dingen , hooger te agten zyn , dan

„ die met meer Konft, naar Schilders trant, zyn uitgevoerd, in zo verre zy tot op-

„ heldering dienen Zullen van de Natuurlyke Hifbrie. Tot de Afbeeldingen der

„ Planten heb ik altoos de zodanigen genomen , welken frifch en zo eerfï: verzameld

„ waren: de Dieren, doch inzonderheid de Vogels, heb ik, tot op eenige weinigen

„ naa, naar 't Leven afgebeeld. Ik heb my daar in byzonder toegelegd , om ieder Soort

„ haar behoorlyk en Natuurlyk poftuur te geeven : ook heb ik de Vogelen op en by

„ die Gewaden geplaatft, waar zy op aazen of daar Zy anderszins eenige betrekking

„ toe hebben. De ViiTchen die, wanneer zy buiten hun Element zyn, hunne Kleu-

„ ren niet behouden, heb ik niet op een zelfden tyd afgefchilderd, maar altoos, wan-

„ neer de eerften hunne Kleuren kwyt raakten, wederom anderen getragt te beko-

„ men. Dit voordeel echter kon ik my in allen niet vart bedienen : want eenigen

„ kon ik niet dikwils genoeg krygen, en van anderen zyn my niet meer dan een

„ of twee ter hand gekomen. De Kruipende Dieren blyven eenige Maanden, zon-

3 , der Onderhoud , in \ Leven , en dus kon ik die gemakkelyk naar de Natuur uit-

„ fchilderen.

„ Wanneer ik, in 't jaar 1726, uit Amerika weder t'huis kwam, had ik het ge-

„ noegen, dat myn arbeid goedgekeurd werde; ja verfcheidene der boven gemelde

„ Heeren , die zeer kundig zyn in de Natuurlyk,e Hiftorie , vereerden my met hun-

„ nen Raad, en oordeelden de Afbeeldingen waardig om uitgegeven te worden;

„ maar deeze Onderneeming dagten zy, mogt, wegens de Onkoften die men aan

„ de Plaaten moefte doen , wel niet dan bezwaarlyk uit te voeren zyn. Dit denk-

„ beeld van die Heeren, 't welk ik volftrektelyk voorgegrond moeft aanzien, hieldt

„ my te rug in myn voorneemen, en maakte, dat ik het in 't eerft. genomene be-

„ fluit, om naar Amfterdam of Parys te gaan, en myne Plaaten aldaar te laaten Gra-

„ veeren, weder vaaren liet. Eindelyk bragt ik het, door den gunftigen Raad en

„ onderrigting van den onvergelykelyken Schilder, den Heer Joseph Goupy, zo

„ verre, dat ik myne Plaaten Zelf ondernam te Etzen. Offchoon ik, nu, hier in

„ niet volgens de Konft der Plaatfhyderen te werk gegaan ben, noch den aanleg

„ der Streepen op hunne manier gemaakt, maar veeleer de ftreeken der Vederen ge-

„ volgd heb, 't welk moeijelyker is, geloof ik doch myn Oogmerk beter uitgevoerd

„ te hebben.

„ Het Afzetten is , tot meerder duidelykheid , in de Natuurlyke Hiftorie zo noo-

„ dig, dat ik durf vaftftellen , dat men door de met haare Natuurlyke Kleuren ge-

„ fchilderde Afbeeldingen der Planten en Dieren een veel klaarder denkbeeld ver-

„ kryge van de Zaak, dan ons de omftandigfte Befchryving, zonder dezelve , zou

„ kunnen geeven. Om die zelfde reden ben ik in myne Befchryvingen niet uitvoe-

„ rig geweeft, alzo ik het voor onnoodig aanZag, den Leezer met aanwyzing van

3, ieder Veder op te houden; doch denk niettemin, dat myne Befchryving genoeg-

„ zaam zal zyn , om alles zonder verwarring daar door te kunnen onderfcheiden.

„ De Planten heb ik de Engelfche en Indiaanfche Naamen laaten behouden, onder

3, welken men dezelven in dat Land kent : waar de Latynfche benaamingen zyn

„ bygevoegdj welken my, door den hier voor aangehaalden geleerden en voortref-

„ felyken Kruidkenner, den Heer Doktor Sherard , zyn opgegeven.

„ Aangezien zeer weinige Vogels in dit Land hunne eigene Naamen hebben , uit-

„ genomen eenige derzelven, wier Indiaanfche naamen bekend zyn; zo heb ik de-

„ zelven naar de Europifche Vogelen, van dergelyke Soort, benoemd, en door by-

„ voeging van de een of andere hoedanigheid derZelver onderfcheid aangeweezen.

,3 En, alzo onder het Pluimgedierte , uitgezonderd eenige weinigen , het Mannetje

„ gemeenlyk met fchooner Kleuren dan het Wyfje praalt, zo heb ik doorgaans, op

3, twee
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* twee of drienaa, het Mannetje alleen voorgemeld, en van de Wyfjes een korte
B Befchryving daar ageer aan gevoegd; aantoonende, in hoe verre zy, wat de Kleu-
„ ren aangaat, van de Mannetjes verfchillende zyn. Hier door, dat men zulks niet
6 , in agt genomen heeft, is m andere Werken van deezen aart een groote ongeregeld-

„ Wat de Kleuren, en in 't by^onder de Groene aangaat, daar ik my tot het af-
* zetten der Afbeeldingen van bediend heb, zyn door my voornaamelyk zodanigen
„ mtgekoozen, welke de Natuur beft uitdrukken , duurzaam zyn, en haaren Glans
„ behouden; verwerpende daarentegen de genen, die flegts door den Glans in 't Oog
„ vallen, ziende ervoor t overige onnatuurlyk uit en lichtelyk verfchietende Or>
„ dertufTchen moet ik ook aanmerken, dat 'er byna geen Groen te vinden is het-
è, welk zig niet aan eenige PlantgewafTen , het geheele Jaar door, op verfcheid'e Tv-
3, den vertoonen zou : ja eenerley Plant verandert ook wel allengs , met den Ou-
h derdom, haare Kleur. In 't Voorjaar, naamelyk, zyn de BofTchen , en in 't al-

è, gemeen alle Boom -en PlantgewafTen, gëeler en helderer: met den toeneemenden
^ Zomer wordt derzelver Kleur donkerer groen, en, hoe meer de tyd van het af-
«,, vallen der Bladen genaakt, hoe donkerer en bruiner het Groen wordt. Hier uit,

„ nu ,
is hgtelyk af te neemen, dat, wanneer men eene frifTche Plant met eene uitl

„ gefchilderde vergelykt, en eenig onderfcheid in de Kleur waarneemt, zulks aan
,, de eerit bygebragte oirzaak toe te fchryven zy."

Dus hebben wy de byzondere inrichtingen van de Heeren Edwards en Cates-
BY, ten opzicht van hunne Vogelen - Werken

, gezien. Dewyl zy echter in de
Hoofdzaak overeenkomen, welke is, om goede Afbeeldingen van nog onbekende
Vogelen te leveren

;
zo kan de verfchillende behandeling in het afbeelden en befchry-

ven meer dienen tot eene aangenaame Verandering van Tooneel, terwyl men hier
t'elkens de Bedryven van twee zulke groote Konftenaars in 't ftuk der Vogelkunde,
elkander ziet vervangen; dan dat zulks verdriet of walging aan de Liefhebbers ver-
oirzaaken zoude. De moeite, die het Jeezen van eene uitvoerige Befchryving van
Edwards gebaard heeft, wordt door de kortheid, het Hiftorieele en aangenaame
Bywerk van Bloemen, Planten en Bloemen, in de Befchryving van Catesby, daar
onmiddelyk op volgende , aanftonds vergoed , en vermaakelyk beloond. Zeer z'elden
ook gebeurt het, dat zy op eenen zelfden Vogel gevallen zyn, en alsdan dient de
dubbele Afbeelding en Befchryving tot grooter duidelykheid.

De beroemde Heer Doktor Trew heeft wel, gelyk bevoorens gezegd is, de aan-
leiding gegeven en het Ontwerp gemaakt, om de Werken van die vermaarde En-
gelfche Vogelbefchryvers dus famen te voegen, en op eene mindere koflbaare wyze
aan de Liet hebbers te bezorgen, maar de Schilder Seligmann, niet minder ver-
maard door zyne bekwaamheid in het vervaardigen van Natuurlyk gekleurde Afbeel-
dingen, is de Uitgeever van dit Werk, hebbende daar toe van zyne Keizerlyke Ma-
jefleit in den Jaare 1750 een Privilegie bekomen , voor tien Jaaren , hetwelk den
14 Oktober des jaars 1760 vernieuwd werdt. Van deezen Uitgeever van de Hoog-
duitfche Verzameling van Vogelen vind ik geen Voorbericht, doch de Heer Dok-
tor Hüth, die de Befchryvingen uit het Engelfch in 't Hoogduitfch vertaald heeft,
meldt ons in het zyne

; „ dat de gedagce Uitgeever geene zorgvuldigheid gefpaard
„ heeft, om zyne Verzameling zodanig te leveren, dat de daar in voorkomende
„ Vogels, zo wel ten aanzien van het Graveeren als van het Afzetten, de Originee-
„ len volmaakt geleeken. Indien, derhalven

, (zegt zyn Ed.) hier of daar eenige on-
„ overeenkomfligheid, tufïchen de Befchryving en Afbeeldingen; mogt voorkomen,
5) zo zoude zulks aan het Origineel te wyten zyn: doch de goedkeuring, welke dit

„ Werk van Seligmann alom by de Liefhebbers vondt, fcheen hem een Waar-
3, borg te zyn, dat de Uitvoering naar behooren was gefchied."
De aanmerking door fommigen volgens zyn Voorberigt op dit Werk gemaakt, als

* * * 2 Qf
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of'er geen Vogels van zo fchoone Kleuren in de Natuur te vinden waren, verdient
geene wederlegging: dewyl wy door Ondervinding weeten en verfcheidene in onze
Kabinetten hebben , wier Schoonheid en Luifter zelfs voor het Penfèel onnavolgbaar
is. Waarom zal men dan aan deopregtheid vangedagte Engelfèhe Vogel -Schilders,
ten opzigte van de genen die wy niet gezien hebben, in deezen twyfelen?

Het Oogmerk van den Uitgeever was, zo zyn Ed. meldde, om V alles in vervat
te doen zyn, dat de Heer Catesby, in zyn PVerk, aangaande de Vogelen voorgefteMy
en de Heer- Edwards, in zyne diestyds uitgekomene vier Deelen, voorgedragen hadt
Dit fchreef Doktor Huth, by de Uitgaave van 't Eerfte Deel van vyftigVlaaten]
in 't voorfte des Jaars 175T. By het Derde Deel gafzyn Ed., den 4 Oktober des
Jaars 175;?, een nader Voorberigt, waarin hy aldus fpreekt. „ De Heer Ed-
5, wards heeft Zyn Werk zodanig ingericht , dat altoos twee Deelen, welke de Af-
» beeldingen van honderd Vogelen inhouden , eenen bekwaamen Band uitmaaken , en
» het uit twee Banden (Volumina) beftaande Werk van den Heer Catesby bevat in

„ den Eerften de Befchryving van honderd Vogelen en eenige Plantgewaflèn , wel-
j, ke te famen op zo veel Plaaten voorgemeld zyn: in den tweeden Band bevinden
„ zig weder honderd andere Plaaten, benevens derzelver Befchryvingen , die behalve
3, veele Viflchen ook verfcheide Slangen en Infèkten, benevens eenige andere Die-
„ ren en GewafTen, voorftellen. Deeze fchikking heeft onze Uitgeever willen vol-

„ gen, en het Derde Deel, waar mede de Tweede Band van zyne Verzameling
„ begint, een nieuwe Tytelplaat voorgezet ; zo dat dus de Tweede Band den Eerften
„ in fierlykheid niets toegeeft ?"

Deeze zelfde fchikking is in de tegenwoordige Nederduitfche Uitgaave van ,Sè-
Ligmanns Vogelen- IVerk, te Amfterdam, door den Boekverkooper Jan Chris-
tiaan Sepp, (reeds bekend door het uitgeeven van verfcheide andere geagte Wer-
ken over de Natuurlyke Hiftorie en in 't byzonder over de Verfteende Zaaken* Plan-
ten, Vogelen, Infèkten en andere Dieren,) nagevolgd; maar de Befchryving van
Karolina en de Babamaas Eilanden, in 't Hoogduitfch voor het Derde Deel gevoegd,
heeft men , om geen ftremming te maaken in het uitgeeven der Plaaten , beflooten
tot het End te fpaaren. Dit fcbynt immers ook gevoeglyker, en het zal de Natuur-
kundigen in 't vervolg niet onaangenaam zyn, te kunnen zien, de hoedanigheden
van het Land, waar in de befchreeven Planten, Vogelen, en andere Dieren waarge-
nomen zyn; te minder, dewyl dezelve door een Kaart van die Landen opgehelderd
is. Ook was zulks billyk, dewyl in die Befchryving verfcheide Dingen voorko-
men , welke niet regtftreeks tot deeze Vogelen Verzameling behooren. Want
fchoon uit liet Begin van Huths Voorberigt , zo even vertaald, fcheen te blyken , dat

men het geheele Werk van Catesby, hier dus tuflchen de Plaaten van Edwards,
beurt om beurt, invoegen zoude, wordt door hem doch vervolgens gemeld, dat hec
Tweede Deel van Catesby te Neurenburg op zig zelf en wel door een ander uitge-

geven werde. Zo zien wy, ingevolge van dien, ook thans, dat niet meer dan de
honderd Eerfte Plaaten van Catesby, om dat deeze maar alleen de Vogelen betref-

fen , gebruikt zyn; en dat dus het Vyfde Deel uit het Vervolg der Plaaten van Ed-
wards alleen beftaat: zynde in de Vier eerfte Deelen, die ruim tweehonderd Plaa-

ten behelzen, de honderd van Catesby, op de gedagte wyze, tuflchen de honderd
eerften van Edwards ingevoegd.

De Nederduitfche Vertaaling is met alle mooglyke zorgvuldigheid naar het Hoog-
duitfch gemaakt , en by eenige twyfelingen ook wel tegen het Engelfche Origineel
nagezien. Dewyl men de zelfde Plaaten gebruikt, die tot het Hoogduitfche Werk
gefheeden zyn, zo ziet men boven ieder Vogel deszelfs Hoogduitfche, zo wel als

daar onder de Latynfcbe en Franfcbe benaamingen , waar men vervolgens, ieder in 't

byzonder, een Register van geeven zal, hetwelke tevens tot een Bladwyzer zal

kunnen ftrekken; doch by ieder Band, uit twee Deekn beftaande, zullen wy een

Korten
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Korten Inbond of Lyft voegen, van de daar in voorgemelde Vogelen; gelyk zy el-
kander in orde volgen. Op dergelyke wyze, omtrent, is men in de Hoogduitfche
Uitgaave ook te werk gegaan , maar in deeze Nederduitfche heeft men dienflig ge-
oordeeld, by de Befchryving van ieder Plaat de Ge/lagt-en Soortnaamen van Lin-
n;eus te voegen, op dat de genen , wien het behaagde, deezen of genen Vogel
Syftematiftb na te gaan , dus zouden kunnen zien , waar de Afbeelding door dien be-
roemden Ridder was aangehaald; als ook waar dezelve voorkwam in andere Autheu-
ren. Het zelfde is insgelyks gedaan met de benaamingen der PlantgewafTen ; kun-
nende men, voor het overige, met een weinig oplettendheid , daar door ook te regt
raaken, wanneer men een Vogel of Plant, door LiNNiEus uit Edwards ofCateseï
aangehaald , wil opzoeken in dit Werk.

Zulks moet, inderdaad, welde voornaame nuttigheid geagt worden van deeze Ver-
zameling van Gekleurde Vogelen. Deze groote Natuurbefchryver, naamelyk, heeft
de grootfle menigte van Soorten van vreemde Vogelen , in zyn Latynfch Samen/iel der
Natuur ,

uit de Werken van die vermaarde Engelièhe Heeren ontleend; waar van dan
ook dikwils in de Natuurlyke Hiflorie, welke volgens dat Samenflel hier in 't Neder-
duitfch uitgegeven en met zo veel fmaak gelezen wordt, gewag is gemaakt. Ner~
gens kan dit Vogelen -Werk van Seligmann, derhalve, tot grooter opheldering
ïtrekken; nergens is het noodiger en van meer nuttigheid, dan in het beoefenen
van dat Samenflel der Natuur, wat de Vogelen betreft, en wy twyfelen ook geens-
zins aan de goedkeuring van hetzelve door de Liefhebbers; te minder, dewyl de
gedagte Boekhandelaar, Sepp, zig vereerd vindt met de ïnteekening van de volgen-
de Heeren.

A.

N°. 70. De Heer Johannes Arnoldus Amesbof, te Amflerdam.

B.

66. C B. Cz.

5$. J.
Bistrop, Meefler Beeldhouwer te Amflerdam.

j/| Jan Bofcbj Boekverkooper te Haarlem. 2 Exempl.

37. Abraham Botbal, Boekverkooper te Rotterdam.

60. Jofèph Brondgeeft.

57- Jan Bronkborfts Koopman te Amflerdam.

.56. Jan Bronkborft, Boekverkooper te Rotterdam.

8i- H. W. D. Bruin, Boekverkooper te Amflerdam.

72 - en Mr
. P. van Buren, Commis ter Finantie van Holland.

I2é Everhard de Burlet junior, te Amflerdam.

C.

20. Abraham Cappelhof, Medicina Do&or te Amflerdam.

73- J- De Cerf9 Boekverkooper te Amflerdam.

16. H. A. de Cbalmot, Boekverkooper te Leeuwaarden.

8. Ferdinand van Colkn, Commiflaris der Pofleryen te Amflerdam.

D.

34- C. HefTeld van Dinter , L'. Colonel in Dienfl van den Staat, en Plaats
Majoor van Maaflricht.

N°. 03.
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N°. 63. De Heer P. de Does Wedw% Boekverk. te Leyden.

9. Pieter Draax, Chirurgyn te Hoorn»

4. •***- C.
J. Dreyhaupt,

J.
U. Studiofiis.

E.

6%. Bailjuw Eckbard.

45. ——— Arend Jan van Eibergen.

F.

54. c. ft

G.

61. _— en M r
. Arend de Gaey.

$3.— Hendrik Gartman, Boekverkooper te Amftérdarrii

31. Adriaan Gotenaar , te Suriname.

2% , Petrus Guillebert, Medicina? Doólor te Amfterdam.»

H.

19. ]mk Haakman, te Amfterdarm

79. —— Edward'2 Hoen, te Amfterdam.

40. Ada Adn Hoevenaar, te Rotterdam.

83. Martinus Houttuyn, Medicina? Doólor te Amfterdam.

30. . Erven Franciscus Houttuyn , Boekverk. te Amfterdam*

K.

26. en M r
. Gillis Clement Keetlaar.

48. —— en M r
. Nicolaas Alexander Lelyveld, Schepen der Stad Goei

32. Cornelis Lever, Koopman te Amfterdam.

M.

29. Ifaak Maal, Koopman te Dantzig.

35:. M. Magerus, Boekverkooper te Amfterdam.

52. Hendrik Maronier , Boekverkooper te Rotterdam.

36. —— E. de Marre, Regent van 't Oude Zyds-Huiszitten-Huis te Am-
fterdam.

68. ]. A. Melchior, Doftor & Profefïbr Philofbphiae te Duisburg.

42. Willem van der Meulen, Regent van 't Oude Zyds-Huiszitten-Huis

te Amfterdam, Direóleur van 't Zeeuwfch Genootfchap der Weten-

fchappen te Vullingen, en Lid van de Keurvorftelyke Saxifche Aca-

demie der Natuuronderzoekeren.

24. —— E. A. van Muiden, te Amfterdam.

80. Paulüs Nierop, Medicina? Doólor te Amfterdam.

No. 28.
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N.

N°. 28. De Heer P. van Noemer, Medicinae Do&or en Raad der Stad Zirikzee.

7Ó. Johannes Nyboff, Boekverkooper te Arnhem.

64. —— en Mr
. Willem Nyffen , Heere van Waarden, mitsgaders Rentmee-

fter der Exploiten van den Ed. Hove van Vlaanderen te Middel-

burg, en Rekenmeefter van de Ed. Geoótroijerde Weft-Indifche
Compagnie ter Kamer Zeeland, enz. enz.

O.

j8. Ad.
J.

Obreen.

39. Joh. Obreen.

27. Matthys Oofier, Koopman te Amfterdam.

21. •—— Gofche van Oudshoorn, te Amflerdam.

II. en M r
. Jacob Overfcbie, Veertig Raad der Stad Delft.

P.

47' —f- Léendert Paardekoper. A. Z.

25. Jan Paauv) junior , te Leyden.

£8. Abraham van Paddenburg , Boekverkooper te Utrecht.

17. —^_ en M r
. R. Paludanus, Raad en Oud-Hoofd-Officier der Stad Alkmaar.

R.

10. C.H.van Bekenfteu Raket , J. U. Studioius, te Amfterdam.

77. en M r
. Daniel Ras, Raad in de Vroedfchap der Stad Alkmaar.

23. Anthony van Renjfelaar, Wz
. Koopman te Amfterdam.

74. —— Jan Rbodius, te Zirikzeè.

22. Benjamin Koelofswaart.

S.

18. en M r

. Ifaak Scbeltus, in 'sHage,

46. en M r
. Willem Scborer, Gecommitteerde Raad, en Raad ter Admi-

raliteit in Zeeland, refideerende te Middelburg.

33. —— Abraham Coenraad Scbuttrup , te Amflerdam.

51. - Mart. Wilh. Scbwencke, Profeflbr in de Botanie en Stads Medicinae

Doctor in 's Hage.

84. A. W. Seedorjf, te Amfterdam.

8?. C. Sepp, te Amfterdam.

49. Martinus Slabber, Lid van de Keyferlyke en Keurvorftelyke Saxi-

féhe Academie der Natuuronderzoekeren en Lid van de Hollandfche

Maatfchappy der Wetenfchappen te Haarlem en van het Zeeuw-
fche Genootfchap der Wetenfchappen te Vliffingen.

67. Theodorus de Smetb, Vryheer van Deurne en Lieflèl, Ambachts-

heer van Alphen en Rietveld, mitsgaders Oud -Schepen der Stad

Amfterdam.

5

.

Hercules Spiering,

* * * * 2 N°. £Q ,



xvi LYST der INT.EEKENAAREN.
No. 59. De Heer Jan Spruit.

41. Jan van Sterlings te Langeraar.

44. — Caïpar Stoll, Commies ter Admiraliteit te Amfterdam.

43-

50.)

69.

750

T.

— Jan van Tervecn , Boekverkoopér te Utrecht.

^> Pieter van Thol, Boekverkoopér in *s Hage , 4 ExempL

V.

2. en M r
. Gillis Valkenier de jonge, te Amfterdam*

65. Tobias van de Joelden.

.3. —— Jacobus Verkamme^ te Amfterdam.

6. « Lodewyk hermande , Boekverkoopér te Hoorn.

1 ?. en M r
. David van Fisvliet^ Schepen en Raad der Stad Middelburg.

82. Bernardus J^riends^ te Haarlem.

W.

en M r
. Fran^ois de Witt^ Regeerend Burgermeefter en Raad der

Stad Amfterdam.

E. G. G. «^
* * %

1. -

58.-

86.]

gg'l» De Uitgeever Jan Chriftiaan Sepp , Boekverkoopér te Amfterdam,

89! j
5 ExempL

90.J



VERZAMELING
Van UITHEEMSCHE en ZELDZAAME

GELEN.
EERSTE DEEL

PLAAT L

De Arend met de witte Staart (i).

Alzo deeze Vogel met geene der tot nog toe befchreevene Soorten van Arenden
in alle opzigten overeenkwam, en zig in een Wereldsdeel onthield, waar

van ons weinig bekend is, zo vergunde de Heer Edwards *er een plaats aan in zyn
Vogelen-Werk. Hy heeft de gewoone grootte der Arenden, zynde byna zo groot
als een Kalkoenfè Haan. De Geflalte aangaande is hy plat van Kop, kort van Strot
met de Borff. uitgezet, dikke Pooten, en zeer lange breede Vleugels naar reden van
her Lighaam. De Bek heeft eene blaauwe Hoornkleur. Deszelfs bovenftuk is krom
en fteekt over het onderfte heen, byna een Duim lang nederwaards, hebbende we'
derzyds een hoek of Tand. Het onderfluk van den Bek is korter en fluit in 't ho-
vende, waar van byna een derde deel, in de kngte, van den Kop afgerekend, be-
dekt is met zeker geel Vlies, dat men bet JJ^afcb noemt in de Vogelen, om da't heü
naar Wafch gelykt. Deeze geele Huid omvangt, aan beide zyden, de hoeken van
den Bek, De Oogkring, welke den Appel omringt, is Hazelnooten-KIeur, en de
Appel zelve zwart. Dit Jaatfte heeft plaats in alle Vogelen, zegtEdwards, en zou hy
derhalve in de volgende befchryvingen daar Van niet fpreeken. Tuflchen den Bek en
de Oogen is de bloote Huid graauwagtig Aardkleur, en dunnetjes bezet met kleine
zwarte Haairtjes. De Kop en Hals zyn gedekt met fmalle bruine Vederen, die, ge-
lyk aan den Hals der Haanen , in fcherpe Punten eindigen , doch naar evenredigheid
niet zo lang zynde. 't Geheele Lighaam is bekleed mét donkerbruine Vederen, die
van boven donkerer zyn , van onderen bleeker. De Borft heeft witte driehoekige
Vlakken , wier Punten opwaards gekeerd (taan. Zulk een Vlak is 'er in 't midden van
elke Veder. De Dekvederen der Vlerken hebben de Kleur van het Lierhaam , doch
de Slagpennen zyn zwart. Eenige weinigen der Slagpennen, en de eerfte ry der
Dekvederen, die de naafle is aan de Rug, zyn fchuins gefchakeerd met donkere
en lichte Streepen. De Staart, die de langte der Vlerken, wanneer dezelven gefloo-
ten zyn, niet overtreft, is zo wel van boven als van onderen wit, uitgenomen de
toppen van de Pennen, die zig zwart of donkerbruin vertoonen • gelyk ook de Dek-
vederen, onder aan de Staart, van eene bruinroode Kleur zyn. De Schenkels zyn
bezet met donkerbruine dunne Vedertjes , daar , op eenige plaatfèn , eene witte
Wolle doorichynt- de Pooten zyn, tot aan den Voet, met zagte, bruinroode Ve-

der*
(i) Aquüa Caudaalba. Edw. Av. I. T. x. Falco fulvus. Linn. Syjï. Nat. Ed. XII. Gen. 42. Sp, & Nat Hifi

IV. Stuk, BI. 135,
!
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dertjes bezet. Aan ieder Voet heeft de Vogel vier zeer dikke en fterke Toonen

,

welke met geele Schubben overtoogen zyn. Drie derzelven ftaan voorwaards , en
één , als gewoonlyk , agterwaards gekeerd. Zy zyn ieder gewapend met eene zeer
flerke , zwarte, Nagel of Klaauw, die ongemeen fcherp gepunt is en zo krom, dat

zy byna een halven Cirkel uitmaakt.

Deeze Arend, uit de Hudfbns-Baay in Noord-Amerika afkomflig, is van daar
door een Bediende der Kompagnie medegebragt, die hem gaf aan Doktor R. M.
MaSSEY , een zeer goeden Vrind van den Heer Edwards. Deeze Doktor hielde

hem verfcheide jaaren te Stepney, by Londen, in 't leeven, alwaar hem de Heer
Edwards meermaalen gezien en vervolgens afgetekend heeft

, geevende daar van
deeze Afbeelding in 't licht.

PLAAT II.

De pf^itkoppige Arend (2).

Deeze Vogel weegt negen Pond. De Oogkring is wit , en daar boven vertoont

zig een uitfieekzel , dat met een geele Huid bedekt is. De Bek heeft , te gelyk met
het Vlies, daar zyn bovenfïe deel, van agteren , mede omkleed is, eene geele Kleur.

Van gelyke Kleur zyn ook de Pooten en Voeten , welke zwarte Klaauwen hebben.

De Kop en een gedeelte van den Hals, benevens de Staart, zyn wit \ doch het ove-

rige des Lighaams is , zo wel als de Wieken , bruin.

Schoon maareen Arend zynde van middelmaatige grootte, is deeze doch zeer

fierken moedig, tartende zelfs Varkens en Lammeren , alsook Hinden, aan.

Deeze Vogels maaken hunne Neften , altoos, digt aan de Zee of aan groote Ri-

vieren, en wel, gemeenlyk, op eenen ouden verftorvenen Dennen- of Cypreflen-

Boom, waar op zy Jaarlyks, töt dat dezelve omvalt , weder bouwen. Hoewel, nu,

deeze Arend een fchrik is voor alle Vogelen , zo laat hy dezelven doch hunne Jon-

gen , paby zyn Neft , onverhinderd uitbroeden , doch inzonderheid de Sperwers

,

welke de Vifïchen vangen
;
gelyk ook nog anderen , by voorbeeld de Reigers , die

altemaal hunne Nellen op hooge Boomen maaken , en zig op eenige plaatfèn , gely-

kerwys de Kraaijen, troepswyze by elkander onthouden. Deeze Vogel wordt , zo

wel in Virginie, als in Karolina , de Kaak Adelaar genoemd, niettegenftaande zyn

Kop , zo wel als de overige deelen des Lighaams , met Vederen gedekt is. Zo we!

de Mannetjes als de Wyfjes hebben witte Koppen , en verfchillen voor 't overige ook

zeer weinig van elkander.

Deeze Vogel is uit de Verzameling van den Heer Catesby , door wien , behal-

ve het opgegeven Gewigt, van de Grootte niets gemeld wordt; doch hy heeft den

Kop daar van, in Natuurlyke grootte, met een blooten Omtrek voorgefteld
;
gelyk

die zig ook op onze Plaat vertoont.

PLAAT III.

De Koning der J^buwouwen (3).

Deeze Vogel is , volgens de befchryving , welke ons de Heer Edwards daar van

geeft , omtrent van grootte als eene Kalkoenfè Hen. Ik agt hem wat kleinder dan

de

(2) Aquüa Capite albo. Catesb. Carol. I. T. 1. Fal- rum. Briss. Av. I. p. 47°- T- 3 6- Vultur. Aib. Av. IL

co Leucocephalus. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 42. Sp. 3. T. 4. Vultur Papa. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 41. Sp. 3.

ma. Hifi. IV. St. BI. 137. Nat. Hifi. IV. St. BI. ioö. PI. XXIX. Fig. 1.

(3) Vultur elegans. Edw. Av. I. T. 2. Rex Vultu-
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de grootfie Soort der Gieren is, en hy heeft ook , naar evenredigheid, geene 20
groote Vlerken. Zyn Bek is taamelyk dik en fterk , loopende in 't eerft wat regt

,

doch vervolgens weder krom , en hangende over de onder/te Lip heen. Aan zyne
Punt is hy rood , en in 't midden zwart. Het Grondftuk van de Snebbe is , van bo-

ven zo wel als van onderen, bedekt met een Oranjekleurig breed Vlies , dat weder-

zyds /pits loopt naar het boven/te van den Kop , en in het welke de langwerpige

Neusgaten /laan. Tuflchen de Neusgaten hangt een flappe Vliezige getakte Lap,
welke , wanneer de Vogel zyn Kop beweegt , vry van de eene zyde der Snebbe op
de andere valt. De Oogkring is glanzig Paarlkleur , en rondom het Oog loopt een
middelmaatig breede Scharlakenverwige Huid. De Kop en Hals zyn met een kaale

Huid bedekt. Het boven/te deel van den Kop is , naar de Snebbe toe
, graauwag-

tig Vleefchkleur, van agteren Scharlaken-rood, en aldaar vertoont zig een bosje van

zwarte Haairen, waar by, wederzyds, een rimpelige Huid haar begin neemt, die

den Kop van den Hals afzondert, en eene bruinagtige Kleur heeft, zynde van agteren

wat blaauw en rood. De zydelingfè deelen van den Kop zyn zwart, en, agter de

hoeken van den Bek, hebben zy bruinagtig Purperkleurige Vlakken. Aan de zyden

is de Hals rood, doch van vooren wordt dezelve allengs geel. Aan 't agter/le van

den Hals loopt, in de langte , een bruinagtig geele Zoom nederwaards, en aan des-

zelfs end gaat in 't ronde een Kraag , die uit loilè, flappe, A/chgraauwe Vedertjes

be/laau onder welken de Vogel zyn geheelen Hals , wanneer hy dien intrekt, als

ook de zyden van den Kop , verbergen kan. De Bor/t, het Lyf, de Schenkels en

de Dekvederen , onder aan de Staart , zyn wit of wat Vleefchkleurig : de Rug en

het boven/Ie deel der Vlerken is licht roodagtig bruin , en trekt naar Kaneelkieur:

(in 't Engel/ch noemt men het Bujfcolour, dat is Buffelkleur.) Het Gat en de bo-

ven/Ie Dekvederen van de Staart , zyn wit: de Slagpennen van de Wieken zwart,

en eenigen der middelde Slagpennen hebben , aan baare Pluimen , een witten Rand.

Die ry der Dekvederen , welke naaft is aan de Slagpennen, is zwart met lichtbruine

Randen. De Staart is geheel zwart, /choon Albin dezelve maar aan 't end zwart

voor/telt. De Pooten en Voeten hebben eene bleekbruine Kleur. De voorfle Vin-

gers zyn, door middel van een Vlies, wat te /amen gevoegd. De Klaauwen <zyn

gwart en niet zo groot noch zo krom als die der Arenden.

Deezen Vogel heb ik by den Heer Hans Sloane , by wien hy eenige Jaaren

geleefd heeft , afgetekend. Ik heb drie of vier zodanige Vogelen gezien , doch aan

dezelven zulk een VJiezigen Krop niet kunnen waarneemen , als Albin daar aan

geeü. Die Luiden , welke deezen Vogel te Londen lieten kyken , zeiden my ,

dat dezelve uit Oo/lindie overgebragt ware; doch ik geloof veeleer , dat dezelve uit

We/tindie komt. Ik heb 'er een oude Holland/che Flaatdruk van gezien, die zeer

onvolkomen was , en het opfchrift voerde van Rex Warwouarum ex India Occiden-

tali. De Heer Perry, die veel in uitheemfche Vogels en Dieren handelt , heeft

my verzekerd , dat deeze Vogels alleen maar uit Amerika aangebragt worden, Al-
bin is van gevoelen, dat dezelve gelykt naar den Brafiliaan/chen Gier , Urubu ge-

naamd (Willoüghby, bladz. 68) : doch hy is van deezen Vogel zeer verlchillen-

de, als welke even diezelfde Mannetjes Buizert is, welken de Heer Catesby, in

zyne Hiftorie van Karolina, heeft befchreeven. Ware de Heer Albins afbeelding

van deezen Vogel /legts eenigermaate goed geweefl , zo zou ik geen tweede daar

van uitgegeven hebben.

Navarette maakt, in zyne Reisbe/chryving, welke in de Spaanfche Taal uit-

gegeven is, van den Koning der Zopilotes gewag : zeggende, dat hy te Acapulco

den Koning der Zopilotes gezien had, welke zulk een Vogel was, als die wy Gie-

Ven noemen , zynde een der /choonfte Vogelen , die men met Oogen kon aanfchou-

wen. Hy hadt hem dikwils hooren roemen , en gedagt , dat men 'er te veel ge-

A 2 rugts
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rugts van maakte; doch, toen hy het Schepsel zelf te zien kreeg, oordeelde hy 9

dat men denzelven niet naar waarde had befchreeven. Op eene andere plaats van
die zelfde Reisbefchryving , zegt Navarette : „ maar de aardigfte en fchoonfte

„ Vogel, dien ik gezien heb, is de Koning der Copilotes, welken ik in de Haven
„ te Acapulco verfcheide maaien in 't gezigt kreeg , doch my nimmer ver2adigen

„ kon met hem te befchouwen
; dewyl ik my over zyne fchoonheid, heerlykheid

„ en goede houding, altoos meer en meer verwonderde!" Deeze Spaanfche Autheur
heeft in 't begin van den naam de Z en C, als gelykluidende Letteren, en eenerley
Vogel betekenende , zonder onderfcheid gebruikt.

De Heer Hans Sloane heeft my deeze Aanmerking gunflig medegedeeld, en
dezelve betreft, zo ik my verzekerd houde, geen anderen dan den Koning der Wou-
wouwen , die alhier befchreeven is en afgebeeld. Uit de aangehaalde plaatfen kun-
nen wy deszelfs Vaderland , dat ons te vooren onbekend geweeft was , met taame-
lyke zekerheid opgeeven.

PLAAT IV.

De J/ifch-Atend (4}.

Deeze Vogel weegt drie en een vierde Pond. Van \ ée'ne end zyner Vleugelen
5

tot aan het andere, wanneer dezelve uitgebreid zyn, heeft hy eene breedte van vyf
Voeten en vyf Duimen. De Bek is zwart en het Vlies, aan deszelfs agterfïe gedeel-
te , [dat men 't Wafch noemt ,] blaauw. De Oogkring is geel , en het bovenfle
deel van den Kop bruin , met daar onder gemengde witte Vederen. Van ieder Oog
loopt agterwaards een bruine Streep. Het geheele bovenfte deel van de Rug, de
Wieken en Staart, zyn donkerbruin; de Hals, Bord en Buik, zyn wit. DePooten
en Voeten zyn taamelyk ruuw en fchubbig , van eene bleekblaauwe Kleur ; de
Klaauwen zwart , en byna van gelyke grootte. De Veders aan de Schenkelen zyn
kort en fluiten digt in malkander; waar van men het tegendeel waarneemt in ander
flag van Havikken, en het fchynt, als of de Natuur zodanig eene fchikking daarin
gemaakt had , op dat de Vogel zo veel te gemakkelyker door het Water zou kunnen
komen.

Zyne manier van Vifch te vangen is als volgt. Na dat hy een poos over 't Wa-
ter gezweefd heeft of geftaan , flort hy 'er met een ongemeene fhelheid in , blyft

eenige Minuuten onder , en komt zelden daar weder uit zonder Vifch. De Kaale
Adelaar (*) , die gemeenlyk op hem loert, wordt dit zo dra niet gewaar, of hy vak
'er met groote grimmigheid op aan : ondertuflchen flygt de Havik met groot Ge-
fchrey in de hoogte , de Arend houdt 'er zig geduurig boven , en dwingt hem dus

de Prooy te laaten vallen 3 vangende die gemeenlyk , eer dezelve nog wederom
in

(4) AccipiterPifeatorkis. Catesb. Car. I. T. 2. Aqui- in de befchryving der Vogelen zal melden , of dezel-

la Halieetus. Briss. Av. I. p. 440. T. 34. Balbuzardus. ven uit deVerzameling van Edwards of Catesby ont-
Will. Om. p. 37. T. 6. Falco Haliaetus. Linn. Syjl. Jeend zyn ; aangezien de naam van den Autheur altoos

Nat. XII. Gen. 42. Sp. 26. Nat. Hifi. IV. St. BI. 169. op de Plaat te vinden is. Wanneer vervolgens , in de
PI. XXX. Fig. 4. befchryving , in de eerfte Perfoon , [dat is met Ik en

[*) De Adelaar , van welken de Heer Catesby hier Wy ,] wordt gefproken , dan moet daar door altoos
lpreekt, is op de Tweede Plaat van deeze Verzameling de Heer Edwards of de Heer Catesby, [wiens naam
reeds voorgefteld

,
[en zodanig afgebeeld, als met dit gegraveerd is op de Plaat, daar men van fpreekt,]

Verhaal natuurlyk ftrooKt.] Voorts heb ik ook nog wil- verdaan worden.
Jen waarfchouwen , dat ik in het toekomende niet meer
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in 't Water valt. Merkwaardig is het , dat > wanneer de Havik een Vifch wil Van-
gen, hy den Arend als 't ware tot zig roept, die ook niet in gebreke blyft , als h\f

het hooren kan , hem op dit Zein te Volgen.

Deeze Arenden en Havikken houden zig, aan de laage plaatfèn der Rivieren en
aan kleine Inhammen der Zee, overvloedig op, alwaar men dergelyken ftryd dik-
wils met vermaak befchouwt.

Plaat v>

De Gevlakte Havik of j^alk (5*).

Deeze Vogel heeft, zoVeel ik heb kunnen oordeelen, de grootte van éen gë^
meene Kraay, en is van eene goede Lighaams-Geftalte. ZynKop is taamelyk klein
en (pits, en de Hals kort. Het bovenfte deel des Lighaams valt wat rond, en ein-
digt van onderen Kegelvormig. De Staart is taamelyk lang, gelyk ook de Wieken,
die bykans tot aan derzelver End zig uittrekken. De Schenkels zyn dik en Vlee-
zig, de Pooten van middelmaatige iangte, en de Vingers zyn door een Vlies eeni-
germaate te iamen gevoegd. De kromme Bek is nederwaards geboogen , en heeft
in 't bovenfte gedeelte een hoek, daar het ondertfe of kortere zig influit. De Grond

-

fteun van de bovenfte helft is met een Vlies bekleed, waar in de Neusgaten ftaam
De Bek is Loodkleurig, en dat Vlies, 't Welk men het Wafch noemt, groenagtig
geel ; doch het Vlies aan de hoeken van den Bek heeft eene gede , naar 't roode
trekkende, Kleur. De Oogkring is donker, en om denzelven een klein plekje van
de Huid kaal en Loodkleurig. Het bovenfte deel van den Kop, de Hals, de Rug
en de oppervlakte der Wieken , zyn vart eene middelmaatig bruine KleUr. Het
Lighaam is van onderen, van den Bek tot aan de Staart , wit; doch aan den Hals
met kleine donkere Vlakjes bezet, die nederwaards gerigt ftaan, wordende allengs
Maanvormig, en aan de Borft flaauwer, maar aan den Buik fterker getekend zynde.
De Schenkels hebben kleiner Vlakken , en deeze zyn gemakkelyker uit de Afbeel-
ding na te gaan, dan met woorden te befchryven. De Slagpennen zyn, benevens
de ry der onmiddelyk daar boven geplaatfte Vederen , met fcheeve , donkere of
zwartagtige Streepen getekend. Het bovenfte óeel van den rand der Wieken , welke
de Borft bedekt , is wit ; de binnenfte Dekveders der Wieken zyn bruinagtio- en
hebben ronde witte Vlakken. Van de hoeken des Beks loopt ortder de Oögen,

Ö
we-

derzyds, een groote zwarte Vlak nederwaards, welke zig uitftrekt tot aan 't begin
van den Hals. De Stuit en de bovenfte Oppervlakte van de Staart zyn een weinig
donker Afchgraauw, met zwarte dwars-Streepen. Van onderen zyn de Staart en de
groote Vederen helder Afchgraauw, doch de dwars-Streepen, die 'er door heen
Joopen

,
zyn doffer dan de bovenften. De Pooten en Voeten zyn helder geel en

met eene Schubbige Huid bedekt: de Vingers met fterke, zwarte, fcherpe en taa-
melyk kromme Nagels of Klaauwen gewapend. Jk zal den Leezer, in 't vervolg
deezes Werks, niet verder met het getal en de plaatzing der Vingeren moeijelyk
vallen , naardien de Afbeeldingen zulks genoegzaam aanduiden : hoewel ik doch
niet nalaaten zal, wat fommigen in getal of plaatzing byzondefs hebben, te be-
fchryven.

Deeze Vogel is uit de Hudfons-Baay övergebragt, en aan den Heer Doktor Mas-
sey, te Stepney, vereerd geworden; alWaar hy maar een korten tyd kefdc: doch
men heeft de Afbeelding daar van nog by zyn Leven vervaardigd.

PLAAT
(5) Falco Amerlcanus maculatus, Edw. Av. I T. 3. Nat. Hijl. IV. St. BI, 151,

/. Deel B
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PLAAT VI.

De Duiven Sperwer (6).

Deeze Vogel weegt zes Oneen. De Tip van zyn Bek is zwart, doch het Grond-

ftuk witagtig, en dat van de bovenfle helft is met een geel Wafcb bekleed. De
Oogkring heeft eene geele Kleur, maar het geheele bovenfle gedeelte des Lig-

haams, de Wieken en Staart, zyn bruin. De binnenfte Pluimen der Slagpennen

hebben groote Vlakken. De Staart is overdwars getekend met vier witte Streepen.

De Hals, de Borft en Buik , zyn witagtig, met daar onder gemengde bruine Vederen.

De kleine Pluimen, welke de Schenkels bedekken, hangen een half Duim over de

Pooten heen : zy zyn roodagtig wit en bezet met langwerpige bruine Vlakken. De
Pooten en Voeten zyn geel.

Deeze Havik is zeer fnel en moedig : hy voert niet alleen Duiven weg , maar

rooft ook wel jonge Hoenderen en Kalkoenen.

PLAAT VII.

De Zwarte Valk of Havik (7).

Deeze Valk of Havik, (want ik verbeeld my, dat deeze twee Naamen van eener-

1-ey betekenis zyn , hoewel men gemeenlyk de grootere Soort , die tot de Vo-

gelerey afgericht wordt, Valken, en de kleinere Havikken noemt:) is met den voo-

rigen, van de Vyfde Plaat, van gelyke grootte en tevens van de zelfde Geftalte,

uitgenomen dat hy, ten aanzien van zyn Lighaam, den Kop wat grooter heeft. De
Bek is donker Loodkleurig en trekt wat naar Vleeichkleur. Het Vlies, dat hem be-

dekt, is van gelyke Kleur, doch trekt wat meer naar 't geele. Het Oog is donker

en omringd met eene bloote, helder Loodkleurige, Huid. De Wenkbraauwen

hangen over de Oogen heen, en zyn rood van Kleur. De bovenfie zyde van.den

Kop, Hals, de Rug, de Wieken en Staart, zyn van eene zwarte of zeer donker

bruine Kleur. De DeloVederen van de Wieken en Staart, zyn aan de Enden wat

roodagtig, hoedanige Kleur zig ook aan het agterfle deel van den Hals vertoont.

De Wiek heeft haaren bovenften Rand wit. De Slagpennen zyn aan de binnen-

zyde , even als de Staart van onderen , met donkere Aardkleurige dwarsftreepen

getekend. De binnenfte Dekvederen der Wieken zyn zwart, met ronde, onregel-

maatige, witte Vlakken. De geheele onderde Vlakte is Aardkleurig bruin, en aan

't end der Wieken zyn zwarte Vlakken, wier figuur de Afbeelding aantoont. Aan

de hoeken des Beks heeft de Vogel, wederzyds, eene zwarte Vlak, welke naar Kne-

vels gelyken. Om deeze zwarte Vlakken heen , is licht en donker met elkander

gemengd. De Pooten en Voeten zyn groenagtig Loodkleur , doch trekken ter

plaatfè, daar zig de Voeten met de Pooten vereenigen, meer naar 't geele. De

Voetzooien zyn roodagtig, de Klaauwen zwart.

Deeze Vogel is uit de Zee-Engte van Hudfbn. Hy zette zig, in Auguftus des

Jaars 1739, opeen Schip neder, dat aan de Hudfbns-Baay Kompagnie toebehoor-

de, zo als hetzelve op den Terugtogt was, en reeds een taamelyk end Wegs,

door de Straat van Hudfbn, in de Zee terugwaards afgelegd hadt. Ook leefde hy,

te

(6) Accipiter Palumbarius. Catesb. Car. I. T. 5. Nat. Hifi. IV. Sc. BI. 167.

Accipiter Carolinenfis. Briss. Jv. I p. 3?8. Falco (7) Falco niger Amencanus. Edw. Av. 1. T. 4.

Columbarius. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 42. Sp. 21.
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te Londen , den geheelen ftrengen Winter van dat Jaar door. De Ridder Taylor
White hadt de goedheid, van my denzelven te vertoonen, en gaf my ook ver-

lof, om hem af te tekenen. Of hy , en de voorige van Plaat V. , Mannetje en

Wyfje zyn , wil ik aan het oordeel der Natuurkundigen overlaaten.

PLAAT VIII.

De Havik met de Zwaluwftaart (8).

Deeze Vogel weegt veertien Oneen. Zyn Bek is zwart en krom , en heeft aan

de zyden van zyn bovenfte gedeelte geen hoeken noch haakjes , gelyk de andere

Havikken. De Oogen zyn zeer groot, zwart van Kleur, met eenen rooden Ring.

De Kop, de Hals, de Borft en Buik, zyn vuil wit. Het boven/Ie deel der Wieken is,

zo wel als de Rug, donker Purperkleur; doch naar onderen toe wordt het bruinag-

tig en heeft tevens een groenen weerfchyn. De Wieken zyn , naar het Lyf gere-

kend, lang, en hebben, uitgefpreid zynde, wel vier Voeten vlugts. De Staart is

donker Purperkleur, met Groen daar onder gemengd en flerk gefpleeten; alzo de
langfle Veder, op de zyden, agt Duim langer is, dan een der korften in 't midden.

Deeze Vogels zweeven in 't vliegen, gelyk de Zwaluwen, en vangen inmiddels

Torren, Vlinders en andere Infèkten, op de Boomen en Kreupelbofch. Men zege

ook, dat zy Haagdiflen en andere Slangagtige Dieren rooven, en daarom zyn zy,

van fbmmigen, Slangen - Havikken getyteld. Ik houdze voor Trekvogelen , alzo

ik geenen derzelven in den Winter heb gezien.

PLAAT IX.

De zwarte Pappegaay van Madagaskar (9).

Deeze Vogel is byna zo groot als de Afchgraauwe Pappegaay met de roode

Staart, of ook als eene tamme Duif. Hy heeft den Bek kort en aan den Grondfteun

dik. Het bovenfte deel is nederwaards, het onderfte opwaards omgekromd. Dus
hangt het eerftgemelde wat over 't andere heen, doch in lang zo veel niet, als ik

in eenige andere Pappegaaijen waargenomen heb. Het Grondftuk der bovenfte

Snebbe is met eene kaale Huid bedekt, in welke de Neusgaten zig bevinden, die

taamelyk hoog en digt aan elkander flaan. Zo wel de Bek , als het Vlies , dat hem
bedekt, waren wit of lichtgeelagtig Vleefchkleur : de Oogen hadden donkere Rin-

gen, en rondom dezelven ging een kaale witte Huid. De Kop en het geheele Lyf
zyn zo wei van boven als van onderen zwart , of zeer donker blaaüwagtig

;
gelyk

de Kleur is van die Duiven , welke wy zwarte Duiven noemen \ doch zo zwart

niet als de Kiaaijen. De bovenfte vlakte der Wieken is lichter, en alleenlyk donker

Afchgraauw. Onder de Slagpennen zyn, in elke Wiek, drie of vier witte Vederen
gemengd. De Slagpennen zyn taamelyk lang: ook is de Staart zeer lang, inzonder-

heid voor een zodanigen Vogel, wiens Staartvederen , gelyk hier, van gelyke langte

Zyn; alzo deeze Vogels gemeenlyk de Staart zeer kort hebben. Dat flag van Pap-

pegaaijen, wier Staartpennen van ongelyke langte zyn, is insgelyks wegens de lang-

te van haare Staart merkwaardig. De Pöoten Zyn zeer kort, en van de Vingeren ftaan

twee

(8) Accipiter Cauda furcata. Catesb. Car. I. T. 4. (9) Pfittacus niger Madagafcarïenfïs. Èdw. Av. I.

Accipiter Carolinenfis. Briss. Av. I. p, 418. Falco fur- T. 5. Pfittacus niger. Linn. Syft. Nat. XII. Gen. 45,
catus. Linn. Syft. Nat. XII. Gen. 4a Sp. 25. Nat. FM. Sp. 29. p. 145. Nat. Hift. IV. Sc. BJ. 255.
IV. Sc. BI. 148.

B 2
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twee voorwaards en twee agterwaards , gelyk in alle Pappegaaijen. Zy zyn met eene
ruuwe Schubbige Huid, van donkere Vleefchkleur , bedekt. De Klaauwen zyn fterk,

krom en zwart.

Deeze Vogel behoorde in 't eerft den Heer Karel Wager, die hem aan den
Hertog van Richmond vereerde. Deeze liet hem voor zyne Liefhebbery door

my afbeelden, doch gaf my ook verlof, om eene andere Tekening daar van voor

my te maaken. Het was een zeer fraaije Vogel , die altoos op de Hand tragtte te

zitten, en, wanneer men hem daar op nam, maakte hy, by herhaaling, zodanige

beweegingen, als of hy paaren wilde; weshalve ik hem voor een Mannetje hield.

My is niet bekend, dat hy ergens befchreeven zy.

PLAAT X.

De kleine Havik (10),

De zwaarte van deezen Vogel is drie Oneen en zefïien Scrupels. Hy heeft het

Grondftuk van de bovenfte Snebbe met geel Wafch gedekt. De Oogkring is geel,

de Kop Loodkleurig ; doch van boven heeft de2elve eene groote roode Vlak;

Rondom het agterfte deel van den Kop vertoonen zig zeven zwarte in orde ftaande

Vlakken. De Hals en de beide voorlyke zyden van den Kop zyn roodagtig wit

:

de Rug is ros en met zwarte dwarsftreepen overtoogen. De Slagpennen der Wie-
ken zyn donkerbruin; doch voor 't overige zyn de Wieken blaauw, en, even als de

Rug, met zwart getekend. De Staart is roodagtig tot aan zyn End, dat een Duim
breed en zwart is. De Borfl en Buik zyn bleekrood ; de Pooten en Voeten geel.

Het Wyfje is van het Mannetje in de volgende opzigten verfchillende. Deszelfs

Wieken en Rug hebben overal de zelfde Kleur als in het Mannetje. De Staart van

het Wyfje is , gelykerwys de Rug , met zwarte Streepen overdwars getekend;

doch aan deszelfs Bord is niets roodagtigs, gelyk aan het Mannetje, zigtbaar. Zy
blyven het geheele Jaar door in Virginie en Karolina , en vangen niet alleen kleine

Vogeltjes, maar ook Muizen, Haagdiflèn, Kevers, en wat dies meer is.

PLAAT XI.

De klein/ie, groene en roode, Indiaanfche Parkiet of Guineefibe Mofch (il).

Op deeze Plaat, die naar de Natuur en niet naar eene Tekening gemaakt is, wordt

deeze Vogel in zyne Natuurlyke grootte vertoond. Hy is kleiner dan de kleine

Roodkoppige Pappegaay , die men gemeenlyk ons in Engeland overbrengt , en welke

in Albins Hifbrie der Vogelen, bladz. i$. van 't Derde Deel, zeer wel is afge-

beeld en befchreeven ; hoewel zyne Afbeelding wat te klein is uitgevallen. De Vo-

gel, naamelyk, is wat grooter dan de gene, dien ik hier voorgefteld heb, zynde

het allerkleinfte flag van Pappegaaijen , dat van my ooit is gezien. Dezelve heeft een

Bek van figuur als die der groote Pappegaaijen , en van een fchoone Oranje-geele

Kleur. Ik heb daar aan geen Vlies of Velletje, dat het Grondftuk bedekte, kunnen

waarneemen. De Neusgaten waren in 't bovenfte gedeelte der Snebbe, digt by elkan-

der , en allemaal aan de Vederen van het Voorhoofd , geplaatft. De Oogen zyn met
een

(10) Accipiter minor. Catesb. Car. I. T. 5. iEfalon Eüw.Av. I. T. 6. Pfittacus minimus viridis cum Fronte

CarolinenGs. Briss. Av. I p. 386. ï. 32. fig. 1. Falco & Gula rubra. Frisch Av. IV. ï. 54- Pfittacula Gui-

Sparverius. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 42. Sp. 20. neënfis. Briss. Av. 4. P- 387- Pfittacus Pullarius aut

Nat Bijl. IV. Sc. BI. \66. PI. 31. fig. 2. Galgukis. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 45. Sp. 45, 46.

(u) Pfittacus minimus viridis & ruber Indicus. Nat. Hifi. IV. Sc. BI. 269.
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een fmal Vlies van bleeke VJeefchkleur omringd. Het bovenfte deel van den Kop
15 rood, of heeft de Kleur van een Sevilifchen Oranje-Appel, welke Kleur aan hee
agterlte van den Kop allengs groen wordt, en zig met de Kleur van de Ru£ vet*
mengt. De onderde zyde van den Vogel, het midden van de Rug, de Wieken en
Staart, zyn fchoon groeft

,
en wel zodanig, dat de Hals, Borft, Buik en Schenkels

hdderer; de Rug, Dekvederen der Wieken en der Staart donkerer: maar de srootfte
Slagpennen het ailerdonkerfle zyn. De onderde helft van de Rug en de Stuit zyn
tot aan de Staart, even zo fchoon rood of Oranje-Kleur als de Kop, doch zo, dat zig
het Groene met deeze Kleur vermengt, tot dat die eindelyk, op 't midden van de
Kug, geheel verdwynt. De Beenen , Pooten en Klaauwen, zyn Vleefchkleurig en
de Vingers ftaan gelyk aan andere Pappegaaijen. De inwaardfe zvde der Slagpen-
nen, en de onder/ie Vlakte van de Staart, zyn blaauw, doch trekken een weinig
naar het Groene. ö

Deezen Vogel heeft Doktor Cromwell Mortïmer , Sekretaris van de Ko-
ninglyke Sociëteit, in Liqueur uit Holland gebragt, alwaar hy denzelven, benevens
andere dingen, die uit een Hollandfche Volkplanting in OofMndie gekomen waren,
gekogt hadt. Hy hadt de goedheid, van my denzelven ter Afteken ing te leenen.
De Vogel lag in een geka mierde Wyngeeft, en fcheen, zo lang hy in dezelve was,
bruin te zyn- of fchoon het Glas fyn en de Wyngeeft helder ware : doch, toen hy
er Uitgenomen, gewatfchen en gedroogd werdt, kreeg hy de boven befchreevene
Kleuren. Naar myne meening is deeze Vogel nog van geen Autheur befchreeven.
„ Dewyl^ in deeze befchryving van een andere kleine Pappegaay gewag gemaakt

„ wordt, dien Alêin in 't Derde Deel van Zyne Natuurlyke Hiftorie der J^oo-elen

3, hadt afgebeeld en befchreeven; zo hebben wy denzelven hier willen byvoegen.
„ Dienvolgens vertoont zig ook, op onze Elfde Plaat,

„ De kleine groene Parkiet uit Oqft-hdie (*): Waar van de befchryving, by
? , Albin, aldus luidt". Deeze Vogel is weinig grooter dan een gewoone Leeuwrik.
Zyn Bek heeft eene donker geele Kleur, en ftaat, gelyk in alle Soorten van Pap-
pegaaijen, krom. De Oogappel is zwart; het voor/Ie deel van den Kop en Hals
fchoon Scharlaken-rood. Het agterfte deel, daar en tegen, van den Kop, de Rug,
Borft en Wieken, zyn fierlyk groen. De Vederen van de Stuit praalen met eene
glanzig blaauwagtig groene Kleur. De Staart is kort. De drie buitenfte Vederen
zyn aan ieder zyde Scharlaken-rood, met eenen zwarten Rand, en aan 't End groen:
de Pooten en Vingeren vuil Afchgraauw. Het zyn tamme en zeer fraaije Vogeltjes!
Gemeenlyk houdt men het Mannetje en Wyfje by elkander in één Kouwtje; zynde"
het Wyfje daar aan kenbaar, dat het den Kop zo fchoon rood niet heeft' als het
Mannetje. Het Paar wordt voor twee Guinies verkogt, en by den Heer Bland
die te London aan Towerhill in de Tyger woont, kan men ze krygen.

„ Zo iemand, de tegenwoordige Afbeelding met die van den Heer Albin
„ zelf vergelykende , eenig onderfcheid daar tuflchen mogt waarneemen, zo ge-
„ lieve hy op te merken , dat onze Afbeelding naar het Natuurlyk Voorwerp
„ zelf is afgezet ".

(*) Pfittacus parvus viridis ex India Orientali. Alb. Au. III. p. 15. T. 15. Nat. Hift> IV. ft. bl. 270.

1. Deel.
- C PLAAT



ïo VERZAMELING van UITHEEMSCHE

PLAAT Xïï.

De Indiaanfcbe Buizert of Menfcben- Eeter (il).

De zwaarte van deezen Vogel is vier en een half Pond. Zyn Kop en een gedeelte

vanden Hals, zyn rood, kaal en Vleezig, gelyk aan een Kalkoenfè Haan, en wat
dunnetjes bezet met zwarte Haairen. De Bek is derdhalf Duim lang en half met
Vleelêli bedekt, hebbende het End wit en krom, gelyk aan een Havik, doch zon-

der hoeken aan de zyden van het bovenfte deel. De Neusgaten zyn zeer groot en

wyd open, en (kan ongemeen ver van de Oogen. Op de Vederen van 't geheele

Lighaam fpeelt donker paarfèh en groen door malkander. De Pooten zyn kort en

bruin Vleefchkleurig , hebbende de Vingers zo lang als die van een gewoonen Haan.

Zy hebben zwarte Klaauwen , die niet zo krom flaan als de Klaauwen der Havikken.

't Zyn Roofvogels, die om hun Aas te zoeken geduurig door de Lugt zweeven,

en dit kunnen zy, op de manier der Kuikendieven, zeer Jang doen, zonder ver-

heffing of daaiing, en zonder dat men eenige beweeging in hunne Wieken befpeurt.

Een Kreng, [van Menfêhen of Beeften,] kan veelen derzelven op ééne plaats lokken,

en het is pleizierig te zien, hoe zy, onder 't vreeten, met elkander daarom vegten.

Dikwils heeft een Adelaar, op zulk een Feeft, den voorrang, en, zo lang hy vreet,

houden zy zig op eenigen afftand daar van.

Deeze Vogels hebben een ongemeen fterke Reuk. Zo dra ergens een Kreng is

,

komen zy van alle kanten daarop aan vliegen, en daalen allengs neder, tot dat zy

eindeiyk op het Aas vallen. Men gelooft in 't gemeen , dat zy niets levendigs vree-

ten ; doch my is bekend , dat zy Lammeren gedood hebben , en dat de Slangen

hunne gewoone Spyze zyn. Zy hebben de manier, dat veelen hunner byeen op

oude Denne- en Cypreflè-boomen gaan roeften, en 's morgens zitten zy eenige uuren

lang met uitgebreide Vleugels; ten einde, zo ik geloof, dat de Lugt dus hunne

vuile Lighaamen te beter doorftryken en reinigen moge. Zy zyn niet vreesagtig,

en men kan 'er zeer digt by komen, inzonderheid wanneer zy vreeten.

PLAAT XIII.

De groene gekuifde Guineefcbe Koekkoek (13)*

Deeze Vogel, die Touraco genoemd wordt, heeft ongevaar de grootte van eau

Aakfter of van een Gaay. Zyne Lighaams-Geflalte is meer lang dan rond, en zyn

Kop van maatige grootte; de Hals heeft eene middelbaare langte, en de Pooten zyn

veeleer kort dan lang; doch de Staart is taamelyk lang. Het is, zo wel ten aanzien

van de Geftalte als van de Kleur, een zeer fchoone Vogel. Hy is zeer vlug, breidt

zyne Staart uit, fluit dezelve weder, en zet zyne Kuif overend. Hy blaaft de Strot

op en maakt een fchor en onaangenaam Geluid. Zyn Bek is kort en aan de zyden

plat: deszelfs bovenfte deel kromt zig een weinig, doch hangt niet over het onderfte

heen. Aan de onderfte zyde van het onderfte deel is een kleine hoek, gelyk aan de

Sneb-

(12) Buteo Specie Gallo-Pavonis (*). Catesb. Car. 41. Sp. 5. Nat. Hifi. IV. Sc. Bi. 109.

I. T. 6. Vultur Gallinas Africanse facie. Hifi. Jam. 294. (13; Cuculo affinis Avis criftata, Touraco dióta.

Vol. II. Urubu Braülienfibus. Marcgr. p. 207. Ed. Ed^. Av. I. T. 7. Touraco. Alb. Av. II. T. 19. Cu-

1648. Willoughby , Angl. p. 68. Syn. Av. p. 10. culüs Guineënfis criftatus viridis. Briss. Av. II. p. 152.

Vulturi affinis Braülienfis , Urubu Marcgr. Raj. Syn. p. C/icuIus Perfa. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 57. Sp. 17.

180. Tzopilotl five Aura. Hernand. p. 331 , quo ad de- Nat. Hifi. IV. St. BI. 363.

fcrïptionem. Vultur Aura. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen.

(*) Derhalve in 't Franfch niet Bufe a figure de Paan; maar fiufe a figure du Coq d'lnds.
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Snebben der Meeuwen. De geheele Bek is bruinagtig of Tegeliood. Jk ken geert

Vogel, wiens Sneb naar die van deezen gelyken zou* Zyn Oogen zyn Hazelnoot-

bruin en met een ruuwe helder Scharlaken-roode Huid omgeven. Van de hoeken
des Beks gaat, naar de Oogen toe, een breede zwarte Streep, welke dan verfmal-

lende over en onder het Oog heen loopt. Onder deeze zwarte Streep is een witte,

welke zig agterwaards wat verder dan de zwarte uitftrekt , doch van vooren niet zo
digt aan den Bek komt. Eene andere witte Streep loopt van den Hoek des Beks

boven het Oog, doch ftrekt zig niet zo ver agterwaards uit als de onderfte. De Kop,
de Hals, Bord, en de kleine Dekvederen der Wieken, zyn fchoon donker groen.

Op den Kop heeft hy een Kuif of Kroon, welke hy naar believen uitbreidt, en
w7aar aan de punten der Vederen bleekrood zyn. De Schenkels en de Dekvederen
onder aan de Staart, zyn donker of zwart. De Stuit, de Wieken en Staart,

hebben eene fchoone blaauwagtige Purperkleur. Een gedeelte der grootfte Slag-

pennen is fchoon Karmofyn-rood, dat zig met zuivere Karmyn beft laat afmaa-

ien: haar Enden, en de randen der uitwaardfè Pluimen zyn zwart: de Pooten,

Voeten en Klaauwen, Afchgraauw. De Vingers ftaan hier even als aan de Spech-

\ ten, Pappegaaijen en Koekkoeken.

Ónder welk Geflagt van Vogelen de Touraco behoore , kan ik met Zekerheid

^niet bepaafen. Hy klapt niet gelyk de Pappegaaijen, en heeft met dezelven niets

gemeen , dan de plaatzing der Vingeren : ook bevindt men aan zyn Bek niets dat

naar den Bek der Spechten gelykt ; zo dat hy, naar myn Gevoelen, het meefte

overeenkomt met de Koekkoeken. De Heer Albin heeft 'er een Afbeelding van
gegeven, en noemt hem de Mexikaanfche Kroonvogel^ niettegenflaande zyn Vader-

land Afrika, of eigentlyk de Kuft van Guinea, is. Deeze Autheur heeft de Snebbe

<j des Vogels niet wel voorgefteld, noch de Streek rondom het Oog behoorlyk befchree-

ven* Hy wil , verder, wat Wits in de Wieken gezien hebbed, dat ik niet heb kun-

nen vinden, fchoon myne Afbeelding naar twee byzondere Vogelen van dit flag

gemaakt is.

Deeze Vogel leeft thans (in 't Jaar 1743) nog in het Huis van den Heer Kolonel

Lowther, in *t Park van St. James, alwaar ik denzelven, na verlof daar toe be-

komen te heben, voor verfcheide voornaame Luiden heb uitgefchilderd. De Veders

zyn aan denzelven zo fyn, dat men haare Geftalte niet duidelyk kan nagaan, uitge-

nomen aan de Wieken en Staart. De Afbeelding van deezen Vogel, door Albin
vervaardigd, kan men in 't Tweede Deel van deszelfs Natuurlyke Hiftorie der Voge-

len, op bladz. j8, nazien. Zyn Vogel moet veel grooter zyn geweeft dan de myne,
of een van ons beiden moet zig, ten aanzien van deszelfs grootte , Zeer vergift heb-

ben : want hy geeft 'er de grootte aan van een Merel of zwarte Lyfter, die niet half

zo groot is als een Aakfter of Gaay* waar by ik hem vergelyke.

PLAAT XIV.

De Virginifche Hoorn -Uil (14).

Deeze Vogel, die byna zo groot of veeleer kleiner is dan eene Kaauvv, heef!

groote fpitze Ooren. Zyn Bek is klein ; de Oogkring roodagtig geel of Saffraan^

kleurig : de Veders van 't Aangezigt zyn wit, doch daar mengt zig wat roodagtigs

onder. De Kop en het bovenfte van het Lyfzyn donker roodagtig bruin. De Wie-
ken hebben de zelfde Kleur , maar zyn wit gerand , en op haare Slagpennen vertoo*

nen

(14) Noftua Aurita minor. Catesb. Cdr. I. T. 7. Linn. Syfi.Nat. XII. Gen. 43. Sp.3, Nat. Hifi. IV.St*

Seops Urolinienfis. Biuss. Av. I. p. 497. Strix AQo. BI. 189,

C 2
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nen zig eenige Vlakken. Vyf andere grootere bleeke Viakken ftaan boven aan
ieder Vleugel. De Bord; en Buik zyn donker wit , met daar onder gemengde roodag-
tig bruine Vederen. De Staart is donker bruin , en iets langer dan de Wieken. De
Pooten en Voeten zyn licht bruin, en tot aan de Vingeren toe metVedertjes en Haair
begroeid. Zy hebben zwarte Klaauwen, die zo krom zyn, dat zy byna een halven
Cirkel formeeren. Het Wyfje is donkerder bruin en heeft niets roodagtigs.

PLAAT XV.

De groote Afrikaanfche Tsvogel (15).

Deeze Vogel komt , in Grootte , taamelyk met den Merel of zwarten Lyftef
overeen , zo hy dien niet daar in overtreffe. Hy heeft een grooten Kop, een korten
Hals, en zyn Lyf is niet te lang noch te rond. De Staart is lang, de Wieken zyn
taamelyk lang, doch de Pooten zeer kort. De Bek is lang en regt, naar den Kop toe

taamelyk dik; aan 't end /pits uitloopende, van Kleur helder Karmofyn-rood. Het
bovenfte deel van den Bek heeft wederzyds een Geutje , waar in , zeer digt aan den
Kop, de Neusgaten geplaath

1
zyn. De hoeken van den Bek zyn diep ingefheeden,

en {trekken zig tot regt onder de Oogen uit. Onder ieder Oog is een fmal Randje
van witte Vederen. De Kop , de Hals , de geheele onderfte Zyde en een gedeelte
van de Rug , zyn gedekt met donker Oranje-kleurige Vederen , doch de Keel en
Bord zyn bleeker gekleurd dan de Rug. In 't midden van de Borft zyn eenige Pun-
ten der Vederen wit. De Wieken zyn van boven Purperkleur; haare grootfte Vede-
ren blaauw; doch de voorlykften der groote Slagpennen zwart. Hoewel het bovenfte

der Wieken meeftendeels Purperkleurig is , loopt echter een fmalle blaauwe Zoom
daarom heen. Zy hebben een witten Rand, doch het onderfte deel van de Rug en
de Stuit fpeelen uit den blaauwen in 't groene, zo wel als de Slagpennen, die digft

aan de Rug zyn. De Staart is fchoon blaauw, hoewel, naar dat het Licht op dezelve
valt, met meer of minder groenen weerichyn. De Pooten en Voeten hebben een
roode Kleur en zwarte Klaauwen. De middelfte en buitenfte Vinger zyn , gelyk in

onze Ysvogelen , met elkander famengevoegd.

Deeze Vogel bevondt zig in de Verzameüng van den Heer Pjeter Collinson,
die by alle gelegenheden betoond heeft, dat hy myn Vrind was, en my menigen
byzonderen en zeldzaamen Vogel bezorgd heeft. Hy berigtte my, dat dezelve af-

komftig ware van de Rivier Gambia, welke, zo wy weeren, een Arm is van de
Nigerftroom in Afrika.

Albin heeft een Vogel aan 't licht gegeven, die naar deezen eenigermaate ge-
lykt , en welken hy den grooten Bengaaïfcben Tsvogel noemt : doch het onderfcheid

is zo groot, dat het twee byzondere Soorten moeten zyn. Ik heb de beide Vogelen
gezien. Die van Albin bevindt zig in de Verzameling van den Heer Dandridge ,

in Moorfields ; waar door ik nog meer ben overtuigd geworden , dat zy aanmerkelyk
van elkander verfchillen , dan wanneer ik alleenlyk de Tekeningen gezien had van
deeze beide Vogelen. Albins Figuur en befchryving komt voor, in het Derde
Deel zyner Natuurlyke Hiftorie van de Vogelen , bladz. 27. (*).

(1 5) Ifpida major Africana. Edw. Av. I. T. 8. (*) Linn^eus merkt deeze als eene Verfcheidenheid
Ifpida Madagafcarienlis coemlea. Briss. Av. IV. p. 496. aan van de Alcedo Smyrnenfis. Alb. Av. III. T. 27

:

T. 38. f. 2. Alcedo Smyrnenfis. Linn. Syfi. Nat. XII. zynde de Alcedo major Benghalenfis van Albin, daar
Gen. 62. Sp. ii. Nat. Hifi. IV. Sc. BI. 407. Edwards hier van fpreekc, op zyiie T. 28. afgebeeld.

PLAAT
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PLAAT XVL

De Karolinifcbe Geitenmelker (16).

Deeze Vogel komt mét de befchryving overeen, welke dé Heer WiLLOUGHBYi
bladz. 107, van een anderen van gelyken naam geeft, doch is wat kleiner. Zy be-
vinden zig zeer overvloedig in Virginie eri KaroJina, alwaar men ze de Ooftindifcbe

Vledermuizen noemt. [De grootte is omtrent als die van eene Koekkoek]. Zy laa*

ten zig het meeff. des avonds, inzonderheid mét betrokken Lügt* zien. Wanneer
'er Regen zal komen, dan is de Lugc met dezelven opgevuld, en alsdan vervolgen
én vangen zy de Vliegen en Kevers. Hun Gezang beftaat in een louter Ge-
ichreeuw ; doch, wanneer zy zig nederlaaten , en, om van den Grond op te komen *

vlug wederom öpwaards ftygen, dan nlaaken zy een ongewoon hol Geluid, dat in-

zonderheid de vreemde Luiden in de Avondfchemering voornaamelyk befpeuren,
zonder de oirzaak daar van te zien. Dit Geruifch komt met dat gene overeen,
't Welk de Wind in een hol Vat blaazende Veroirzaakt, en daarom geloof ik, dat het-

zelve daar van daan komt , dat zy met ópgefperde Kaaken fhël tegen de Lugt aart

vliegen , om hunne Prooy té Vangen , welke in Vliegert , Kevers of Torren en an-

dere Infekten, beftaat.

Gèwoonlyk leggen deeze Vogels twee Ëijeren , die in gedaante , grootte en
kleur, naar KieVits - Eijeren gelyken. Ï2y leggen dezelven maar op de bloote

Aarde heer.

Ik heb de Maag van een Geitenmelker met halfverteerde Torren en andere In-

fêktert opgevuld gevonden, eri onder deeze overblyfzelen fcheenen my ook de Poo-
ten van een Mol-Krekel (Gryllo-Talpa) te zyn; doch zy waren zo verteerd , dat ik my
dienaangaande niet kon verzekeren. Dewyl het echter beiden Nagtdieren zyn, zo
is dit te waarfchynlyker. 's Winters ziet men deeze Vogels niet. De Mol-Krekel
wordt in Virginie en Karolina , gelykerwys in Engeland , op Moeraffige Gronden
gevonden, en fchynt van de onze niet te verfchillen.

PLAAT -XVII.

De zwart en wit bonte Tsvogel (17)*

Deeze Vogel is zo groot als èene Zing- of Witte Lyfter, en de Afbeelding ver-

toont hem in zyne Natuurlyke grootte. Hy heeft een lange regte Snebbe; den
Kop , die tevens lang is , plat van boven , en eenen korten Hals : doch de Kop
fchynt, naar evenredigheid van het Lyf, niet zo groot te zyn, als in anderen van
dit Geflagt. Hy heeft zeer lange Vlerken en eene lange Staart. Alle Soorten vari

Ysvogelen hebben korte Pooten. De Bek is lang, aan
5
t Grondfiuk zeer dik en loopt

in eene fcherpe Punt üit. Deszelfs Kleur is zwart en het bovehfte deel heeft aari

ieder zyde een Geutje, in 't welke, digt aan het Grortdftuk, dë Neusgaten ftaart.

De Oogen zyn regt boven de hóeken van den Bek geplaath:. De Kruin van 't

Hoofd en 't agterfte van de Nek zyn zwart. Van de hoeken des Beks afloopt, on-

der de Oogen, een breede zwarte Streep, die agter den Hals zig met dë gezegde

Kleur

(iÓ) Caprimulgus. Catesb. Car. I. T. 8 Briss. Av. (17) Ifpida ex albö & nigro varia, Perfica. Edw,
II. p. 470. T. 44. Jonst. Av. 53. T. 20. Alb. Av. I. Av. I. T. 8. Briss. Av. IV. p. 520. T. 39. f. 2. Alceda
p. 10. T. 10. Caprimulgus Europaens. Linn Syfi. Nat. rüdis. Linn. Syfi Nat. XIL Gen. 62. Sp. 12. Nat. HUI,
XII. Gen. 1 1 8. Sp. 1. Nat. Hifi. IV. Sc. BI. 6i6 t IV. Sc. BI. 407. PI. XXXVl. f, 2.
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Kleur vereenigt. Van de Neusgaten af loopen, over de Oogen heen, witte Stree-

pen , die zig door de geheele langte van den Kop uittrekken. De zyden zyn van
onderen , van den Bek tot aan de Staart , vuil geelagtig wit ; uitgenomen een kleine

zwart gevlakte Streep, die dwars over de Bord loopt. De geheele Rug is zwart,

doch de Vederen hebben graauwe Punten. De Rand der Wieken is wit : alle Dek-
vederen zyn half zwart half wit: de onechte Wiek is zwart; de eerde of grootde
Slagpennen Zyn boven wit en verder zwart, met witte Punten. De middelde Slag-

pennen hebben uitwaards, in haare Pluim, witte Vlakken en witte Punten, gelyk
de overige Slagpennen, digtd aan de Rug, die voor 't overige zwart zyn. De Staart-

vederen zyn , naar boven toe , wit en hebben eene ry van dwarsloopende zwarte
Vlakken: naar 't End toe zyn zy een Duim breed zwart en aan het uiterfle End we-
der wit. De Pooten en Voeten hebben eene vuil bruine Kleur en zyn van Gedalte
als in andere Soorten van dit Geflagt.

De Heer Pieter Colinson heeft my deezen Vogel ter Aftekening geleend

,

dien hy van Gamron in Per/ie gekreegen hadt. Hy was met verfcheide anderen in

Spiritus bewaard, en in een Flefch naar Engeland gebragt. De witte deelen van den-

zelven fcheenen zeer onrein en geel te zyn, 't welk, myns oordeels, eeniglyk en
alleen gekomen is van de onzuiverheid der Spiritus; want ik heb even zodanige

verandering waargenomen in dergelyke Vederen, waar van ik win1 , dat zy te voo-
ren fchoon wit geweed waren.

NB. Zo iemand eenen in Liqueur bewaarden Vogel afbeelden wil, dan moet de-

zelve daar uit genomen, met warm Water wel gewafïchen , en in koudWater fchoon

afgefpoeld worden. Indien men hem vervolgens Jaat droogen, zullen de Vederen,
Zo veel mooglyk is , haare Natuurlyke Kleuren weder krygen : want ik heb waargeno-

men , dat eenige Vederen , in zodanige met Spiritus gevulde Glazen , een geheel

andere Kleur fcheenen te hebben, dan zy te vooren hadden.

PLAAT XVIII.

De Koekkoek uit Karolina (18).

Deeze Vogel heeft ongevaar de grootte van een Merel. Zyn Bek is een weinig

krom en (pits, en het bovende deel van denzelven zwart, het onder/te geel De
groote Slagpennen zyn roodagtig, doch het overige van de Wieken, het bovende
deel des Lighaams, van den Kop, en de geheele Hals, zyn Afchgraauw. Hetgant-
fche onderde gedeelte des Lighaams, van de Schenkels tot aan de Staart toe, is wit.

De lange en fmalle Staart beftaat uit zes lange en vier korte Vederen , waar van de
twee middelden Afchgraauw , de overigen zwart zyn met witte Punten. De Pooten
zyn kort en dik : zy hebben vier Vingeren , twee agter en twee van vooren. Hun
Geluid is van het Geroep onzer Koekkoeken zeer verfchillende, en niet zo aanmer-

kelyk , dat men daar op agt geeven zoude. Het is een eenzaame Vogel , die 2ig in

de donkerde plaatfen der Bofïchen en digt Kreupelbofch onthoudt. Met het aanko-

men van den Winter raakt men hem kwyt.

De Virginifche Dwerg Kafianje-Boom (*).

Dit is een Heedergewas, dat zelden hooger dan zedien en gewoonlyk niet meer
dan agt of tien Voeten hoog wordt. De Stam is gemeenlyk agt of tien Duimen dik

en
(18) Cuculus Carolinianus. Catesb. Car. I. T. 9. parvo, in fingulis Capfulis echinatis unico. D. Banis-

Bkiss. Ad. IV. p. 112. Cuculus Americanus. Linn. ter. Fagus foliis ovato - ianceolatis ferratis. Royen.
Syjl. Nat. XII. Gen. 57. Sp. 10. Nat. Hifi. IV. St. Lugd. Baf.79. Tagvs pumila. Linn. Spee, Plant. Ed. II.

BI. 369- P' 141&
(*) Caftanea pumila Virginiana , Frutta racemato
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en onregelmaatig gegroeid. Zyn Bah1 is ruuw en Schubbig ; de Bladen zyn gehak-

keld en flaan beurtlings aan den Steel : derzelver Kleur is donker groen, doch aan de

agterfle zyde witagtig of bleek groen. Uit de hoeken , die de Bladen mee den Steel

maaken, komen lange Riften van witagtige Bloemen voort, die naar de Bloemen
van den gewoonen Karftengen-Boom gelyken , en op dezelven volgen Kegelvor-

mige Vrugten , van grootte als een Hazelnoot. De Schaal, die de Kern omkleedt,
heeft de Kleur en zelfftandigheid als aan een Karfteng, en is beflooten in een fteke-

Üge Bolder. Vyf of zes hangen 'er gemeenlyk aan een Tros by elkander en in Sep-
tember worden zy ryp. Deeze Nooten zyn zoet en aangenaamer dan Karfïengen.

De Indiaanen gebruiken dezelven veel, en verzamelen daar van een Voorraad, te»

gen den Winter.

PLAAT XIX.

De Tsvogel met een gevorkte Staart (19).

DeeZe Plaat iïelt den Vogel in zyne Natuurlyke grootte voor, welke byna met de
grootte van den Engelfchen Ysvogel overeenkomt. Hy gelykt ook den onzen in

Geftalte, uitgenomen dat de Wieken iets of wat, en de Staart, de twee langfte Ve-

deren niet mede gerekend, veel langer is. De Bek is lang, regt en zeer /pits : hy
heeft eene zwarte Kleur, en in de bovenfte helft, aan ieder zyde, een Geutje, waar.

in de Neusgaten, taamelyk digt aan den Kop, geplaatfr. zyn. De hoeken van den

Bek gaan diep in den Kop in, digt daar boven flaan de Oogen. De Kop heeft

eene vuil bruine Kleur, die naar den Bek toe helderer, doch van agteren donkerer is.

Onder den Bek bevindt zig een taamelyk groote witte Vlak, die in 't midden een

Duim breed is, doch wederzyds, naar de Nek toe 5 fmaller wordt. Het geheele

Lighaam is onzuiver zwart, doch (peelt tevens in 't blaauwe, en is aan de Borft

helderer , op de R ug donkerer. De Wieken zyii fchoon donker glanzig groen , doch

helderer aan de Dekvederen dan aan de Slagpennen. Onder de Dekvederen van de

Wiek vertoont zig een enkele witte Veder. De Staart heeft twee lange Vederen,,

welke de overigen in langte wel tweemaal overtreffen. Aan de bovenkant is zy
glanzig donkergroen, aan de onderkant donker, en eenige der korte Vederen heb-

ben witte Punten. De Footen en Voeten zyn zwart , en van Geflalte even als in

onze Ysvogelen. Offchoon deeze Vogel van donkere Kleur is , heeft hy doch , in

de Zonnefchyn , over 't geheele Lighaam een fchitterende Gloed , even als of de

Vederen met Gouddraad doorweven waren
;
gelyk dit in de meefte Soorten van Ko-

librietjes plaats heeft. In de Dekvederen der Wieken is deeze Glans aanmerkelyker

dan in alle overige Lighaamsdeelen.

Deeze Ysvogel bevindt zig in de Verzameling van den Hertog van Richmond.
Hy was tufïchen Glazen beflooten, die men digt gelymd'hadt; weshalve ik hem niet

bevoelen noch regt zien kon, of die twee lange Staartpennen in 't midden, dan bui-

ten aan de Staart flonden : doch kwam my het eerfte waarfchynlykfl voor. De Vo-

gel , dien wy in Europa Merops [Byen-Eeter] noemen , is van den Ysvogel flegts

daar in verfchillende , dat hy den Bek een weinig nederwaards omgekromd heeft , en

dat de twee middeifle Vederen van zyne Staart langer dan de overigen zyn. De hier

befchreeve Vogel heeft maar één van deeze dit onderfcheid aanduidende Kenmerken.

Men heeft hem uit de Volkplanting van Suriname in Holland overgebragt. Ik kan niet

vinden, dat eenig Autheur hem befchreeven of 'er Berigt van gegeven heeft (*).

PLAAT
(19) IfpidaSurinamenfis, binis Plumis inCauda !on- Ebwards zyn Werk in 't licht gegeven heeft, voor

giffimis. Edw. Av. T. io. Alcedo Dea. Linn. Syfi. Nat. dat het Werk van den Heer Brisson, over de Voge-
XII. Gen. 62. Sp. 13. Nat. Hifi. IV. Sc. BI- 407. len, de Tiende Uitgaave van het Syfiema Natura van

(*) Men moet in aanmerking neemen, dat de Heer Linn/eus ,of de Natuurlyke Hülorie, het licht zagen,

D 2
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PLAAT XX.

De Paradys - Pappegaay uit Kuba (20).

^

Hy is wat kleiner dan dé gewoone graauwe Afrikaanfche Pappegaay. De Bek is

wit
:
de Oögèn zyn rood. Het bovenfte deel van den Kop, de Hals , Rug en Wie-

ken
, zyn helder geel , de Slagpennen uitgezonderd , die wit zyn. De Keel en Borft

zyn Schaflakërirood , en daar onder is een groote geele Vlak, doch het verdere ge-
deelte des Onderlyfs is ook Scharlakenrood. De helft van het onderfle deel der
Staart, aan de Stuit, is rood; de andere helft geel. Alle geele Vederen, inzonder-
heid die van de Rug en Stuit, hebben aan 't End roode Punten. De Voeten en
Klaauwen zyn wit. De Afbeelding van deezen Vogel heeft, boven de anderen, dit

gebrek, dat zy gemaakt is naar eenen dooden. Want, alzo ieder Vogel, in 't by-
zonder, eenë hem eigene Gedaante heeft, zo is het noodig, dat zy uitgebeeld wor-
den naar een leevendig Voorwerp, of daar men, door opzetten, het Natuurlyk pos-
tuur aan heeft gegeven. Deeze manier, nu, is in de geheele Verzameling, eenige
weinige Vogelen uitgezonderd, waargenomen. De tegenwoordige werdt, op het
Eiland Kuba, van eenen Indiaan gefchooten, en, alzo hy daar door flegts buiten flaat
gefield werdt om te vliegen , zo bragt hy denzelven aan den Gouverneur van de Ha-
vana, die hem aan een Karolinilche Dame vereerde. By dezelve heeft hy eenige
Jaaren geleefd , en tot algemeene verwondering geu

1

rekt wegens zyne zeldzaamheid
en fchoonheid.

De Boom van V rood geaderd lïout (*)»

De hoogte van deezen Boom is gemeenlyk van zeftien tot twintig Voeten i hy
heeft een dunnen Stam en fyne Takken. De Bladen gelyken veel naar die van den
Laurierboom. Ieder Zaadhuisje bevat drie Zaadkorrels, die Zwart en glanzig van
Kleur zyn. De Ban1 is roodagtig en glad. De Aderen in het Hout zyn fchoon rood,
doch, als het maar een korten tyd in de open Lugt legt, verdwynt zulks en dan ver-
lieft het Hout veel van zyne fchoonheid. Deeze Boomen groeijen overvloedig op
de Rotfèn der meefte Bahamafche Eilanden.

P LAAT XXI.

De kleine Indiaanfcbe Tsvogel (21).

Deeze Vogeltjes zyn de Ysvogelen, diewy in Engeland hebben, zogelyk, dat

de befchryving van beiden byna eveneens zoude zyn, de Grootte uitgezonderd; alzo

de tegenwoordige niet half zo groot zyn als de Engelfche. De Plaat vertoont de-

zelven in hunne Natuurlyke grootte en , dewyl tuflchen de een en andere zo weinig
onderfcheid is, zullen zy vermoedelyk Mannetje en Wyfje zyn. De bovenfle Vo-
gel heeft eenen geelen Bek, trekkende naar Oranjekleur, welke de geheele onder-

kant tekent van zyn Lyf; doch het bovenfle van zyn Kop, de Nek, Rug en Stuit,

gelyk ook de Dekvederen der Wieken, zyn Hemelfchblaauw , met eenen fchitteren-

de

(20) Pfittacus Paradifi ex Cuba. Catesb. Car. I. T. Areolatum. Linn. Spec, Plantar. Ed. II. p. 612?
4. Pfittacus luteus Infute Cubae. Briss. Av. IV. p. 308. Quod Jamaicenfe.

Pfittacus Paradifi. Linn. Syji. Nat. XII. Gen. 45. Sp. (21) Ifpida Indica minor. Edw. Av. I. T. n. Als.
34. Nat. Hifi. IV. St. BI. 204. Av. I. p. 51. T. 54. Alcedo Ifpida. Linn. Syji. Nat.

(*) Frutex Lauri folio pendulo, Fru&u tricocco, XII. Gen. 62. Sp. 3, Nat, Hifi. IV. St. BI. 399.
Semine nigro fplendente. Catesb. An Erythroxylon



** 2 E LDZA A-M E V O G E L 'Ë !

N< .17

de Gloed aan de Punten der Vederen. Aan 't Grondftuk heeft het bovende gedeelte
van den Eek, wederzyds, een Oranjegeele Vlak, en agter ieder Oor vertoont zig*
jnsgelyks , een klein Bosje van Oranjekleurige Vederen, die een weinig fchynen uit

te puilen. De Staartvederen, gelyk ook alle Slagpennen , zyn vuil donkerbruin. De
Pooten en Voeten hebben de zelfde Geftalte als in onze Ysvogelen 5 en zyn Oranje-
kleurig bruin.

De onderfte Vogel heefteenen zwarten Bek, aan 't voor end donkerft, doch naat1

den Kop toe wat Vleefchkleurig in hët ondeffté gedeelte. De Keel is wit: de Borft*
.liet Lyf en de geheele onderkant zyn Oranjekleur; doch aan de Zyden van het Lyf
heeft hy 'er wat groen onder gemengd. Van de Neusgaten af loopt, langs de Oogen
heen, wederzyds, een Oranjekleurige ftreep, die zig tot aan de zyde van de Nek uit-

trekt. Hieronder loopt, van den hoek des Beks af* eert blaauwagtig groene ftreep.

De bovenkant, de Kop, de Nek, de Rug* de Wieken en Staart, zyn met blaauw-
agtig groene Kleuren bedekt. Het bövenfte van den Kop en de Streepen onderde
Oogen , zyn met wat donkerer blaauwe dwars-Streepjes getekend : de Punten der
Dekvederen op de Wieken zyn lichter gekleurd dan het overige der Vederen. De
Pooten en Voeten zyn vuil rood.

r
Van onze Ysvogelen onderfcheidt zig de bövenfte door zynen geelen Bek, die aan

<3e onzen zwart of donker is; gelyk ook door zyne donkerbruine Slagpennen en Staart-

vederen. In de onzen zyn dezelven in zo verre groen gerand, dat zig, wanneer de
Vederen geflooten zyn, de Staart en Wieken aan 't end groen vertoonCn. De onder-^

fte Vogel verfchilt dasr in van de onzen, dat hy geene regt glanzige blaauwe Vede-
ren aan de Rug en Stuit heeft, terwyl die aan de onzen een zeer aanmerkelyk fche-

merenden Glans hebben. Met één deezer Vogelen kwam ook een Ysvoo-el uit Indie .

die onzen Engelfchen , in Grootte, Geftalte en Kleur, volkomen gelyk was. De
Heer Pieter Colinson hadt de goedheid > van my den bovenften Vogel; de Heer
DondRIDGE den onderften te laaten toekomen. Zy waren uit Bengale in Engeland
overgebragt.

P L A A T XXII.

De groene Pappegaay uit Karolina (22);.

(
t)eeZe Vogel is zo groot als , of liever wat kleiner dan een Merel, weegende drie

.en een halfOnce. Het voorfte deel van zyn Kop is Oranjekleur, doch het agterfte

c
deel, als ook de Nek, geel. Het geheele overige Lighaam ichynt groen te zyn,
,doch door een nader onderzoek heb ik bevonden , dat de binnenfte Baard van de
ïineefte Slagpennen donkerbruin is. Het bövenfte gedeelte der uitwendige Baard, van
•degroote Slagpennen , is geel, doch naar het End toe worden zy langs hoe donkerer,
trekkende uit het Geele naar 't Groene, en uit het Groene naar 't Blaauwe. Van boven
,is de Rand der Wiek, by de drie Duimen lang naar onderen toe* fèhoon Oranjekleur.

De Wieken zyn taamelyk lang, gelyk ook de Staart, in welke de twee middelfte
Pennen omtrent anderhalfDuim langer zyn, dan de overigen, en in een Punt uitloo*

pen : de anderen worden, naar de kanten van de Staart, allengs korter. De Pooten
en Voeten zyn wit, doch de kleine Vedertjes, die de Schenkels bedekken, groen *

en eindigen, aan de Kniejen, met een Oranjekleurigen Rand.

Het Aas deezer Vogelen is Zaad en Kernen van Vrugten, doch inzonderheid Noo*
ten van Cypreflèboomen en Appelpitten. In de Herfst vallen zy dikwils by Schooien

in

(22) Pfittacus Carolinienfis. Catesb. Car. I. T. 11. Syfi* Nat* XII, Gen. 45. Sp. 13. Nat. Hifi. IWSt*
Briss. Av. IV. p. 350. 'HIttacus C'afolinenfis. Linn. BI, 244.

I Deel È
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m de Boomgaarden, en doen daar groote Schade, dewyl zy flegts de Pitten Zoeken.
Om die zelfde reden komen zy ook 'm Virginie, 't welk het verfle Land naar 't Noor-
den is , alwaar zy , zo veel ik vernomen heb, gezien worden. Hunne Darmen, zyn
voor de Katten een zeker en fnel Vergift. Dit is de eenigfte fbort van Pappega&ijen^
die in Karolina valt. Ettelyken derzeTven broeden in 't Land, docli de meeften trek-

ken verder Zuidwaards.

De Atiwrikaanfche Cypreffehoom.

De Cypres is in dit Wereldsdeel , den Tulpeboom uitgezonderd , de hoógfte en
grootire Boom. By den Wortel hebben eenigen dertig Voeten Omtreks, en groei»

jen zes Voeten hoog Pieramiedswyze , alsdan twee derde deelen verdunnende : ver-

volgens worden zy gewoonlyk nog van zeftig tot zeventig Voeten hooger, in dezelfc

de evenredigheid als andere Boomen. Vier of vyf Voeten ver , rondom deezen Boom,
fchieten op eene zeer byzondere manier uit den Grond veFfcheide Knobbels van vee-

lerley gedaante en grootte. Eenigen, daar van, verhelren zig maar iets boven den
Grond; eenigen zyn van één tot vier Voeten hoog en van boven met een gladde roo»

de Schors bedekt. Deeze Knobbels komen uit den Wortel van den Boom * doch
brengen geen Bladen noch Takken voort, aangezien de Boom zig alleenlyk door Zaad
vermenigvuldigt , 't welk gelykt naar 't Zaad van de gewoone Cypreiïèn , zynde
Balfamiek en welriekende. Het Hout van deezen Boom is onvergelykelyk , en dient

voornaamelyk om de Huizen daar mede te dekken; alzo hetzelve ligt is, niet veel

Aderen heeft, en het flegte Weder beter tegenfland' biedt, daneenig ander Hout*
't welk men hier vindt. De Boom groeit aan 't Water , en ftaat gemeenlyk één

; ja

ook wel vyf of zes Voeten diep daar in. Deeze Standplaats ichynt veelerley Vogels

aan te lokken, om op zyn lugtige Takken te neftelen en te broeden. Onder dezelvea

is deeze onze Pappegaay ook gewoon, zyn Neft daar op te bouwen , en in Oktober
te aazen op het alsdan ryp wordende Zaad

PLAAT XXIII.

De Arabifche Trapgans (23)*

Deeze Vogel heeft byna de grootte van een Kalkoenfè Haan : Zyrie Pooten en
Hals zyn langer , doch zyn Lyf is dunner dan in de gewoone Trapganzen. De Sneb
is langer , dan die gemeenlyk anders is aan de Soorten van Hoenderen , tot welken

fömmigen deezen Vogel betrekken. Van de Punt af tot aan de hoeken van den Bek,

is de Sneb vierdhalf Duim lang , hebbende een heldere Hoornkleur, doch welke aan

de Punt wat donkerer wordt. De Neusgaten zyn lang en flaan digt aan \ Voorhoofd

De Gogen hebben eene zwarte Kleur: de Kop is van vooren wit, doch heeft boven

de Oogen eene zwarte Streep, die voorwaards in eene Punt eindigt, maar agterwaards

breeder wordt, en een Soort van zwarte Kuif formeert, waarvan een korte zwarte

Streep zig uitftrekt tot agter aan het Oog. Van vooren is de Hals Afchgraauw met
wat donkerer dwarsureepjes. Het agterfle gedeelte van den Hals en de Rug zyn bruin

van Kleur, met fyne zwartagtige dwarfè Streepen. De Dekvederen der Wieken heb-

ben met de Rug eenerley Kleur, en derzelver witte Punten formeeren Maanswyze
Vlakken. De Rand der Wiek is van boven wit, en van daar komt een breede witte

Streep , welke de Dekvederen van de Slagpennen afzondert. Deeze Streep is met
kleine Vlakjes be/prengd, waar van men boven weinige ofin 't geheel; geene ziet*,

doch

(23) Otis AraMca. Edw. h T. 12. Buis* Av. V. Sp. 2;. Nat. ïïjk V. Sr. ïïi 2$&
p. 30. Otis Arabs. Linn. Syjl. Nat. XII. 6èn. $$..



ën 2 E L D Z A A M E VOGELE N, ^
doch naar beneden zyn zy overvloediger en dikker. De Agter-Wiek is., zwart , en baa*

re Veders hebben witte Punten. De voorde Siagpennen zyn zwart; de middelften

zwart en wit gevlakt, doordien zy een gedeelte van de bovengemelde Streep uit

maaken, die fcheef door de Wiek loopt: de binnenfle Siagpennen hebben met de Rug,
daar zy digtft aari komen, eenerley kleur. De Borfï, hét Lyf, de Pooten en de ge-

heele onderkant^ zien uit den witten. De Staart heeft, vanboven, even die zelfde

kleur als de Rug , hoewel de uitwaardfè Baard der naar buiten ftaande Vederen , ten dee-

le wit is. Over de onderde zyde der Staart loopt, by dé Punten der Vederen, over-

dwars, een bruine Streep. De Pooten zyn Zeer lang, en hebben ieder maar drie

Toonen, welke zeer kort zyri* en voorwaards gerigt ftaan. De Beenen zyn, tot

boven de Knie, zonder Vederen, en, zo wel als de Voeten, met eene Schubbige

Huid, van witagtige ofhelder bruine Kleur, bedekt, welke ook de Klaauwen hebben*

Deeze Vogel werdt in het Huis van mynen hoog ge-eerden Patroon, den Baronet

Sir Hans Sloane, te Londen, levendig gehouden. Deeze Heer heeft de goedheid

gehad, van rtiy altoos vryheid te geevén , om verfcheide zeldzaams Dingen , welken

hy bezat, uit te fchilderen. De Vogel was van Moeha 9 in Gelukkig Arabie, over-

gebragt, en aan gedagten Heer dooiden Schildknaap ea Thefaurier der Ooftindiiche

Kompagnie, Karel Duböis, prefênt gedaan. Hy is tot dus verre, zo veel. Wy
weeten, nog van niemand befchreeven,

P L A A T XXIV.

De Pureerkleurige Kaauw (24).

Deezé Vogel, die zes Oneen weegt, is omtrent een derde kleiner dan de ge-

meene Kaauwerl. Zyn Bek is zwart , de Obgen zyn graauw , de Staart is lang^

en heeft in 't midden een Veder > welke onder de overigen , die aan beide zydenalK

lengs korter worden, de langde is. Van verre fehynen zy allen zwart te zyn, doch

van naby zien zy 'er purperagtig uit; gelyk dus in 't byzonder de Kop-,, als ook de

Hals, den meeften Glans heeft. Het Wyfje is over 't geheel bruin, doch inzonder-

heid de Wieken , Rug en Staart, het donkerfte.

Zy maaken hunne Neften overal in 't Land, doch Voornaamelyk op afgelegene en

öille plaatfen, op de Takken der Boomen, en, na dat zy zig aldaar fterk vermenig-

vuldigd hebben,, vergaderen zy zig in dé Herfst in zulk een menigte op de bewoonde

plaatfen, dat zy dikwils dé Lugt verduifteren. Ook ziet men ze ettelyke Mylen veif

dus met elkander vliegen. Op alle plaatfen, daar zy zig nederzetten , doen Zy groot

nadeel aan het Koorn, en verzamelen zig, 's Winters, by fèhoolen om de Schuuren.

Zy hebben een garfb'ge Reuk en een grofzwart Vleeïeh, daar men zelden tot Spyze

gebruik van maakt.

[DeSweeden, in nieuw Jerfèy, noemenze, volgens Kalm, Mays-Dieven, om
dat zy aan de Spaanfche, Tarwe groot nadeel doen > doch de Engelfchen geeven.'er,

wegens de kleur, den naamaan van Zwart- Vogelen, Zy gelyken ten deele naar een

Kaauw, ten deele naar een Lyfter, ten deele naar een Spreeuw : doch deeze komen

zy het naafte in Geftalte, hoewel zy in een ander, opzigt de Kraaijen meer gelyken,

balende de gezaaide Tarw uit den, Grond, en de Aairen grootendeels vernielende.

Hunne flo.utheid en menigte was zo groot » dat de Regeering in Penfylvanie en Nieuw

Engeland een Prys ftelde op het duizend, die men dood kwam te leveren > en daar

door is het getal van deeze Mays-Dieven, in die Geweflen, grootelyks verminderd.]
~J PLAAT

(24) Monedula purpurea. Catesb. Car. I. T. 12. Pi- Syft. Nat. XII. Gen. 53* $p. 7* Purper- Kaaumje. Nat*

ca Jamaicenfis. Briss. Av.%. p. 41. Merops-niger, ld- Hifi. IV. St. BI. 343*

de argentea. B&own. Jam. 476. GraculaQuifcula. Linn.
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PLAAT XXV.

De Braftliaanfcbe Faifant (25).

Deeze Vogel is wat grooter dan een gemeene Hen, ja byna Zo groot als een der*

grootfte Soorten van onze Hoenderen. DeGeftalte zweemt taamelyk naaf die derKak
koenie Haanen, waar mede hy, in veele opzigten , overeenkomflig ichynt te zyn*
Zyn Bek is regt, en langer dan de Bek van een Hoen; doch aan de Punt is dezelve
Wat nederwaards geboogen, en heeft eene zwarte kleur. De Neusgaten ftaan zeer
digt aan den Kop, welke op de zyden ontbloot van Vederen is, en eene blaauw Pur-
perkleurige Huid heeft. Midden in deeze kaale ruimte liaan de Oogen* die eenen
donkeren uil Oranjekleuriger] Ring hebben. Onder de Kin, en langs een gedeelte van
den Hals, hangt een flappe Huid, van een Ichoon roode Kleur, die dunnetjes be-
groeid is met zwarte Haairtjes. Het bovenfte deel van den Kop bedekken zwarte Ve-
deren , welken de Vogel als een Kam overend kan zetten. Aan eenigen befpeurt men
weinig of in 't geheel niets van zodanig een Kam, en deeze houd ik voor Hennen.
Het geheele Lyf is, van den Kop af tot het onderfte toe, met zwarte ofzeer don-
kere Roeftkleurige Vederen bedekt. Het voorde deel van den Hals, de Borft en
bet Lyf, hebben witte, nederwaards geftrekte, met de donkere Kleur vermengde,
Vlakken en Stippen, De Dekvederen der Wieken geeven eënigermaate een groenen
en Purperkleurigen Glans van zig: doch de Slagpennen ipeelen meer in 't paariche:

de Rug en Stuit hebben een Koperkleurigen Weerlchyn. Deeze vericheiderley Glans,

nu, maakt, naar dat de Lichtftraalen 'er op de eene of andere manier op vallen, ge-
-duurig een verichillende Kleur. In 't donkere, daarentegen, heeft de Vogel in 't geheel

geen Glans. De Staart is taamelyk lang, van Geftalte als die van eenen Kalkoenlen
Haan, en donker zwartagtig. De Pooten en Voeten zyn helder rood, en deeze heb-
ben vier, volgens den gewoonen trant geplaatfte, Vingeren. Geen Spooren heb ik *er

aan waarneemen kunnen. De drie voorfte Vingers waren eënigermaate door een
Vlies lamengevoegd en de Klaauwen waren zwart.

Een deezer Vogelen heb ik by den Kapitein Chandler, te Stepney, gezien", die

denzelven van een der Suiker-Eilanden, in de Weftindiën , mede gebragt hadt, het

welk ik" niet weet te noemen; doch ik geloof, dat hy op de meeften derzelven te vin-

den zy. De Brafiliaaniche Jacupema van Marcgraaf houd ik voor even den zelf-

den Vogel , niettegenftaande zyne befchryving van de onze wat verichillende is.

PLAAT XXVI.

De zwarte Spreeuw met roode IVieken (26).

Het Mannetje weegt tuflchen drie en vier Oneen; doch ten aanzien der Geftalte

en Grootte komt hy met onze Spreeuwen overeen. De geheele Vogel is zwart, het

bovenfte deel der Wieken alleenlyk uitgezonderd , en , indien de Schouders aan den-

"zelven niet hoog Scharlaken rood waren, zou hy weinig ichoonheid hebben. Hy en

\ de Purperkleurige Kaauw zyn van den zelfden aart en in het Koorn regte Veelvraaten.

Zy ïchynen zig, als *t ware, met elkander te vereenigen, om zo veel nadeel toe te

i bren-

(25) Phafianus Brafilïenfis, Quan five Guan idi&us. Carol. I. T. 13. Iélerus Pterophoeniceus. Baiss. Av. II.

Edw. Jv. I. T. 13. Gallopavo Brafilïenfis. Briss. /Ai. I. p. 97. Pcerophcenicus Indiarum. Nieremb. Nat. 225.

p. 162. Meleagris criftata. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. Oriolus niger Alarum Reótricibus fulvis. Linn. Syfi.

99. Sp. 2. Nat. Hifi. V. St. BI. 342. Nat. XII. Gen. 52. Sp. 5.

(26) Sturaus niger Alis fuperne rubentibus. Catesb»
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brengen, als maar doenlyk is, en zyn des te meer te vreezen , om dat de beide Soor-
ten fchoolswyze met elkander vliegen, en, de Broedtyd uitgezonderd, altoos by elk-
ander blyven, waar door zy dan, het geheele Land door, veel fchade veroirzaaken.
Schiet men onder den hoop, dan zullen gemeenlyk van beide Soorten eenigen ge-
troffen zyn; doch, eer men weder laaden kan, zyn 'er dikwils op de zelfde plaats
meer by elkander, dan 'er geween: waren, voor dat men op dezelven fchoot. Hen
zyn de flimfte en fchadelykfte Vogels door het geheele Land,

^
Deeze* Vogel fchynt die gene te zyn , welken Hernandex Acolcbicbi noemt;

zie Wjix. Ornitb. p. 391. Zy bouwen haar Neft in Karolina en Virginie niet op
Boomen, maar altoos in Rietboflchen op 't Water, vlegtende de Punten van het Riet
Zeer konftig \n elkander en haar Neft daar onder zodanig maakende, dat het van bo-
ven gedekt is, en van onderen door 't Water ook niet nat gemaakt wordt. Anders
zyn het tamme en vlugge Vogels , die men het /preeken en zingen leeren kan. De
Wyfjes zyn merkelyk kleiner dan de Mannetjes

, graauw gefpikkeld , en aan de
Wieken niet zo hoog rood.

Het Jfafchboompje met breede Myrtbebladeren. (*)

Dit is een Heeftergewas, dat gewoonlyk niet meer dan drie Voeten hoog groeit ,

zynde daar door, als ook door de breedte van zyne Blaadjes, gemakkelyk van de
gewoone Myrtheboomen te onderfcheiden. Van deszelfs Beften wordt in Karolina
Wafch gemaakt.

PLAAT XXVII.

De groen gevleugelde Duif (27)*

Deeze Duif is op de Plaat in haare Natuurlyke Grootte voorgefteld. Zy is meer
rond- dan langlyvig, en haar Staart, zo Wel als de Wieken, zyn zo lang niet, als in

de meefte andere Soorten van Duiven. Naar myn oordeel is het de fchoonfte onder
allerley flag van Duiven, dat ik ooit heb gezien. Haar Bek is bykanseen Duim lang
en taamelyk dun , en van deszelfs Punt tot aan de Neusgaten , zo wel in de bovenfte
als onderfte helft, Scharlaken rood: maar van de Neusgaten tot aan den Kop bleek-

blaauw, en boven verheft hy zig een weinig. Het Oog is donker, het Voorhoofd
wit, en van hetzelve loopen twee witte Streepen, over de Oogen heen, naar het
agterfte gedeelte van den Kop, wiens Top blaauvvagtig is en de zyden, zo wel als

die van de Hals en Borft, Roozekleur. Het agterfte van den Hals verandert allengs,

van de Zyden af, en wordt donkerer rood. Het Lyf is Oranjeachtig; doch deeze Kleur
verdwynt ongewaarwordelyk , door haare vermenging met het Roozekleurige van de
Borft. De bovenfte zyde der Wieken is, naar dat de Lichtftraalen daar opvallen,
ichoon groen, of in een andere plaatzing glanzig Koper-, ja zelfs Goudkleur. De
grootfte Slagpennen zyn vuil zwart. De Schouder of de bovenfte rand der Wiek,
heeft kleine witte Vlakken. Onder de Dekvederen der Vlerken was een enkele witte

Pluim, doch ftegts aan de eene zyde. De Zyden, onderde Wieken, hebben met
het Lyf eenerley Kleur. De Dekvederen zyn aan den binnekant der Wieken donker
Kaneelkleurig, en de inwaardfe Baarden der Slagpennen hebben, een goed end wegs
van haaren oirfprong af, naar het End toe, dergelyke Kleur, doch verder zyn zy

don-

t

(*) Myrtus Brabanticae fitnilis Cafolinienfa, humi- (27) Columba Indica Alis viridibus. Edw. Jv. I. T.
Hor, foliis latioribus & magis ferratis. Catesb. Car. I. 14. Palurobus Amboinenfis. Briss./&>. I. p.150. T.15.
T. 13. Myrtus foliis lanceolatis ferratis, fru&u baccato. fig. i. Columba Corpore purpureo, Humeris viridibus,
Hort. Cliffort. 455. Royen. Lugd. Bat. Prodr. 527. My- Pileo cserulefcente. Columba Indica. Linn. Syjl. Nat.
rica Cerifera. Linn. Spet Plant. Ed. II. Tom. a. p. 1453. XII. Gen. 104. Sp. 29. Nat. Bijl. V. St. BI. 452.
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donker ' zwart. De Rug is, in 't midden, vuil bruin: haar onder/Ie gedeelte

,

daarentegen , en de Dekvederen van de Staart , zyn Afchgraauw. De middelfte Staart-

vederen zyn zwart; doch de buitenfte Afchgraauw met zwarte Punten. De Pooten

en Voeten hebben eene roode Kleur, welke de meefte Soorten van Duiven gemeen
is, en de Klaauwen zyn lichtbruin.

Deeze Duif werdt aan den Heer
J.
Warner , een Koopman in Rotherhith , ver-

eerd, en ik hebze, ten zynen huize, uitgefchilderd. Hy zeid' my, dat dezelve uit

Weftindie was gekomen. Ook heb ik een anderen dergelyken Vogel gezien, die by
den Heer Hans Seqane , eenigen tyd , in een Kouw geleefd heeft.

PLAAT XXVIH.

De Karolinifcbe Ortolaan of Ryftvogel (28).

In 't begin van September, wanneer de Ryftkorrels nog zagt en Melkig zyn, be-

vindt zig een ongelooflyke menigte van deeze Vogelen, ichoolswyze, op afgelege-

ne Landen, tot een zeer groot nadeel der Ingezetenen. Jn 't jaar 1724 hebben zy

iemand, die digt aan de Rivier Ashley woonde, veertig Morgens Ryft zodanig afge-

vreten , dat hy bykans twyfelde ofhem wel zyne moeite betaald zou worden , wan-

neer hy het nog overgebleevene inzamelde. Men houdtze, in Karolina, voor de Iek-

kerften van alle Vogelen. Als zy eerft overkomen zyn zy mager , doch worden in

weinig Dagen zo ongemeen vet, dat zy niet dan langzaam, ja naauwlyks vliegen

kunnen. Schiet menze, zo barften zy dikwils door den Val. Zy blyven omtrent drie

Weeken lang , en , wanneer de Ryft begint hard te worden , dan trekken zy weder weg.

Deeze Vogel heeft iets zo byzonders en buitengemeens, dat ik niet nalaaten kan *

daar van Berigt te geeven. Wanneer zy in September, by zo ontelbaare menigten,

Ichoolswyze op de Landen zig bevinden , om de Ryft af te vreeten; dan komen en-

kel Wyfjes, zonder van een eenig Mannetje begeleid te worden. Toen ik waarnam,

dat zy allen eenerley Vederen hadden, zo dagtik datzy van beiderley Sexe, doch

nog zo jong waren, dat zy haare volkomene Kleur nog niet hadden: maar, toen ik

eenige dozynen, die tot braaden waren gereed gemaakt, opende, vond ik niet dan

Wyfjes. Om volkomen daar van verzekerd te zyn, herhaalde ik dit onderzoek ver-

sheide maaien op veelen van deeze Vogelen; doch ik heb 'er, in deeze tyd des

jaars, nooit een Mannetje onder kunnen vinden.

In 't begin des Voorjaars komt wel het Mannetje en Wyfje met elkander, doch

dan ftryken zy maar voorby. Wanneer ik, op deeZen tyd, dergelyk onderzoek in 't

werk ftelde, waren de beide Sexen zeer wel te onderfcheiden. Het Wyfje, dat ei-

gentlykde Ryftvogel is, heeft byna de grootte vaneen Leeurik, en is op de Rug

byna van die zelfde Kleur; doch 'de Borft en het Lyf zyn bleekgeel, de Bek is dik

en zeer fpits, en van gedaante als in de meefte andere Vogelen, die Koorn vreeten.

Het fchynt die Vogel te zyn, welken Willoughby App. p. 386, onderden naam

van Maja befchreeven heeft. Toen ik, in September des Jaars 1725* , op het Ver-

dek van eene Sloep, aan de Reede by het Eiland Andros, lag; zo hoorde het gehee-

le Gezelfchap benevens my, drie Nagten agtereen, hoe deeze Vogeis voorby vloo-

gen: want zy zyn, door hun Gefchreeuw, ligtelyk van anderen te onderfcheiden.

Zy vloogen over onze Hoofden Noordwaards heen, 't welk de regte koers is, dien

zy van Kuba naar Karolina neemen. Dit doet my gelooven, dat, wanneer zy op Ku-

ba de Ryft, die aldaar vroeger ryp is, verteerd hebben, zy zig dan, tot het zelfde

ein-

(28) HortulanusCarolinienfis. Catesb. Car.l. T.14. ra. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 11 o. Sp. 16. Fringilla

Briss. Av. III. p. 282. T. 15. f. 3. Emberiza Oryzivo- Qryzivora. Ryfl^ink. Nat. Hifi. V. St. BJ. 531.
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einde over Zee naar Karolina begeeven, dewyi hun alsdan de Ryft beter behaagt,
welke, aldaar te groeijen ftaat.

De Bek van 't Mannetje is Loodkleurig: het voorfte deel van zyn Kop zwart: het
agterfte, zo wel als de Nek , roodagtig geel. Het bovenfte gedeelte van de Wieken
is wit, de Rug naad: aan den Kop zwart en verder naar beneden toe graauw: de Stuit
wit; het groottfe deel van de Wiek , benevens de geheele Staart, zwart. De Pooten
en Voeten zyn, in de beide Sexen, bruin. [Het Wyfje is hier, op een Halm met
Ryftkorrels beladen, of op den Steel van eene Ryft-Aair* zittende, afgebeeld.]

PLAAT XXIX.

De lang geftaarte Duif (29).

De Afbeelding Vertoont deezen Vogel in zyne Natuurlyke grootte. Zyn Kop is>

ten aanzien des Lighaams, klein; de Hals van middelmaatige langte, doch het Lyf
taamelyklang, De Staart overtreft in langte het geheele Lighaam, en de Wieken zyn
middelmaatig lang. De Bek is regt en niet zeer dik; ook aan de Punt wat geboogen,
Hoornkleurigj om de Neusgaten helder en wat verheven, doch naar de Punt toe don-
keren De Ring in \ Oog is donker van Kleur. Van den hoek des Beks loopt, tot
aan het Oog, een witte Streep, welke om het Oog een kring maakt. Het voorde
deel van den Kop is , boven en onder den Bek, rosagtig Aardkleur; het agterfte deel
is Duivenblaauw en taamelyk helder. Deeze Kleuren verfmelten, ter plaatfe daar zy
zig vereenigen, in elkander, en daar zy aan de zyden van den Kop , onder de Ope-
ningen der Ooren ,

tegen elkander flooten, is wederzyds een ronde zwarte Vlak, zo
groot als een Peperkorrel. Van vooren is de Hals, gelyk ook de Borfè, roodagtig,
en wel meer van boven dan van onderen > daar deeze, naar het Lyftoe, allengs Aard-
kleurig wordt. Het onderfte deel des Lighaams, de Schenkels en Dekvederen van de
Staart, zyn Aardkleurig, waar onder zig wat Afchgraauw mengt. De bovenfle zyde
van den Hals, de Rug en Wieken, zyn donker, vuil bruin; doch de Slagpennen don-
kererdan de Dekvederen; hoewel de rand des Baards aan de laatftgemelden helderer
is dan het overige van de Vleugel. De Veders van de Schouders, tufTchen de Rug en
Wieken , als ook eenige der naad aan de Rug leggende Slagpennen en Dekvederen,
zyn aan haar End met langwerpig ronde zwarte Vlakken, van verfcheiderley grootte,
gedekt; van welken 'er ongevaar tien of twaalfaan ieder zyde zyn. De Stuit en de
Dekvederen van de Staart zyn meer Afchgraauw, dan de Rug en Wieken. De mid-
delde Vederen van de Staart zyn zeer lang en zwart : die aan de zyden worden allengs

korter; zodanig, dat de uiterfle aan ieder zyde niet veel langer is dan de helft van de
middelde. De uiterfte Vederen zyn biaauwagtig of Afchgraauw, en hebben digt aan
\ End, dat wit is, zwarte langwerpige Vlakken. De Pooten en Voeten zyn, gelyk
in andere Duiven, rood, en aan dezelven zyn vier op de gewoone manier geplaatfte

Vingers , met bruine Klaauwen.

Het byzonderfte aan deeze Duif is de lange Staart, welke zig byna als die van een
Aakfler vertoont, hoedanige ik aan geen flag van Duiven, ooit door my gezien,
heb waargenomen. Anders is dezelve, van eenige andere Weftinduche Duiven

,

naauwlyks verfchillende. Ik heb deezen Vogel uitgefchilderd by den Heer
J. War-

ner te Rotherhith, ók hem van iemand hadt gekreegen, door welken hy uit de
Weflindien was medegebragt.

PLAAT
(29) Columba Cauda

-

Jonga. Edw. Av. I. T. 15. Turtur Linn. Syft. Nat. XII. Gen. 104. Sp. 40. Columba ma-
Americanus. Baiss. Av. L p. 102. Columba marginata. croura. Langftaart. Nat. Hifi. V. Sc 450.
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PLAAT XXX.

De blaauwe gekuifde Gaay (30).

Deeze Vogel is volkomen zo groot , ja grooter dan een Spreeuw. Zyn Bek is

Zwart, en aan 't Grondft.uk van deszelfs bovenfle gedeelte zyn zwarte Vederen, wel-

ke dwars boven de Oogen een fmalle Streep formeeren , die zig met een breede, om
den Kop en Hals gaande, vereenigt, Zyne Kuif beftaat uit lange Vederen, die hy
naar believen overend zet. De Rug is donker purperkleur. De binnenfte Baard der

grootfte Slagpennen is zwart, de buitenfte blaauw met zwarte Streepen, welke dwars

door ieder Veder gaan. De Enden der Vederen zyn wit gezoomd. De Staart is blaauw,

en met even zodanige dwars-Streepen , als de Wieken, getekend. Hy heeft anders

een dergelyke Geftalte als onze Gaay; doch zyn Geluid is aangenaamer. Het Wyfje
is niet zo levendig van Kleur: anders heeft geen verfchil tuflchen beiden plaats.

De gladde IVinde met Laurierbladen en zwarte BeJJen (*).
'

Deeze Plant is gemeenlyk te vinden op vogtige plaatlèn. Zy brengt uit haaren

Wortel veele groene Steelen voort, wier Ranken alles, wat digt by dezelven ftaat,

taamelyk wyd overloopen. Dikwils klimt zy meer dan zeftien Voeten in de hoog-

te , en wordt zo dik van Loof, dat zy in den Zomer eene ondoordringelyke Schaduw
maakt, en 's Winters aan het Vee tot een warm belchutzel dient. De Bladen komen,

in dikte en kleur , met de Bladen van den Mannetjes Laurierboom overeen , doch in

figuur gelyken zy meer naar die van den Wyfjes Laurierboom, en hebben buiten de

middel-Rib geene zigtbaare Aderen. [De Steelen van dit Gewas zyn gedoomd, doch

de Bladen ongedoornd.] De Bloemen zyn witagtig en klein. De Vrugt groeit by ron-

de Troffen , en beflaat uit eene zwarte Bezie , welke een enkeld hard Zaadkorreltje

in zig bevat. In Oktober wordt zy ryp. Daar aazen eenige Vogelen op , doch inzon-

derheid deeze Gaaijen.

PLAAT XXXI.

De bruine dwars geftreepte Duif (3 1).

Ten aanzien van de Geftalte gelykt deeze Vogel zeer veel naar de meefte Soorten

van Duiven; doch wat de Grootte betreft behoort hy tot de kleinften. In Grootte,

naamelyk, komt hy met de hier voorgeftelde Afbeelding overeen, of, zo 'er eenig

onderfcheid tuflchen ware , is dit zeer klein. De Staart heeft dezelve , naar evenredig-

heid van het Lighaam , taamelyk lang , en haare Vederen zyn in langte aan elkander

gelyk. De Bek heeft even de zelfde figuur als in andere Duiven, en is helder Hoorn-

kleurig. Van de Neusgaten loopt tot aan het Oog, en om hetzelve heen , een fmalle

witte Streek: de Kring van 't Oog is blaauwagtig. Aan 't Voorhoofd, om het Oog
heen , aan de zyde van den Kop en onder den Bek is hy hemelfchblaauw. Boven en

agtér heeft hy den Kop roodagtig. Het voorfle deel van den Hals, de Borfl, het Lyf

en de Pooten , zyn flaauw Roozekleur; de Vederen onder de Staart wit. Aan de

zyden is de Hals, gelykerwys de beide zyden des Lighaams onder de Wieken > (wel-

ke

(30) Pica Glandaria ccerulea criftata. Catesb. Car. I. pidatis. Plun. Ic. 85. Smüax Laurifolia. Linn. Sptc.

T. 15. Garrulus Canadenfis cceruleus. Briss. Av. II. p. Plant. Ed. II. p. 1460.

54. T. 4. f. 2. Corvus criftatus. Linn. Syji. Nat. XII. (31) Columba fufca , Undulis obfcurioribus transver*

Gen. 50. Sp. 8. Nat. Hijl. IV. St. B). 316. fis notata. Edw. Av. I. T. 16. Turtur Indicus flriatus.

(*) Smilax tevis, Lauri folio, Baccis nigris. Catesb. Briss. Av. 1. p. 109. Columba ftriata. Linn. Syji. Nat.

Car. I. T. 15. China altera aculeata , foliis. oblongis cus: XII. Gen. 104. Sp. 18.
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k ook eenigszins in 't gezigt komen, wanneer de Wieken geflooten zyn,) van
bïaauwagtige Kleur, en tevens digt bezet met zeer Fyne donkerbruine ofzwartagtiVe
dwars-Streepjes. De Hals, de Rug, de Wieken en de Staaft, zyn van boven donker-

de Rug heen, uitftrekken
, en maar een weinig afgebroken zyn. De groote Slap--

pennen vallen een weinig donkerer, dan de Dekvederen der Wieken, en fchoon de
Staart de Kleur van 't Lighaam heeft, zyn doch derzelver buitenfte Vederen donkerer
en byna zwart: maar het uiterfte End van deeze is, byna een Duim lang, wit. De
Footen en Voeten zyn nagenoeg als in andere Duiven , doch bleeker rood dan
gewoonlyk en hebben de Klaauwen bruin. Offchoon ik veelerJey verfchillende Kleu-
ren van deezen Vogel bygebragt heb, moet men zig doch niet verbeelden, dat twee
van deeze Kleuren zig zodanig van elkander onderfèheiden , als een paar tegen elkan-
der aan gezette Vlakken: maar de eene Kleur vereenigt én vermengt zig met de an-
dere, gelykerwys een Konft- Schilder zyne zagtfte Schaduwen aanbrengt.

Ik heb deeze Tekening naar den leevenden Vogel , in 't Huis van den Heer Karel
Wager, te Parfons -.Green, gemaakt. Dezelve was, zo my zyne Gemaalin be-
rigtte, uit Ooftindie gekomen.

PLAAT XXXII.

De groote zwarte Specht., met een witten Bek én roode Kuif (32).

Deeze Vogel weegt twintig Oneen, en is ongevaar zo groot, of ook wel wat
grooter, dan eene Kraay. £yn Bek is zo wit als Elpebeen, drie Duimen lang, en
heeft, van zyn Wortel af tot aan de Punt, een Groef of Geutje. De Oogkring is

geel en het agterlle deel van den Kop praalt met een groote fpitfe Kuif van Scharlaken
roode Vederen. Aan ieder zyde van den Hals loopt, van het Oog afnaar de Wieken
toe, een Haakvormige witte Streep. Het onderfle deel van de Rug en Wieken is

wit, tot aan de groote Slagpennen: voor \ overige is deeze Vogel t'eenemaal zwart.
De Indiaanen van Kanada agten den Bek van deeze Spechten Zeer hoog, en maaken

daar van Kroonen voor hunne Helden en Vorfien, doordien zy deeze Bekken, met
opwaards gekeerde Punten, in eenen Ring vaft zetten. Alzo de Noorder Indiaanen,
in hunne koude Landen, geene Zodanige Vogelen hebben, koopen zy dezelven van de
genen die Zuidelyk woönen , en geeven , Voor éénen Bek , twee ofdrie Gemzen-Huiden,

Deeze VogelsJeeven voornaamelyk van Mieren, Houtwormen en andere Infèkten,
welke zy uit rottige Boomen hakken. De Natuur, naamelyk, heeft hunnen Bek zo
toegericht, dat Zy in den tyd van één of twee Uuren een korf vol Spaanderen maa-
ken- weshalve zy van de Spanjaarden Carpenteros, dat is Timmerluy, getyteld wor-
den; [doch in Duitfchland geeft men ook, wegens het kloppen op de Boomen, den
naam van Timmerman aan den gewoonen Specht.]

De Eik met Wilgen- Bladeren (*).

Deeze Eik groeit niet, dan in Iaage vogtige Landftreeken. Haare Bladen zyn lang
én imal, met eenen effenen Rand, en gelyken zeer veel naar Wilgen- Bladeren. Het
Hout is week en heeft dikke Vezelen, deugende ook tot gebruik zo goed niet, als

het Hout der andere Soorten van Eikeboomen. By zagt Winter-Weer behouden zy
in Karolina haare Bladen , doch in Virginie laaten zy dezelven vallen.

PLAAT
(32) Picus maximus Roflro albo. Catesb. Car. I. T. (*) Quercus, ah pötius Ilex, Marilandica, folio Ion-

16. Picus niger Carolinenfis. Briss. Av. IV. p. 26. Ipe- go, angufto, Salicis. Catesb. Car. I. T. 16. Quercus
cu. Marcgrav. Braf. 207. Picus imbrifostus. Nier. foliis lanceolaÉis integerrimis glabris. Gron Virg.ïiy.
Nat. 223. Will. Om. 301. Picus principalis. Linn. 149. Quercus Phelloa. Linn. Spec.Plant.Ed.il nixti
Syji. Nat. XII. Gen. 59. Sp. 2. Nat. Hifi. IV. St. BI. 376.
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PLAAT XXXIII.

Het Ooftindifcb KaauMje, Minor of Mino genaamd, groot en kkinjji).

Degedagte naam, die aan dee2én Vogel gegeven wordt , geloof ik dat in het Land,
van waar hy tot ons gebragt is , de Indiaanföhe naam zy. Hy fchynt my met de Kaauw
wat overeen te komen. Men heeft 'er tweederley , een groote en kleine. De eerfte

is, ten aanzien van zyne grootte, een Kaauw ofAakiler gelyk; de kleine zal een
Merel niet veel overtreffen: des de eene ten minfte tweemaal zo groot is ais de an-

dere. Zy hebben middelmaatig groote Koppen , taamelyk dikke ronde Lyven en
korte Staarten. Hunne Pooten zyn van middelmaatige langte : de Bek is van boven
naar beneden aan den Wortel taamelyk dik, doch op zyde wat plat: naar den Kop
toe rood met eene geele Punt aan den kleinften Vogel , doch aan cien grootén t' ee-

nemaal geel : hy loopt in geen van beiden aan 't End fpits , of heeft geene fcherpe

Punt. De Vederen loopen wederzyds , tot aan de Neusgaten , over den Bek heen;

De Oogen zyn, in de groote zo wel als in de kleine, Hazelnootenkleur* en van ag-

teren hebben zy , aan den Kop, twee kleine Halfmaanswyze Lappen van een gee-
le Huid, wier Punten opwaards gerigt zyn. Agter de Oogen is, aan elke zyde >

één van dee2e Punten te zien; terwyl de beide anderen zig, aan 't agterfte deel van
den Kop, met elkander vereenigen. Onder de Oogen zyn andere geele Vlakken
van eene kaale Huid, welke zig met de voorigen op eene manier, die niet ligt te

befchryven is , vereenigen. In de Afbeelding heb ik my toegelegd om zulks naauw-
keurig aan te toonen; alzo de Heer Albin, by het uitgeeven van deezen Vogel,
deeze Vlakken niet wel befchreeven heeft, die niettemin, zo wel in deszelfs Figuur,
als in de befchryving, de voornaamfle Kenmerken uitmaaken. Ik heb gelegenheid ge-
had om verfcheide van deeze , hoewel zeer raare Vogelen , te onderzoeken* De
Kop, de Hals, het Lyf, de Wieken en de Staart, zyn gedekt met zeer glanzige

zwarte Vederen , die, naar dat het Licht op dezelven valt, in 't blaauwe, groene en
Purperkleurige fpeelen. De Vedertjes , die van de kaale Lappen der Huid , aan 't ag-

terfte van den Kop, omringd worden, zyn zo fyn, dat zy gelyken naar Haair of
Fluweel. Het gronddeel is aan eenigen der voorfie Slagpennen wit; weshalven zy,
in 't midden van de Wiek , eene witte Vlak maaken. De Pooten en Voeten zyn van
eene geele Kleur, die in den kleinen Vogel wat naar Oranje trekt, doch in den grooten
meer geel is. De Vingers zyn , ten aanzien van hun getal en plaatzing

, gelyk in de
Afbeelding, en hebben helder bruine Klaauwen.

Den kleinften Vogel heb ik te Londen, in 't Witte Herten Hof, in 't Strand,

by iemand die met zeldzaame Vogelen handelde, gezien: de grootfte behoorde aan

den Heer D. George Wharton , Thefaurier van het Kollegie der Geneesheeren
van Londen, die hem, voor zyne Beminde, van my liet uitfchilderen , doch my
tevens verlof gaf, om eene Tekening daarvan voor my te maaken. Toen hy kwam
te fterven , heb ik hem opgezet , en bevondt dus , dat het een Wyfje was geween1.
Of deeze twee, in grootte zo ongelyke, doch voor 't overige naar elkander zeer ge-

lykende Vogelen , Mannetje en Wyfje van eenerley Soort zyn , wil ik de Kenners
laaten beoordeelen. By Willoughby vind ik eene korte befchryving van een Vo-
gel , dien ik voor denzelven houde : naamelyk de Indifche Spreeuw van Bontius

,

bladz. 196. T. 38. In 't fluiten, zingen en klappen, overtreft hy alle anderen; aange-

zien men hem de Woorden duidelyker , naar 's Menfchen Tongval , dan gemeenlyk

een

(33) Minor five Mino. Ebw. Au. I. T. 17. Turdus Corvus Javanenfis. Osb. Itin. 102. Gracula religiofa.

Mainatus. Briss. Av. II. p. 305. T. 28. f. 2. Sturnus Linn. Syji. Nat. XII. Gen. 53. Sp. 1. Nar, Hifi. IV
Indicus. Bont. Jav. 67. Wiu. Ornitb. 145. T. 38. Sc. BL 339. PI. 34. f. 8.
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een Pappegaay of andere Vogelen, kan Ieeren uitfpreeken. Zy komen, zo men
zegt, van 't Eiland Borneo, en het is waarfchynlyk dat deeze van daar, of van de na-

hyJeggende plaatfèn
,
gekomen zy. De Schepen der OorTinduche Kompagnie heb-

ben ze mede gebragt. Zie de Afbeelding van den Heer Albin, in deszelfs Vogel-
Hifiorie, het Tweede Deel, Tab. 38.

PLAAT XXXIV.

De zwarte Roodkoppige Specht (34).

Hy weegt negen Oneen. Zyn Bek is hoekig , twee Duim lang en Loodkleurig.

De Hals is kort, de Oogkring Goudkleurig, en omgeven met eene Loodkleurige

Huid. Het geheele bovenfte gedeelte van den Kop is verfierd met eene groote Schar*

laken roode Kuif of Kwaft van Haair, waar onder, van het Oog naar agteren toe,

een fmalle witte Streep loopt b en onder deeze is een breedere zwarte Streep. Een
roode Vlak bedekt een gedeelte van de ondérfte helft des Beks en van de Keel: het

overige van den Hals is, uitgezonderd het agterffe zwarte deel, bleek geel, en wordt
van eene fmalle zwarte Streek verdeeld. Het bovenfte deel der buitenfte Baard van dé

Slagpennën is wit; daar boven ftaan, by den rand van de Wiek , een of twee wit-

te Vlakken , en midden op de Rug een grootere van dêrgelyke Kleur. Al het overige

van 't bovenfte deel des Lighaams en van den Staart, is donker zwart.

Het onderfcheid tuflchen Mannetje enWyfje befkatin de roode Vlak, welke een
gedeelte van de ondérfte Snebbe bedekt. En , daar de geheele Kuif van 't Mannetje

rood is, heeft het Wyfje het Voorhoofd bruin. Buiten de Infèkten, welken deeze

Vogels uit de rottige Boomen haaien,' en die derzelver gëwoone Voedzel zyn, doen
fcy aan de Spaanfche Tarwe (Maiz) ook veel fchade : want zy hakken Gaten in de
Enodfên > waarin de Korrels zitten, zo dat de nattigheid in dezelven indringt.

De ahyd groene Eik? met fmalle Bladeren (*).

Deeze Boom wordt gewoonlyk by de veertig Voeten hoog : zyn Hout is grofdraa-

dig, harder en taaijer dan dat van andere Eiken. Aan zoute Moerailèn, daar zy ge^

woonlyk groeijen, worden Zy zeer groot. Hunne Stammen zyn ongelyk, en groep-

jen gemeenlyk fcheefofover zyde hangende , waarvan de Jofïè vogtige Grond, als

ook de Stroom , die de Aarde wegfleept , de oirzaak is. Op hooge plaatfèn groeijen

zy regt, met eene regelmaatige pieramidaale Kroon, en behouden hunne Bladen het

geheele Jaar door. Dé Eikels zyn zoeter dan alle anderen, en de Indiaanen vergade-

ren daarvan een Voorraad , om hunne Wildbraad- Soupen daar mede dik te maaken

:

bereidende die Eikels ook op andere manieren. Zy perfèn, verder, een aangenaame

en gezonde Olie daar uit, welke weinig te kort fèhiet by Amandel -Olie.

PLAAT XXXV.

De blaauwe Merel of eenzaame Mofcb (3 fy

Ten aanzien Van de grootte , de geflalte des Lighaams en de evenredigheid van

des-

(34) Picus niger maximus Capite rubro. Catesb. Car. (35) Meruia coerulea , Pafler foJitarius dictus. Edw„
I. T. 17. Picus Virginianus pileatus. Briss. Av. IV. Av. I. T. 18- Briss. Av. II. p. 282. PafTer fblitarius

p. 29. Picus pileatus. Linn. Syft. Nat. XII. Gen. 59. congener. Aldrov. Om. II. p. 517. Will. Ornith. p.

Sp. 3. Nat. Hifi. IV. St. BI. 377. 141. Turdus folitarius. Linn. Syft. Nat. X. p. 170. N.
(*) Quercus fempervirens foliis oblongis nonfinuatïs. 5. Turdus cyanus. Syft. Nat. XII. Gen. 107. Sp. 24.

D. Banister. Catesb. Car. T. 17. Quercus Phellos. Var. Nat. Hifi. V. St. BI. 49 5.

b. Linn. Spec. Plant. Ed. II. p. 1412.
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deszelfs deelen, gelykt deeze Vogel naar de Merels of Lyfters, en de Afbeelding

fielt hem in zyne Natuurlyke grootte voor. De Bek is regt, doch deszelfs bovenfle

deel kromt zig aan de Punt wat nederwaards; voor 't overige is dezelve, boven en

onder, zwart. De Mond is van binnen, en aan de hoeken, roodagtig geel, en het

Oog donker Hazelnooten-Kleur:doch de Oogleden zyn in den geheelen Omtrek geel.

De Vederen van den geheelen Vogel zyn , tot aan de Slagpennen en Staartvederen

,

volkomen blaauw, doch op de Rug donkerer en aan de Borft helderer. Die aart de

Borft en aan 't Lyf zyn wat helderer dwars gefïreept of gefranjet. De Slagpennen en

Staartvederen zyn donkerbruin of zwart, doch hebben aan haare buitenfte Baarden

wat blaauws, en eenigen van de Dekvederen, van de eerfte ry op de Wieken, die

digtft aan het Lyf flaan, zyn wit gevlakt. De Pooten en Voeten zyn zwart en heb-

ben ook zwarte Klaauwen.

Deeze Vogel is door Willoughby, pag. 19 r, befchreeven, doch, dewyl mërï

aldaar geen goede Afbeelding van denzelven vindt , dagt ik dat de tegenwoordige aan

de Liefhebbers niet mishaagen zou. Deeze Merels worden wegens de Lieflykheid

van haar Zang zeer gepreezen. Myne befchryving is van de gene , welke men by

Willoughby vindt, eenigermaate verfchillende ; doch ik ben gewoon, myne befchry-

vingen altoos naar de Natuur te maaken , eer ik die van anderen daar over nazie. Het
Wyfje is, zo wel als het Mannetje, op de boven aangehaalde bladzyde van Wil-
loughby befchreeven. Ik heb deezen Vogel by Sir Karel Wagër naar 't Levert

befchreeven en afgebeeld. Zy worden, naar 't zeggen is, in de Bergagtige Landftree-

ken van Italië aangetroffen , en zyn gewoon hun Neft te maaken in Rotfèn en oud

vervallen Muurwerk van Gebouwen. Ik heb echter reden om te gelooven , dat zy

door geheel Europa , maar inzonderheid in de Zuidelyke deelen , zig uitbreiden -

y
alzo

ik 'er gezien heb, die te Gibraltar gefchooten en gedroogd naar Londen gezonden:

waren.

P L A A T XXXVI.

De bonte Specht met vergulde Wieken (36)»

Deeze Vogel weegt zes Oneen. Zyn Bek is zwart, anderhalven Duim lang eri

wat krom. Aan de hoeken van den Bek heeft hy, wederzyds, een zwarte Streep

,

die breed is en byna een Duim lang. Het bovenffe gedeelte van den Kop en Hals

is Loodkleurig. Aan 't agterffe van den Hals ftaat een groote Scharlakenroode Vlak.

Aan dit zelve gedeelte , rondom de Keel en om de Oogen , is hy bruinrood. De Rug
en dat gedeelte van de Wieken, 't welk 'er digtft aan komt, zyn met halfmaanswy-

ze zwarte Vlakken getekend. De grootffe Slagpennen zyn bruin , doch 't gene te-

vens den Vogel het grootffe fieraad geeft en alleen genoegzaam is om hem van ande-

ren te onderfcheiden , is ; dat de Steelen of Schaften van alle zyne Slagpennen glanzig

Goudkleur zyn. Op 't midden van de Borft heeft hy een groote zwarte halfmaans-

wyze Vlak, en van daar is de Vogel, tot aan de Opening van de Stuit toe, donker-

wit, en met ronde ten deele ook Hartvormige zwarte Vlakken befprengd. De Stuit

is wit; de Staart zwart, en, gelyk ook de Pooten, van figuur als in andere Vogelen

van deezen aart. Hy onderfcheidt zig van andere Spechten door zynen krommen

Bek, en doordien hy zyn Voedzel niet op Boomen maar in de Aarde zoekt, haaien-

de daar uit Wormen en andere Infèkten: ook klimt hy by de Stammen der Boomen

niet regt op, maar, gelyk andere Vogelen i in 't ronde daarom heen. Het Wyfje
ontbreekt de zwarte Vlak, welke het Mannetje aan den Hals heeft, doch verfchilt daar

van voor 't overige niet in Kleur. «

(36) Picus major Alis Aureis. Catesb. Car. I. T. 18. Syfi. Nat. XII. Gen, $9- Sp. 9. Goudvlerk. Nat. Hip.

Picus Canadenfis ftriatus. Briss. Av. IV. p. 70. Cuculus IV. Sc. BJ. $69.

Auratus. Linn. Syfi, Nat. X. p. 112. Picus Auratus.
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Dó yirginifcbc Eik met Kaftanje -Bladeren (*).

Deeze Eik groeit niet dan op laage Landen, waar de Grond goed is, en het is,
in dat Wereldsdeel, de hoogfte en groótfte van alle Eikeboomen. Zyn Baft is wit
en fchubbig,, en het Hout wordt, hoewel het niet fraay van draad is, doch veel tot
bouwen gebruikt. De Bladen zyn groot, en aan de kanten, gelykerwys de Bladen
van den Karflengeiiböom

, uitgefheeden. Wat het overige belangt , geen andere Eik
draagt zo groote Eikels als deeze.

PLAAT XXXVIJ.

De Cbineefcbe zwarte Spreeuw (37).

_ Onze Zeelieden, die deezen Vogel uit China medebrengen , noemen hem een
Zee- Zwaluw; doch, dewyl hy met dit Geflagt niets gemeens heeft, zo heb ik de
vryheid gebruikt, van zynen naam te veranderen. Hy komt, naamelyk, met de
Spreeuwen meer, dan met eenige andere Europifche Vogelen, overeen; hoewel hy
ook naar de boven befchreevene Minor taamelyk gelykt, en bykans de grootte van
de kleine Soort derzelve heeft. De Bek is naar den Kop toe dik, doch regt: hy
loopt in een Punt uit en is geel van Kleur; doch het ónderfte deel , digt aan den Kop,
trekt wat meer naar 't roode. De Neusgaten ftaan wederzyds wat laag, en digt aan
de gaaping van den Bek. Het Oog is fchoon Goud- of Oranje Kleur. Aan 't Voor-
hoofd heeft de Vogel, vlak aan het Grondftuk van den Bek, een aanmerkelyk Bosje
van Vederen, welken hy naar believen, als eene Kam, overend kan zetten. Het ho-
vende deel van den Kop is plat. De Kop, de Hals,' het geheele Lyf, de Wieken
en Staart, zyn zwart, doch fpeelen en glinfleren niet met zo pragtige Kleuren, als
in de Minor

:
zy zyn ook zo zwart niet als aan onze gewoone Merel; maar fchynen

veeleer eenigermaate vuil blaauw te zyn. De eerde Slagpennen, die digft aan 't Lyf
ftaan, zyn vanboven wit, en maaken op ieder Wiek eene witte Vlak. De Pooteri
en Voeten zyn donker geel, doch de Klaauwen van lichter Kleur.

;
Ik heb deezen Vogel van eenen Heer , die hem uit China hadt medegebragt , korc

na dat hy geftorven was, zo, dat de Oogkring nog zynen Glans hadt, bekomen. Se-
dert heb ik verfcheidene by de Vogelhandelaars gezien, waarvan ik eene Schets maak-
te, om myne eerfte Tekening te verbeteren. Het is zeer moeielyk ze ons toe te bren-
gen, alzo zeer veelen fterven, tegen dat een de Reize doorftaat. Zy leeren zeer wel
fluiten en klappen. De Plaat fielt deezen Vogel in Natuurlyke grootte voor. Op de
Printen, die ons uit China worden gebragt , vindt men hem dikwils afgebeeld; doch,
zo veel my bekend is , heeft nog geen Autheur in de Natuurlyke Hifforie daarvan
gewag gemaakt. -

P LAAT XXXVIII.

De Specht met bet roode Lyf (38).

\\ Hy weegt twee Oneen en drie vierden Loots. Zyn Bek is zwart en de pogen
zyn

/(*) Quercus Caftania? foliis, procera Arbor Virgï- Meruia Sinenfis criflata. Briss. Av II p 2<n Gracu-
fiiana. Pluk. Alm. 309. T, 54. f. 3. Raj. Hifi. 1916. la criftatella. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. si. Sd <r
Catesb. Car. I. T. 18. Quercus foliis obovatis, utrin- Nat. Hifi. IV. St. BI. 342.
que acuminatis finrato -ferratis, Denticulis rotundaris (38) Picus Ventre rubro. Catesb. Car. I. T. 19 ft.
uniformibus. Gron. Virg. 149. Quercus Prinus. Linn. cus varius Jamaicenfis. Buiss. Av. IV. p $9- Picus' Ca-
Spec. Plant. Ed. II p. 141

3

rolinus. Linn. Syfi. Nat. Gen. 50. Sp.' 10. Nat. Hifi,
(37) Sturnus Chmenfis niger. Edw. Av. I. T. 19. IV. St. BI. 379.

?/ * J °
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zyn Hazelnooten- Kleur. Het geheele bovenfte deel van den Kop en Hals is helder

rood: vervolgens wordt het Afchgraauw , welke Kleur ook het Onderlyf heeft , uit-

genomen digt aan de Stuit , alwaar hetzelve rood gevlakt is. Het bovenfte deel des

Lighaams is , zo wel als de Wieken , regelmaatig zwart en wit , overdwars geftreept*

De Staart is zwart en wit , en de Pooten zyn zwart. Van vooren heeft het Wyfje

den Kop bruin, en daar in alleen beftaat het onderfcheid tuflchen beiden.

De Haairige Specht (*)<

<Deeze weegt twee Oneen. Van boven is de Kop zwart, doch van agteren met

eene roode Vlak bedekt, en tufïchen dezelve en het Oog wit. Het overige van den

Kop en Hals is zwart, hebbende in 't midden eene witte Streep. Langs de Rug loopt

eengroote, witte, uit Haairige Vedertjes of Pluimen beftaande Streep, welke zig,

door het midden, tot aan de Stuit uitftrekt. De Wieken zyn Zwart en de beide Baar-

den van derzelver Vederen hebben groote witte Vlakken. De Staart is zwart, en het

geheele onderde deel des Lighaams wit. Het Wyfje is van het Mannetje alleenlyk

daar in verïchillende , dat het agter aan den Kop geene roode Vlak heeft.

De zwarte Eik met zeer breede Bladen (f).

Zy groeit gemeenlyk op de flegtfte Gronden. De Schors heeft eene zwarte Kleur 1

het Hout is zeer grofvan Draad, des het ook byna niet anders dan tot branden deugt.

Eenigen van deeze Eiken draagen Bladen van tien Duim breed.

PLAAT XXXIX

> De Roozenroode of Fleefchkkurige Merel (ty).

' De tegenwoordige Afbeelding fielt den Vogel in zyne Natuurlyke grootte voof.

Wat de Geftalte aanbelangt gelykt hy zeer naar een Spreeuw, hoewel hy de Staan

een weinig langer heeft, die echter zo lang niet is als aan de Merels. Op den Kop
heeft hy een Kuif, die hier zodanig is afgebeeld , als dezelve zig aan den dooden en

gedroogden Vogel voordeedt; moetende in den leevenden Vogel, buiten twyfel, een

zeer fraaije vertooning maaken. De Bek is van middelmaatige langte en dikte, wat

nederwaards gekromd en fpits aan 't End. De Punt is zwart of donker van Kleur,

doch de Bek wordt , naar den Kop toe, allengs Vleefchverwig. De hoeken gaan diep

inwaards en (trekken zig tot onder de Oogen uit. De geheele Kop , de Nek, Wie-

den en Staart, zyn zwart, hebbende tevens eenen fchoonen blaauwen, Purperkleu-

ïigen en groenen Glans, welke zig, naar dat het Licht daar op valt, verandert. De
binnenfte Dekvederen der Wieken zyn zwart, en hebben eenen vuil witten Rand.;

DeSIagpennenzyn, inwaards, vuil zwartagtig bruin. DeBorft, het Lyf, de Rug,

Stuit, en de kleine Dekvederen der Wieken, zyn Roozenrood of Vleefchkleurig, en
' fchynen eene mengeling van helder en donker te hebben. Aan 't Lyf, aan de Dek-

vederen der Wieken , en aan de Stuit, is de Vogel met eenige zwarte Vlakken be-

fprengd. De Schenkels, het onderfte van het Lyf, en de Dekvederen onder de

Staart, zyn donkerzwart. De Pooten en Voeten hebben de gewoonlyke gedaante,

zynde de buitenfte en middelfte Vinger wat met elkander verbonden. Zo wd de Poo-

ten als de Voeten zyn onzuiver Oranjekleurig, doch de Klaauwen zwart.

Ik,

(*) Picus medius quafi villofus. Catesb. Car.l. T. 19. II. p. 250. Aldrov. Ornithol. II. p. 626. Wnx. Om.

(+) Öuercus (forte) Marilandica, folio trifido ad Sas- 143. Raj. Av. 67. Turdus fub-incarnatus, Capite, A-.

faphras accedente, Raji. Catesb. Car. I. T. 19. Linn. lis , Caudaque nigris, Occipite cnfhux Faun.Suec. 219,

Spe. Pïaiit; Ed. II. p. 1413. " Turdus rofeus. Lïnn. Syji. Nat. XII. Gen. 107. Sp. 15.

(30) Meruia rofea. Edw. Jv. I. T. 20. Baiss. Av. I. Koos- Merel. Nat. Hijt. V. St. BI. 491.
T
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> Ik houd deezen Vogel voor een Mannetje: want, volgens de bèfchryVing van Wik*
LOüGhby , die dezelve uit Aldrovandus vertaald heeft 5 is het Wyfje niet zo fchoon
Zwart als het Mannetje. Hy zou zig gaarn op Mefthoopen onthouden. De befchry-
ving van Willoughby fchynt te kort te zyn; weshalve ik den Vogel liever, naar de
Natuur, naauwkeurig heb willen befchryven : want ik heb gelegenheid gehad om hem
te zien en de Heer Willoughby niet. Een ieder , die zig de moeite wil geeven,
om deeze onze befchryving met die van Aldrovandus te vergelyken, Zal het my,
zo ik geloove, toefiernmen, dat de tegenwoordige Vogel even de zelfde moet zyn,
welken hy befchreeven heeft. Men kan hem, in volkomenheid eiï wel opgevuld, in

Salters Koffyhuis te Chelfèa op een Krukje zien zitten, alwaar ik ook verlof gekree-
gen heb, om hem af te tekenen. Oftchoon hy geen inboorling van Engeland is,

heeft men hem doch teNorwood, by Londen, gefchooten: want het gebeurt meermaa-
len dat Vogels, die zig op ons Eiland niet oirfpfonglyk onthouden, door Storm, of op
andere onbekende en toevallige manieren, tot ons overkomen. De Hoppe , die insge-

gelyks een vreemde Vogel is, werdt oók te Norwood gefchooten , en men heeft

hem, nevens deezen , opgezet in Salters Koffyhuis geplaatfL

PLAAT XL.

jDe Specht met den geheel rooden Kop (40).

DeeZe Vogel weegt twee Oneen. Zyn Bek, die ipits en aan de zyden wat plat is*

heeft eene Loodkleur. De geheele Kop is, met en benevens de Nek, fchoon rood.

Het geheele Lighaam van onderen en de Stuit zyn wit , Zo wel als de kleine Slagpen-

hen, die, wanneer de Wieken toegeflagen zyn, zig vermengen met het witte van
de Stuit, en eene groote witte Vlak maaken , wëlké dwars over het onderftê deel van
de Rug loopt. Het bovenfte van de Rug is zwart, zo wel als de Slagpennën, bene-

vens de korte ftyve Staart. .

In Virginië ziet men 's Winters deezen Vogel zeer zeldzaam ; maar in Karolina

komen 'er meer van voor, doch niet zo veel als in den Zomer : weshalveri ik dan ook
geloof, dat zy, om de Koude te ontgaan, naar 't Zuiden trekken. Onder de Spech-

ten is deeze de eenigfle, welken men Huis-Specht noemen kan; naardien hy in de Dor*
pen en Plantagiën komt, en pleizièr fchynt te hebben, om aan de Planken der Hui-

zen met zyn Bek te pikken en dus een kloppend Geluid te maaken. Zy vreeten veel

Vrugten en Koorn. Het Wyfje is van het Mannetje, in Kleur, weinig óf niets ver*

fchillende.

De PFutcr^Eik met omtrent driehoekige Bladen (*).

Deeze Boom groeit niet dan in diepe , Waterige Gronden. Zyn Hout is niet duur-*

fcaam; weshalve het ook niet dan tot omtuining der Landeryën gebezigd wordt. In

zagte Winters behouden zy grootendeels hunne Bladen. De Eikels zyn klein en bit-

ter, en worden van de Zwynen, wanneer zy anderen vinden kunnen, niet gezogt.

#LAAT

(40) Picus Capïte toto rubfo. Catesb. Car. I. ï. 20. (*) Quercus folio non ferratö , in fummitate quaÜ
Keus erythrocephalus. Briss. Av. IV. p. 53. T. 3. ft 1. triangulo. Catesb. Car. I. p. 20. Quercus foïiis Gunei-*

Linn. Syft. Nat. XII. Gen. 59. Sp. 7. Kleine Roodkop» formibus , obfolete trilobis. Gron. Virg. 117: 149,

Üüt.&Jjt, IV. St. BL 378. PJ. 35. L% Quercus nigra. Linn. Spec* Plant, Ed. II. p. 1413,
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PLAAT XLI.

Het bhauwe Boomkruipertje van Suriname (41).

De Afbeelding wyft de Natuurlyke grootte van dit Vogeltje aan. Het heeft een
kleinen Kop en eene korte Staart. De Bek komt in gedaante met dien van onze
Boomkruipertjes overeen. Ik heb het ook dus getyteld , hoewel de Bek wat langer is , en
ongevaarde langte'van een Duim heeft, zynde dun, nederwaards omgeboogen en
zwart van Kleur. Aan den Wortel van het bovenfte gedeelte des Beks zyn de Vede-
ren zwart, en vereenigen zig met eene zwarte Streep, welke van de hoeken des Beks
zig uitftrekt tot aan de Oogen. Onder den Bek is insgelyks een zwarte Vlak, die
een taamelyk end wegs langs den Keel voortloopt, gelyk in de Mannetjes Mofch.
De geheele Kop is , benevens het Lighaam , fchoon donker blaauw : de kleine Dek-
vederen der Wieken zyn insgelyks blaauw : de Slagpennen , en die daar effen boven
flaan, zyn zwart. De Staart is kort en zwart en niet veel langer dan de Wieken: de
Pooten, Voeten en Klaauwen , zyn licht geelagtig bruin.

De zwarte Mees met eenen Goudkkurigen Kop (*).

Daar is geen Geflagt van Europifche Vogelen , waar mede ik dit Vogeltje kan ver-

gelyken. Het heeft een taamelyk dikken Kop, een rond Lyf en de Staart is, Zo wel
als de Pooten, kort. De Voeten zyn van eene zelfde Geftalte als in de Ysvogelen,
en , indien 'er de lange Sneb niet aan ontbrak, zo zou het een volmaakte Ysvogel zyn.
Zyne Voeten en korte Schenkels doen my gelooven, dat het tot dit Geflagt behoo-
re, en dat het miüchien in de Rietbofïchen op Infèkten aaze, even als de Ysvogels,
aan de Oevers der Rivieren , van de Viüchen gewoon zyn hunne prooy te maaken

:

doch dit is een loutere gifling.

De Afbeelding vertoont het Vogeltje in zyne Natuurlyke grootte. Ik heb 'er uit

Hollandfche Afbeeldingen, onder den naam van Manakyn* van gezien, welken men
aldaar ook aan eenige Europifche Vogelen geeft. Het heeft een korten Bek , die niet

te dik is noch te dun ; maar van even de zelfde figuur als in de Meezen , en wit van Kleur.
De Kruin, het agterfte van den Kop, en de zyden, onder de Oogen, zyn Oranje-
of Goudkleur: de Hals, het geheele Lighaam , de Wieken en de Staart, zyn zwart;
doch hebben, wanneer men ze te deeg in 't Licht befchouwt, een blaauwen of Pur-
perkleurigen weerfchyn. De Veeren, die de Schenkels bedekken, zfn Oranjekleur:

de Pooten kort en de Vingers der Voeten, even als aan de Ysvogelen, met kleine

Klaauwtjes voorzien. De Pooten , Voeten en Klaauwen , zyn Vleefchkleurig rood.

De Hertog van Richmond heeft de goedheid gehad , van my deeze beide fraaije

Vogeltjes te leenen. Zy waren , benevens vericheide anderen, in Kasjes met Glas,
zeer fraay opgezet, aan den Hertog uit Holland toegezonden, die my berigtte, dat

zy uit Suriname, eene Hollandfche Volkplanting in Zuid-Amerika, welke in een zeer

heete Luchtftreek legt, gekomen waren. Ik heb den laatften een Mees genoemd,
dewyl hy een zelfde flag van Bek heeft als dit Geflagt van Vogelen , en van dergely-

ke grootte is; doch ik houd hem voor geene , tot dit Geflagt behoorende, Soort. In de
Verzamelingen der Liefhebberen heb ik van deeze beide Vogelen Afbeeldingen ge-
zien; maar, zo veel my bekend is, is haare Geftalte nog met geene befchryving uit*

gegeven. ,

PLAAT
(41) Certhia ccerulea. Edw. Av. I. ar. Certhia Ca- (*) Parus niger Capite fulvo. Edw. Av. I. T. 2r.

yanenfis ccerulea. Briss. Av. III. p 626. T. 31. f. 4. Manacus Auro-Capilius. Briss. Av. IV. p. 44S. T. 34.
Certhia ccerulea , Fafcia oculari , Gula , Remigibus

,

f. 2. Parus erythrocephalus. Syji. Nat. X. p. 191. Pi*
Re£tricibufque nigris. Muf. Ad. Md. II. p. 22. Certhia pra erythrocephala. Syji. Nat. XII. Gen. 115. Sp. 6.
ccerulea. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. Ö5. Sp. 8. Nat, Manakvn Goudkopje. Nat. Hifi. V. St. BI. tfoo.

Hifi. IV. Sc. BI. 428. PJ. 3 <y. f. g.
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PLAAT XLIL

De Specht met het geele Lyf (42).

9
t Gewigt van deezèri Vogel is wat meer dan anderhalf Öhce. 2yn Sneb is Lood-

kleurig: het geheele bovenfïe deel Van den Kop is rood, en heeft van onderen eert
zwarten Zoom , waar Onder een witte Streep loopt. Eeri andere zwarte Streep ftreke
zig, met de voorige evenwydig, van de Oögen agterwaards naar den Kop uit, al-
waar zy van onderen geel is. De Hals is rood met eenen zwarten Zoom. Aan dé
Nek en Rug zyn de Vederen zwart én wit, met eenig groënagtig geel daar onder ge-
mengd. De Bord en 't Lyf zyn helder geel > vermengd met eenige zwarte Fluimen.
De Wieken zyn zwart, behalve aan de Schouderen, daar zig eenige witte Vederen
vertoonen, en de Slagpennen hebbdn, aan haaren binnenften en buiteneen rand

3
witte Vlakken. De Staart is zwart en wit. Het Wyfje onderfcheidt zig daar door'
dat het niets roodagtigs heeft;

De kleine gevlakte Specht (*)s

Deeze weegt wat meer dan een half Once, en is de Haairige Specht, van Plaat
XXXVIII, ten aanzien van de Kentekenen en Kleur zogelyk, dat men, indien
zy niet van ongelyke grootte warert, dezelven voor eenëriey zou houden. Borft en
Buik zyn aan deezen Vogel bleek graauw. De vier bövenfte Vederen, aan de Staart;
zyn zwart; de overigen Worden harid over hand korter, en zyn overdwars Zwart en
wit gevlakt. De Pooten en Voeten zyn zwart, en voor zo verre is deeze Specht
van de voorgaande onderfcheiden Het Wyfje ver/chilt alleenlyk daar in van het
Mannetje ± dat het geen roode Vlak heeft aan den Kop.

De pVitte Eik van Virginie
(f).

Deeze Boom komt met onze gemeene Engelfchè Eiken, ten aanzien van de n>
guur der Bladen , der Eikelen en van den Wasdom , grootelyks overeen. De Schors
is wit, en het Hout is fyn van Draad: om Welke reden, zo wel als om des2elfs duur-
zaamheid , zy in Virginie en Karolina voor de befte Eik gehouden wordt. Zy groeit
in allerley Gronden , doch meefl: op hooge onvrugtbaare plaatfèn , onder de Denne-
böometi. Nog een ander flag is 'er van witte Eiken , die in Virginie de witte Schub-
bige Eik geheten wordt, wier Bladen naar die van de voorige gelyken. Deeze heeft
een witte Schubbige Schors , en haar Hout wordt ook veel tot bouwen gebruikt
Zy groeit in een vetten Grond, 't zy dezelve hoog of laag gelegen zy«

De Karolinifche Eik met Stekelige Bladen (\)i

De Bladen van deeze Eik zyn diep ingefheeden , en hebben fchërpe Punten. De
Schors en het Hout is niet zo vaft als in de voorige. Doktor Pluknet heeft een
gelykvormig Blad Quercus Firginiana rubris Venis muricata genoemd. De Bladen
van de gene j die hier voorgefteld is, hebben geen roode Aderen.

t
(42) Picus varius mïnor Ventre ïuteo. Catesb. Carol Nat. XII. Gen. 59. Sp. 15.

1. T. 21. f. 1. Picus varius Carolinus. Briss. Jv. IV. (f) (Juercus alba Virginiana. Catesb Car I T 21
p. 62. Picus albo nigroque varius, Vertice rubro , Criflb Quercus alba. Linn. Spec. Plant. Ed. II p 1414

'

albo fufco fafciato. Lim.SyJl Nat. XII. Gen. 59. Sp 2ö. (j) Quercus Carolinenfis virentibus Venis! rnurica^
(*) Picus varius minimus. Catesb. Car.l. T. 21. f. 2. ta. Catesb. Car. I. T. 21. Quercus Virginiana Venis

Picus varius Virgimanus minor. Briss. Av. IV. p. 50. rubris, muricata. Plukn. Almag. 309. T 54 f c Quer«-
Picus Dorfolongitudmali villofo, ReariceextimaaM cusrubra. Linn. Spec. Plant, p 1413

X
Macuhs quatuor nigris. Picus pubefeens. Linn. Syft.

I. Deel. I
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Syringy die Beffen draagt f uit Florida (§)*

Op de Veertigfte Plaat ,. onder aan den Eiken Stam , vertoont zig een Takje van
deeze Plant, die op natte plaatfên , en gemeenlyk onder Boomen groeit, kruipende
fömtyds daar wat tegen op , doeh meert loopt zy langs den Grond voort. Laag by
den Grond fchiet zy eenige , ongevaar zes Duim lange Steelen uit, digt aan elkan-
der , waar van eenigen zydtakjes hebben, De Bladen zyn klein, Hartvormig j en
grceijen aan zeer kleine Steekjes, tegen elkander over. De Bloemen hebben vier
Blaadjes, die zeer klein zyn , en gelyken , in gedaante en kleur, naar die der witte
Syringen. Gp dezelven volgen roode Beffen , welke Eirond en van grootte als een
groote Erwt zyn. Deeze Beffen hebben twee holligheden, en bevatten veele kleine
Zaadjes. De Plant behoudt haare Bladen 't geheele Jaar door.

P L A A T XLIII.

Het Roodbuikig Blaauivvogeltje (43).

Deeze Afbeelding vertoont den Vogel in levens groöfte. Hy behoort tot het Ge-
flagt van die genen, welke Willougby Dttnbekken noemt, hebbende Eenkleuri-
ge Staarten; waar toe de Nagtegaal, het Roodborftje, Roodftaartje en veele andere
kleine Engelfche Vogeltjes behooren. Het heeft een dunne fcherp gepunte Snebbe,
die donker Loodkleurig is , van middelmaatige langte. De Kop, Nek, Borft, Wie-
ken, Staart en het bovenfte van de Rug, zyn van eene Purperagtig blaauwe Kleur,
welke ten deele zeer gloeijende, ten deele donker is. De zyddeelen van den Kop,
de Borft en de Dekveders der Wieken, hebben den tferkflen Glans: het bovenfk
deel van de Nek en Rug zyn donker vuil blaaüw , en ten deele wat groen. Van on-
der den Bek tot wat over de Keel heen , is de Vogel vuil blaauw of van een donkere
Kleur. De Slagpennen en de Staartveders zyn zwart ofdonker, en hebben een blaau-
wen Rand. Het onderfte deel van de Rug is bleek en wat dofRoozekleurig: de Dek-
veders van de Staart zyn fehoon purperblaauw. De Schenkels, Buik en Dekveders
onder de Staart, zyn vuil roodagtig Oranjekleur: dePooten, Voeten en Klaauwen,
donker Loodkleurig.

De Hertog van Richmönd heeft de goedheid gehad van my eene Afbeelding van
deezen Vogel, die uit Suriname afkomftig was, mede te deelen. Hy is , zo ik ge-
lpove, nog niet befehreeven.

De Scharlakenkleurige Sprinkhaan.

In de Afbeelding is ook dit Infekt in Natuurlyke grootte voorgemeld. DesZèlFs
Kop en Sprieten zyn donkerrood: het Borftftuk befiaat uit eene helder roode Schaal,
die ruuw is als Sagryn : de Wieken zyn donker rood : het Agterlyf beftondt uit Rin-
gen, die rondom het Lyf zwart en Scharlakenkleurig waren: het Voorlyfwas van
onderen donker rood: de Pboten fehoön Scharlakenklëur, doch aan de Leedjes Zwart.

Toevallig werdt dit Jnfèkt, in een Korf vol Ananaffen, uit de Weftindiën me*
degebragt. Ik heb hetzelve van den Heer Doktor R. M. Massey gekreegen : het
at Wyngaardbladen , en bleefin Engeland een geheelen Zomer in 't leven.

(D Syringa Baccifera Myrti fubrotundis foliis, FIo- I. T. 22. Sylvïa SurinamenGs coemleas Briss. Av. IU.
rJbüs albis gémellis , ex Provincia Floridana. Plükn-, p. 536. Motacilla coerulea, Ventre Uropygioque fufciY
Alm. 198' T. 444. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 114. Sp. 41.

(43) Müfcicapa ccerulèa, Ventre rubro. Edw. Av,

PLAAT



en 2 EL DZAA M È VÖGELE R

P LAAT XLIV.

De Bkauwjpecbt met den zwarten Kop (44).

Hy Weegt nagenoeg twee Loot. De Snebbe, het bovenfle deel van den Kop eri

de Nek zyn zwart : de Rug is graaaw* De Wieken zyn donker graauw met eeneri

bleekgraauwen Zoom. De twee bovenfte of middelde Vederen van de Staart zyn
graauw: derefl is zwart en wit. Van agteren heeft hy eene roodagtige Vlak; de
Pooten en Voeten zyn bruin. De agterfte Klaauw is veel dikker en langer dan dé
overigen, en zulks fèhynt deswegen noodig te zyn, op dat hy, in 't op en afklirii-

men langs de Boomen, zyn Lighaam zou kunnen ophouden. Gewoonlyk zyn zy,
in dat poftuur, bezig, hun Aas, dat uit infèkten ofWormen beftaat, uit de Reeten
van de Schors te hakken. Het Wyfje onderfcheidt zig, in de kleur der Vederen,
maar weinig van het Mannetje. Zy broeden en blyven in Karolina het geheele Jaar door,

De Eïaaüwfpecbt met den bruinen Kop (*).

Deeze weegt ruim drie vierden Loots. De Bek is zwart en het bbvenfte van den

Kop bruin, agter welken zig eene vuil witte Vlak vertoont. De Rug is graauw
j

gelyk ook de twee bovenfte Saartveders; het overige zwart. De Wieken zyn don-

ker bruin: de Keel en het gantfche onderdeel des Lighaams vuil wit. ... De Staart is

kort en de agterfte Vingers zyn, de grootften. Zy blyven het geheele Jaar door in

Karolina. Met hun VoedZel en de manier van hetzelve op te zoeken, is het even

Zo, als wy ten opzigt van den voorigen gemeld hebben*

De laagê Eik met korte Jy^ilgen- Bladeren
(f).

Deeze is gemeénlyk een kleine Boom, met eehe donkerkleurige Schors en bleek

groene Bladen, welke van geffake als de Wilgen - Bladeren zyn* Hy groeit in een

drooge magere Grond, en brengt maar' Weinige kleine Eikels voort. De meefteri

van deeze Eiken groeijen in den Heef FairChilds Tuin.

P L A A T XL V.

De roodkoppige Groenling (45).

Deeze, hier in Zyne uatuurlyke grootte afgebeeld, mag wel onder de fchoönftê

Vogeltjes geteld worden. Hy behoort, naar myn oordeel, veeleer tot de Soorten

van Vogelen die dik en hard van Sneb zyn, dan tot de zogenaamde Dunbekken:
maar veele Amerikaanfche Vogelen zyn in eenige kleinigheden dermaate verfchillen-

de , dat het moeilyk valt de Geflagten aan te wyzen van Ëuropifche Vogelen, tot

welken zy behooren. De Bek is licht blaauw of Hoornkleurig en van geftalte zo als

in de Afbeelding zeer wel is uitgedrukt. De Kop is rood, niet helder Scharlaken

,

maar wat donker en hoog Oranje- Kleur. Om den Hals gaat een geele Ring, die

wat naar boven toe , onder den Bek heen , zig uitftrekt.- De Nek, Rug, Wie-
ken

(44) Sitta Capitenigro. CaTess. Car. I. T. 22.Sk- Car. I. 22. Quercus Phellos : Variëtas ^. Lïnn. Spe'c.

ta Reélricibus nigris, lateralibus quatuor infra apicem Plant. Ed. II. p. 1412.

albis. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 6ó. Sp. 1. Natuurt. (45) Fringillago viridis Capite rubro. Edw. Av. L
Hifi. IV. Stuk, bladz. 397. T. 23. Tangara Peruviana viridis. Briss. Av. UI. p. 24.

(*)' Sitta Capite fufco. Caïeïb. Car. I. T. 22; Sitta T. 4. f. 1. Tanagra Gyrola. Linn. Syfi: Nat. XII.

&c: Eadém Species. • Gen. III. Sp. 7. Fringilla Gyrola. Syfi. Nat.X.Gtü.gS.

(f) Quefcüs' humilior Salieis folio breviore. Catesö. Sp. 12. Roodkop Vink. Nat. Bfi\ V. Stuk, bladz. 54».
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ken en Staart, zyn heerlyk Paappegaay- groen, maar de grootfte Slagpennen aan

haare Schaften donker. Aan 't bovenfte deel der Wiek, digt by haar Gewricht of
kromming , is eene geele rondagtige VJak > welke byna de breedte van een half

Duim heeft. De Borft en Buik zyn , tot aan de Dyën toe , fchoon helder blaauw.

Aan 't bovenfte ded der Dyën, aan 't Agterlyf en onder de Staart, is de Vogel
groen. Het naaft aan de Pooten ftaande deel der Dyën is geek De Pooten , Voe-
ten en Klaauwen, Zyn licht bruin.

Deeze Vogel is uit Suriname gekomen en bevindt zig in 't Kabinet Van den Her-

tog van Richmönd. Wanneer de Vogels, die ik befchryf, in Spiritus of op andere

manieren geconfèrveerd waren , dan heb ik van de Kleur hunner Oogen , alzo dezelve

my onbekend was, niets gemeld: doch een ander Autheur van myne Konftgenoo-

ten, die onlangs eenige honderd Vogelen uitgaf, heeft zo niet gehandeld. Door,

hem is de Ring in 't Oog van veele Vogelen, die hy nooit levendig noch kort na

hunnen dood gezien hadt, en van welken men hem ook geen het allerminfte Berigt

kon geeven, met regt fchoon glanzige Kleuren befchreeven en afgemaaid. De Heer
Danörïdge, in Morefields, bezit veele n van de Vogelen, welken hy befchreeven

heeft , en deeze heeft my gezegd , dat hy zelf nooit eweeten had , wat voor flag

van Oogen deeze Vogelen gehad hadden : zo dat het hem onmooglyk ware geweeit $

zulks aan anderen wys te maaken. Ik kan niet vinden, dat iemand eenig Berigt ge-

geven heeft van deezen Roodkoppigen Groenling.

PLAAT XLVI.

De Trekduif vctn Karotina (46).

Deeze is byna zo groot als onze Engelfche Bofch- duiven. Zy heeft den Ëek
zwart , de Oogkringen rood , den Kop donker blaauw , Borft en Buik bleek rood.

Boven den Schouder van de Wiek is een Plek van Gloudglanzige Vederen. De Wiek
heeft byna eenerley kleur met den Kop , en eenige weinige zwarte met ettelyke witte

Vlakken, aan deuiterfle Vaan; doch haare grootfte Veders zyn donker bruin. Dd.

Staart is zeer lang en met eene zwarte Veder bedekt , onder welke de overigen wit

zyn : de Pooten en Voeten hebben een roodachtige Kleur.

's Winters komen gemeenlyk deeze Duiven, uit de Noordelyke Geweften, in on*

geloofiyke menigte naar Virginie en Karolina toe; zo dat in eenige plaatfên , waar

zy zig nederzetten, dewyl altoos de eene op de Rug zit van de andere, door haare

zwaarte dikwils de Takken der Eiken afbreeken , en haare Drek onder de Boomen

,

waar op zy zitten, eenige Duimen dik leggen blyft. Daar zy haaf verblyf neemen,
maaken zy de Bofïchen van Eikels en andere Vrugten zo fchoon, dat de Zwynen,
welke vervolgens daarin komen, tot groote fchade der Inwooneren weinig meer té

vreeten vinden. In Virginie heb ik ze, drie Dagen lang, zo beftendig Streekswys

zien vliegen, dat men ze nooit uit het Gezigt verloor, maar hier of daar altoos zagj

hoe zy naar 't Zuiden voorttrokken. In zagte Winters ziet men 'er weinige of in 't

geheel geene. Een ftrenge Winter dryftze naar het Zuiden; dewyl zy aldaar meer

Voorraad van Eikels, Koorn en Befïèn vinden; daar 'het haar in 't Noorden, we-
gens zwaarder Koude en Sneeuw, aan ontbreekt. In Nieuw Jork en Philadelphia

worden van het Landvolk veeien in de VJugt, uit de Venfters en op de Daken ge-

fchooten. In Nieuw Engeland is 'er zulk een menigte van , dat menze by nagt,

van

(46) Palumbus rmgratorius. Catesb. Car. I. T. 23. ctècuneata, Orbitïs denudatis Sanguineigj Pe&ore rtt-

Colyrr.ba Americana. Fiusch. Av. T. 142. Columba fo. Columba migratoria. Linn. Syjl. Nat. XII, Gen,
- iEnas, Americana. J3rks. Av. I. p. ioo. Columba Cau- 104. Sp. 36. Nat. Hifi. I. D. V. Sc. bladz. 450.
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van de plaatten, waar zy zitten, met lange Stokken overvloedig af en op den Grond
flaat. Een Indiaan van Kanada* dien ik vraagde, van waar zy kwamen, en waar zy
broedden, zeid' my* dat hy gezien hadt, hoe zy haareNeften aan Rivieren en Mei-
ren, ver Noordwaards aan den St. Laurens Stroom, in de Rotfèn maakten, alwaar hy
eenigen gefchooten hadt. Te verwonderen is 't, dat men nooit een eenige, ten
minfte niet van deezen kant , terug ziet komen 1 ook is het onbekend werwaards heen
zy trekken (*}.

De Roode Eik van Karolina
(f).

De Bladen van deeze Eik hebben geene beftendige gedaante, maarzyti, meer
dan andere Eiken Bladen, van allerley Geftake. De Schors is van donkere Kleur,
dik en flërk en tot Leertouwen beter dan die van andere Eiken. Haar Hout is grof]
Spongieus en niet duurzaam. Zy groeijen in de hoogte; haare Eikels zyn van ver-
fcheiderley gedaante, gelyk de Afbeeldingen aantoonen, die alcemaal zyn van ee-
rïerley flag van Eiken;

PLAAT XLVIL

Het blaauwé Roodborfïje (47).

Dit Vogeltje fchynt vail hét Geflagt of uit de Familie der Dunbekken te zyrij
die van Infekten of Wormpjes leeven. De Afbeelding toont dëszelfs Natuurlyke
grootte, of, zo 'er eenig onderfcheid in ware, en het my geoorlofd is myn eigen
Gebreken, tegen de gewoonte van anderen, aan te toonen, zo mogt het wel wat
grooter zyn dan de Afbeelding. Het heeft de Gefklte van een Roodftaartje: zyn
hek is zeer fpits, dun, van middelmaatige langte en donker van Kleur. De geheë-
le bovenfte Zyde, de Kop, de Hals, de Rug, Wieken en Staart, zyn fchoon vol-
komen blaauw; uitgenomen het End der grootfte Slagpennen, 't welk zwart is en
bruine Punten heeft. De geheele onderfte Zyde is, van den Bek tot aan de Dekve-
ders onder de Staart, van roodagtige Kleur. Regt onder den Bek is iets wits of bleek
roodagtigs

;
aan de Bord wordt de Kleur allengs hooger en genoegzaam Oranje, of

gelyk die van het gewoone Roodborfïje : naar den Buik verflaauwt zy weder en wordt,
tot aan de Dekvederen van de Staart toe, dof rood. De Pooten en Voeten, welke
de gewoone gedaante en piaatzing hebben , zyn bruin en de Klaauwen donker.

Jk heb dit Vogeltje van den Heer Pieter Colinsqn gekreegen, die my, zo ik
meen, gezegd heeft, dat het van de Bermudifche Eilanden afkomftig ware. De Heer
Catesïjy heeft, in het Eerfte Deel van zyne Hiftorie van Karolina, p, 47, een Vo-
geltje befchreeven en afgebeeld, het welk taamelyk gelykt naar dit Vogeltje, en
van hem eenvoudiglyk Blaauwvogeltje getyteld wordt* doch * alzo het tegenwoordi-
ge eenigermaate verschillende is vin het zyne, zo heb ik het niet overtollig geagt,
hetzelve onder den boven geftelden naam te befchryven en in Afbeelding te vertoo-
nen. Het eenige onderfcheid tufïchen dit en zyn Vogeltje beftaat daar in, dat aan
het myne de roode Kleur tot aan den Bek liep, terwyl het zyne onder aan den Hals,
van den Bek tot aan deBorfr, blaauw was, en, zo veel uit zyne befchryving blykt
fchynt het myne aan de Borft helderer rood te zyn : doch ik geloof byna dat het een

zelfc

(*) De Heer Klein hielde deeze Duif voor eene leatis. Pluk. Almag. 309 T. 54. f. 4. Quercus rubra
Verfcheidenheid der boven befchreevene Langftaartige Linn. Spe. Plant. Ed. II. p. 14 14.
Duif, op PI. XXIX afgebeeld. Zie dëszelfs Hifi. Av. (47) Rubecula Dorfo cocruleo. Edw. Av. I. T. 24
Prodrom. p. 119. Linnjeüs heeft. ze tot eene zelfde Rubecula Caroünenfis. Bmss. Avf III.' p. '423. Avis
Soort gebragt gehad , doch thans geheel daarvan afge- ecerulea. Kalm. It. III. p. 30. Motacilla Sialis Linn
fcheiden. Zie bladz 23, hiervoor. Syjl. Nat. XII. Gen. 114. Sp. q8. Blaauwvoselrie'

(f) Quercus Efculi divifurst, Foliis amplioribus a,cu- Nat. Hiji. V. St. bladz. 583.

/. Deel K
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zelfde Vogeltje zy : ten- minfte fchjnt het eene zeer te gelyken naar het andere. Ik

zou mf niet ondèrwonden hebben iets op nieuws uit te geeven, dat de Heer Ca-
tesby aam 't licht gegeven hadt \ dewyl ik niet in ftaat ben , om het gene dat van
hem komt te verbeteren. De Heer Catesby heeft zyn Vogel Rubeeuk Americam
genoemd, het welk een zeer gepafte benaaming is; aangezien 1 zo Wel myn Vogel-
tje als het zyne zekerlyk van dit Geflagt is , waarvan ook ons Roödborftje eene Soort

uitmaakt. Klein noemt het Kwikitaart met het roode Kamizool.

PLAAT XLVIIL

De Tortelduif van Karolina (48)*

Zy is wat kleiner dan een gemeene Duif De Oogen zyn zwart, en met een

blaauwe Huid omringd. De Bek is zwart. Het bovenfte van den K öf> , de Hals , de

Rug zyn, zowel als het bovenfle deel der Wieken , bruin. De kleine Veders der

Vleugelen, die naad: aan de Rug (laan, hebben groote zwarte Vlakken. Het onder*

fte deel der Wieken en de Slagpennen zyn Loodkleurig, en drie of vier van de lang-

ilen derzelven byna zwart. De Bord: en 't Lyfzyn byna Vleefchkleurig. Aan ieder

zyde van den Hals is, ter breedte van een Duim, eene Goudglanzige Vlak, die te-

vens in 't Karmozynrood en groene fpeelt, tufïchen welke en het Oog een zwarte

Vlak ftaat. De Wieken zyn lang, doch de Staart is nog langer, zig vyf Duim ver-

der dan dezelven uitftrekkende. Zy beftaat uit veertien Vederen, waar onder de

twee middelften de langden , van gelyke grootte en geheel bruin zyn. De overigen

zyn gaande wegs iets korter, van boven Loodkleurig, in 't midden zwart en aan 't

end wit. De Pooten en Voeten zyn rood. Zy broeden in Karolina en blyven aldaar

geduurig. Zy vreeten veel van de Beflèn der Amerikaanfche Nagtfchade (Blitum

l^irgineum) welke Vergiftig zyn. Ook vreeten zy het Zaad van de hier afgebeelde

Plant , en men houdtze voor een goede ipyze (*). Klexn noemt haar, de Langflaar-

tige Tortelduif t

De Mey -Appel (f)*

Deeze Plant wordt bykans anderhalven Voet hoog. De Bloem be/ïaat uït veele

Blaadjes, en het Zaadhuisje in dezelve is omringd met een menigte van geele Draad-

jes. Dit Zaadhuisje beftaat uit één Hokje, waar in, als het ryp geworden is, veel

ronde Zaaden vervat zyn (j). De Bladen gelyken naar d'\e van de geele Monnikskappe

( Aconitum lycottonum luteum. C.B. Pin.) De Wortel, zegt men, is een onverge-

lykelyk Braakmiddel; wordende ook als zodanig in Karolina gebruikt , en heeft

derhalve den naam van Ipecacoana aldaar bekomen , naar welker Vezelige Wor-
telen zy gelykt. In Maart bloeit deeze Plant, en haare Vrugt wordt in Mey ryp,

en hierom geeft men aan dezelve, die naar de Vrugt der Hondsrooze gelykt, den

naam van Mey -Appel in Virginie.

(48) Turtur Carolinenfk Catesb. Car. I. T. 24. agoodMeat: zo dat die laatfte Woorden volftrekt op

Briss. Av. I p. 110. T. 8. f. 1. Picacuroba. Marcgr. de Duiven en niet op de Zaaden betrekking hebben.

Braf. 204. Will. Ornith. 134. Coluraba macroura, (f) Anapodophyllon Canadenfe Morini. Tournef.

Cauda cuneatS , Orbitis coeruleïs , fubtus rafefcens. Ranunculi facie Planta peregrina. Hort. Heg. Par. Aco-

Linn. Syjl. Nat. XII. Gen. 104. Sp. 37. nitifolia humiïis, Flore albo , unico , Campanulato,

(*j De Franfche Overzetter , van 't Werk van Ca- fru£lu Cynosbati. Mentz. Tab. II. Tourn^f. Injl. p.

tesby, fchryft in plaats van de laatfte woorden
; fes 239. Podophyllum peltatum. Linn. Spee. Plant. Ed. IL

Semences ne font pas Venimeufes (derzelver Zaaden zyn p. 723.

niet Vergiftig) ; doch in 't Engelfch ftaat: they likewi- (j.) Daarom behoort de Plant tot de Polyandria mono-

fefeed on the Seeds of this Plant, and they are accounted gynia van Linnteus.

PLAAT
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PLAAT XLIX.

De groene 'Vliegenvanger met den zwarten Kop (49).

Deeze Vogel is in zyne Natuurlyke grootte vöorgefleld. Ten aanzien van de fe
ftalte zynes Lighaams gelykt hy naar een Roodborftje. De Bek is dun, van middel-
maatige iangte, en aan de Punt, die fcherp is, een weinig nederwaards geboogen.
Van boven is hy donker of Hoornkleurig, van onderen wat bleeker en by den Kop
eenigermaate geel. De Top, de Zyden en het agterfte van den Kop, zyn als met
een Kap van zwarte Vederen bedekt, welke een hoek maakt onder ieder Oog. Dë
Oogen zitten midden in 't zwarte ter wederzyden van den Kop. Dë Keel, tot aari

den Bek toe, en hetgehëele overige gedeelte van den Vogel, is van eene egaale,
blaauwagtig groene Kleur. De SJagpenhen zyn wat donkerer dan de andere deelen;
inzonderheid de grootfte of uitwendigfïe, welke het groene allengs verliezen en aan
de Punten zwartagtig worden. De Pooten eil Voeten , die in Geftalte met de Voe-
ten van andere kleine Vogeltjes overeenkomen , zyn donker Loodkleurig.

De Bkauwkoppige groene f^liegenvanger (*).

Deeze Vogel komt, in Gedalte en Grootte, met den voorgaanden overeen, of;

zo 'er in vergelyking van dezelven met elkander eenig onderscheid mogt zyn, dari

zou ik deezen voor kleiner houden. De Bek k ais die van den anderen gefatzoeneerd

:

van boven bleek Aféhgraauw of wit, en aan het Grondfluk bleekfi : zynde het on-
derfte gedeelte donker Afchgraauw. Het hovende van den Kop en deszelfs Zyden
zyn helder blaauw. De Keel is regt onder den Bek een weinig wit. De Hals, het
geheele Lyf en de Staart, zyn regt geelagtig groen. Op de Wieken is by den Schou-
der, of digtft aan den Kop, éene rondagtige blaauwe Vlak. De Dekveders en Slag-

pennen zyn geelagtig groen: uitgenomen de grootften, die eene donkerbruine of
zwarte kleur hebben. Van onderen is de Staart donkeren de Pooten zyn, zo wel als

de Voeten, dof geel. Klein heeft deeze genoemd, de groene Kwikfhart met eeri

blaauwen Kop.

Deeze beide Vogeltjes worden in het Kabinet Van den Hertog van Richmond
bewaard, en zyn oirlprongelyk van Suriname. Dewyl zy elkander, in Geflalte en
Kleur, dermaate gelyken, zo zou ik bykans gelooven , dat zy Mannetje en Wyfje
zyn van eene zelfde Soort : doch het is moeielyk hier in met zekerheid iets vafl te

flellen, wanneer men niet in 't Land zelf geween1 is, vari waar zy afkomftig zyn,
en dus daarop naauwkeurig agt heeft kunnen geeven. Men kan deeze Vogeltjes tot de
genen t'huis brengen, die klein zyn, met dunne Bekken, en de Staart van eenerley
Kleur met het Lyf hebben. Ik geloof niet, dat zy tot nog toe zyn afgebeeld ofbe-
fchreèvem

(49) Mufcicapa viridis Capite higfo. Èdw. Jv:ï. Stuk , bladz. 584.
T. 25. Motacilla viridis, Remigibus prioribus nigrican- (*) Mufcicapa viridis Capite cceruleo. Edw. Av, h
tibus. Motacilla Spiza. Linn. Syfi. Nat. X. Gen. 99. T. 25. f. 2. Linn. utfapra.

Sp. 27^ Groene VJiegenvanger. Nat. Hifi. I. D. V.

Ê 2 PLAAT
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PLAAT L.

De Maauwagtige Duif met een witten Kop (50).

Deeze Vogel is zo groot als een gemeene tamme Duif Het Grondftuk van den
Bek is Purperkleur, en deszelfs Punt wit. Het Oog heeft eenen geelen Ring* en is

meteene donker witte Huid omgeven, De Kop is wit van boven en van agteren

paarfchagtig. Het agterfte deel van den Hals is gedekt met groene Vederen , die in

veelerley Kleuren fpeelen , en zwarte kanten hebben. Anders is de Vogel over 't

geheel blaauw of Paarfch, doch de Pooten en Voeten zyn roodachtig. Zy broeden

overvloedig op alle Bahamafche Eilanden, en worden veel gebruikt van de Inge-

zetenen ; vooral nog jong zynde, Men vangtze in de Rotfèn, daar zy nefteleni

De Kaküu - Pruimen Boom (*).

Dit is een Heefter, die van vyf tot tien Voeten hoog wordt. Zy heeft geen en-

kelden Stam, maar geeft verfcheide Struiken uit den Grond op, die te famen een

Bofchje uitmaaken. De Bloemen groeijen trosgewys: zy zyn klein en wit, met
veele Meeldraadjes. Zy draagt den geheelen Zomer door Vrugten, die geduurig op
elkander volgen, hebbende de grootte van een kleine Pruim, en meeftendeels blaauw

zynde. Eenigen van dit Geboomte draagen 'er die bleek geel, eenigen die rood

zyn. Ieder Pruim heeft in zig een Peeragtigen (teen , met zes Streepen. Zy groeijen

gemeenlyk in natte laage Gronden , aan de Zeekuft. De Bladen zyn van grootte

als een dubbelde EngeMche Agtentwintig; dik, ftyf en Hartvormig. De Vrugt wordt

voor gezond gehouden , en heeft een walgelyk zoeten Smaak. De Spanjaards kon-

fytenze op Kuba met Suiker.

(50) Columba Capite albo. Catesb. Car. I. T. 25.
Columba minor leuco-coryphos. Rat. Av. 184. Co-
lumba Saxatilis Jamaicenfis. Briss. Av. I. p. 137. Co-
lumba leucocephala. Linn. Syjl. Nat. XII. Gen. 104.
Sp. 14. Witkop Duif. Nat. Hifi. I. D. V. Stuk,

bladz. 419.
(*) Frutex Cotini fere folio craflb in Summitate de-

liquium patiënte, Fruttu ovali cceruleo, Officuluui an-

gulofum continente. Catesb. Car. I. T. 25.
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VERZAMELING
Van UITHEEMSCHE én ZELDZAAME

VOGELEN.
TWEEDE DEEL.

P L A A T^ LI.

Het kleine bruin en witte Boomkruipertje (51).

IK heb deezen Vogel een Boomkruipertje genoemd, dewyl alle Zyne deelen mee
die van het Euröpifch Boomkruipertje overeenkomstig zyn, en, oflehoon hy niet

half 20 groot is, noch ook de fchoone Vlakken en Tekening van onze Boomkruiper-
tjes heeft, zo komt hy doch in 't algemeen wat de Kleur, als ook wat de Geftalte
van 't Lighaam en den Bek belangt , daar mede overeen. Hy is hier in zyne Na-
tuurlyke grootte voorgefteld.^ Zyn Bek is byna drie Kwartier Duims lang, en aan
't Grondftük van middelmaatige dikte, nederwaards gekromd, uitloopende in eene
ipitfè donker bruine Punt. Het bovenfte van den Kop, den Hals, de Nek, Rug-
en Wieken b is bruin, én trekt wat naar Koperkleur; doch de geheele onderkant des
Lighaams is wit , van den Bek tot aan de Staart. Van de hoeken des Beks tot aari

de Oogen loopt een donkerbruine Streep : van de zyden der bovenfte helft loopen
over de Oogen heen , witte Streepen. Aan ieder Zyde zyn de Dekvederen der Wie-
ken inwaards wit. De grootfte Slagpennen zyn meer donkerbruin dan het overige
gedeelte des Lighaams, en aan haare Punten worden zy wat bleekér. De Staart is

donkerbruin of zwart, en haare buitenfte Vederen, wederzyds, hebben witte Pun-
ten. De Pooten, Voeten en Klaauwen, Zyn bruin. Van Klein wordt deeze
de Bruine Boomkruiper met het witte Onderlyf geheten.

Deezen Vogel, die in Spiritus geconfèrveerd was, heeft my de Heer Dokter
Karel Mortimer geleend. Hy hadt denzelven uk Holland medegebragt, daar
men hem berigtte, dat hy uit Ooftindie kwam. Om hem af te beelden, heb ik

hem uit de Spiritus genomen. Het Glas, waar in hy zig bevondt, hadt een Neer-
duitfeh Qpfchrift, van Honigdiefof Honigzuiger. Ik geloof dat dit Vogeltje tot nog
toe van niemand is afgebeeld of befchreeven.

De bonte Cbineefcbe Paauw-Oog Kapel (*).

Ik geef my geenszins uit, voor iemand, die eenige ervarenheid heeft 'm de be*
fchryving der Infekten : zelfs heb ik my nooit daar mede bemoeid , zo dat my de

Woor-

(51) Certhia fufca minor. Edw. Av. T.-26. Cer- (*) Papiüo Nymphalfs Alisdentacis fufcis, omnibus
thïa Indica. Briss. Au. III. p. 621. Certhia grifea, fupra ÖceÜis utrintjue düobus, primoribus fubtus unico.
fubtus alba, Superciliis candidis, Re£tricibus fufcis, Papiüo Orichya. Linn. Syfi. Nat. X. Gen. 20*. Sp"
extimis apïce albis. Certhia pufilla. Linn. Syfi. Nat. 94. Syfi. Nat. XII. Gen. 231. Sp 157 'Nat^Hift
XII. Gen. 6$. Sp. 3. Nat. Hik. IV. SiuK,bladz. 427. XI. Stuk, bladz. 236.
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Woorden , door welken derzelver Deelen van elkander verfêhiJIen , t'eenemaal onbe»

kend zyn. Offchoon zy, evenwel, tot myn oogmerk eigentlyk niet behooren, zo

heb ik 'er doch tot verfiering en opvulling van eenige ledige plaatfen , op zulke Plaa-

ten, daar de Vogelen klein zyn, mede gebruik van willen maaken. Al waren dan

myne befchryvingen duifter, kan doch de naauwkeurige Afbeelding deezer Jnfèkten

tot derzelver verklaaring dienen.

De Kop en het Lyfdeezer Kapel zyn van boven zwart. De bovenfte Wieken
zyn ook ten grootflen deele zwart, en hebben, digt aan het Lyf, twee roode, ver-

volgens een breede , en dan een (malle bruine Vlak Naar het end toe (taan twee

blaauwe Oogen, die een ronden Rand hebben, en aan ieder end is een Paternofterag-

tige lichtbruine Streep. Onder het groote Oog is, naar de onderde Wieken toe,

een blaauwe Vlak. De onderde Wieken zyn in 't midden blaauw en aan haar Ge-

wricht zwart , doch haar Rand is met zwarte en helder bruine Streepen gezoomd. In

ieder Wiek zyn twee zeer groote Oogen, die in 't midden blaauw zyn, en daar om
heen rood , met eenen zwarten Kring. Aan de onderfle zyde is de Kop yan deeze

Kapel roodagtig en het Lyflichtbruin : de bovenfte Wiek overdwars zwart en Oran*

jekleur geftreept, hebbende een zeer groot zwart Oog, meteénen Oranjekleuriger!

Rand: de onderfle Wiek is donker Purperkleur, met zwarte Vlakken en dwars-

Streepen.

PLAAT LIL

Het kleine gefprenkelde Tortelduifje (p).

Deeze Vogel woog anderhalf Once en was byna zo groot als een Leeurik Hy
heeft den Bek geel, uitgenomen het End, alwaar die zwart wordt. De Ring in 'c

Oog is rood. De Borft en het geheele voorfte deel des Lighaams fpeelen in 't pur-

per, met donkere Vlakken van die zelfde Kleur. De groote Slagpennen en de Staart

zyn donker purperagtig: de Pooten en Voeten vuilgeel. Om kort te gaan, dit ge-

heele Duifje heeft zo byzondere onder elkander gemengelde Kleuren, dat het moeie-

lyk valt óïe met woorden te befchryven. Ook heb ik opgemerkt, dat zig eenige

door de Kleur van de anderen onderfcheiden , en daar kan het ook wel van daan ko-

men, dat Nieremberg, Marcgraaf en anderen, die dezelven befchryven, in

hunne befchryvingen niet overeenkom ftig zyn.

Deeze Tortelduifjes vliegen (choolswyze met elkander, en hunne Vlugt gaat, van

de eene Plaats naar de andere, niet ver heen. Als zy ruften willen ftrykenzyge-

meenlyk op den Grond neer. Zy komen oirfprongelyk in alle Landen van Amerika

voor, die tuflchen de Keerkringen gelegen zyn. Menigmaal gaan zy zo ver Noord-

waards, dat zy tot in Karolina komen, alwaar van hun inzonderheid de laage, aan

Zee leggende, Landftreeken bezogt worden, daar de nevensgeplaatfte Boom groeit,

wiens Bellen zy eeten, en hier van krygt hun Vleefch eene Kruidige fmaak.

De Tandpyn- Boom (*).

Deeze Boom wordt zelden meer dan een Voet dik , en niet boven de zeffien Voe-

ten hoog. De Schors is wit en zeer ruuw. De Stam en de groote Takken zyn, op

eene byzondere wyze, met Pieramiedagtige uitfteekzels digt bezet, die van den

Boom
(52) Turtur minimus guttatus Catesb. Car. I. T. V. Stuk. bladz. 458-

26. Turtur parvus Americanus. Briss. Av. I. p. 113. (*)' Zanthoxylum fpinofum , Lentifci longioribus

T. 9. f. 1. Columba Sylveftris minima Brafilienfis. foliis, Evonymi fru&u capfulari ex Infula Jamaicenfi,

Raj. Av. 62. N. 6 Columba PafTerina. Linn. Syji. D. Banister Pbytogr. Zanthoxylum folii* pinnatifc

Nat. XII. Gen. 104. Sp. 34. Mofchduif. Nat. Hifi. Linn. Spet. Plant. Edi II. p. 1455.
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Boom uitwaards gaan, en in een fchcrpe Doornagtige Punt eindigen» DeeZe Uit*
fteekzels zyn met de Schors van eenerley zelfstandigheid; doch van verfchillende
grootte, en de grootïlen ais eenen Walnoot. De kleinfte Takken zyn alleen maar
begroeid met Doornen. De Bladen flaan twee aan twee , tegen elkander over , aan
Takjes van zes Duimen lang en hebben Steelen van een half Duim. Zy zyn wat
ongelyk, en hebben de eene zyde breeder dan de andere, om dat de grootffe Ader
niet midden door het Blad loopt. Uit de enden van de Twyg groeijen lange Steelen,
die kleine vyfbladerige witte Bloemen, met roodagtige Draaden draagen. Op ieder
Bloem volgen vier glanzig zwarte Zaadkorrels, welke in een rond groen Doosje
fleeken. De Bladen hebben een geur gelyk Oranje-Bladen , en zyn, even als de Zaa-
den en de Schors, Kruidig

b heet en famentrekkende. Het Volk* dat aan de Kus-
ten van Virginie en Karolina woont, bedient 'er zig tegen de Tandpyn van, en
daarvan heeft de Boom zynen naam gekreegen.

PLAAT
De Groote Sirand-Zwaluw (53).

Deeze Vogel gelykt, in Geflalte, veel naar de gemeene Zwarte Zwaluw, doch
is, naar myn gedagte, wel tweemaal zo groot. Zyn Kop is wat glad' en taamelyk
breed; de Bek klein en wyd gefpleeten, alzo die tot onder de Oogen reikt. De
Hals is kort; de Wieken zyn zeer lang, doch de Staart heeft eene middelmaatige
ïangte» Deeze Plaat toont den Vogel in zynè Natuurlyke grootte , of mooglyk een
Weinig kleiner: want hy was gedroogd, doch zodanig, dat men het Lighaam in de
Huid gelaten hadt. De Bek is zwart en aan de Punt wat krom. Het bovenfle deei
\^an den Kop, den Hals, de Rug, Wieken en Staart, zyn vuil bruin; maar de Rug
en Stuit wat bleeker. De uiterffe Slagpennen zyn donkerer bruin dan de andere dee-
]en, gelyk men dit aan de meefle Vogelen Waarneemt. De binnenfte zyde der Slag-
pennen en de onderde van de Staart, zyn bleeker bruin en vallen in \ Afchgraauwe.
Van den Bek af is de Hals naar onderen toe wit, doch aan zyn onderfte deel heeft

hy eene bruine zwart gevlakte Streep, die eenen Halsband voorftelt. De Borfl is,

zo wel als de Buik, wit: de Schenkels, het Onderlyf en de Dekvederen onder de
Staart, zyn helder bruin of veeleer vuil wit. Aan de zyden Van de Bord en het Lyf
vertoonen zig bruine ingemengde Vlakken, doordien de Rand van eenige Vederen
bruin is. De Pooten zyn km^^^fcf^^W^^^ê^rJes; van eene lichte

Kleur, bedekt: de Vingers, van welken 'er vier in getal zyn, ichynen allen voor-
waards te flaan, en zyn, zo wel als de Klaauwen, zwart.

Deeze Vogel is de kleine Zand- of Oever-Zwaluwe zo gelyk, dat, wanneer men
de eene befchryft, ook de andere befehreeven is: doch met deeze uitzondering, dat

de tegenwoordige, zo niet volkomen , ten minfie byna zo groot is als een Merel, en
de andere niet veel grooter dan een Winterkoninkje. Klein geeft 'er den naam van
Groote Gibralter-Zwaluw aan. Ik heb hem van den Heer Caxesby bekomen, die

iny verfcheide nieuwe en zeldzaame Vogelen , ,

gunftig , tot aftekenen bezorgd heeft»

Hy was door een Broeder van deezen Heer, die zig een tyd lang te Gibralter opge-
houden heeft, op het Gebergte aldaar gefchooten. Terwyl Gibralter zo digt by
Afrika legt, zo is het geloofbaar, dat de Trekvogels by fchoolen, op zekere tyden
des Jaars , uit Europa naar Barbarie en van daar wederom naar Europa trekken. Het

zou

(53; Hirundo Riparia maxima. Edvv. Av. I. T. 27. II. p. 504. Hirundo Melba. Linn. Syji. Nat. XII.
Klein Av. 83. Hirundo major Hifpanica» Briss. Av. Gen. 117. Sp. ir» Nat. Hifi. V. Stuk, bladz 613
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zou de moeite waardig zyn, dat onze Landsluiden, die aldaar hun verbly f hebben,
in 't byzonder agt gaven, of dergelyke Togt der Vogelen aldaar te befpeuren, welk
flag van Vogelen het ware, en op welk een tyd des Jaars zy Zuidwaards, en wan-
neer wederom Noordwaards trekken : want daar door zouden wy van het trekken der
Vogelen, waar van wy tot heden toe zeer weinig weeten, beter onderrigting kry-

gen. Het is niet wel te gelooven , dat de Landvogelen de wyde Zee overtrekken
zouden , daar zy een zo korten weg kunnen vinden (*).

PLAAT LIV.

De graauwe lang gejlaarte Lyfter (ƒ4).

Deeze Vogel is byna zo groot, of een weinig kleiner, dan een Merel, maar wat
tengerer. Hy heeft den Bek zwart, den Ring in 't Oog bruinagtig geel; de Rug en
Staart donkerbruin; de Borft en 't Lyf lichtgraauw. De Wieken zyn bruin, uitge-
nomen, dat het bovenfte gedeelte der Slagpennen, aan derzelver uiterften Baard,
wit is: ook zyn eenige kleine Vedertjes, digt aan des Vogels Schouderen, wit ge-
flreept. Het Mannetje en Wyfje zyn elkander zo gelyk, dat men die> aan de Kleur
der Vederen, niet wel kan onderfcheiden.

Hernande'z, noemt hem, met regt, den Koning onder alle zingende Vogelen.
Van de Jndiaanen wordt hy, by uitmuntendheid, Cencontlatolly of vierhonderd Ton*
gen, getyteld, en wy hebben hem wel geen zopragtigen, doch niettemin gevoeg-
lyken naam gegeven, als wy hem den Spotvogel noemen ; doordien hy het Geluid
aller Vogelen, van de Honigzuigertjes of Kolibrieten af, tot aan den Arend toe,
wonderbaarlyk weet naar te bootzen. Hy zingt van Maart tot in Auguftus met veel-
voudige verandering van zyne Stem, zonder ophouden, by dag en by nagt; doch,
om zyn Gezang regt volkomen te maaken, ontleent hy iets van het geheele Koor,
en herhaalt het Gezang van ieder Vogel met een 20 fchoonen Klank, dat zulks zo
wel met genoegen als met verwondering aan te hooren is. Men kan bovendien van
hun zeggen, dat zy niet alleen zingen maar te gelyk danfèn: doordien zy zig van
de plaats, waar zy zig bevinden, allengs, met uitgespreide Wieken, in de hoogte
ppheffen, en wederom op de zelfde plaats , met den Kop onder zig gekeerd, neder-
vallen, draaijende vervolgens , met geduurig uitgebreide Wieken , rond, en by hun
Gezang allerley befpottelyke beweegingen maakende. Voorts zyn het huisiyke en
gezellige Vogelen, die zig boven op de Schoorfteenen en Boomen, ook op bewoon-
de Plaatfèn, gewoon zyn neer te zetten, alwaar zy de Inwooners, het grootfte deel
van den Zomer door, met hun Jieflyk Gezang verluftigen. Zy voeden zig met de
Vrugten van de Haagdoorn, met Befiën en Infekten. 's Winters, als zy niet veel
Voedzel vinden, vreeten zy ook de Kornoeljie-Kerfen.

P^irgu

(*) Byvocgzel van den Franfcben Overzetter. Ik kan aankwamen , doch gfootendeels nog verder trokken,
middelerwyl verzekeren^ dat ik in den Jaare 1707, by In Switzerland worden zy van de JeneverbefTen vee
myn verblyf in Spanje, in 't Koningryk Valentia, aan en zyn den geheelen Winter door een fmaakelyk eeten.
den Oever der Zee

,
niet ver van Caftello della Plana

,

(54) Turdus minor caeruleo-albus immacuiatus. Ca-
in Oktober, groote fchaaren van Vogelen gezien heb, tesb. Car, I T. 27. Sloan. Jam. II. p. 306. T. 25 6.
die regtftreeks uit Afrika kwamen. Eenigen daar van f, 3. Turdus Americanus minor Sonans. Raj. Ad 64.
doodende bevondt men dat het Lyfters waren, doch N. 5. Turdus mimus major. Le Mocqueur. Briss. Av.
zo mager en droog zynde, dut 'er niets goeds aan was. II. p. 266. Turdus polyglottus. Linn. Syji. Nat. XII.
De Landlieden verzekerden my , dat die Vogelen al- Gen. 107. Sp. 10. Spotvogel Nat. Hifi. V. Siuk.
toos, omtrent dien tyd des Jaars, fchoolswys by hun bladz. 48S.
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Fïrginifcbe Kornoelje-Boom^ Mannetje (*).

Dit is een kleine Boom : want zyn Stam wordt zelden meer ;dan agt of negen Dui*
men dik. De Bladen gelyken naar die van onze gewoone Kornoelje-Boomen , doch
zyn tehooner en grooter, ftaande ook tegenover elkander aan Steelen, die een Duim
lang zyn, en daar tuflehen komen veele Bloemen, op de volgende wyze, voort.

In 't voor/te van Maart beginnen de Bloemen te voortehyn te komen , en , hoewel
zy op ftaande voet haare volle Geftalte hebben, en wyd open zyn, breiden zy zig
doch niet zo breed als een Engel/ene halve Schelling (Sixpence) uit, maar bereiken

in de tyd van zes Weeken allengs haar volkomen grootte, als wanneer zy de breed-

te Van eens Mentenen Hand hebben. Ieder Bloem beftaat uit vier groenagtig witte

Blaadjes, hebbende ieder aan 't end een diepe Infhyding. Uit het onderfte der Bloem
komt een botehje van geele Draadjes voort, Waar ^an ieder aan 't boven- end in vier

kleine Blaadjes fplyt. Het Hout is wit, vaft en zo hard als Palmboomen-Hout. Op
de Bloemen volgen troffen van Beflèn , die van twee tot zes digt by elkander aan
Steekjes groeijen, welke een Duim tang zyn. Deeze Beflèn zyn rood, Eyvormig
en zo groot als groote Poeijerdoosjes , bevattende een harden Steen. De Bloemen
Zyn in den Zomer, zo wel als de Beflèn in den Winter, een groot Sieraad der Bos-

tenen; doordien .de Iaatften gemeenlyk, tot het Voorjaar toe, aan de Boomen han*

gen blyven: want, dewyl zy zeer bitter zyn, worden zy van de Vogelen niet ge-

zogt, dan wanneer het dezelven aan ander Voedzel mankeert. Jk heb deeze en an-

dere Ly fiers daar van zien eeten. In Virginie heb ik een van deeze Boomen, met
Rooskleurige Bloemen, gevonden: by geluk floeg hem de Wind om, en toen tehoo-

ten verteheide Takken daar van, die ik 'm een Tuin geplant had, Wortelen. In de
Tuin van den Heer Fairchild ftaat die met witte Bloemen,

PLAAT LV

Het hlaauwkeelige Rood/laartje (55).

Deeze Vogel is wat grooter dan het gemeene Roodftaartje , en Zo groot als hf
hier voorgefteld is; doch in Geftalte zweemt hy naar andere Vogelen van deezen
aart. Ik heb een Afbeelding daar van uit Holland of Duittehland gezien, met den
bynaam van Blaauwkeeltje , en, aangezien hy overeenkomt met het Roodftaartje,

zo heb ik 'er den gedagten Naam aan gegeven. De Bek is regt, middelmaatig lang

en dun, zwart van Kleur. Het bovenfte van den Kop, Hals, Rug en Wieken,
is donker bruin ; doch aan den Rand zyn de Veders zo donker niet. Boven de Oo-
gen loopt een bleeke Oranje-geele Streek, en van de hoeken des Beks een andere,

wat hooger gekleurd, onder de Oogen heen, waar tegen aan eene tehoon Hemelteh-

blaauwe Streep legt. De Keel is, van den Bek naar onderen toe, wit, doch laager

aan de Borft heeft de Vogel eene halfmaanswyze blaauwe Vlak , wier Punten op-

waards gekeerd zyn. Daar de Borft begint heeft zy een Oranjekleurig deel , dat

in 't midden fmaller dan aan de zyden is. Het overige der Borft, het Lighaam, de

Schenkels en Dekvederen onder de Staart , zyn wit. De twee middelfte Veders van

de Staart zyn donker; de overigen, aan de Zyden , Oranjekleur : doch haar End
is,

(*) Cornus Mas Virginiana , Flofculis in Corymbo Phoemcurus Pe&ore coeruleOi. Frisch. Av. III. T. 19.

tïigettis, Perianthio tetrapetalo albo radiatim cindtis. f. 3, 4. Cyanecula. Bsiss. Av. lil. p. 413. Mota-
Pluk. Almag. 120. T. 26. f. 3. Cornus florida. Linn. cilla Suecica. Linn. Syft. Nat. XII. Gen. 114. Sp. 37.
Sptc. Plant. Ed. II. p. 171. Blaauwborilje. Nat, Hifi. V. Stuk. bl. 582.

(55) Ruticilla Gutture cceruleo. Edw. Av. T. 28.
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is, ter breedte van een half Duim, zwart. De Dekveders zyn, boven aan de Staart,

onzuiver Oranjekleur: de Pooten, Voeten en Klaauwen, bruin. Ik heb deezen Vogel

van den Heer Catesby bekomen , wien hy van Gibraltar tóegezonden was.

P L A A T LVI.

De roode Lyjler (56)»

Deeze is een weinig grooter en dikker dan degraauwe lang geftaarte Lyfter; van

Plaat L1V. Zyn Bek is wat lang en krom: de Gogen zyn geel. Het geheele ho-

vende gedeelte des Lighaams is bruinrood of Voskleurig, uitgenomen de inwaardfè.

Baarden der Slagpennen, die donkerbruin zyn, en de Dekveders der Wieken, die

aan 't End eene vuil witte Kleur hebben. De Staart is zeer lang, en komt in Kleur

met de Rug en Wieken overeen. De Hals , Borft en het geheele onderfte deel des Lig-

haams, zyn vuil wit en donkerbruin gevlakt: de Pooten en Voeten zyn bruinachtig.

In Virginie noemt men hem de Franfche Spotvogel. Hy heeft een verwiflèlende

Zang, die nogthans
?
t Gezang niet evenaart van den graauwen lang geftaarten Lyfter.

De zwarte Druifkerfen Boom (*).

Deeze Boom heeft, ten aanzien van zyne Geftalte, veel overeenkomt met onze

gewoone Kriekeboomen. Hy groeit in de digte Boflchen van Kanada menigvuldig,

en wordt zelden dikker dan eens Menfchen Been; doch, zo men hem in een vryen

Grond verplant, dan wordt hy zo zwaar, dat eenigen de dikte van twee Voeten over

't kruis hebben. In Maart draagt hy nederwaards hangende troflèn van witte Bloe-

men, op welken kleine groenagtig zwarte Kerfèn volgen, die als de Aalbeflèn aan

Riften zitten, welke vyf Duim lang zyn. Aan eenigen van deeze Boomen zyn de-

zelven zoet en aangenaam; aan anderen bitter. De Brandewyn, uit derzelver Sap

bereid, wordt voor den beften gehouden, en de Stam is beter dan die van anderen,

om Kerlèn daar op te Enten. Zy worden van de Vogelen, doch van de Lyfters

inzonderheid, zeer bemind.

PLAAT LVIL

t Bet graaum Roodfiaartje met een zwarte Keel\jf).

c .De AFBeelding fielt dit Vogeltje in Natuurlyke grootte voor, het welk, zo ten)

aanzien van dezelve als van de Geftalte, overeenkomt met het gewoone Roodftaartje.

Be Bek is dun , van middelmaatige langte en donkerbruine Kleur. Een klein ge-

deelte van den Kop is van vooren, boven den Bek, benevens deszelfs Zyden en de

Keel, zwart. Agter het zwarte vertoont zig, voor aan den Kop, een (malle witte

ruimte,, welke zig wederzyds, terugwaards, over de Oogen heen uitftrekt. Het

fcovenfte vanden Kop, de Nek, Rug, en Dekveders der Wieken, zyn blaauwag-

tig graauw ofAfchkleurig. De Slagpennen trekken wat meer naar 1 bruine. De uit-

ï t wendige

(<6) Turdus rufus. Catesb. Car. I. T, 28. Turdus 43. Tab. 339. _• , „ . . T ^
Carolinenfis. Briss. Üte IF. p. 223. Turdus rufas. (57) Ruticill» Borfa cinereo. Edw. /h. I. T. 29;

tiNN Syft. Nat. XII. Gen. 107. Sp. 9. Nat. Hifi. An Rubecula Gula nigra. Frisch. Aih T. 19. Briss.

V- Stuk bl. 487. <&>' lu- P- 4°3- Matacilla PiwEDiciirus. Linn. Syft.

'(*) CtraG fimïlïs At-bufeula Mamna,. Padi folio, Nat. XII. Gen. 114.. Sp; 34- flfc. B\fL V. Stuk*

Flore albo, Fruótu parvo, racemofo. Pluk. Mantifil bl. 5$°> '
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wendige Baarden der middelde Slagpennen zyn wit, uitgenomen het End derzelven

,

én, wanneer de Veders geflooten op elkander leggen, dan ontftaat daar uit op de
Wiek een witte Vlak.^ De Stuit en Dekveders van de Staart zyn, zo wel boven
als onder, fchoon Oranje-kleur. De twee middelde Vederen van de Staart zyn bruin,
en de naaft daar aan ftaandê Oranje-kleur, met kleine bruine Punten. Aan ieder Zy-
de zyn de buitenfte Veders geheel Oranje-kleur. Het Onderlyf is, zo wel als de
Schenkels, witachtig van Kleur, en dé Pooten zyn* zo wel als de Voeten en Klaau-
wen, donker of bruinagtig. Dit Vogeltje heb ik ook van den Heer Catesby ge-
kreegen, die het van Gibraltar hadt bekomen, en het was, zo ik geloof, nog niet

afgebeeld of beichreeven.

PLAAT LVIÏI.

De Karolinifcbe Trek-Ly/ler (58).

Deeze Vogel weegt vyf en een halfLoot , en is byna zo groot als de Europiiehe , naar

welke zy veel gelykt. Het gedeelte van den Bek, dat naaft aan den Kop komt, is

zwart : boven en onder de Oogen heeft hy een witte Streep. Het bovenfte deel van
den Kop is zwart en bruin gevlakt :de Wieken en Rug zyn bruin. De Staart is donker-
bruin; de Hals zwart en wit; de Borft en 't Lyf rood; de Pooten en Voeten bruin-

achtig. In den Winter komen zy Schoolswys uit het Noorden in Virginie en Karolina
aan, en trekken, even als de onzen in Engeland, 's Voorjaars weder weg. Zy zin-

gen en hebben een doordringend Geluid , als onze groote Lyfter, 't welk my door
Het volgende toeval bekend geworden is. Ik had eenige Alaternus-Boompjes, vol
Beflên, zynde de eerden, die in Virginie geplant waren, en zulk een Lyfter hadt
zo veel fmaak in die Bellen, dat hy den geheelen Zomer door daar bleefen op de-
Zelven aasde. In Maryland zouden zy het geheele Jaar hun verblyf houden en ook"
daar broeden.

De Virginifche Slangenwortel (*).

1 Deeze Plant Ichiet uit den Grond één , twee en menigmaal drie buigzaame Stee-
Jen , aan welken altoos om de twee Leden één zig krom en Slangswyze gedraaid
vertoont. De Bladen groeijen beurt lings, en zyn drie Duimen lang: zy komen in

gedaante met die van de Steekende Winde (Smilax ojpera) overeen. De Bloemen
komen, digt aan den Grond, op Steelen voort, die de langte van een Duim hebben:

zy zyn van een byzondere figuur, doch gelyken eenigermaate naar de Bloemen der

Ariftolochia. Op de Bloemen volgt een rond gefrreept Zaadhuisje, waar in verfchei*

de kleine Zaadjes vervat zyn , die in Mey ryp worden. Van deezen onvergelykely-

ken Wortel koft het Pond, wanneer dezelve droog is, in dat Land niet meer dan zes

Stuivers; zynde een zeer geringe Prys. Niettemin befteeden de Zwarten, van welken
fey alleen wordt gegraven, den weinigen tyd, die hun van hunne Heeren vry gela-

ten wordt, tot het opzoeken van denzelven; zo dat 'er maar weinige jonge Planten

van zyn te vinden. Wanneer men dit Gewas 'm een Tuin vérplantte, groeide hec

iri twee Jaaren zo fterk aan, dat men de Steel daar van niet omfpannen kon. Zy
bemint de digte Boflchen, en komt gemeenlyk aan de Wortels van groote Bock
men voor*

PLAAT

j i (5 8)
Turdus pilaris mlgratorïus. Catesb. Car. ï. niana Caule nodofo. Pluk. Almag. p. 50. Tab. 14.8.

't. 29. Turdus Canadenfis. Briss. /Jv. II. p. 225. Ariftolochia Polyrhizos Virginiana, Fruftu parvo peri-

Turdus migratorius. JLinn. Syft, Nat. XII. Gen. 107. tangulari. Moris. Hift. III. p. 510. Ariftolochia Sejr-

Sp. 6.
* v

pentaria..LiNN..%f. flmh Ed, II. p. 13153.

(*) Ariftolochia piftolochia feu Serpentaria Virgi-

M 2



48 VERZAMELING van UITHEEMSCHE

PLAAT LIX.

De zwarte Gmsmofch met bonte Wieken (59).

Dit is de Vygen-eeter Beaafigo of Ficedula tertia van Aldrovandus. Het
Mannetje , dat de bovenfte Afbeelding is op deeze Plaat, heeft die Geftalte en Groot-
te. De Bek is dun, regt en zwart: de Oogen zyn Hazelnooten kleur: aan 't Voor-
hoofd ftaat, wat boven den Bek, een witte Vlak. De top en zyden van den Kop
zyn, benevens het bovenfte deel van den Hals en de Rug, zwart van Kleur: de Stuit

en Dekvederen van de Staart, zwart en wit gefchakeerd : de Dekveders der Wie-
ken zyn bruin, zo wel als de buitenfte Slagpennen. De geheele onderkant van den
Vogel is wit. De Baarden der Slagpennen , die digtft aan het Lyf ftaan , zyn
aan den buitenkant wit , doch aan den binnenkant zwart. De Punten der Dekvede-
ren, die regt boven de Slagpennen ftaan, zyn wit, en deeze maaken, met het 'witte

der Slagpennen te famen , een groote witte Vlak. De rand der buitenfle Slagpennen
is ligter bruin, dan de overige deelen van de Vederen: het middelde van de Staart is

donker; doch de buitenfle Veders van ieder zyde hebben uitwaards witte Baarden:
zynde de digtft daar aan geplaatfte Vederen maar alleen naar boven toe wit. De Poo*
ten , Voeten en Klaauwen , zyn zwart.

De Vogel, in de onderfte Afbeelding voorkomende, heeft den Bek, de Oogen,
Pooten en Voeten, benevens den geheelen onderkant, eveneens gefield als aan den
voorigen. Het -bovenfte van den Kop en Hals, de Rug, Stuit en kleine Dekve-
ders der Wieken , zyn verfchooten groenagtig bruin. De groote Slagpennen zyn
bruin ; de kleinen , of die naaft aan de Rug ftaan , zyn van buiten geelagtig wit, van
binnen donker. De eerfte ry der Dekvederen boven de Staart is zwart met witte

Punten, maakende, met het witte der Slagpennen famengevoegd , op de Wiek eene
witte Vlak. De zydelyke deelen, onder de Wieken, en de binnenfte Dekveders
derzelven , zyn aan beide Vogelen wit. De middelfte Veders van de Staart zyri

donker, en de buitenfte hebben eenen witten Rand.

Ik houd deezen Vogel voor het Wyfje van den boven befchreevenen , offchoon

Willoüghby, in zyne befchryving, van de Balletjes gewag maakt : want dit kan
daar van daan komen , dat de Mannetjes en Wyfjes van eenige Vogelen , wanneer
zy nog de eerfte Veders hebben, byna geheel niet van elkander verfchillende zyn;
doch , als zy ruijen , dan vertoont zig een groot onderfcheid , gelyk aan de tegenwoor-
digen, daar de Kop en Rug aan den eenen zwart is, aan den anderen bruinagtig

groen of Olyfkleur : anders komen zy taamelyk wel overeen.

Offchoon deeze zeldzaame Vogels reeds befchreeven zyn, heb ik doch van dezel-

ven geene Afbeelding kunnen vinden , weshalve ik my zo veel te gereeder heb ver-

beeld, dat die den Liefhebberen aangenaam zyn zoude. Willoüghby heeftze wac
anders dan ik befchreeven; doch, wanneer ik de Natuur voor my heb, dan mag ik

niet gaarn de befchryvingen van anderen herhaalen, al waren zy ook beter dan de
mynen. Willoüghby heeft den laatften bladz. 236 befchreeven; en, dewyl zyne
befchryving wat van de myne afwykt, vermoed ik, dat hy dezelve naar het Man-
netje, eer hetzelve nog de eerfte maal geruid hadt, gemaakt zal hebben.

Deeze beide Vogeltjes zyn te gelyk door eene Snaphaanfchoot getroffen. Ik heb-

ze van den Schildknaap Tayllor White te leen gekreegen , die dezelven uit het

Graaffchap Derby bekomen hadt.

PLAAT
(59) Ficedula tertia Aldrovandi. Edw. Av. T. 30. 18. Nat. Hifi. V. Stuk. b). 579*

Motacilla Rubetra. Liwn. Syfi. Nat. X. Gen. p<?. Sp.
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PLAAT LX.

De Lyfier met de robde Pooten (60).

^

Deeze Veegt drie Loot. Hy heeft een donkeren Zwartagtigen Bek, welke vaft

binnen rooder is dan gewoonlyk. De Oogkring is rood en heeft om zig heen eeri

Ring van dergelyke Kleur. De Hals is zwart, doch het geheele Lighaam, voor 't

overige, donker blaauw; maar de binnenfte Baarden der groote Slagpennen zyn, zo
wél als de Staart, wanneer die niet uitgebreid is, Zwart: daar, in tegendeel, de
Staart .uitgebreid zynde, de buifènfte Veders witte Punten fchyrien te hebben, en
deëzè worden ook , naar buiten toe , allengs wat korter. Dit maakt de Staart rond
aan 't end. Dè Pooten en Voeten zyn rood.

Het Wyfje verfèhilt hier in van het Mannetje, dat het ongevaar een derde klei-

ner is. In de Krop van een deezer Vogelen Zyn de Beffen gevonden van den
daar by afgebeelden Boom. In Gezang en Geftalte komt deeze veel met andere
Lyftèrs overeen. Op de EManden Andros en Uathera heb ik veelen van deeze Vo-
gelen gezien.

'Gom Eïemni Boom (*).

Dit is een groote Boom, die eene zeer roode gladde Schors heeft. De Bladen
groeijen by paaren aan eene vyf of zes Duim lange middel-Rïb, en hebben Steeleri
die een halfDuim lang zyn. Op de Bloemen, welken ik niet gezien heb, volgen
paarschagtige Beffen, die wat grooter dan Erwten zyn, èn troswys hangen aan een
Steel van vyf Duim lang, hebbende ieder een Steekje van een Duim. Het Zaad is

hard, wit, driehoekig, en fteekt in een dun Huisje, dat zig op drie plaatfên opent
en het Zaad laat vallen. Deeze Boom geeft veel Gom, welke 'er bruin uitziet, en
zó dik als Terpenlhyrï is, wordende voor een zeer goede Wond-Balfëm gehouden ,

en aan de Paarden veelgebruikt. Op de meefte Bahama's- Eilanden zyn dèeze
Böomen overvloedig te vinden;

PLAAT LXI.

Db Oranjekleurige Grasmofch (6ï).

Deeze Vogels fcheenen van grootte te zyn als Moffehen , en ik heb dezelven, Zo
véél my doenlyk is geweeft, in hunne Natuürlyke grootte voorgefteld. Het Man-
netje, waar voor ik die met de zwarte Keel houde, heeft eenen regten, dunnen,
zwarten, of donker Loodkleurigen Bek. Een Zwarte plek, van omtrent een Duirrt
lang, ftrekt zig van den Bek, langs de Keel, en zydewaards onder de Oogen, tot

een weinig over den Bek heen , uit. Dezelve is gezoomd met eene witagtige Streep,
die voor aan den Kop en boven de Oogen breeder, naar agteren toe en aan de Keel

fmal-

(6*0) Turdus Vifcivorüs plumbeus. Gatesb. Car. I. t. 30. Slmaruba. Linn. Mat. Mei. 535 $ Burfera
T. 30. Meruia Americana coerulea. Briss. Av. II. Gummifera. Spec. Plant. Ed. II. p. 471.
p. 28b'. Turdus plumbeus. Linn. Syfi. Nat. XII. (61) Oenanthe fulva , mas & fêmella. Edw. Av I
Gen. 107. Sp. 12. Nat. Bijl. V. Stuk. bl. 489. T. 31. Vitiflora rufa. Briss. Av. III. p.459. Mota-
() Terebinthus major Betute Cortice, Fruétu trian- cilla Stapazina. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 114 Sp,

gulari. Sloan. Jam.ll. p. 89. T. i^(j. Catesb. Car. I. 14. Nat. BJl. V. Stik. bl. 577.
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fmaller is. Het bovenfie van den Kop, de Nek, Rug, en deBorfl, zyn vuil en

dof Oranje -kleur, trekkende wat naar 't bruinroode. Aan de Rug is deeze Kleur

donkerer, aan de Borft bleeker. Nederwaards is de Rug met halfmaanswyze donkere

Vlakken bezet. De Stuit , het onderde deel van den Buik , de Schenkels en Dek-

vederen onder de Staart , zyn wit. De geheele Wiek is zwart of donker zwart bruin.

De punten en de rand der boven de Slagpennen flaande Vederen , en eenige digt aan

de Rug geplaatfte Slagpennen zelf, zyn helder bruin. De Pooten, Voeten en Klaau-

wen, zyn donker bruin of zwarr. De middelde Staartveders zyn zwart ofdonker, de

zydelingfe wit, met zwarte punten, welke niet diep inwaards gaan.

De. andere Vogel, dien ik voor het Wyfje houde, heeft een zwarte Vlak op de

zyde van den Kop, daar het Oog in ftaat, fïrekkende zig, agter het Oog, breed uitj

doch onder den Bek is de Keel wit» Het geheele overige Lighaam i de WieJten,

Staart en Schenkels., zyn eveneens als in de andere. Dewyl hy met de van Wil-,
loughby , bladz. 168 , befchreevene Grasmofch overeenkomt , heb ik hem geen

beter fJaam dan den bovenftaanden , met het daar by gemelde onderfcheid van Kleur,

weten te geeven. Van Klein wordt het Mannetje de Zwartkeelige Zwartflaart

geheten.

Deeze Vogeltjes, die* zo veel ik kan vinden, met geene andere Afbeelding of

befchryving overeenkomen, zyn van Gibraltar oVergebragt, alwaar zeker Heer > die

aldaar zig onthieldt, dezelven gefchooten, en aan den Heer Catesby, te Londen b

toegezonden heeft. Door deezen zyn zy my ter afbeelding en befchryving vergund.

PLAAT LXIL

De allerklein/Ie Lyfter (62).

In gedaante en Kleur komt deeZe Lyfter met het EuröpifcheKoperwiekje overeen %
verfchillende alleenlyk daar van in de Grootte, en niet meer weegende dan derdhalf

Loot. Hy zingt nooit, en heeft maar een gelykvormig Gefchrey , even als onze

Koperwiekjes in de Winter. Hy houdt, het geheele Jaar door, zyn verblyf in Ka-

rolina. Men krygt ze zelden te zien, om dat 'er maar weinige zyn, en deeze zig

in donker Kreupelbofch van de digtfte Wouden en Savaanen onthouden. Zy aazen

op de Beflèn van de Huift en Haagedoorn , enz.

Huift' vm Karolim met roode Rejjcn,:^).

Dit Gewas groeit gemeenlyk regt op, tot de hoogte vanzeflien Voeten* De Tak-

ken zyn regt en fchieten fheller uit, dan aan de gemeene Soort. De Bladen zyn

langer, helderer groen en buigzaamer, zonder Stekels maar dieper ingefheeden. De
Beflèn zyn rood engroeijen by groote Troflèn. Het is in Karolina een zeldzaam

Gewas- want ik heb ze nergens, dan alleen in de Plantagie van den Overften BüLL,

aan de Rivier Ashley , gezien 3 alwaar zy in een Moeras groeit.

(62) Turdus minimus. Catesb. Car.l. T. 31. ceolatis ferratis. Hort. Cliff. 40. Roijen. Lugd. Bat.

(*) Agrifolium Canadenfe foliis dentatis , Baccis 400. lies Caffine. Linn. Sp. Plant. Ed. II. p. 181.

rubris. Catesb. Car. I. T. 31. Ilex foliis ovato-lan-

PLAAT
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PLAAT LXIIL

Het lang geftaarte foode Koltbrietje (63).

pit Vogeltje is 20 wel een der grootften. als der fchoonften van dit Geflagt, die ik
ooit gezien heb. Naar ik geloof moet het één van zyne lange Staartveders verlooren
hebben; want ik heb nooit gezien, dat een Vogel een enkelen Veder in zyne Staart
voerde, die zyns gelyken niet nevens zig .had. De Bek is lang, dun, aan de Punt
nederwaards geboogen en zwart van Kleur. De Kop is, zo wel als het bovénfte van
den Hals, glanzig zwart. De Keel heeft een der pragtigfte Kleuren, die menzig
ooit voorftelfen kan: zy is groen en glinftert tevens als gepolyft Goud. Onder dit
groene is een zwarte halfmaanswyze Streep, waar door de Keel van deBorft, die
Roozekleürig is, afgefcheiden Wordt. De Rug en de Dekveders van de Wieken zyn
rood, doch trekken meer naar het Oranjekleurige dan de Borft. DeSlagpennen zyn, zo
wel als de naaft daar boven ftaande ry der Dekvederen, donker purperkleur. De Staart

heeft in 't midden twee lange Veders , die even zo purperkleurig als de Wieken zyn.
De zyd-Veders van de Staart Zyn roodagtig Oranjekleur gelyk de Rug. Het agterite
tleel van de Rug, de Stuit en de Dekveders van de Staart, zyn fchoon groen: de
Pootenen. Voeten, zwart. , De laatilen zyri kort.en hebben vier Vingers , van wel-
ken, gelyk in alle Vogeltjes van dit Geflagt, drie voorwaards ftaan en één agter-
waards gekeerd is.

Het kleine Oranjekleurige Koltbrietje (*V.

Dit is een der kleinfte Kolibrfetjès , welken ik ooit heb gezien, Zynde niet groo-
ter, dan het in de bovénfte Afbeelding van deeze Plaat is voorgemeld. Zyri Bek is

langj dun* en wat nederwaards geboogen. Het bovénfte deel van den Bek is lan-
ger dan het onderde, donker of zwart van Kleur: het onder/te is naar den Kop toe
Vleefchkleurig., doch aan de Punt zwart. Het bovenfte van den Kop is vuil bruin,
met helder bruine Vlakken. De Keel, de zyden van den Kop, de Hals in 't ronde, dè
Borft en

b

t Lyfj zyn geelagtig rood. of onzuiver Oranjekleur. Onder de Oogen is

^en donkerbruine of zwarte Streep, en op "\ midden van "de Borft zyn eenige donkere
Vlakken,. De Rug is, benevens het bovenfte deel der Wieken, vuil bruin, waar on-
der zig iets» dat helder bruinagtig geel is, mengt. De Slagpennen en Vedertjes van
de Staart zyn vuil purperkleur > doch van deeze moet men de middelften uitzonderen,
Welke bruin zyn. De Pooten* Voeten en KIaauwen 3 zyn zwart.

Ik zou dit Vogeltje byna voor 't eenigfte van dit Geflagt houden, dat onder zyne
Vederen niets groens of Goudglanzigs heeft. Zy beiden, uit Suriname afkomftig*
bevinden zig in 't Kabinet van den Hertog van Richmond.

PLAAT LXIV.

De Geelkeelige Leeurik (64).

In grootte en geftake komt deeze Vogel met onze gemeene Leeurikken taamelyk
overeen. Van boven is zyn Kop met zwarte en geele onder elkander gemengde Ve-

deren
(63) Mellivora major rubra Cauda longa. Edw. Av. chilus ruber. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 66. Sp. 21

T. 32. f. 2. Polytmus Surinamenfis longicaudus ruber. Nat. Hifi. IV. St. bl. 445.
Bkiss. Av. III. p. 690. Trochilus Pella. Linn. Syfi. (64) Alauda Gutture flavo. Catesb. Car. I, T 92
Nat.Xll. Gen. 66. Sp. 2. Nat. Hifi. LD. IV. Sr. Alauda Virginiana. Briss. Av. III. p. 3Ö7. Alauda
bladz. 436. Alpeftris. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 10 ? So 10

(*) Mellivora minor fulva. Edw. Av. T. 32. If. 1. Nat. Hifi. I. D. V. Sr. bl. 460.
Mellifuga Surinamenfis. Bmss4 Av. III. p. 701. Tro-

N 2
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deren bedekt. Door de Oogen loopt een geele Streek en van den hoek des Beks een

zwarte nederwaards, buiten welken de Keel en Hals voor 't overige geel zyn. Öet
bovenfte van de Borfl is, in de gedaante van eene wallende Maan, met zwarte Ve-
deren bedekt. Voor 't overige heeft de Borft , als ook de Buik , een Strookleur.

De Spoor, agter aan de Voeten , is lang. Zy maaken een dergelyk Gefchrey,

als onze gewoone Leeurikken in de Winter maaken : op welken tyd alleen , en ftégts

wanneer het koud Weder is , sy zig in Virginie en Karolina laaten zien. Zy komen
met groote fchoolen uit het Noorden, en trekken vroeg in 't Voorjaar weder weg.

Dewyl zy met onze gemeene Leeurikken zo veel gelykheid hebben, zo geloof ik >

dat zy ook , even als dezelven , in de hoogte ftygen en zingen : doch alzo zy al-

leenlyk 's Winters herwaards komen , heb ik daar van geen zekerheid. Zy onthou-

den zig op de Duinen aan het Zeeftrand in Karolina, en leeven van de Haver, die

hier en daar in 't Zand verftrooid legt.

Het Zee -Haver Gras (*).

Ik heb deeze Plant, hier afgebeeld, nergens anders dan op de Duinen en zo digt

aan de Zee zien groeijen, dat zy met een hoogen Vloed beipóeld werdt van het

Water. Gemeenlyk wordt zy vier of vyf Voeten hoog.

PLAAT LXV.

Het groene langfiaartige Kolibrietje (65).

De Afbeelding fielt dit Vogeltje in de Natuurlyke grootte vo"ór. Het heeft, ten

aanzien van zyn Lighaam , eene zeer lange en breëde Staart , aan welke de Veders

taamelyk hard en flyf zyn , zo dat zy niet ligt in wanorde raaken. De Bek is dun^

regt , wat lang en zwart van Kleur. Op den Kop heeft het een blaauw Kapje , doch

is, voor 't overige, grootendeels groen. De Slagpennen zyn vuil purperkleur, rot

op drie groene naa , welke digtfl aan 't Lyf ftaan. Het Onderlyf is , benevens dé

Dekveders onder de Staart, wit: de Schenkels donker. De Staartveders hebben een

Zo heerlyken Glans > als men zig immer kan verbeelden: want veeltyds zyn zy hoog

blaauw, en, wat verdraaid wordende, fpeelen zy in 't groene; neemende kort daar op

eene glanzige Goudkleur aan. Ook hebben alle Vedertjes aan 't Lighaam iets Goud-

glanzigs, doch met zulk een fchoone fpeeling niet als die van de Staart. De Pooten,

Voeten en Klaauwen, zyn zwart. De Heer Kapitein Chandler, te Stepney,

heeft dit Vogeltje van Jamaika mede gebragt , en my verlof gegeven om 't zelve

af te tekenen.

iVit gevlakte bruine Kapel met roode Stippen (*).

De bovenfte Oppervlakte der Wieken van deeze Kapel of Vlinder is zwart. Op
ieder van de bovenfte Wieken heeft zy twee witte Vlakken, doch op ieder van de

onderften maar ééne, en buiten iets witagtigs , dat zig aan den getanden Rand ver-

toont , is in dezelve ook nog een roode Stip. De onderfte Vlakte des Lighaams is

wit, en de agterfle Wieken hebben een groote ronde witagtige Vlak, die van voo-

reri

(*") Gramen Myloicophoron oxyphyllon Carolinia- chilus forficatus. Linn. Syjl. Nat. XII. Gen. 66.

num &c. Pluk. Alm. 137. SP- 5- Nat. Hifi. I. D. IV. Sr. bl. 438..
. . .

(65) Avis Mellivora viridJs macroura. Edw. Jv. I. (*) Papilio Nymphahs Ahs fubcaudatis nigns, pn-

T 30 Mellifuga Tamaicenfis Cauda bifurca. Bkiss. moribus maculis duabus ,
pofticis Difco rubro margi-

Aii. III. p. 728 & 732. T. 37. f. 6. Mellivora Avis nato albis. Muf. L. ülr. 308. Papilio Nymphalis Tz-

maxima. Sloak. Jam. Il p. 309. T. 264. f. 4. Tro- pha. Linn. Syjl. Nat. XII. Gen. 231. Sp. 104.
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ren rood gerand is: haar agterfte Rand is vuil , met purperkleurige Vlakken; aan
deeze volgt een breede zwarte Streep, waarop zig eene ry vertoont van rood Schar-
laken kleurige Stippen. Op de voorfte Wiek zyn drie witte Vlakken, en langs de
gene, diedigtft aan 't Lyf ftaat, loopt eene geboogene roode Streep. De ruimte
tufTchen de witte Vlakken is zwart: het end der Wiek is donker purperkleur, en digt
daar aan (laan , op een zwarten Grond , Scharlakenroode Stippen.
De Heer W. Goupey, die deeze Kapel aan my leende, gaf my berigt, dat de-

Zelve utt Ooftindie was, doch, van welke plaats zy gekomen ware, kon hy my niet
zeggen. [Men krygt dergelyken uit Suriname.]

PLAAT LX VI.

De groote Amerikadnfcht Leeurik (66).

beeze Vogel weegt zes en een half Loot. Zyn Bek is regt, fpits, en aan 't end
watƒlat. Tuflchen het Oog en de Neusgaten is eengeèle Vlak. Boven aan den Kop
heeft hy een bruin Kapje, daar ,'va'n den Bek af, een vuil witte Streep midden door
heen gaat. Van het Oog loopt 'nederwaards een zwarte Streep, hebbende bykans de
langte van een Duim. Op zyde is de Kop helder graauw. De Wieken hebben, zo
wel als het bovenfte des Lighaams , eene Patryskleur. Op de Borïl: ftaat een grootó
zwarte Vlak, die de gedaante van een Hoëfyzer hééft, zynde het overige van de
Keel en het gantfche onderde deel des Lighaams, geel Als deeze Vogel op de top-
pen van Kreupelbosch en kleine Boompjes zit , dan beweegt hy zyne Staart, gely-
kerwys onze -HlmmeiV altoos op en neer , én in 't Voorjaar zingt hy regt lieïlyk, of-
ichoon hy zyn Toon niet veel verandert. Zy zoeken hun Voedzel, dat in GrasZaad
beflaat, op den Grond. Hun Vleefch is aangenaam van Smaak. De plaats, daar zy
zig onthouden, is in Karolina, Virginie, en in de meefte Noordelyke Geweften van
't Vatte Land van Amerika.

Kleine geéle J^eld-Ajïdn óf J^ogelmelk (*).

Deeze Plant wordt gemeenlyk niet boven de vier Duimen hoog en ïchiet veeïe
Grasagtige Bladeren uit 5 tuflchen welken een dunne Steel uitgroeit, die vyfbladerigè
Gefternde Bloemen draagt. De Bloem heeft vyf Meeldraadjes , doordien 'er een is

tegenover ieder Blaadje. Op de Bloem volgt een klein langwerpig Zaadhuisje , in 't

welke veel kleine zwarte Zaadjes vervat zyn. Overvloedig groeit deeze Plant op de
meefte open Velden van Karolina en Virginie, alwaar zig deeze Leeurikken over-

vloedig onthouden , en aazen op derzelver Zaad.

PLAAT LXVII.

Het lang geftaarte Koïibnetje met een zwarten Kop (67).

De Natuurlyke grootte van dit Vogeltje is hier aangéweezen. Zyn Staart is lan-

ger dan die van het gene op de LXV. Plaat is afgebeeld. De twee lange Veders vari

dé
{66) Alauda magna. Catesb. Car I. T. 33. Meru- gïabris. Catesb. Car. I. T. 33.

la Americana torquata. Briss. Av. II. p. 242. Alauda (67) Avis Mellivora macroura Capite nigro. Edw.
magna. Lïnn. Syjï. Nat. XII. Gen. 105. Sp. 11. Nat. Av. I. T. 34. Alb. Av. III. p. 45. T. 49. f. 1. Xro-

Hifi. I. D. V. Sruït. bl 469. chilus Polytmus. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 66, Sp.4,
(*) Ornithogalum luteura parvum , foliis Graminds Nat. Hifi. I. D. IV. Stuk, bh 437.

//. Deel. O
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de Staart zyn zo yl en flap , dat zy door de allerminfte beweeging van de Lugt gè-

inakkelyk bewoogen en in wanorde gebragt worden. Voorts is aan de Staart

merkwaardig, dat deeze twee tedere Veertjes meeft naar buiten, aan ieder zyde één,

geplaatft zyn, en tevens daar in het zonderlingfte, dat een iegelyk van dezelven, zo

wel boven als onder, door een klein ftyf Vedertje vaft-gehouden wordt. Zo veel ik

tot nog toe waargenomen heb, hebben alle Vogelen, wier Staartveders van ongelyke

langtezyn, de twee middeiften of buitenften de langden, gelyk in de Zwaluwen en

Aakfters. De Bek is hier aan den Wortel dikker dan in de meefte Vogelen van dit

{lag: ook heeft dezelve een taamelyke langte en een fpits End, het welk een weinig

nederwaards geboogen en zwart is. Boven op den Kop, en agterwaards , tot in de

Nek , heerfcht een zwarte Kleur, die eenigermaate naar 't blaauwe trekt, met weer-

fchyn. De Keel, de Borft en 't Lyf, zyn gedekt met groene Vedertjes, die in 't

blaauwe fpeelen en wat digt geflooten zyn, leggende regelmaatig, gelyk de Schubben

van Visch, op elkander, en een zo gladde Oppervlakte hebbende, dat zy het Licht,

even als gepolyft Goud, terug kaatzen. De Veders op de Rug zyn lugtiger, geel*

agtiger groen , en niet zo fchoon glanzig als aan de Borft. De Wieken zyn bruin-

agtig Purperkleur, en fpeelen, naar dat het Licht op dezelven valt, met fchoone

blaauwagtig purperkleurige Straalen. De Rand der Wiek is, van den Schouder af,

een goed end wegs , wit: de Staart zwart of donker, en haare Vedertjes verlangen

allengs van de middeiften tot de buitenften b
uitgezonderd één , dat wel vyfmaal zo

lang als de overigen is. De Pooten, Voeten en Klaauwen, zyn zwart.

De Heer PjeteR Colinson heeft de goedheid gehad , van my dit Vogeltje te

vertoonen. Een ander, dat met hetzelve te gelyk aangekomen was, heb ik gezien

in het Kabinet der Koninglyke Sociëteit, zynde van het tegenwoordige alleenlyk in

grootte wat verfchillende. Zy waren van Jamaika herwaards overgebragt. In de

Staart van dit flag van Vogeltjes heb ik nooit meer dan tien Vedertjes kunnen vinden.

De donkere geel geflreepte Pagie uit Noord-Amerika (*).

Deeze Kapel heeft my de Heer Doktor R. M. Massey gegeven , met het berigt,

dat hy dezelve uit Maryland gekreegen hadt. De grondkleur van haar Lighaam en

de Wieken is donker zwartagtig bruin, doch beiden zyn op zulk een manier geel

of veeleer Zwavelkleurig geftreept en gevlakt, dat hetzelve beter uit de Afbeelding

gezien dan befchreeven kan worden. Alle Streepen en Vlakken van de geheele Ka-

pel zyn geelagtig, uitgenomen twee halfmaanswyze Vlakjes , die hoogrood zyn

,

ftaande digt aan het agter-end van het Lyf.

PLAAT LXVIJI.

De zwarte Mofcb met roode Oogen (68).

Deeze Vogel is byna zo groot of veeleer grooter dan een Leeurik. Zyn Bek is zwart

en dik : deOogkring rood : de Kop , Hals , Borft, Rug en Staart , zyn zwart
, gelyker-

wys de Wieken, wier Slagpennen eenen witten Rand hebben. Het onderfte deel des

Lighaams en der Borft is wit, doch op de zyden vertoont het zig, langs de Wieken

agterwaards, donkerrood. De Pooten en Voeten zyn bruinachtig. Het Wyfje is

bruin, en trekt aan de Borft wat naar 't roode. 't Zyn eenzaame Vogelen, waar van

men

(*) PapiüoEques, Alis obtüfe Caudatis concoloribus (6g) Paffer niger Oculis rubris. Catesb. Car. I.

fuscis, Fasciisflwefcentibus, angulo Ani fulvo. Raj. T. 34. Fringilla Carolmenfis. Briss. Av. III. p. itfp.

in/. III. N. 2. Papilio Ajax. Linn. Syjl. Nat. XII. Fringilla Erythrophthalma. Linn. Syft.Nat.XU. Gen.

Gen. 231. Sp. 32. Nat. Hifi. I. D. XI. St. bUoj. 112. Sp. 6. Nat. Hift. I. D. V. Stuk, bl. 537»
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men zelden meer dan een Paar by elkander ziet. Zy onthouden zig het gêheele Jaar
door in de digtfte Bofïchen van Karolina, alwaar zy ook broeden.

De bruine Mofch (*).

Deeze Vogel is geheel bruin ofzwart, doch donkerft op de Rug en bleekfl aan de
Bord en Buik. *s Winters vliegt hy met de rood gewiekte Spreeuw en purperkleurige

Kaauw , die op Plaat XXIV en XXVI , in 't Eerfte Deel , voorgemeld zyn. Anders ont-

houdt hy zig meeft omtrent de Schaapskooijen , alwaar hy zyn Voedzel zoekt ; wes-
halve hy ook den Engelfchen naam van the Cowpen Bird bekomen heeft. Ik houdze
voor Trekvogelen , dewyl ik in de Zomer geen derzelven waargenomen heb. Men
vindtze in Virginie en Karolina.

De zwarte Popélier met Baljemknoppen
(f).

Deeze Boomën groeijen maar alleen aan de Rivieren boven de bewoonde deelen

van Karolina. Zy zyn groot en zeer hoog. In April , op welken tyd des Jaars ik

ze maar alleen gezien heb, hadden zy reeds hun Zaad laaten vallen, en uit het wei-

nige overgebleevene kon ik afneemen , dat het Pluimswys groeit , en bedekt is met
eene Wollige zelfftandigheid. Aan de groote gezwollene Knoppen van deezenBoom
hangt een zeer welriekende Balfèm. De Bladen zyn aan den Rand getand en zeer

breed, komende ook in gedaante met die van den door Parkinson befchreevenen

zwarten Popelierboom zeer wel overeen.

PLAAT LXIX.

Mét Kolibrieïje mét em witten Buik (69)*

Dit Vogeltje-, én 't gene daar onder flaatj, zyn, als gewoonlyk, op de Plaat in

hunne Natuurlyke grootte voorgefleld. De Bek is zeer lang , regt en dun ; maar de

Punten van het bovenlte en onderfre gedeelte zyn wat naar elkander toe geboogen

en zwart van Kleur. De geheele Kop is, benevens den Hals, zo wel van boven als

van onderen fchoon blaauw. De Rug, de Stuit en de kleine Dekvedertjes derWie-
ken, zyn fchoon groen. Aan 't end van den Hals is boven een witte halve Maans-

wyze Vlak, wier Punten opwaards gekeerd zyn. De Buik is wit; de Wieken Zyn
Koperkleurig en trekken naar het purpere. De middelfle Vedertjes van de Staart zyn
groen; de zydelingie wit, en een weinig langer dan de middelrTen; doch de Poo-

ien en Voeten donker zwartagtig. Onder de Kleuren van dit Vogeltje fchynen, ge-

lykerwys in de meeden van dit Geflagt , fyne Gouddraadjes gemengd te zyn; wes-

halve ook hetzelve, als 'er de Zon op fchynt, een heerlyken luifier heeft.

Het groen en blaauwe Kolibrietje (*).

Alzo dit Vogeltje met het andere overgebragt is , en daar mede in Geitake en

Grootte, als ook ten aanzien van Bek en Pooten veel overeenkomil: heeft, zo ver-

moed ik, dat het eene 't Mannetje, het andere 't Wyfje zy van deeze Soort : doch

ik wil dien aangaande niets vaftftellen , laatende zulks den Kenneren of anderen tot

ver-

(*) Pafler fuscus. Catesb. Car.l. T. 34. f. 2. (69) Avis Mellivora Ventre albo Edw. ^o.I.T.35.

odoratisfimum fundentibus. Catesb. Car. I. T. 34. p. 713. Trochilus Mellivorus. Linn. Syft. Nat. XII.

Populus foliis fubcordatis denticulatis. Hort. CHff. 460. Gen. 66. Sp. 20. Nat. Hifi. LD. IV. Stuk, bl. 445.

Royen Lugd.- Bat. 82. Populus Balfamifera. Linn. (*) Avis Mellivora viridis & cserulea. Edw. Av. X.

&uc
g

Bant. Ed. II. p. 14Ö+. T. 35. f. 2.
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verder onderzoek aan bevolen. De Bek is met dien van het zo even gemelde volko-
men gelyk: de Kop is, zowel als de Hals, geheelgroen; de Borft en het bovenfte
deel van de Rug zyn blaauw: de Schenkels en het Onderlyf vuil bruin: de kleine
Dekvedertjes der Wieken , het onderfte van de Rug en de Stuit groen: doch de
Stuit is ook Auroorkleurig, en heeft tevens, zo wel als de Keel en Borft, eenen
Goudglans. De Slagpennen en de eerfte ry der Dekvedertjes zyn vuil Koperkleur en
trekken wat naar Violet of Purper: de Staart everi zo: maar de Pooten en Voeten
zyn zwart.

Deeze Vogeltjes zyn met elkander van Suriname gekomen, en bevinden zig bei-

den in 't Kabinet van den Hertog van Richmond.

Het bruin gevlakte Cbineefcbe ZJ^ilje.

De Afbeelding vertoont deeze Kapel in haar volkomene grootte. Haare bovenfte
Wieken zyn donker bruin met witte Streepen en Vlakken. De buitenfte Rand is ,

zo wel aan dé bovenfte als onderfte Wieken, wit. De laatften zyn wit, doch heb-
ben aan den Rand een bruinen Zoom, welke inwaards gehakkeld is. Het Lyf is

wit en zwart gevlakt ; de Kop en de drie laatfte Leedjes, aan *t agter-end j zyn Oran-
jekleur. .

PLAAT LXX.

Het kleine graauwe Mofchje (70).

Dit Vogeltje is geheel graauw en kleiner dan onze gewoone Moflchen ; met wel-
ken het doch veel gemeens heeft. Men vindt 'er weinigen van , ook ziet men ze
gemeenlyk op zig zelf alleen in 't Kreupelbofch huppelen. Zy Ieeven van Infèk-

ten en laaten zig gemeenlyk rondom de Huizen in Virginie en Karolina ziéri , alwaar

zy zig 't geheele Jaar door onthouden en ook broeden*

De Karolinifche Winde met Purperkleurige Bloemen (*);

De Bloem Van dit Gewas is roodagtig Purperkleur, en komt, zo wel in figuur als

in grootte , mët die der gemeene Winde overeen. Zy bloeit in Juny en haare Bla-

den hebben de gedaante van de punt van een Pyl. De Heer Overfte Moöre, een
Man vangroot aanzien in Karolina, heeft my verzekerd, dat hy gezien hadt , hoe
een Indiaan , zig met het Sap van deeze Plant beftreeken hebbende , onmiddelyk daar

op eenen Ratelflarig met de bloote Handen aangreep, zonder in 't minfte daar door
befchadigd te worden; offchoon dezelve, onder alle Slangen, voor de Vergiftigfte

wordt gehouden. Ook heb ik van anderen hooren zeggen, dat dé Indiaanen zig vari

zekere Plant tot een Behoedmiddel tegen 't Vergift van deeze Slang bedienen; doch
zy hadden dit niet zo naauwkeurig waargenomen , dat zy my de Plant konden aan-

wyzen, die het was geweeft.

(70) Paflerculus. Catesb. Car. I. T. 35. ]io, Flore amplisfimo purpurêo , Radice crafla. Catesb.

(*) Convolvulus Carolinienfis angufto fagittato Fo- Car. I. T. 35.

PLAAT
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PLAAT LXXL

Het groene Kolibrietje mei een zwarten Buik (71).

Deeze Vogeltjes zyn Wederom in de Natuurlyke grootte voorgefteld : zynde van

de grootje Soort van Kolibrieten. De Bek van beiden is lang , dun , en wat neder-

waards geboogen, niet zeer fpits, zwart van Kleur. Den Kop, Hals, Rug, en de

kleine Dekvedertjes der Wieken , heeft het bovenfte Vogeltje blaauwagtig groen.

De Vedertjes op de Schouderen, of de Vedertjes tuflchen de Rug en Wieken, heb-

ben iets roods onder het groene. De Borft, en zo wel de hovende als de onderfte

Dekveders van de Staart zyn blaauw. De Buik is in 't midden zwart , doch in de

plaatzing, welke het Vogeltje hier heeft, is dit Deel door de Wieken bedekt. Ag-
ter dit zwarte gedeelte vanden Buik is boven de Stuit een witte dwars -Vlak. De
Slagpennen, en de naafr boven dezelven flaande ry der Dekvederen , zyn aan de

beide Vogeltjes vuil Violet o£ Purperkleur, gelyk men ze aan de meeften van dit

Geflagt gewoonlyk aantreft. De Staarten van de beide Vogeltjes zyn van boven

Zwart en van onderen blaauw : ook hebben zy beiden zwarte Pooten en Voeten.

Het andere Vogeltje , dat ik voor het Wyfje van het eerfl befchreevene houde*

is daar van ten aanzien der groene Kleur van den Kop, den Hals en de Dekvederen

der Wieken , die meer geelagtig groen zyn , verfchillende. Het bovenfte deel van

den Kop en Hals zyn, zo wel als de Rug, met rood gemengeld. De witte Streep

aan het Onderlyf of Stuitje ontbreekt; doch voor "'t overige komt het met de voor-

gaande befchryving overeen.

Het eerfte heelt my de Ridder
J.

Theobald, het andere de Ridder Taylor.

White geleend. Van waar zy gekomen zyn heb ik niet kunnen opfpooren : doch

het is bekend, dat deeze Vogeltjes zig flegts in Amerika, en inzonderheid tuflchen de

Keerkringen, oirfpronglyk onthouden , wordende zeldzaam daar buiten , en 's Win-
ters in 't geheel niet, aangetroffen. Omftreeks de Linie houden zy zig, gelyk my
verhaald is, het geheele Jaar door op.

Eene Ooftindifche Cicade,

Deeze Vlieg of Cicade is geel en zwart gevlakt. Haarë Oogen Zyn roodagtig,

de Wieken doorfchynende , en de grootflen by haare Geleding wat dik en bruiner.

Ook zyn deeze deelen , tuflchen de Aders der Wieken , met dikke dwarsfireepeil

doortoogen. Aan het end der grootfte Wieken flaan twee zwarte Vlakken: zynde

de kleïnfien geheel doorfchynende en ongevlakt. Zy komt van Amboina en is my
door den Heer Dandridge geleend, 't Zou overtollig zyn, de grootte der hier

afgebeelde Infekten aan te wyzen , dewyl zy alle ten naauwkeurigfle in de Na-

tuurlyke grootte voorgemeld zyn.

PLAAT LXXII.

De Sneeuwvogel van Noord- Amerika (72).

De Bek van deezen Vogel, zo wel als de Borft en Buik , is wit ; het geheele ove-

rige Lighaam zwart , uitgenomen eenige Deelen , die wat Loodkleurig zyn. In

Vir-

(71) Avis Melüvora viridïs Ventre nigro, mas & Hfi. I. D. IV. Stuk. bl. 441.

feemella. Edw. Av. I. T. 3Ö. Potytmus Mexicanus. (72) Pasfer Nivalis. Catesb. Car. I. T. 36. Friii-

Bkiss. Av. IIÏ. p. 676. T. 35. f. 2. Avis Auricoma gilla Hyemalis. Linn. Syfi. Nat. X. Sp. 30. Emberiza

Mexicana. Seb. Muf. I. T.yjj. f. 4. Trochilus holo- Hyemalis. Syfi. Nat. XII. Gen. no, Sp. 2. Nat. Hifi.

rericeus. Linn. Syfi. Nat. XÜ. Gen. 66. Sp. n. Nat. I. D. V. St. bladz. 562.

II. Deel. P
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Virginïe^en Karolina laaten zy zig niet dan 's Winters zien, doch meeft in de Sneeuw.
By den Zomer komt 'er geen te voorfchyn. Of zy naar 't Noorden trekken en aldaar

broeden , gelyk zeer waarfchynlyk is; of waar zy anders heen ftryken^ wanneer zy
in 't Voorjaar uit het Land gaan> is my onbekend.

J^irginifche Vogehnejl-J^ortel (*).

Deeze Plant groeit agt of tien Duimen hoog, en is Vleefchkleurig. Haare Stee-

Jen zyn met kleine , fmalie en zeer fpitze Blaadjes bezet. De Bloemen zyn eenbla-

derig, doch van den Steel tot boven, daar zy verfcheide ïnfhydingen hebben, diep

geftrêept. Binnen de Bloem is een holftreepig Doosje, van grootte als een Hazel-
noot, het welk een zeer klein Stofagtig Zaad bevat. Rondom dit Doosje ftaan

veele geele Draadjes.

PLAAT LXXÏII.

Het kleine Gekuifde Koïibrictje (73).

Dit Vogeltje is hier, zo wel als zyn Neft , in Natuurlyke grootte voorgefteld*

Zyn Bek is dun, fpits, niet zo lang als aan de meefte anderen van dit flag, zwart
van Kleur en wat nederwaards geboogen. Het bovenfte deel van den Kop is , van
den Bek af tot geheel agterwaards, daar hetzelve in een Kuif uitloopt, eerft groen
en vervolgens donker blaauw. Deeze beide Kleuren hebben eenen zo fterken Glans,

dat de Glans van gepolyfte Metaalen niet daar by komt. Inzonderheid fchittert het

groene deel, naar dat het Licht daar op valt, het fterkfte: doordien het uit den groe-

nen in 't Goudkleurige zo fchoon (peelt, dat zulks metgeene Kleur is na te volgen,

en niemand, die het Vogeltje zelf nooit heeft gezien, zig daarvan een denkbeeld

kan maaken. De Veders zyn aan 't bovenfte deel des Lighaams en der Wieken
donkergroen, en hebben tevens eenen daar onder gemengden Goudglans. Digt on*
der den Bek is eene wat vuile witte Vlak. De Borft en het Lyf zyn donker vuil

graauwfpikkelig» De Slagpennen zyn purperkleur : de Staart is blaauwagtig zwart en
eenigermaate glanzig aan de bovenfte Oppervlakte, doch, het welk wat ongewoons
is, meer van onderen. De Pooten zyn, zo wel als de Voeten, zeer dun en zwart

van Kleur. Het Neft beftaat uit eene zeer fyne zagte Wol , of Zyde; want ik

weet niet te zeggen wat het zy. De Stofderzelve is tweederley, ten deele rood,

ten deele geelagtig wit. Het hing tuftchen twee Takjes , gelyk de Afbeelding

aantoont, en aan dezeiven waren die fyne Blaadjes en Vrugten te Zien, welke, wat
de befchryving aangaat, met die Soort van Anona Overeenkomen, daar in Sloanes
Natuurlyke Hi/ïorie van Jamaika de naam van Sweet-Sop Tree aan gegeven wordt.

Zie lï. D. BI. 168, Tab. 227. De Vrugt , ryp zynde, is zo groot als het Ey vari

een Kalkoen.

Ik heb dit Vogeltje benevens zyn Neft by den Heer
J.
Warner gezien , die

hetzelve van een Scheeps - Kapitein bekomen hadt , door wien het uit de Weft-
indien was mede gebragt.

Blaauwvlakkige Cbineefche Paauw-Oog Kapel (*).

Deeze Kapellen, die ik voor Mannetje en Wyfje houde van eene zelfde Soort,

zyn uit China afkomftig. Het Lyf is aan beiden bruin : de Wieken van de eerfte

2yn
(*) Orobanche Virginiana , Flore pentapetalo eer- T. 37. Mellifuga criftata. Brio. Av. III. p. 4^7.

nuo. Pluk. Alm. 273. T. 209. f. 2. Orobanche T. 37. f. 2. Trochilus Criftauis. Linn. Syji. Nat.

monanthos Virginiana Flore majore pentapetalo. Mo- XII. Gen. 66. Sp. 18. A7̂ . Bijt. IV. Stuk. bl. 4415»

kis. Hifi. III. p. 502. Monotropa Flore nutante. (*) Papilio Nymphaiis , Alis denticulatis
, primori-

GaoN. Virg. 41. Monotropa uniflora. Linm. Spec. bus albido imculatis fubbiocellatis , poflicïs bafi Cya-

Plant. Ed. II. p. 555. neis Ocellis duobus. Oënone. Linn. Syft. Nat. X.

(73) Avis Mellivora minor cridata. Edw. 'Av. I. Sp. 92. Nat. Hifi. XI. Scuk, bl 285.
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zyn aan den Omtrek zwart gerand. Op ieder der bovenden is een groote, önregel-
maatige, Oranje geele Vlak, benevens eenige kleinen aan den uiterden hoek. Op
ieder Onderwiek is insgelyks een taamelyk groote Oranjekleurige

b en digt aan 't Lyf
een groote blaauwe VJak, daande in een zwarte Kring, dien de boven (Ie Wieken
ten deele fchynen te bedekken. Behalven deeze bevinden zig ook twee halfmaans-
wyze en eenige Oranje -geele Vlakken in den zwarten Rand van deeze Wieken,
Die van de andere Kapel zyn vuil bruin of zwart gezoomd. Op 5

t midden hebben ]
zo wel de bovende als de onderde , eene bleek geele Kleur, en op de onderden zyn
digt aan \ Lyf blaauwe Vlakken, met eenen zwarten Rand. Op ieder Wiek, zo
wel de bovenden als de onderden, zyn twee Oogfpiegels, in 't midden blaauw, met
eenen zwarten Omtrek. De drie kleine dwars -Streepen , welke aan den buitenden
Rand der bovende Wieken daan, zyn regt zwart; doch de onderde Wieken zyn
mee twee gedingerde bruine Streepen omzoomd.

PLAAT LXXIV.

Het Bahamafche Mofcbje (74).

Dit is byna zo groot als een Kanarie -Vogel. De Kop, de Hals en Bord, zyn
zwart, doch alle andere deelen vuil groen, 't Is het allergemeende kleine Vogeltje,
dat ik in de Bodenen der Bahama- Eilanden waargenomen heb. Het zet zig gaarrï
boven op een Boschje, waar het zingt, en, gelykenvys onze Vinken

, geduurie;
den zelfden toon herhaalt.

De Boom Bignonia genaamd (*).

DeeZe Heeder wordt gemeenlyk by de tien Voeten hoog. Zy fchiet uit de groots
de Takken lange dunne Steelen, aan ieder van welken vyfBladen zitten , die Steelen.
hebben van een Duim lang. De Bloem is eenbladerig> Roozekleurig en wat Klok-
agtig, hoewel zy aan den Rand vyf of zes diepe Infhydingen heeft. Op dezelve
volgen Scheeden of Peulen van een Duim lang, die troswyze by elkander hangen,
bevattende kleine bruine Zaadkorreltjes. [Verfcheide Amerikaanfche Boomgewaffèn
zyn 'er van deezen Naam, dien Tournefort aan dit Gedagt van Planten gege*
Ven heeft , om zyne agting voor den Abt Bignon aan de wereld bloot te leggen.]

P LAAT LXXV,

Het toodborftige Kolibrietje (75).

Deeze Vogeltjes, die, naar 't gene men my verzekerd heeft, Mannetje en Wyfjé
zyn, heb ik, met haar Ned en Eijeren , hier wederom in de Natuurlyke grootte
voorgedeld. Het eerde heeft reeds de Heer Catesby, in zyne Hidorie van Ka-
rol in a , zeer wel befchreeven : doch dewyl ik het Wyfje met het Ned en de Eijeren
had, zou ik, het Mannetje niet mede op myne Plaat brengende, niet voldaan hebben.

De
(74) PafTerculus bïcolor Bahamenfis. Catesb. Car. I. taphylla. Linn. Sp. Plant. II. p. 870.

T. 37. Chloris Bahamenfis. Buiss.^u. III. p. 202. (75) Avis mellivora minor Gutture rubro. Edw
Fringüla bicolor. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 112. Av. I. T. 38. Mellifuga Carolinenfis Gutture rubro*
Sp. S9- Fringüla Zena. Syfi. Nat. X. Gen. 08. Sp. 31. Briss. Av. III. p. 716. T. 36. F. 6, 5. Ouriffia fivê
Nat. Hifi. V. St. bi. 563. Tomineo. Cius. Exot. 96. Trochilus Colubris Linn

(*) Bignonia Arbor petuaphylla* Flore rofeo rnajore

,

Syft. Nat. XII. Gm. 66. Sp. 12. Nat* Hifi,l,i), iy*
Siliquis planis. Catesb. Car.l. T. 37. Bignonia pen- Stuk, bi. 440, 444.

.*

P 2
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De Bek is in beiden lang , dun , regt en zwart van Kleur. Het bovenfte van den

Kop, van den Hals, de Rug en de kleine Dekvedertjes der Wieken zyn in beiden

donker groen en als Zyde glinfterende , doch fchynen ook tevens met zeer fyne

Gouddraadjes doormengd te zyn. De groote Veders der Wieken zyn in beiden

,

gelykerwys in alle , ten minfte in de meefte Kolibrietjes , vuil purperkleurig. In 't

Mannetje is de Staart purperkleur, uitgenomen de middelde Vedertjes, die groen

zyn. Het Lighaam is in 't midden, gelyk ook de Dekvederen onder de Staart, wit;

doch aan de zyden onder de Wieken groen, gelyk de Rug. Het Mannetje worde

van het Wyfje voornaamelyk door de ongemeen fchoone en glanzige Scharlaken-

kleur, die het aan de Keel heeft, onderfcheiden, Deeze Kleur ftrekt zig uit tot

aan de Bord, en {peelt, naar dat 'er het Licht op valt, nu met een donkere Sandel-

kleur, dan met eenen Goudglans. De Vedertjes van dit roode deel zyn vah1 , en

leggen ordentlyk op elkander , als Vischfchubben. Het Wyfje onderfcheidt zig

van het Mannetje daar door, dat het aan de onderkant, van den Bek tot aan de Staart,

geheel wit is, en dat de purperkleurige Vederen van de Staart witte Punten hebben,

doch de middelde zyn groen, gelyk in 't Mannetje. De Pooten en Voeten zyn in

beiden zeer dun en zwart van Kleur. Het Neft, dat boven op een Tak vaft zat,

beftondt uit eene Wollige Stoffe en uit Mos. Van binnen, naamelyk, was het fa-

mengefteld uit een zagte Stofte, die eene helder geelagtig bruine Kleur hadt; van

buiten uit Mos, dat zo vaft en digt door elkander was gewerkt, dat men het Neftje,

ook door onvoorzigtig betaften , niet ligt in onorde brengen kon. De Eijertjes zyn

klein en wit , en fchynen niet , gelyk de meefte Eijeren , aan 't eene End fpitlèr dan

aan het andere te zyn,

De Heer P. Collinson, Lid van de Koninglyke Sociëteit der Weetenfchappen

,

heeft de goedheid gehad , van my dit byzondere Paar Vogeltjes , benevens derzelver

Neft, te toonen. By Zomer vindt men ze in Karolina, en tot onder de Noordelyke

Breedte van Nieuw Engeland ; doch 's Winters gaan zy naar 't Zuiden , of men
raaktze 'er geheel en al kwyt. Zo men my berigt heeft komt geen Vogeltje van

dit Geflagt , het tegenwoordige alleen uitgezonderd , immermeer in de Engelfche

Volkplantingen in Noord- Amerika.

De zwarte geftrekte Kapel met roode Vlakken (*).

Deeze Kapel is zwart of donkerbruin , en heeft op ieder bovenfte Wiek een zeer

groote Scharlakenkleurige dwars- VJak, gelyk ook ettelyke Streepen van dergelyke

Kleur digt aan 't Ly f. Dé onderfte Wieken hebben insgelyks, aan het Lyf, vier

kleine ronde roode Vlakken. Ik heb deeze Kapel van den Heer W. Goupey ge*

kreegen , doch weet de plaats van haare afkomft niet. ['t Is thans een zeer gemeene

Kapel onder de Surinaamfchen.]

PLAAT LXXVI.

De gekuifde Roodvogel ofKardinaal (76).

In grootte komt deeze Vogel de gemeene Leeurik gelyk, zo hy dezelve niet

te boven gaat. Zyn Bek is rood , zeer dik en fterk en aan het onderfte deel met

eene zwarte Streep omringd. Op zyn Kop ftaat een groote Kuif, welke hy, naar

zyn believen , kan overend zetten en vallen iaaten. Buiten en behalve de zwarte Streep

om
(*) Papilio Heliconius , Melpomene. Linn. Syjï. Coccothrauftes Virginiana , CarJinalis di£ta. Baiss.

Nat. XII. Gen. 231. Sp. 71. Nat. Hifi. I. D.XI. Sr. Av. III. p. 252. Püctacus criflacus ruber. Seb. Kab.l.

bladz. 235. p. 96. T. 60. f. 4. Loxia Cardinalis. Linn. Syfi. Nat.

(y6) Coccothrauftes rubra. Catesb. Car. J. T. 38. XII. Gen. lop. Sp. 5. Nat. Hifi. I. D. V. St. bl.504.
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om deri Bek , is de geheele Vogel Scharlakenrood , hoewel de Rug en Staart niet 20
helder maar meer donker rood zyn. Het Wyfje is bruin , doch heeft op de Wie-
ken, aan den Bek en andere Lighaamsdeelen, iets roods. Zy zingen in Kooijen
dikwils even zo wel als de Mannetjes.

Deeze Vogels zyn in alle deelen van Amerika , van Nieuw Engeland af tot aan
het Voorgebergte van Florida, en waarfchynlyk ook nóg verder Zuidwaards , zeer
gemeen. Men ziet

5
er Zelden meer dan drie of vier by elkander. Zy hebben in de

Bek vee! fterkte , doordien zy met denzeïven de harde Graanen der Spaanfche Tarw
gemakkelyk kneuzen. Het is een duurzaame en tamme Vogel. Men brengtze dik-
wils uit Virginie en andere deelen van Noord -Amerika, wegens hunne fchoonheid
en 'lieflyk Gezang, tot ons over: want zy hebben eenige flagen gelyk de Nagtegaa-
len , waar van het dan ook wel kan komen , dat menze in Engeland Virginifche Nag-
tegaalen noemt, hoewel men hun alhier den naam van Roodvogel geeft. By Klein
heet hy de Roode Steenbyter of Indiaanfche Kuif- Vink.

De JVïtte Virginifche Walnooten - Boom (*).

Dit is gemeenlyk een hooge Boom, die dikwils Zeer groot wordt, en eenenStani
krygt van twee of drie Voeten over 't kruis. De Bladen zyn aan de kanten gehak-
keld; ook fmaller en puntiger dan de Bladen van den Europiichen Nooteboom; doch
groeijen gelyk dezelven verfcheidene paarswyze aan ééne Steel. De Nooten hebben,
gelyk de Walnooten , eene 'uit- en inwendige Schaal. In Oktober, als Zy ryp wor-
den , ïpringt de uitwendige Schaal of Bolfler open, en verdeelt zig-in vieren, zo dat

men de Noot ziet, welke een zo dikke Schaal of Dop heeft , dat zy niet gemakke-
lyk, dan met eèn Hamer, aan (lukken te breeken is. De Kern of Noot is zoet eti

goed van Smaak, De Indiaanen maaken uit dezelve een heilzaame en aangenaame
Olie, waar van zy tegen den Winter eenen Voorraad vergaderen. Deeze^Vrugten
komen de Zwy'nen en andere Wilde Dieren zeer wel te pas. Het Hout heeft

Zwaare Aders, doch wordt niettemin tot veel by den Akkerbouw noodige dingen ge-
bruikt. Van de Stengen ofjonge Boomen maakt men de befte Hoepels tot Tabak-
Ryft- en Teer -Vaten: ook wordt in geheel Amerika geen Hout zo goed geagt orrt

Vuur té ftaoken. Voor 't overige heeft deeze Boom een Zeer ruUwe Bah1.

JÖe Karohèfche Nooteboom
(f).

fie Takken van deezen Boom breiden zig meer uit , zyn kleiner en de Bladen
breeder , dan aan den Hiccory van Virginie , zo even befchreeven. Ook is deszelfs

Schors niet zo ruuw. De Nooten maaken flegts het vierde deel van de voorgaanden
uit , in grootte. Zy hebben zo wel vart buiten als van binnen een zeer dunne Schaal

zo dat menze gemakkelyk met de Vingers kan aan Hukken breeken. Haar Kern is

zoet : doch , dewyl dezelve klein is , en een zeer bittere Schil heeft , worden zy niet

dan van Inkhoorentjes en andere Wilde Dieren gebruikt.

Nog verdient een andere Walnooten -Boom zyne opmerking > dien ik nergens
dan in Virginie gezien heb, alwaar men hem den Witten Nooteboom noemt. De
Boom is gemeenlyk klein: de Schors gelyk ook het Hout zeer wit. De Nooten zyn
bykans zo groot of wat kleiner dan de zwarte Walnooten en Eyvormig, hebbende
van buiten een ruuwe Schaal.

PLAAT
(*) Nnx Juglans alba Virginiends. Park. Theatr. p. 1415.

14,14.. Juglans alba Fruótu ovato compreflb, profunde (f) Nlix Juglans Caroünien Cis j fru&u minïmo pu«
infculpto duriffimo , Cavitate intus minima. Gron. tamine lsevi. Catesb. Carol. I. T. 3b'.

Vïrg. 190 , 150. Juglans alba. Linn. Spec. PlanuIL

II. Deel Q



62 VERZAMELING van UITHEEMSCHE

PLAAT LXXVII.

De Sürinaamfche Roodvogel ofRoode pjPïelewaal (77).

Hy is hier in zyne Natuurlyke grootte voorgefleld, en behoort tot de Familie of-

tot het Geflagt van dien Vogel , welken ik onder den naam van de Zwarte Mees mee
den Goudkleurigen Kop (Plaat XLf, in 't Eerfte Deel) befchreeven heb: naardien

hun beider Voeten met de Voeten van den Ysvogel overeenkomen. De Bek heeft

eene middelmaatige dikte en langte; zynde niet zo dun als in de Leeurikken , noch

aan zyn Grondfleun zo dik als in het Geflagt der Vinken : zyn bovenfte deel is wat

geboogen; zyn Kleur dof rood; de Bek wyd gefpleeten, en de Oogen ftaan regt-

boven de Hoeken van den Bek. Het bovenfïe deel van den Kop, het onderfle des

Lighaams , de Schenkels , Stuit en Staart, benevens derzehTer Dekvederen , zyn fchoon

rood of Scbarlakenkleur. De zyden van den Kop, de Hals, Borft, Rug en Wieken,
zyn dof en vuil rood. Rondom het bovenfïe deel van de helder roode Kruin des

Hoofds, is alles zeer donker: de zyden van den Kop en de Borft. zyn helderer, maar
aan 't agterfte deel van den Hals, gelyk ook op de Rug, is de Kleur zeer donker en
droevig rood. Ook hebben de Wieken een veelvoudige roode fchaduwing , door-

dien de Punten der Dekvederen bruinzwart zyn, de Slagpennen daarentegen, naarde

Funten toe , allengs byna geheel zwart worden. De Staartvéders zyn aan de Enden
byna een halve Duimbreed zwart: de Pootert, Voeten en Klaauwen, vuil geel, en

van agteren hebben de Pooten, tot aan de Voeten toe, kleine Vedertjes of Haairtjes.

". Deeze Vogel bevindt zig in 't Kabinet van den Hertog van Richmond. Het
maakzel zyner V

T
oeten doet my hem voor een Vogel houden , die zig veel onthoudt

op vogtige plaatfen. In den eerften opflag fchynt hy den Gekuifden Roodvogel van
Virginie, die op de naaflvoorgaande Plaat vertoond wordt, of, gelyk wy denzelven

noemen, de Virginifche Nagtegaal, niet ongelyk te zyn, offchoon hy, wat de grootte

en geftalte van den Bek betreft, veel daar van verfchillende is. in de Virginifche y

naamelyk, gelykt die naar den Bek van een Vink en is naar evenredigheid zeer groot

:

in deeze Sürinaamfche is de Bek eer klein dan groot , ook heeft dezelve geen Kuif,

Hoewel ik geloof, dat hy de Veders van den top des Hoofds overend kan zetten

;

doordien zy taamelyk lang zyn, en geheel vry aldaar leggen: terwyl de andere een

regte Kuif heeft, die agterwaards afhangt, wanneer zy niet overend flaat : doch wat

de grootte belangt komen zy taamelyk met elkander overeen. Ik heb deezen Vogel

enkel naar zyne Kleur en Land moeten benoemen, alzo ik niet geweten heb, onder

welk een Geflagt van Europifche Vogelen ik hem zoude plaatzen. Indien het maak-

zel van zyne Voeten niet in de weg ware, zo kon men hem tot de Beemers ofZy-
deflaarten betrekken ; doordien hy byna van gelyke gedaante en grootte is , hebben-

de ook bykans een zodanigen Bek. Dewyl het dan zo twyfelagtig is, tot welk een

Geflagt hy behoore , heb ik te omflandiger van hem gefproken, op dat de Liefheb-

bers en Kenners beter in flaat mogen zyn , hem zyne regte plaats aan te wyzen.

PLAAT LXXVIII.

De bïaauwe Kernbyter of Dikbek (78).

Het onderfïe deel van den Bek is met eene fmalle Streep omringd , die zig tot aan'

de Oogen uitftrekt. De Kop en het geheele Lyf, de Staart en een gedeelte der

Wie-
(77) Garrulus ruber Surinamenfis. Edw. Av. I. Loxia coerulea Alis fuscis, Fascia bafeos purpurea;

T. 39.
'

Linn. Syji. Nat. XII. Gen. 109. Sp. 4r. Nat. Hifi.

(78) Coccothraufles csrulea. Catesb. Car.l. T. 39. I. D. V. St. bl. 514.

Pyrrhula Carolinenfis caerulea. Briss. Av. III. p. 323.
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Wieken uitgezonderd, zyn donker blaauw. Boven de Schouders zyn eenige wei-

nige roode Vederen. Het onderfle deel van de Wieken en Staart is bruin, maar
fpeelt tevens zomtyds wat in het groene. De Pooten en Voeten zyn donker Zwart
Het Wyfje is over 't geheel donker bruin , doch heeft tevens een weinig blaauw.

Het is een niet gemeene eenzaame Vogel , dien men niet anders dan by Paaren
ziet. Hun Gezang heeft altyd éénen Toon , en 's Winters komen zy niet te voor-
fchyn. Ik kebze nergens in Amerika, dan alleenlyk in Karolina, gezien.

De kleine Titlpenboom ± mét Laurierbladen (*).

Dit is een kleine Boom, die gemeenlyk zeftien Voeten hoog wordt. Deszelfs

Hout is wit en lpongieus en met eene witte Schors bedekt. De Bladen vertoonen

Zig als de gewoone Laurierbladen , doch zyn wat bleeker groen en van agteren wit.

In Mey begint hy te bloeijen, en vervult, gedüurende het grootfte deel van den Zo-
mer, de Bollenen met den aangenaamen Reuk zyner Bloemen, die wit zyn, uit zes

Blaadjes beftaan , en een ruuw Kegelvormigen Eijentok of Vrugtbeginzel hebben
>

welk, na het afvallen der Bloemblaadjes, in geftalte en grootte overeenkomt met
eene groote Ockernoot. Het is vol Knobbels of Builen, waar van zig ieder, wan-
neer de Vrugt tot rypheid is gekomen, opent, en een plat Zaadje, dat zo groot is

als een kleine Boon, laat vallen, hetwelk, ondereen dunne Schaal, een Kern be-

vat, dieeene roode Huid heeft. Deeze roode Zaadkorrels vallen , als zy uit haare

Huisjes komen , niet op den Grond, maar blyven aan fyne, witte, ongevaar twee
Duim lange, Draaden, hangen. In 't eerh

1
is de Vrugt groen , ryp geworden rood

,

«n door *t uitdroögen wordt zy bruin. Oiripronglyk groeijen deeze Boomen op vog-

'tige plaatfèn, en dikwils in 't Water; doch 't is aanmerkelyk, dat zy, in hoog leg-

gende drooge Gronden verplant zynde , regelmaatiger en fraaijer worden , bren-

gende ook meer Bloemen en Vrugten voort, 's Winters laaten zy gemeenlyk
hunne Bladen vallen, maar, zo het zagt Weer is, dan niet.

Deeze zo voortrefFelyk bloeijende Boom groeit natuurlyk in Virginie en Karo»

üna. Hy bevindt zig ook in den Tuin van den Heer Faïrschild te Hoxton, en

van den Heer Collinson te Pekhame , alwaar hy iêdert eenige Jaaren altoos

zyne welriekende Bloemen voórtgebragt , en tegen de Koude van onze flrengfte

Winters geene bedekking noodig gehad heeft.

PLAAT LXXIX.

De bruine Indiaanfche Moscb , met bet Lyf gefprenkeld, Kauris- Vogel genaamd^\
Deeze Vogel is een fbort van Vink, en van grootte als men hier voorgefleld ziet;

Aluin heeft eenen , die 'er wat naar gelykt, afgebeeld, en geeft dien voor hec

Wyfje van een anderen Vogel uit, daar hy hem toe betrokken heeft. Hy geeft

*er, in zyne Vogel- Hiftorie , II. Deel, Tab. 53, den naam aan van Cbineefcbe.

Moscb. "ik houd hem niet voor het Wyfje van den Vogel, waar mede hy hem in

Plaat vertoont. Ik heb by den Heer Monroe en anderen verfcheidene van deeze

Vogeltjes gezien, en bevonden, dat zy , even als de kleine Indifche Vogeltjes, welke

Anmdebats genoemd worden , fterk varieeren , zo dat bykans ieder Vogel een by*

zon-

"

(*) Magnolia Laufi folio fubtus albicante. Catesb. (79) Pafler Jndicus Fuscus , Ventfe ex albo & nigro

Car. I. T. 39. Trew Ebret. Tab. IX, Laura s Tulipi- purióhto. Edvv. Av. I. T. 40. Coccothrauftes Javenfis

fera Baccis CalyculatiV. Raj. ffift. Tulïpïfera Virgi- nsevia. Briss. Av. JIJ. p. 239. T. 13. f. 2. Loxia

niana, &c. Pluk. Almag. 379. T. 68. f. 4. Magnolia punftulata. Linn. Syjl. Nat. XH. Gen. 109. Sp. ig.

foliis ovato-lanceolatis. Hort. C!;ff. 222. Magnolia Nat. Hifi. I. D. V. St. bk 508.

glauca. Linn. Spec. Bant. II. p. 755.
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zondere befchryving Zou vereifchen. Dé gene , dien ik hu befchryven zal , was
een der fchoonften, welke my voorgekomen zyn. Deszelfs Bek komt, in geftalte

en grootte, met idien van onze Groenlingen overeen, en is Loodkleurig; doch
de Vogel heeft naauwlyks de halve grootte van een Groenlirig. De Oogen zyn
donker Hazelnooten* Kleur: de Kop , de Hals, het beginzel van de Börfl, de Rug,
dè Wieken en de Staart , zyn donker rqodagtig bruin. Aan het voorfte deel glin-

ftert de Hals wat Purperkleurig ; de Siagpennen zyn donkerer bruin dan het overige
van de Wiek; de Stuit is helder groenagtig bruin: de Borfl: is overdwars, en het
Lyf aan de zyden, zwart, en tevens met kleine ronde witte Vlakjes digt gefprenkeld.

Deeze Vlakjes zyn omtrent van grootte als een Koolzaadje s fbmmigen een weinig
grooter, fbmmigen ook wat kleiner. Het midden van den Buik, de Schenkels en
het Onderlyf, zyn , benevens dé Dekveders onder de Staart, Jicht bruin of vuil wit:

de Pooten en Voeten vallen in 't blaauwe of Loodkleurig, en komen in Geftalte met
de Voeten van andere kleine Vogeltjes overeen.

De Heer C. du Bols, Ridder en Thefaurier van de Ooftindifche Kompagnïe^
heeft my ten zynen Huize ontbooden , om deezen Vogel uit te fchilderen. Hy zeid'

my tevens, dat
w
dezelve uit Üoflindie afkomftig was, alwaar men hem den Kauris-

Vogel noemde, om dat men daar het (tuk voor een Hoorntje , Kauris genaamd >

verkoopen zou.
^
Ik geloof derhalve niet, dat hy uit China komt- dewyl men al-

daar de Kauris niet voor Geld gebruikt.

Ooflindifche Gehoornde Tor (*).

Deeze Tor is ook in zyne Natuurlyke grootte voorgefleld , en heeft Over 't ge-
heel een fchoonen bruinagtig zwarten Glans. Hy is Uit Oofhndie gekomen , en ik

heb denzelven gekreegen van mynen waarden Vrind, den Heer Pope van RatclifF,

een Man , die wegens veele fchoone en nuttige Uitvindingen, en inzonderheid daar

door bekend is , dat hy voorgeflagen heeft 6 het Papier aan den Rand te marmeren j

om de bedriegeryën in publieke Bedieningen voor te komen : weshalve hy ook van
den Koning, onder het Groote Zegel, daar toe een Uitfluitend Voorregt verkreegen
heeft. Ik ben aan deezen Heer nog veele andere Zeldzaamheden verfchuldigd.

PLAAT LXXX.

De Pürperklenrige Kernbyter (80).

Deeze Vogel is zo groot als een Mosch. Boven de Oogen , aan den Hals , aan dè
Stuit en onder de Staart, heeft hy roode Vlakken. Anders is hy, over 't geheele
Lyf, Blaauwachtig Violet of Purperkleur. Het Wyfje is geheel bruin, doch heeft

even de zelfde roode Vlakken, als het Mannetje. Zy onthouden zig op verfcheide-

ne van de Bahama- Eilanden.

De Vergiftboom (*).

Gemeenlyk is dit eeri kleine Boom, met eene heldere gladde Schors. De Bladen

groeijen aan dunne Steekjes , van zeven of agt Duimen lang, aan weiken zy by paa-

ren , met Steekjes van een Duim lang, gehecht zyn. De Vrugten,die by troffen voort-

komen, zyn Peeragtig, purperkleurig, en bevatten een langwerpigen harden Steen.

Uit

(*) Scarabsus Indicus. Edw. Av.h T. 40. Scara- 43. Nat. Hifi. LD. V.Sr. 01.515.

baeus Gideon. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 189. Sp. 2. (*) Toxicodendron foliis alacis , fruótu purpureo

(80) Coceothraufles purpurea. Catesb. Car. I. Tab. Pyriformi fparfo. Catesb. Car. I. T. 40. Elemifera fo-

40. Pyrrhula Bahamenfis violacea. Briss. ^fu. III. p. 326. liis pinnatis. Hort. CHff. 4^6, Amyris toaifera. Linn.
Loxia violacea. Linn. Syfi. Nat. XII. Gtn. 109. Sp. Sp. Plant. II. p. 4.96.
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Uit den Stam van deezen Boom druipt een Vogt, dat zo zwart als Inkt is, het
welk de Inwooners voor Vergiftig houden. De Vogels eeten nogthans zyne Bes-
fèn , doch inzonderheid beminnen deeze Kernbyters het aan den Steen hangende
Slym. Hy groeit gemeenlyk op de Eilanden Providence, Uathera en anderen van
de Bahamaas, op de Rotlen.

PLAAT LXXXI.
De Vbineefche Ryjïvogel, Padda genaamd; bet Mannetje (81).

Deeze Vogel is hier voorgefteld in de Natuurlyke grootte, volgens welke hy by-
na met onze Groenlingen overeenkomt , zo hy zelfs niet grooter is. Hy heeft den
Bek, naar reden van zyne groote, zeer dik, doch fpits uitloopende. Dezelve is

in 't dikfte gedeelte, naar den Kop toe, ichoon rood, doch aan de Punt ook een
weinig wit. Het Oog is zwart , en de Oogleden , of de Vliezige rand rondom het
Oog, zyn rood. De Kop is zwart, met een e witte Boönagtige Vlak ter wederzy-
de. De Hals, Borft, Rug en de Dekveders der Wieken, zyn fchoon blaauwagtig
Afchkleur. De Stuit is helder Afchgraauw zo wel als de Rug, en aan de Borfr. ver-
andert zig dit Afchgraauwe allengs, naar het Onderlyf toe, in eene bleeke RooZe-
kleur. Hier agter is het Onderlyf, zo wel als de Dekveders onderde Staart, vuil

wit. De groote Slagpennen en de geheele Staart zyn zwart de Pooten en Voeten
bleekrood , met witagtige Klaauwen.

Hoewel deeze Vogel weinig frifïche Kleuren vertoont, heeft hy doch veel fchoon-
heid; want alle zyne Veders, de Wieken uitgezonderd, fchynen een blaauwen waa-
fèm te hebben, gelyk de Pruimen , en leggen in zodanige fchikking over elkander,
dat geene van de anderen te onderfcheiden is, en dat zy te iamen eene gladde en effe»

ne Vlakte uitmaaken. Jk heb by den Heer Hans Sloane een zodanigen Vogel Ie-

vendig gezien. Zy komen uit China.

Alzo by deeze befchryvingen de Afbeeldingen zyn gevoegd , in welken de uit-

wendige Deelen, naamelykde Bek en Pooten, benevens de genen, die het Geflagt
en de Soorten der Vogelen, elk in 't byzonder, aanwyzen, ten zorgvuldigfte uitge-

drukt worden; zo heb ik het onnoodig aangemerkt, den Leezer met lange en ver-
drietige befchryvingen van deeze Lighaamsdeelen op te houden: dewyl hy zig, door
befchouwing der Afbeeldingen , een veel duidelyker begrip zal kunnen maaken van
deeze Deelen, dan uit eene vermoeijende en naauwkeurige befchryving.

P L A A T LXXXII.

De Purperkleurigc Vink (82).

ïn geftalte en grootte is deeze Vogel van onze Vinken niét veel verfchillende.

Aan den Buik is hy wit, doch het overige desLighaams donker Violetkleurig , ver-

toonende in eenige Deelen ook wat bruins : gelyk dus in 't byzonder de binnenfle

Baarden der Slagpennen, als ook de Staartveders aan het End, bruin zyn. Het
Wyfje is bruin, en heeft eene Vlakkige Borft gelyk onze Meeuwen, Wanneer zy
zig in Karolina beginnen te vertoonen, dat gemeenlyk in November gebeurt , vree-

ten zy Geneverbefièn , doch in February taften zy, gelykerwys onze Goudvinken,
de Knoppen der Vrugtboomen aan. Zy vliegen by kleine Schooien, en vertrek-

ken wederom by 't aankomen van den Winter.

De
(81) Coccothrauftes Sinenfis cinereus : mast, Edw. Syfl. Nat. Xtt. Gen. 109. Sp. 14. Ryftvogd. Nat.

Av.l. T. 41. Coccothrauftes Sinenfis cinerea. Briss. Hijl. 1. D. V. St. bl. 50Ó, 507.
Av. III. p. 244. T. ii. f. 4, Lo-ria Oryzivora. h\m. {$2) Irlngilla purpurea. Catesb. Car.1, T. 41,

//. Deel. R
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De Boom Tupelo genaama'„(*).

Deeze Boom wordt gemeenlyk hoog en breidt zig fterk uit : heeft ook een regteri

Stam en maakt een reguliere Kroon. De Bladen gelyken zeer naar Laurierbladen.

In de Herfst zyn deszelfs Takken 'met Eyvormige zwarte Beflèn , die aan lange Stee-

len hangen , dik bezet , en ieder Belle bevat eenen harden, gefïreepten, platten Steen.

Deeze Beflèn zyn vaneen fcherpe bittere Smaak , doch dienen aan verfcheide wilde

Dieren, gelyk de Coati's of Rakoons, de Philanders , Beeren en anderen, tot

Voedzel. De Aderen van het Hout zyn door elkander gevlogten en taay , weshalven

het tot Aaven van Wielen en ander tot den Akkerbouw dienftig Gereedschap zeer

bekwaam is. Deeze Roomen groeijen gemeenlyk in Virginie j Maryland en Ka-
rolina, op natte plaatfèn.

PLAAT LXXXIII.

De Chineefcbe Ryftvogel> het T^yfje (83).

Deeze Vogel komt, in geftalte en grootte, met den hier voor, op Plaat LXXXf,
afgebeelden volmaakt overeen

,
gelyk ik hem dan ook voor het Wyfje daar van

houde. De genen , die denzelven uit China overbrengen , noemen hem Padda-

Vogd
?
dewylmen hem met zulk Koorn fpyzigt. Padda, nu, wordt ongepelde

RvS genoemd : zo dat men hem dan, myns oordeels i, niet ongevoeglyk Ryftvogel

kan noemen. Zy zouden aan de Ryft-Plantagiën veel fchade toebrengen. Offchoon

ik hem, nu, Ryftvogel genoemd heb, moet ik doch erinneren, dat hy onder dat

Geflagt van kleine Vogelen behoort, die wy in Engeland Vinken noemen; hoewel

zyn Bek naar evenredigheid grooter is, dan in alle onze Soorten van Vinken: Dewyl
ik deezen Vogel niet levendig heb gezien, zo zal deszelfs befchry ving niet zo volko-

men zyn als die van den voorigen. Hy werdt by den Heer Hans Sloane in Spi-

ritus bewaard.

De Bek is Vleefchkleurig , zo wel als de Oogleden, of de Huid die het Oog om-
ringt. De Kop is geheel zwart 5 doordien dezelve aan de zyden géene witte Vlak-

ken heeft, en hier in befïaat het voornaamfle onderfcheid tuflchen' deezen en den

voorgaanden. De Hals, de Rug, Borfl en Wieken, zyn Afchgraauw en niet zo

glanzig als in de andere : ook wordt het Lyf allengs wat dof en vuil Roozekleurig,

en de Slagpennen zyn wat donkerer dan de Dekvederen der Wieken. Aan den Rand

der Wiek is , digt aan de Borfl, een witte Vlak. Het Onderlyf, en de Dekveders

onder de Staart, zyn wit: de Staart is zwart : de Pooten en Voeten zyn Vleefchkleur.

De Veders zelf zyn, gelyk in den voorgemelden Vogel, zo gelykvormig onder el-

kander gemengd, dat zy meer naar fyne Haa
:

irtjes dan naar Vederen gelyken.

Eenige Luiden, die met ïndiaanfche Waaren. handelen, en deeze Vogels gezien

hebben, noemen dezelven Mofïchen van Java, doch anderen geeven "er den naam

aan van ïndiaanfche Mofïchen, en beweeren, dat men dezelven op
f
t Eiland Java

vindt. Is nu dit waar, dan is het te gelooven, dat men dezelven in de meefte Lan-

den, op welken onze Ooftindifche Kompagnie Handel dryft, zou aantreffen; doch

ik geloof eer, dat zy, door den Handel tuilchen China en Java, opdat Eiland zo

gemeen geworden zyn, als die Vogeh welke men in Kouwtjes houdt, en dat eeni-

gen deswegen tot het denkbeeld gekomen zyn, dat zy oirfpronglyk van daar kwa-

men, ïk heb deeze. Vogels dikwils op Chineefche Printen voorgefïeld gezien, en

dit bewyft genoegzaam, dat zy hunnen oirfprong uit China hebben.

(*) Arbor in Aqua nafcens , Foliis acuminatis (83) CoccothrauftesSinenfis dnerens ; foemella. Edw.
& non dentatis , fruótu Elaeagni minore. Catesb. Av. I. T. 42. Coccothrauftes SinenGs cinerea. B&iss,

Car. I. T. 41. Nyffa Pedunculis multifloris. Gron. Av.lll p. 244. '•'• " f- 4- Loxïz Oryzivöra. Linn.

V'ng. i2r. Nyffa foliis integerrimis. Hort. Cliff. 462. Syft. Nat. Xll Gen, 109. Sp. 14. Nat. Hifi. I. D.
Nyffa aquatica. Lin^. . Spec* Plant. II. p. T511. V» Stuk, bl 5°<5> 5°~-
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PLAAT LXXXIV.

De Babamafche J^ink (84).

Zy weegt drie vierden Loots. De Kop is zwart, uitgenomen dat van den Bek
een witte Streep over 't Oog en een andere onder 't zelve heen loopt. De Keel is
geheel zwart, doch heefteen geele Vlak, digt onder den Bek. De Borft is Oranje-
kleur; de Buik wit; het bovenfle van den Hals en de Stuk zyn donker rood. De
Rug is zwart: de Wieken, zo wel als.de Staart, bruin; met eenig wit daar onder
gemengd: de Pooten en Voeten zyn Loodkleurig. Op veelen der Bahama -Eilanden
zyn deeze Vogeltjes zeer gemeen.

Bignonia met blaauwe Bloemen en Pokhoutbooms Bladeren (*).

Dit is een Boom van middelmaatige grootte, die de Bladen (pits heeft, en beurthWs
aan de Steelen flaande. In Mey komen aan het end der Takken verfcheide Steekjes
uit, die zig van elkander ipreiden en blaauwe Bloemen draagen , welke naar de Bloe-
men van het Vingerhoedkruid gelyken. . Op deeze Bloemen volgen groote, platte
rondagtige Zaadhuisjes of Peulen, die gemeenlyk twee Duim middellyns hebben'
bevattende veele kleine

, platte, gevleugelde Zaaden. Deze Boom groeit op ver-
fcheidene van de Bahama -Eilanden, inzonderheid rondom de Stad Naflau op \
Eiland Providence. ' r

P L A A T LXXXV.
De Chinèefchè roode Mofch^ het Mannetje met het Wyfje (8$\

Öeeze Vogeltjes zyn, wederom,- hier in Natuurlyke grootte vooralle ld. Zy
behöoren tot het Vinken, Geflagt , hoewel zy grooter Bek hebben. °In beiden is
de Bek van eenerley gedaante, zeer dik en blaauwagtig Afchkleur. In die, welken
ik voor het Mannetje houde, is de Kop zwart; voor aan den Hals lirekt zig de zwar-
te Kleur uit tot aan de Borft: de Oogen zyn donker van Kleur: het geheele Lyf
de Wieken en Staart, zyn over 't geheel bruinrood öf donker Kaneelkleur de Poo-
ten , zo wel als de Voeten , Afchgraauw.

9

De andere Vogel, dien ik voor het Wyfje aanzie, is aan de zvde van den Kop
rondom de Oogen, die mede donker zyn, aan de Keel, Bord en Buik, gelyk ook
de Dekveders onder aan de Staart, wil wit, doch een weinig trekkende naar Rooze-
klelir. Boven op den Kop, agter aan den Hals, aan de Rug en op de Wieken, is
hy bruinagtig Afchgraauw. De bovenfte Dekveders van de Staart zyn wit; doch
de Staart is, zo wel als de groote Siagpennen, donker of zwart; de Pooten en Voe-
ten Vleefchkleurig.

Ik heb deeze Vogeltjes by een Koopman in Vogelen, die dezelven Indiaanfche
Moflchen noemde

, in \ Hof van 't Witte Hert, in 't Strand, uitgefchilderd. Zy
waren in een Kouwtje by één, en fcheenen met elkander wel over weg te kunnen
als Mannetje en Wyfje. Daar Albin reeds den Vogel met der) zwarten' Kop in
Afbeelding vertoond, en by denzelven een anderen Vogel, dan ik, geplaatfl heeft,

dien

. (84) Fringilla Bahamenfis. Catesb. Car.l. T. 42. bus alatis imbricatim pofids. Catesb Car I T 42
Briss. Av.IIL p. 168. Fnngilla Zena. Linn. Sy/i. Bignonia ccerulea. Llnn. Spec. Plant. II n <? 7 o
Nat. XII. Gen. 112. Sp. 13. NaK Hifi. I. D. V. Sr. ($5 ) Pafler Sinenfis fulvus, mas & fmme^Euw
£$h u n • • , • r ,- ' » n

Av.l.T. 43. Coccothranftes Sinenfis. Ikiss. Av. III*
(*) Arbor Guaj.aalatjpre folio,. Bignomaeflorecoe- p. 235. Loxia Malacca. Linn. Syft. Nat XII Gen"

ruleo, Fruètuduro, mduaspartes diJiliente, Sernini- 109. Sp.-iö.
'
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dien hy voor het Wyfje uitgeeft, 20 zou ik den zelfden Vogel hier niet weder te

voorfchyn gebragt hebben, indien de gene, dien ik het Wyfje noem, reeds befchree-

ven ware. Het Mannetje by Albin is van het myne daar in ook verfchillende, dat in

hetzelve een breede zwarte Streep, van de Borft af, naar onderen, over 't geheele

Lighaam heen, getrokken is, welke ik niet heb kunnen vinden. Daar ik ook, fe-

dertdeeze Aftekening van my gemaakt was, zelf een zodanigen Vogel gehad, en

dien naauwkeurig onderzogt heb, om deeze Kentekenen aan hem te ontdekken,

bevond ik doch niets anders , dan dat het geheele Lighaam bruinrood ware. Zo my
berigt is, zyn deeze Vogels uit China afkomflig. Ik hebze even als de Heer Albin
getyteld, dewyl ik diebenaaming voor niet ongevoeglyk houde, en in de Natuürly-

ke Hiftorie veel wanorde ontftaat, wanneer aan de zelfde Dingen meer dan één

Naam gegeven wordt. Albins Afbeelding ftaat in 't Tweede Deel van zyne Vogel-

Hiftorie, op de Drie - en - vyftigfle Plaat.

PLAAT LXXXVL

De Geele Amerikaanfche Diftehink (86).

Dezelve komt, in grootte en geïlalte, met onze Diftelvinken overeen. De Bek

is donker witagtig: de Kop van vooren zwart, van agteren vuil groen : het gant'fche

onderde deel des Lighaams , van den Bek af tot aan de Stuit, even gelyk de Rug,

ichoon helder geel. De Wieken zyn zwart, doch eenige kleine Vedertjes, op de*

zelven, hebben een donker witagtigen rand: de Pooten en Voeten zyn bruin. Hy
vreet de Zaaden van Slaa en Diftels. In Karolina zyn deeze Vogeltjes niet gemeen,

doch in Virginie komen zy meer voor, en in Nieuw Jork zyn zy zeer overvloedig:

ook houdt men ze aldaar in Kooitjes.

Driedvornige Acacia , met Eyvormige Zaadbuisjes (*)»

Deeze Boom wordt zeer hoog en breidt zig flerk uit. De Blaadjes zyn klein en

fpits, flaande ook, gelyk in de meefle andere Soorten van dit Geflagt, tegen elkan-

der over. De Vrugt gelykt eenigermaate naar een Boon , en fteekt in een Eyvor-

mig Huisje: gemeenlyk groeijen daar van vyf of zes by elkander. De Takken zyn

bezet met veele groote en fcherpe Doornen. Ik heb deezen Boom nergens , dan

daar de Heer Waring denzelven hadt doen planten, aan de Rivier Ashley gezien,

alwaar hy op verdronken Land groeide.

P LAAT LXXXVIL

De Mexïkaanfche Wafel -Vink met een geelen Kop (87).

Dewyl deeze Vogel tot de Vlafch- Vinken of Kanarie- Vogeltjes behoort, hebben

wy hem deezen naam willen geeven. Ik hebze ook wel Mexikaanfche Mofïchen

hooren noemen : doch ik houdze eer voor Vlafchvinken. De Bek is van middelmaa-

tige dikte, gelyk in de meefle hardfhebbige Vogelen, die Graanen eeten, en heeft

een

(86^)CarduelisAmericanaCATESB.Cflr.I.T.43.EDW. Csefalpinoides foliis pinnatis ac duplicato - pinnatis.

Av 11 p. 133. T. 274. Briss. Av. III. p. 64. Frin- Hort. Cliff. 489. GleditGa triacanthos. Linn. Spec.

cill'a triftis. Linn. Syjl. Nat. XII. Gen. 112. Sp. 12. Plant. II. p. 1509.
;

•

Amerikaanfche Putter. Nat. Hifi. I. D. V. Stuk. (87) Linaria Mexicana Capite flavo. Edw. Av. I.

y # ^43% T. 44. PafTer Mexicanus. Briss. Av. III. p. 97. Loxia

(*) Acacia Abruse foliis, triacanthos, Capfula ova- Mexicana. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 109. Sp. 26.

iï, unicum Semen claudente. Catesb. Car. I. T. 43. Nat. Hifi. L D. V. Stuk, bladz. 510.
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*en witagtige of bleeke Vleefchkleur; de Oogen zyn Hazelnootenkleur > de Kop
en Keel zyn geel. Agter de Oogen zyh 3 aan de zyden van den Hals, bruine
btreepen, die nederwaards breeder worden , en zig vermengen met de donker bruine
Kleur, welke het agterfte van den Kop , het bovenfle van den Hals , de Run: Wie-
ken en Staart, dekt* doch de Hals en de Rug hebben nog donkerer Vlakken , die
nederwaards gekeerd ftaan. De grootfre of buitentte Slagpennen zyn , benevens deVederen van de Staart, donkerer dan de Rug en het bovenfle deel der Wieken De
f,

' ulM5 t S
1?
h€"ke,s en de Dekvederen onder de Staart, zyn helder Oker-

kleur; hebbende de Borft en 't Lyf donker bruine nederwaards gekeerde Vlakken
die in t

:

gede onderaan de Keel aanvang neemen. De Pooten en Voeten zyn bruin
of vuil Vleefchkleung. J

Ik heb deezen Vogel in het Huis van den Heer Karel Wager, te Parfons-
Green, uitgefchilderd

, en hem op de Plaat in de NatuurJyke grootte voonrefteldAan boord van een Spaanfch Schip, dat door een Engelfch Schip in de WeSindiën
prys gemaakt werdt, vondt men een Kooy vol zulke Vogelen. 2y komen oirfpron^
lyk uit Mexiko, en het Schip, waar in menze aantrof, hadt te Vera Cruz zvne Laa
ding naar Spanje ingenomen.

PLAAT LXXXVIIL

De driekleurige Difiekink (88).

Deeze weegt ruim 'een Loot, en heeft bykans de grootte van een Kanarie-Vogel
De Kop en het bovenfte van den Hals zyn Ultramarynkleur: de Keel, Borft en 'rLyf fchoon rood. De Rug is groen en trekt wat naar 't geele. De Wieken beftaan
üit groene, violette en donker roode Vederen. De Stuit is rood, de Staart don-
ker rood met een weinig violet daar onder gemengd. Hoewei 'er een byzondere
befchryving vereifcbt Werdt, om zig van deezen Vogel een regt begrip te maaken
beftaan doch zyne Kleuren eigentlyk maar in drie; te weeren, de Kop en Hals zyn
blaauw, het Lyf is rood en de Rug groen. Hy heeft een lieflyfc Gezang, doch
maakt in de Toon weinig veranderingen. Deeze Vogeltjes broeden in Karolina en
bouwen hunne Neften gaarn op de Oranjeboomen. Den Winter over blyven zy niet
aldaar, en gaan ook niet Verder Landwaards in. My is 'er, vyftig Mylen van dé
Zee, nooit een in 't Gezigt gekomen. Hoewel het Mannetje zo fchoon is kan
inen doch het Wyfje, wegens zyne flegte Kleur, niet minder merkwaardig keu-
ren : het gelykt veel naar een Mofch, maar heeft ook iets groens.
Zyne Excellentie

, de Heer Johnson , tegenwoordige Gouverneur van Zuid-
Karolina, heeft vier of vyf van deeze Vogeltjes, die uit het Nefr. genomen waren*
twee Jaaren lang in Kouwtjes gehouden. Deezen gantfchen tyd hebben de Mantte!
tjes en Wyfjes zo weinig verfchil in de Kleur getoond, dat zy moeielyk van elkan-
der te onderfcheiden waren. Ook heb ik zelf het Mannetje en Wyfje in 't Nefr.
gevangen, doch weinig Verfchil daar in kunnen befpeuren; want zy zagen 'er beiden
even bruin uit. Hoe veel Jaaren zy noodig hebben, om hunne regte Kleur te kry~
gen, is nog onzeker. Wanneer zy in ons koude Klimaat gebragt worden, verlie-
zen zy veel van hunne fchoonheid; 't welk aan eenigen gebleeken is, die ik met my
heb overgevoerd. De Spaanfchen noemen dit Vogeltje Maripofa pintada of de
veelverwige Kapel.

(83) Frïngilla tricolor. Catesb. Car. I. T. 44. Frïn- T. 8. f. 3. & App. 74. Ëmberïza Cïvis Itmw «J-
gilla ChinenGs Alb. Av. III. p 64. T. (58. Chloris Nat XII. Gen. i I0!s >! 24 Nat Hil \ \t'
Ludoviciana, vulgo Pö^diaa. Bmss.^u. III, p. 200. Stuk, bladz. 529.

' J *
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De Floridafcbe Alcéa^ met Laurierbladen (*).

Dit is een hooge Boom , die een regten Stam heeft, met eene regelmaatige piefaT*

jnidaale Kroon. De Bladen hebben de gedaante van Laurierbladen, doch zyn op
de. kanten gekarteld. Hy begint in de Mey- Maand te bloeijen, en behoudt zyne
Bloemen het grootfte deel van den Zomer door. De Bloemen hangen aan Steelen

van vier of vyf Duimen lang, beftaande flegts uit één Blaadje, dat in vyf deelen ge-

ïheeden is, en bevattende een bosje van Draaden, die geele Knopjes hebben. Op
deeze Bloemen volgt, in de Maand November, een Kegelvormig Huisje of Knop,
met eenen verdeelden Kelk. Als dit Huisje ryp geworden is* dan gaat het open,

en verdeelt zig in vyfVakken vol kleine half gevleugelde Zaaden. Deeze Boom be>

houdt zyne Bladen het gehee'le Jaar door: hy groeit flegts op vogtige plaatfèn, en

gemeenlyk in 't Water. Zyn Hout is wat week, doch ik heb eenige fchoone Ta*

fels gezien, die daar van gemaakt waren. Hy groeit in Karolina, maar, in geene

der Noordelyker gelegene Volkplantingen.

P L A A T LXXXÏX.

De groote Indiaanfche Kraanvogel (89).

Dit is een zeer groote en ftaatelyke Vogel , die naar myn Gevoelen den gemee-

nen Kraanvogel in grootte overtreft , hebbende ook, naar evenredigheid, den Bek
langer. Zyn gang is trots en pragtig, en , wanneer hy ftaac of gaat, zonder zynen

Hals flerk uit te .{trekken, is hy byna vyf Voeten hoog, De Heer Willoughbï
heeft een Indiaanlchen Kraanvogel befchreeven , die veel kleiner dan deeze en een

geheel andere Vogel fchynt te zyn; des ik oordeelde, dat het 'een Zeer gevoeglyke.

naam voor hem was, wanneer ik hem den Grooten indiaanfehen Kraanvogel noem-

de. Hy eet Gerft en ander Koorn; doch, wegens de langte en fpitsheid zyner Sneb-

be, kan hy de Graankorrels niet in den Bek brengen, zonder den Kop gezwind ag*

terover tefmyten, zo dat de met de Punt van den Bek opgevatte Graanen in de

Keel vallen. De Bek is lang, en naar den Kop toe taamelyk dik, doch loopt van

voorea in een fpitfè Punt uit. Deszelfs Kleur is groenagtig geel , aan de Punt

wat donker, en heeft wederzyds, byna in 't midden, maar nader aan den Kop dan

aan de Punt, een langwerpig Neusgat. De Oogen zyn fchoon Hazelnootenkleur

of roodagtig. De Kop, en een klein gedeelte van den Hals, zyn gedekt met eene

naakte Huid, die eene fchoon roode Kleur heeft. Aan den Grond van den Bek,

onder de Kin, en rondom het begin van den Hals, of aan 't agterfte gedeelte van

den Kop, is hy dunnetjes bezet met fyne, zwarte, Haairagtige Vederen; hebben-

de, onder het Agterhoofd, een klein gedeelte gantfeh naakt. Het bovenfte deel

van den Kop, en twee by de Ooren flaande Vlakjes, zyn wit en zonder Vederen.

De Hals is zeer lang, van boven gedekt met witte Vederen, die naar onderen toe

allengs Afchgraauw worden. De Halsveders zyn korter en ftaan yler dan in.de Rei-

gers. Het geheele Lyfis, benevens de Wieken en de Staart, de groote Slagpen-

nen uitgezonderd , Afchgraauw; doch de Borft vertoont zig wat helderer dan de Rug

en Wieken. De Slagpennen zyn zwart, en {trekken zig, met geflooten Wieken.,

zo ver uit dat zy bykanszo lang zyn als de Staart. De Pooten zyn zeer lang, en, tot

taamelyk ver over de Kniejen, van Vederen ontbloot. Hy heeft drie middelmaatig

laiir

(*) Alcea Floridana quinque-capfularis , Laurinis p. nor.
foliis levker crenatïs , , Seminibus Coniferarum inftax (89) Grus major Tndica. Edw. Av. I. T. 45. Grus

alads. Pluk. Amalih. p. 7. T. 352. Hypericum fiori- Oriencalis Indica Briss. Jv. V. p. 378. Ardea Ari-

bus pencagynis, foliis lanceolatis, ferratis. Hort. Cliff. tigone. Linn. Syji. Nat. XII. Gen. 84- Sp. 6. Oofl-

380. Hypericum Lafianthus. Linn; Spec. Plant.- U, indifche Reiger." Nat. Hifi. I. D. V. Sr. bladz. 191.
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lange , voorwaards Maande, doch van agteren éénen korten Vinger. Zo wel de
Pooten als de Voeten zyn

, gelykerwys in de Duiven, rood, maar de Klaauwen zwart.
Deezen Vogel heb ik naar 't Leven getekend en gekleurd by den Heer Kare&

Wager, die denzelven naderhand aan den Heer Doktor Mead vereerde. Hy is

uit Ooflindie herwaards gebragt.

P L A A T XC.

De blaauvoe Mexïkaanfche Vlafchvink (90).

Dit Vogeltje is kleiner dan een Kwikftaart, en weegt ongevaar een Loot. Op
eenigen afftand fchynt bet geheel blaauw te zyn , doch van naby is het volgende daar.

aan op te merken. Het heeft den Bek zwart Loodkleurig: boven op den Kop maakt
het blaauw den fterkften Glans , doch is tevens donkerer dan aan alle andere Lighaams
.deelen: de Hals, Rug en 't Lyf zyn helderer: de grootfle Slagpennen zyn bruin,
met eenen blaauwen rand: de Staart is bruin, doch heeft ook iets blaauws. Inde
bewoonde Landftreeken van Karolina komt geen zodanige Vogel voor, en ik heb
'er nimmer één nader aan de Zee, dan op eenen afftand van anderhalfhonderd My-
leh, gezien; alzo zy zig alleenlyk in 't Gebergte onthouden. Haar Gezang komt
met dat van onze Vlafchvinken overeen. De Spanjaarden in Mexiko noemen dit

Vogeltje Azul lexos, dat is, van verre Hemelfchblaauw. Klein geeft 'er den naam
aan, van Blaauwe Diftelvink.

De Driebladerige Nagtfchade (*).

Deeze Plant heeft een Knollige Wortel, die twee of drie regte Steelen uitgeeft,

welke by de agt Duimen hoog worden, waar aan altoos drie met Ribben voorziene
Bladen, in de gedaante van een Driehoek, by elkander zitten, tuflchen welken de
Bloemen voortkomen. Deeze zyn bleekrood, en beffian uit zes breede Blaadjes,

drie grootere en drie kleinere. Ook hebben zy Meeldraadjés van ongelyke langte.

Op de Bloemen volgt een Zaadhuisje, dat in geflake en grootte naar een kleine Ha-
zelnoot zweemt , doch wat geflxeept is , en omringd van een Kelk , die zig in drie-

en verdeelt, zynde terugwaards geboogen. Het Zaadhuisje bevat ontelbaare kleine
•Stuifzaadjes. Ik heb deeze Plant aan den oiriprong van groote Rivieren gevonden,
doch in de bewoonde Landftreeken van Karolina kwam zy my niet voor.

P LAAT XCÏ.

De Sïrandlooper met Voeten ah een Koet (91).

: Deeze Vogel is hier in zyne Natuurlyke grootte afgebeeld. Ten aanzien van de
geftalte en grootte , als ook ten aanzien der Kleuren , komt hy overeen met het
kleine Waterhoen , door Willoughby befchreeven j dat Gesnerus 5pij|ïerïein

noemt: want het voornaamfte onderfcheid beftaat in de Voeten, die, gelyk in de
Koeten, met uitgefheeden Vliezen bezet zyn. De Bek is Jang , taaraelyk dun, zwart
van Kleur, en aan de Punt van 't bovenfte deel waf nederwaards geboogen. De
Oogen ftaan ,

gelyk in de meefte Vogelen van dit Geflagt , ver van den Bek af. Het
bo-

(90) Linaria ccerulea. Catesb. Car. ï. T. 45. Edw. (*) Solanum triphyllon flore hexapetalo Carneo Ca-
•Jv. II. p.132. T. 273. f. 2. Tanagra cyanea Redri- tesb. Car. I. T. 45. Trillium flore pedunculato' cer-
cibns fufcis. Linn. S}ft Nat. XII. Gen. 111. Sp. 6. nuo. Linn. Spec. Plant. II. p. 484.
Natuur!. Bji. 1. D. V. Si. bladz. 529. (91) Tringa Pedibus- Fuliese. Edw. Av.l. T. 46.
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•bovende van den Kop is zwart, doch aan de zyden, rondom de Oogeh, aan defi

wortel der Snebbe en aan de Kin, is alles wit. De geheele Hals is dof Afchgraauw*
maar trekt een weinig naar Bloedrood. De Bord, het Lyf, de Schenkels en Dek-
vederen onder de Staart, zyn wit. Het onderde en agterde deel van den Hals, de
geheele Rug, de Wieken en Staart, hebben eene vuil donkerbruine Kleur, doch de
Vederen zyn wat helderer gezoomd. De grootde of buitende Slagpennen zyn ge-
heel zwart , maar hebben witte Schaften : de middelde Slagpennen Voeren witte

Punten , en dergelyke fmalie randjes : de binnende daarentegen , of die naad aan de
Rug daan, zyn niet dezelven van eenerley Kleur. De Dekveders* die digtd boven
de Slagpennen zitten, hebben breede witte Punten, en maaken dwars over de Wiek
een breede witte Streep; zynde de onderkant van de Staart Afchgraauw. t)e Pooten
zyn van middelmaatige langte, en boven de Kniejen een taamelyk end Wegs kaal.

Hy heeft vier Vingers aan ieder Poot , in de gewoone plaatzing. De drie voor-

waards daande zyn wederzyds met zo veel uitgefneeden Vliezen bezet, als 'er Leden
in ieder Vinger zyn: dewyl 'er by ieder Gewricht eene infhyding is, zo dat, doof
het buigen der Vingeren , de Huid niet in onorde raakt of gekreukt worde. De ag-

terde Vinger is klein, en de Pooten, zo wel als de Voeten, zyn Loodkleurig
>

maar de Klaauwen zwart. De Voeten van deezen Vogel komen my zeer byZonder
voor; aangezien geen andere Soort van Sneppen of Waterhoentjes dergelyken ge-
woon is te hebben.

De Heer AleXANDeR Light, een Liefhebber van dergelyke Dingen , die zig

thans in de Hudfbns-Baay, waar heen hem de Kompagnie gezonden heeft, ont-

houdt, gaf my deezen Vogel, en zeid my daar nevens, dat zig dezelve op een
Schip hadt nedergezet, 't welk ver van 't Strand, met eenen Landwind, langs de
Kud van Maryland heen zeilde.

PLAAT XCII.

De Karolinifcbe Gaay of Beemer (92).

Deeze weegt twee Loot en is wat kleiner dan een Mofch. De Bek is zwart , dien

hy wyd kan open doen , hebbende ook een wyde Keel. Van de Neusgaten loopt,

tot agter aan den Kop, een zwarte Streep als Fluweel * die van onderen met eert

witte Streep gezoomd is, waar in de Oogen daan. Het overige van den Kop en

Hals is bruin. Boven op den Kop heeft hy een fpitfè Kuif, van de zelfde Kleur.

De Bord is bruin; de Rug en Dekveders der Wieken zyn wat donkerer: hét Lyf is

bleekgeel. Voorts onderfcheidt zig deeze Vogel van anderen door agt kleine roode

Vlakjes, die aan 't end der agt kleine'Slagpennen daan, en in Kleur, zo wel als in

dikte, zig vertoonen gelyk rood Zegel -Lak. Wanneer de Wiek gedooten is ver-

eenigen zig deeze Vlakjes, en maaken alsdan een enkele groote roode Vlak uit. De
Staart is zwart maar aan 't end geel. In Europa is deeze Vogel ook bekend, doch

fchooner van Kleur.

Heefter met Kornoelje- Bladen , roode ge/Iernde Bloemen en een welriekende Schors (*).

Dit Gewas wordt gemeenlyk agt oftien Voeten hoog, en de Bladen daan by paa-

ren

(92) Garrulus Carolinenfis. Catesb. Car. t T. 46*. flellatae, Petalïs craffis rigidis Colore fordide rubente;

Bombycilla Carolinenfis. Briss. Av. JI. p. 337. Lanius Cortice Aromatico. Catesb. Car. T. 46. Benreria &c.

Garrulus. Linn. Syfi. Nat.X. Gen. 43. Sp. 10. Ampe- Ehret; Pift. T. 13. Butneria Anemones flore. Du Ha-
lis Garrulus. Syfi. Nat. XII. Gen. 108. Sp. i* Beemer. mel Arbr. I. p. 114. T.45. Bafteria foliis ovatis acu-

Nat. Hifi. I. D". IV. Stuk. bladz. 223. minatis, Caule fruticöfo. Mill. Ditt. T. 60. Calycan-

(*) Frutex Corni foliis , floribus inftar Anemones thus fioridus. Linn. %r. Plant. II. p. 718.
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ren tegen elkander over. De Bloemen gelyken veel naar die van de Ster-Anêmone

,

en beftaan uit verfcheide Koperkleurige Blaadjes, die dik, ftyf en vuil rood zyn,
omringende een bondeltje van geele Draadjes. Op de Bloemen volgt eene rondagtige
van boven platte Vrugt. De Schors is zeer Kruidig, en zo welriekende als Kaneel.
Deeze Heefiers groeijen in Bergagtige afgelegene Landftreeken van Karolina, doch
nergens op bewoonde plaatfèn.

PLAAT XCI1Ï.

De Indiaan/ebe Kievit met eene zwarte Borft (93).

Deeze Vogel is war Lyviger dan de Kievit, en komt, ten aanzien van zyne
grootte, met de Engelfche graauwe en groene Kievit taamelyk overeen, hebbende
ook de zelfde gedaante, uitgenomen, dat de Pooten een goed end langer zyn. Hier
heb ik hem in zyne Natuurlyké grootte voorgefteld. Zyn Bek is van middelmaatige
langte en taamelyk egaale dikte, zwart van Kleur, en loopt in eene Punt uit. In 't

midden nogthans is hy zo dik niet als aan 't Grondftuk en naarde Punt toe, en heeft
wederzyds eên langwerpig Neusgat. Het bovenfte van den Kop is zwart met eenen
groenen Glans, en deeze zwarte Veders (keken een Duim over den Kop heen, maa-
kende een Kwaft. De onderfte zyddeelen van den Kop, deszelfs agterfte deel en
twee terwederzyde van den Hals nederwaards geftrekte breede Streepen, zyn wit.

Tuflchen de zwarte Kruin en de witte zyddeelen van den Kop, ftaan de Oogen.
Agteren beneden is dé Hals, met en benevens de geheelé Rug en de Dekvederen
cler Wieken j van eene bruine Kleur. De uiterfle Enden in de ryen der Dekvede-
ren, die digt boven de Slagpennen (laan, zyn wit; de groote Slagpennen zwarten
de kleinere, digt aan de Rug, bruin. De Rand, die van de kromte der Wiek ne-
derwaards gaat , heeft zwarte en witte Vederen onder elkander. Van beneden
den Bek loopt, langs de Keel, tot aan het begin van de Borft, eéne zwarte Streep,
die zig vermengt met de zwarte Kleur van de Borft en een gedeelte des Lighaams,
De Borft heeft tevens een fchöonen Purpergloed. De Schenkels, het Onderlyf en
de Dekveders onderde Staart, zyn wit. De Staartveders zyn van gelyke langte,

grootendeels Wit , doch aan 't End, ter langte van anderhalf Duim, overdwars, zwart.

De Pooten zyn langer dan gemeenlyk anders in dit (lag van Vogelen plaats heeft. Zy
hebben maar drie Vingers van middelmaatige langte, die allen voorwaards ftaan. De
Pooten zyn, wat over de Knie-, kaal, en zo wel als de Voeten, gelyk ook de Klaau^-

Wen , vuil donkerbruin , trekkende veel naar 't zwarte.

Ik heb deeze Afbeelding naar een Vogel gemaakt , Welken my de Heer Pïeter
Colinson geleend hadt, zynde met andere Vogelen van Gamron in Perfie gekomen^
Op myne Plaat had ik by verzinning laaten zetten , dat dezelve uit Bengalen afkom-
ftig ware.

PLAAT XCIV.

Het bhauwe Roodborftje (94).

Dit Vogeltje weegt byna derdhalf Loot, en is omtrent zo groot als een Mo/ch.
Zyn Oogen zyn groot: de Kop, het bovenfte van het Lyfj de Staart en Wieken i

fëhoon blaauw, uitgenomen, dat de Punten der Slagpennen eene bruine Kleur heb-

ben.

(93) Pluvialis Iddicus Pe&ore nigro. Edw. Av. I. T. 47. Edw. Av. 24. T. 24. Rubecula Carolinenfis.
T. 47. Pluvialis Perfica criftata. Briss. Av. V. p. 84. Briss. Av. III. p. 423. Avis ccernlea. Kalm. ïtin. III.

Lapwing. Russ. Alepp. 72. T. n. Charadrius fpino- p. 30. Motacilla Sialis. Linn. Syfi. Nd. XII. Gen'.
lus. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 88. Sp. 12. 114. Sp. 38. Nat. Bijl. I. D, V'. Sr. bi 583.'

(94) Rubecula Americana cosrulea. Catesb. Car. I.
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ben. De Hals en Bord zyn vuil rood; het Lyf is wit. Deeze Vcgei vliegt zeer ge-

zwind, doordien hy zeer lange Wieken heeft : weshalve hem ook de Havik gemeen-

.lyk te vergeefsch vervolgt. Het zyn onfchadelyke Vogeltjes, enkel van infekten

leevende, die veel naar ons Roodborftje gelyken. Zy maaken hunne Neden in holle

Boomen. Men vindtze in de meede deelen van Noord- Amerika: want ik hebze in

Karolina, Virginie, Maryland en op de Bermudifche Eilanden , gezien.

Kleine ongedoornde Tuinde ^ met roode Beffen (*).

Deeze Plant kruipt menigmaal langs den Grond, en heeft Bladen naar die der Hol-

wortel- Plant gelykende. Zy daan beurtlings aan de dunne Ranken , aan welken lan-

ge Trosjes van kleine, roode, Eyvormige maar puntige Beflèn hangen, waarvan

ieder een zeer harden ronden Zaadkorrel bevat.

PLAAT XCV.

JJ^hterhoen met gefpoorde T^ieken (95).

Deeze Vogel behoort tot het Geflagt der Waterhoentjes. Wjlloughby heeft

eenen byna dergelyken in Gedalte, doch van andere Kleuren, befchreeven. De Af-

beelding (lelt hem in de Natuurlyke grootte voor. De Sneb is byna anderhalf Duim
lang, geel van Kleur, en de Neusgaten daan in dezelve, wederzyds, byna in

5
t mid*

den. Aan het Grondduk van de boven- Kaak heeft hy een kaale Huid,gelyk andere

Waterhoentjes, doch welke daar in onderfcheiden is, dat zy als een flappe Lap ne-

derhangt. Van boven zyn in dezelve drie Inihydingen; van onderen is zy met den

Kop vereenigd en geelagtig van Kleur, doch ik geloove dat zy* toen de Vogel nog

leefde, rood is geweed; inzonderheid dewyl dit Lighaamsdeel in de Vogelen, wel-

ken Markgraaf in Brafil gezien hadt , aldus befchreeven wordt. De Kroon op den

Kop is bruin, met eenige donkere Vederen daar onder gemengd. Van de hoeken des

Beks loopt, wederzyds, door deOogen heen, naar het agterde van den Hals een zwar-

te Streep, en boven de Oogen zyn witte Streepen. Het onderde van den Kop, Hals*

Bord, Buik en de Schenkels zyn, benevens de onderde Dekvederen van de Staart *

wit, maar de zyden van den Buik en de Schenkels zyn met ettelyke roode Vlakken

gefprenkeld. Het agterde deel van den Hals is zwart, doch wordt, naar het begin

van de Rug toe, allengs bruin: het agterde van de Rug, daarentegen, de Stuit en

de bovende Vlakte van de Staart, 2yn purperkleurig; doch zo, dat zy tevens naar \
Roozeroode trekken. De Vederen rondom de Schouders of by het Gewricht der

Wieken, zyn helder bruin; maar de Slagpennen fchoon groen en zwart gevlakt, uit-

gezonderd eenige weinigen van de kleinere naad aan de Rug, die een bruine Kleur

hebben. De eerde Dekveders boven de Slagpennen zyn zwart; hier boven daat een

ry van bruine Vederen, terwyl de overigen Roozerood of Purperkleurig zyn. De
binnende Dekveders van de Wieken zyn roodagtig bruin; doch het byzonderde aan

deezen Vogel is, dat hy voor aan het Gewricht der Wieken een paar derke, dik-

ke, korte, geele Spooren heeft, welke inwaards, met de Punten naar elkander toe,

gekeerd daan. De Pooten zyn zeer- lang, en tot boven de Knie met geene Vederen

bezet; de middelde Vinger is zo lang als het Schenkelbeen ; die op zyde daan zyn

wat korter: de agterde Vinger is zeer lang, en heeft eene geheel regte, naar een

Naald gelykende, Klaauw, die langer dan de Vinger is, en met denzelven niet kor-

ter dan de middelde Vinger van den Voorvoet. Deeze agterde Vinger heeft maar

één Gewricht, de binnende twee, de middelde drie en de buitende vier. Ik heb op

de Gewrichten der Vingeren in deezen Vogel zo naauwkeurig agt gegeven, dewyl ik

in

(*) Smi&x non fpinofa humilis , folio Ariftolochïse, V. p. 129. Parra variabih's. Ltnn. Syfi. Nat. XII. Gem
Baccis rubris. Catesb. Car. I. T. 47. 02. Sp. 4. Fuiica Spinoft. Linn Syfi. Nat. X. Gen.

(95) Gallinula BrafilienQs Jacana diéla , Alis Cor- 82. Sp. 4. Scherpwiek. Nat. Hifi. L D. V. Sr.

nubus donatis. Edw. Av. I. T. 48. Jacana. Briss. Av. bladz, 276.
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in de befchryving, welke Wiijloughby ons van denzelven geeft, aangetekend vind
dat hy in ieder Vinger vier Gewrichten heeft. De drie voorwaards ftaande Vingers
hebben dunne en zeer regte Klaauwen, welke, benevens de Voeten en Pooten
Loodkleurig of blaauwagtig Afchgraauw zyn.

Sir Hans Sloane hadt deezen Vogel reeds lang in Spiritus bewaard gehad, toen
hy my denzelven ter Aftekening leende, en, zo ik onderrigt ben , is hy van Kar-
thagena in Zuid -Amerika tot ons gekomen.

PLAAT XCVÏ.
De Baltimore -Vogel (96).

Hy is bykans zo groot als een Mofch en weegt wat over de twee Loot Zyn Bek
is fpits en Kegelvormig. De Kop en de halve Rug zyn glanzig zwart de Wieken
zwart, uitgenomen haare bovenfte deelen, die geel zyn, doch de meefte Veders van
dezelven hebben, aan beide zyden, een witten zoom." Het overige gedeelte des LiV-
haams is fchoonrood en geel gekleurd: de twee bovenfte Veders van den Staart zyn
zwart; het overige is ged. De Pooten en Voeten zyn Loodkleurig. In den Winter
komt hy niet te voorfchyn. DeeZen Goudkleuriger! Vogel heb ik maar alleen in Vir-
ginie en Maryland gezien, doordien men 'er geene in Karolina heeft. Zo men zegt
heeft hy zynen naam van het Wapenfchild van den Lord Baltimore bekomen 't
welk van de regter naar de flinker Hand, beurtlings, zes zwarte en geele afdeelingen
heeft: doordien deeze Heer mede een Land-Eigenaar van deeze Kolonie is, Hy maakt
zyn Neft op de Takken van hooge Boomen

, gemeenlyk op die van den Popelier ofTul-
penboom. Zyn Neft is op eene zeer ongewoone manier gebouwd , zittende aüeenlyk met
den Rand aan twee dunneTakjes vaft , en hangende doorgaans aan 't uiterfte End van een
dikker Tak. Klein heeft 'er den naam van geelbonte Lyfter ofWielewaal aan gegeven.
De Pirginifcbe Tulpenboom, met driepuntige, in't midden flompe , Bladen (*).

Deeze Boom wordt zeer groot: want eenigen hebben dertig Voeten omtreks. Zy-
ïie Takken zyn zeer ongelyk en ongeregeld, niet regt maar krom en knoeftig:' waar
door de Boom zig van verre reeds flerk van andere Boomen onderfcheidt, al heeft hy
ook reeds zyne Bladen laaten vallen. Deeze zitten aan Steelen van een Vinger lang,
en gelyken eenigermaate naar des kleinen Ahornbooms Bladen , doch zyn gemeenlyk
vyf of zes Duim breed, en hebben, in plaats van fpits uit te loopen, drie Punten,
waar van de middelfte ftomp is en zig als afgefheeden vertoont. De Bloemen zyn al-
toos met de Tulpen vergeleeken, en daar van heeft ook de Boom zynen naam ge-
kreegen, hoewel zy, naar myn oordeel, meer gelyken naar die van de Fritillaria.
Uit zeven of agt Blaadjes zyn zy famengefteld, wier bovenfte deel bleek groen is*
doch het onderfte een roode en wat geele Kleuring heeft. Eerft zyn zy in een be'
kleedzel beflooten, dat by 't ontluiken van de Bloem open gaat en afvalt. Deeze Boo-
men geeven goed Timmerhout. Men vindtze in de meefte Streeken van 't Vafte Land
van Noord-Amerika, van den Uithoek van Florida af tot in Nieuw Engeland toe.

PLAAT XCVIL
De Penguyn (97).

Deeze Vogel is byna zo groot als een tamme Gans, en, wanneer hy zig op 't.

Land
(96) lólerus ex aureo mgroque varius. Catesb. Car. dendron foliis lobatis. Hort. Cliff. 223 Roiten Lmd

l T. 48. Ifiberus minor. Briss. Av II. p. 109. T. 12. Bat. 494. Tkew. Ehret. T. 10. Liriodendron Tuli-
f. 1. Onolus Baltimore. Linn. Syft. Nat. XII. Gen. pifera. Linn. Spec. Plant. II p 7S5
52. Sp. io. Coracias Galbula. Syft. Nat. X. Gen. 49. (97) Penguin. Edw. Av. I. T\ 49 . Catarraétes Briss
Sp.4- Nap. Hifi. LD.ÏV.St. bladz. 334. PJ. 34. Fig.tf. Av. VI. p. 102. Phaëton demerfus. Linn Syft Nat'

(*) Tuhpifera Virgimana , tripartito Aceris folio, XII. Gen. 74. Sp. 2. Syft. Nat. X Gen 67 So 2
media lacinia velut abfciffa. Pluk. Alm. 379. T. 117. Nat. Hifi. I. D. V. Stuk. bladz iar

' "

f. 5. & T. 248. f. 7. Catesb. Car, I. T. 48. Lirio-
' 3

T 2
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Land begeeft, zou hy , wegens zyne agtervvaards ftaande Pooten, dus overend loöpen.

Reizigers, die deeze Vogels levendig gezien hebben, zeggen dat zy overend ftaande

gaan. De Bek is niet zeer lang en ook niet zo breed als in de Ganzen , maar aan de
zyden meer famengedrukt. De hoeken van den Bek {trekken zig wyd en byna tot

aan de Oogen uit. In de Bovenkaak is aan ieder zyde een heldere Streep en de Veders
van den Kop maaken insgelyks, aan ieder zyde van denzelven, eene Punt, waar door
de Neusgaten bedekt worden. De Sneb is rood. Het voorde deel van den Kop is,

rondom den Bek, tot aan de Oogen toe, vuil bruin : het agterfre , als ook het bovenfte

van den Hals en de Rug, zyn donker vuil purperkleur, en met zeer kleine ftyve Ve-
dertjes bezet, die zig niet ligt buigen en in wanorde brengen laaten; gelykende ook
meer naar Slangenfchubben dan naar Vederen. Het onderde van den Hals , de Borft,

het Lyfen de Zyden onder de Wieken, zyn wit, en hebben Vederen, welke, wat

het maakzel en de gedaante belangt, met gemeene Vederen meer overeenkomen

^

doch digt en van1 op elkander leggen. De Wieken zyn klein en vlak, als Riemen, en

bruin van Kleur; doch van boven en van onderen zyn zy met zo kleine en ftyve Ve-
dertjes bedekt, dat men, dezelven niet naamvkeurig beschouwende, zig verbeeldt Se^

gryn te zien. Dat gedeelte, echter, daar in andere Vogelen de punten der Slagpen-

nen komen te ftaan , is wit. Men wordt 'er naauwlyks een Staart aan gewaar, doch
aan de Stuit ftaan eenige korte BorfteN Haairen. De Pooten zyn kort. Hy heeft drie

voorwaards ftaande Vingers, die, gelyk in de Ganzen, met elkander verbonden zyn,

en de binnenfte heeft, aan zyne inwaardfè zyde , een Vliezige Vin. Bovendien is 'er'

nog een vierde zeer kleine Vinger , die met de drie overigen niet te Samenhangt, /taan-

de insgelyks voorwaards en agter den binnenften van de drie anderen : hoedanig iets

ik nooit aan de Voeten van andere Vogelen heb gezien. De Pooten en Voeten zyn
vuil rood, en hebben taamelyk lange fcherpe bruine Klaaüwen. Van agteren en van

onderen zyn de Voeten zwart.

Deezen Vogel heeft my de Heer Pienter Colinson geleend , dié echter niet wift

te zeggen, van waar hy was gekomen; doch ik bevind, dat inzonderheid diegenen

daar gewag van maaken, welke door de Straat van Magellaan en naar de Kaap def

Goede Hope gevaren zyn. In de Indi(che Reistogt van den Heer Th. Roes vind ik

het volgende Berigt. „ Op het Penguyn- Eiland komt een Vogel voor van dergelyken

„ naam, die regtop gaat. Zyne Wieken hebben geen Vederen, en hangen by 't Lyf
„ als een paar Mouwen, hebbende ook een witten Rand. Deeze Vogels vliegen niet,

„ maar loopen by kleine fchoolen rond, en hebben doorgaans een vafte plaats, daar zy

„ zig onthouden". Churchills Verzameling van Reizen. I. Deel, bladz, 767.

Het gemelde Penguyn- Eiland legt digt aan de Kaap der Goede Hope. Ik ben ee-

nige maaien de Straat van Magellaan doorgevaaren , doch heb in dezelve weinig van

de Penguyns vernomen , dan dat zy regtop gaan , en onder den Oever zig verschui-

len; zo dat ik met geene zekerheid bepaalen kan, welk Wereldsdeel het Vaderland

zy van den hier befchreeven Vogel. Hadden de Reizigers maar eenige befchryving

van de door hun bygebragte dingen gegeven, zo zou men mooglyk zyne Geboorte^

plaats kunnen uitvinden. Klein noemt hem de Vetgans.

PLAAT XCVIII.

De Bafterd-Baïtimore- Vogel (98).

Deeze weegt omtrent twee Loot. Zyn Bek heeft eene fcherpe Punt : de Hals is

Zwart, de Staart bruin, als ook de Wieken, aan welken de meefte Veders witte

Punten hebben. Voor 't overige is de geheele Vogel geel, maar de Borft. inzonder-

heid vertoont zig geelglanzig. Terwyl het Wyfje even zo fchoon is, hoewel met

Vederen van een geheel andere Kleur bekleed, ben ik bewoogen geworden, om bei-

der

(98) Ifterus minor. Catesb. Car. I. T. 49. I6le- Oriölus fpurius. Linn. S$fi. Nat. XII. Gen. 52. Sp. ir.

rus minor fpurius. Briss. Av. II. p. ux. T. 10. fig. 3.



en ZELDZAAMS VOGELEN. ?~

der Afbeelding mede te deelen. De Kop is, benevens het bovenfte deel van haare
Rug, glanzig zwart: de Borft en 't Lyf vuil rood; gelykerwys het onderfte van de
Rug digtftaan de Stuit. Het bovenfte deel van de Wiek is rood, het onderfte don-
ker bruin. De Staart is zwart. De Pooten en Voeten zyn in beiden blaauw. Klein
noemt hem de zwartgebaarde Wielewaah

De Cdtalpa-Boom (*).

Dit is gemeenlyk maar een kleine Boom , die zelden meer dan twintig Voeten
hoog wordt, hebbende de Schors glad; het Hout week en fpongieus. De Bladen
zyn van figuur als die der Syringen, doch grooter en ten deele tien Duim lang. In
Mey brengt hy breede troflèn voort van Pypagtige Bloemen, die naar de gewoone
Vingerhoedbloemen gelyken , en tevens wit, doch van binnen wat roodagtig purper-
kleur gevlakt en geel geftreept zyn. De Kelk is Koperkleurig. Op deeze Bloemen
volgen ronde Peulen, die de dikte van een Vinger hebben en meer dan een Voet lang
zyn. Ryp geworden gaan zy open , en vertoonen haare Zaaden , die gevleugeld
zyn, en als Vifchfchubbeh op elkander leggen. In de bewoonde Landftreeken van
Karolina was deeze Boom onbekend , tot dat ik het Zaad , uit de dieper binnenslands
gelegene Streeken , derwaards gebragt had. En, ofichoon oök de Ingezetenen zig
niet veel bemoeijen met Luftboven , zyn zy doch door de ongemeene fchoonheid van
den Boom bewoogen, om denzelven voort te planten. Hier door, nu, is hy thans
een fieraad van verfcheidene van hunne Tuinen, en hy zou het in Engeland miflchien
ook wel worden kunnen; doordien hy zo veel Koude verdraagen kan als de meeften
van onze Amerikaanfche Plantgewaflèn , waarvan verfcheidene reeds ettelyke Win-
ters by den Heer Bacon te Hoxton geftaan hebben, die maar enkel in 't eerfte Jaar
èene bedekking noodig hebben gehad,

Z^!«St<&<X£$

PLAAT XCIX.

De gevlakte Groenlandfche Duif (99).

Deeze Vogel is alhier in zyne Natuurlyke grootte voorgefleld, en , wanneer ik heni
met de Groenlandfche Duif van Willoughby vergelyk, dan bevind ik, dat hy in
geftalte en grootte daar mede volmaakt overeenkomt : ook is de figuur van Bek en
Voeten eenerley , hoewel zy in kleur van elkander verfchillen. Ik houd derhalve dee-
zen voor een Jongen Vogel , die nog niet geruid heeft : dewyl de Ouden zwart zyn

,

uitgenomen dat Zy een groote witte Vlak op ieder Wiek met fchoon roode Pooten en
Voeten hebben. De Vogel, die óp deeze Plaat, in 't verfchiet, vliegende wordt ver-

toond, geeft de afbeelding van de zwarte Groenlandfche Duif, om dezelve met de
tegenwoordige te kunnen vergelyken. De Bek of Sneb is taamelyk lang, donker
of zwart van Kleur, en naar de Punt toe wat krom. Des Lighaams onderfte Vlakte is

vanden Bek tot aan de Staart, witachtig en met fyne Afchgraauwe dwars-Streepen door-
toogen. Dê Kruin van den Kop, dê bovenfte Vlakte van den Hals, de Rug en Staart,

zyn zwartagtig en hebben donker zwarte dwars- Streepen. De Slagpennen zyn geheel
zwart ; de daar boven ftaande Dekveders hebben witte Punten , waar op een ry van
zwarte volgt : de kleinfte Dekveders maaken , in het bovenfte deel van de Wiek , eene
groote witte Vlak , die zwart gefprenkeld is. Boven en aan den Rand is de Wiek
zwart gezoomd. De Pooten en Voeten Zyn vuil Vleefchkleurig. Hy heeft, voor \
overige, maar drie Vingers, die allen voorwaards ftaan, kleine Klaauwen hebben, en

door
(*) Bignonia Urucu foiiis, Flore fordide albo, in- nia Catalpa. Ltnn. Spec. Plant. II. p. 868.

tus maculis purpureis & luteis afperfo, Siliqul longis- (99) Columba Groenlandica Hollandis d'i&a. Edw.
fima & anguftiffima. Catejb. Car. I. T. 49. Bigno- Jv. I. T. 50. Üria minor nigra. Briss. Av. VI. p.

76*

nia Americana , Arbor Syringas cceruleae folio, Flore Uria minor ftriata. Briss. Av. VI. p. 78. Alb. Av IL
purpureo. Du Hamel Arbr. 1. p. 104. T. 4r. Bigno- p, 73. T. 88. Colymbus Grylle. Linn. Syk Nat. XIl!
nia foiiis fimplicibus cordatis. Hort. Ctiff. 317. Bigno- Gen. 75. Sp. 1.

IL Deel V
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door middel van een Vlies met elkander verbonden zyn. Ook zyn de binnenfle Vin-

gers, aan hunne inwaardfe zyde, met een Vinagtig Vlies voorzien. Albin heeft, in

zyn Tweede Deel^ bladz. 73 , een Vogel voorgefteld , dien hy het Mannetje van de
Groenlandfche Duif noemt , en een anderen in zyn Eerfte Deel, bladz. 81 , daar hy
den naam aan geeft van 't Wyfje. Nu geloof ik zeer wel , dat hy iets dit Wyfje ge-

lykende zal gevonden hebben; doordien 'er zulk een Vogel is, maar dezelve is het

Wyfje niet van de Groenlandfche Duif. Dewyl hem, echter, ook een Mannetje tot

zyn Wyfje zal ontbroken hebben, en hy in 't Werk van Willoughby gevonden

hadt, dat het (legt en weinig gekleurd is; zo dagt hy, dat hy hetzelve ligtelyk, zon-

der den Vogel te zien , kon voordellen , en derhalve heeft hy op eene Plaat het Man-
netje afgebeeld, dat doch niets anders is dan zyn Wyfje, uitgenomen dat hy hetzelve

van de andere Zyde afgetekend , en naar de befchryving van Willoughbï gekleurd

heeft. Dewyl hy ook het Mannetje nooit hadt gezien, zo geloofde hy , dat hetzelve

net even zodanigen Bek had, als die Vogel, welken hy het Mannetje noemt: terwyl

de Groenlandfche Duif een grooter Vogel is, met eenen langen dunnen Bek, die naar

evenredigheid wel tweemaal zo lang is als in zyne Afbeelding. Deezen misflag van

den Heer Albin heb ik niet ongevoeglyk geoordeeld alhier te verbeteren.

Ik kreeg deezen Vogel van Sir Hans Sloane , die hem eenigen tyd in 't Leven
heeft gehouden. Hy was aan deezen Heer door den Konlmandeur Craycqtt ge-

geven , die hem zelf uit Groenland medegebragt hadt.

Indien het waar is, dat deeze Duiven des Winters wit worden , gelyk Wil-
loughby in zyne befchryving meldt, dan is zulks mifichien maar van dien tyd te ver-

slaan, wanneer hy aan 't ruijen gaat, en zyne zwarte Kleur met de witte, of de wit-

te met de zwarte KJeur verwifïeït. Men kan deezen Vogel ook by Willoughby,
Bladz. 326, Plaat 78, zien: doch my dunkt, dat de verandering van Kleur door hem
niet genoeg is beweezen.

PLAAT C.

De Geelborftige Lyfter (100).

Aangezien de Heer Klein deezen Vogel onder de Lyfiers plaatfl, zo hebben wy
hem deezen naam gegeven. Hy heeft bykans de grootte van onze Leeurikken. Zyn
Bek is zwart, de Kop en de geheele Oppervlakte van de Rug en Wieken, zyn bruin*

agtig groen: de Hals en de Borfï geel. Van de Neusgaten afloopt een witte Streep

boven 't Oog heen, onder 't welke ook een lichte Vlak is. Van het onderfle des Beks

begint een fmalle lichte Streep. Het Lyf is donker wit of geelachtig; de Staart bruin:

de Pooten en Voeten zyn zwartachtig. In de bewoonde Landfïreeken komt men dee-

zen Vogel nooit te zien. Hy onthoudt zig verder in 't Land, ongevaar twee- of drie-

honderd Mylen van de Zee. Het zyn zeer fchoone Vogels , die ook zig zodanig ver»

Schuilen, dat ik, na eenige Uuren toegelegd te hebben om 'er een te fchieten, my ein-

delyk van eenen Indiaan bedienen moefï, die alle zyne bekwaamheid noodig hadt, om
zulks werkftellig te maaken. Veel houden zy zig aan de Oevers van groote Rivieren

op, en hun luidGefhater doet de holle Rotfèn en dikke Rietbofïchen weergalmen. De
Afbeelding fielt hem vliegende voor, om te toonen, op welk een zonderlinge manier

hy alsdan gewoon is zyne Voeten te houden.

Driebladerige Nagtfcbade, met eene zesbladerige Bloem (*).

Deeze Plant heeft eenen enkelen regten Steel, en groeit maar vyfofzes Duim hoog.

Van boven zyn drie fpitfè Bladen , die eenen Driehoek maaken , en nederhangen. Ie-

der Blad heeft drie Ribben, en het is, met donker en helder groen, Ruitswys' gefcha-

keerd.

(100) Oenanthe Americana Pe&ore luteo. Catesb. Car. I. T. 50. Solanum Virginianum triphyllum , &c.

Car. I. T. 50.
' Pluk. Alm. 352. T. 111. f. 6. Paris foliis ternatis,

(*) Solanum triphyllum , flore hexapetalo : tribus Flore feffili ere&o. Gron. Virg. 44. Trillium feffile.

Petalis purpureis , casceris viridibus reflexis. Catesb. Linn. Spec. Plant. II. p. 484.
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keerd. Tufïchen deeze Bladen komt de Bloem voort , welke uit drie Purperkleurige regt-
op groeijende Blaadjes beftaat, en derzelver Kelk of bekleedzel is ook in drie-en ver-
deeld. Zy groeit in de meefte Landftreeken van Karolina in Schaduwagtige Bodenen.

PLAAT Cl.

Het Groenkndfcbe Hert of Rendier (101).

Wanneer wy deezen Rhee- Bok met onzen Engelfchen vergelyken , zo is hy zeer
dik en fterk, komende ook, wat de evenredigheid zyner Lighaamsdeelen aangaat

,

met een volwasfên Kalf nader overeen, dan met een Rhee- Bok. Hy is van den Grond
tot aan de Schouders omtrent drie Engeifche Voeten hoog : zyn Hals is veel korter en
zyne Pooten zyn dikker, dan menze gewoonlyk in de Herten vindt. Des Zomers is

hy met zagt, kort en Muisvaal Haair gedekt- tegen den Winter komt hier onder een
tweede Pels van lang, ruuw, wit Haair te voorichyn, het welk nogthans op de Rug
en aan de Snuit wat bruin is. Deeze lange Haairen doen het Dier zig grofen fterk ver-
toonen. In 't volgende Voorjaar wordt deeze ruuwe Winterkleeding door eenen Zo -

mer-Rok van zagt kort Haair als weg geftooten , en dus verandert hy geduurig van ge-
waad. Het byzonderiie in dit (lag van Herten is de Neus, als welke hier geheel met
Haair bedekt is, daar zy in andere Rheen uit een kaale vogtige Huid beftaat. Naar
myn denkbeeld zou de Neus, in de koude Landen, bevriezen moeten, wanneer zy
kaal ware, en om die reden is zy van den Schepper, tot haare beschutting, met Haair
bekleed geworden. De Oogen zyn taamelyk groot, en puilen wat buiten den Kop
uit. Zo wel de Bok als de Zeeg hebben Hoornen; 't gene wat zeldzaams is. De Hoe-
ven loopen niet fpits, maar zyn gefpleeten, en (taan ver van elkander, hebbende ook
van onderen, zo ik my verbeeld, deswegen een taamelyke breedte, dat zy niet zo
diep in de Sneeuw mogen zakken. Agter deeze grooten heeft het Dier, aan ieder
Poot, twee kleine taamelyk hoog (taande Klaauwen. De Hoeven zyn donker Hoorn-
kleur. De Hoornen hebben haare volkomenheid nog niet , alzo de Afbeelding ons een
Jong Dier vertoont. Ik heb een Kop met het volkomene Gewey gezien , die benevens
deezen Rhee- Bok tot ons gebragt was. De Hoornen hadden in dezelve, boven de
Oogen, twee breede Enden als Schoffels, die van dienft konden zyn om de Sneeuw
van het Gras weg te ruimen: wat daar boven waren twee andere , doch kleinere, Schof-
fels, die uitwaards gekeerd (tonden: boven deeze liep ieder Hoorn uit in vyf ronde,
geensdeels Schoffelagtige , Punten.

Aan Sir Hans Sloane werden , in 't jaar 1738 , door Kommandeur Craycott
een Bok en Zeeg van dit (lag van Rheeën , welken dezelve medegebragt hadt , vereerd.

Naderhand deedt de Heer Sloane dezelven prefènt aan den Hertog van Richmond,
die ze in zyne Diergaarde in Suuex liet brengen, en , zo ik vernam, zyn dezelven daar-

na geftorven , zonder dat zy in grootte toegenomen waren. Eenigen houden dit (lag van
Herten voor de Rendieren der Laplanderen en Ruilen , dat ik niet kan voorflaan noch
ontkennen (*). Het tegenwoordige heeft eene Donsagtige bruine Vagt, die deszelfs

Winterkleeding uitmaakt. Van de Geftalte kan men uit de Afbeelding oordeelen.

PLAAT CU.
Het Stekelvarken tut de Htidfons - Baay (102).

In geftalte en grootte komt dit met een Bever taamelyk overeen , doch zo ik het,

wat
(101) Cervus rangifer Groenlandicus. Edw. Av. I. Hoornen, voorgemeld, daartoe veel aanleiding: zie

T. 51. Capra Groeniandica. Raj. Quadrup. 90. Ran- de Afbeelding van het Rendier ; Nat. #?/?. III. Stuk,
gifer. Gesn. Quadr. 141. Cervus Tarandus. Linn. Plaat XXIII.]

Syft. Nat. XII. Gen. 29. Sp. 4. Nat. Hifi. LD. (102) Hyftrix Canadenfis. Edw. Av. I. T. 52. Eit;
III. Stuk, bladz 86. PI. 22. Fig. 3. Hudf. T. 3. Anson. It Lp. 56. T. 58. Hyftrix dorfa-

(*) [De Ridder Linn^us heeft hetzelve, in de ta. Linn. Syji. Nat. XII. Gen. 21. Sp. 3. Nat. Hifi.
Twaalfde Uitgaave van zyn Samenftel der Natuur , tot 1. D. il. Stuk. bl. 360. PI. 19. Fig. 1.

de Rendieren betrokken. Ook geeft de Gedaante der

V 2



go VERZAMELING Va n VOGELEN.
wat de grootte betreft , met een bekend Dier vergelyken wilde, dan zou het naar een
Vos zweemen, waar mede het nogthans geen de minfte overeenkomft in degeftaltè

heeft. Zyn Kop gelykt naar dien van een Konyn: het heeft een platte Neus, die ge-
heel bedekt is met korte Haairen : de voorfle Tanden , waar van twee boven en twee
onder ftaan , zyn zeer flerk, geel van Kleur, en fchynen volftrekt tot afbyting van het

Gras gevormd te zyn. Het heeft zeer kleine Ooren, die naauwlyks boven het Vel
uitfteeken. De Pooten zyn kort , de Klaauwen lang: vier ftaan

3
er aan ieder voorften

Poot , en vyf aan ieder agterften : inwaards zyn dezelven Schofïèlswyze uitgehold. De
Staart heeft eene middelmaatige langte, en is naar 't Lyf toe dikker dan aan 't End,
alwaar dezelve wit van onderen is. Het Dier heeft over 't geheelé Lyf een zeer zagt

Vel, waar van de Haairen by de vier Duim lang zyn , doch rondom den Kop en aan

de Pooten korter; aan 't agterfte van den Kop in tegendeel wat langer. Op het ho-

vende van den Kop, van het Lyf en de Staaft, is het, onder 't Haair, digt bezet met
zeer fpitfe, ftyve Stekels, waar van de langften niet volkomen drie Duim lang zyn;

doch naar de Neus toe , en op de Zyden naar den Buik toe > worden Zy allengs korter.

Deeze Stekels zyn onder het Haair niet zigtbaar, dan alleenlyk een weinig om het

Staartbeen heen ,
alwaar het de Haairen dunner hadt. Buiten en behalve het zagte

Haair, dat over 't geheele Lyf donkerbruin was, hadt dit Dier ook eenige lange, %-
ve, enkelde Haairen of Borftels, die maar dun ftaan , en drie Duim langer zyn dan dê
enderfte Haairen. Deeze maaken, dewyl zy aan 't End vuilwit zyn, dat de Vagt, op
eenige plaatfèn, zig als een weinig gefprenkeld vertoont. De Stekels zyn zeer fpits en
eenigen derzelven bleeven, op eene zagte aanraaking, in myne Vingers vafter, dan in

het Dier zyn Huid, fteeken. Zy hebben een Baard., en zyn daarom niet ligt.weder
uit te haaien, wanneer zy in de Huid gedrongen zyn. Met dit Stekelvarken kwam
ook een Jong over, dat ongevaar zo groot was als een Kat, hebbende de Vagt zwar-

ter dan de Oude: de Stekels kon men, onder het Haair, duidelyk zien en voelen.

Uit de Hudföns- Baay zyn deeze Dieren overgebragt. Zy werden aan den Heer
1

Doktor K. M. Massey overgegeven > en bevinden zig tegenwoordig in de Verzame-
ling van Sir Hans Sloane, te Chelfêa. Naar ik geloof is dit Stekelvarken nog niet

befchreeven. De Stekels , die het heeft , zyn wit met zwarte Punten. Op de Plaat

is 'er een inde Natuurlyke grootte en gedaante, gelyk ook de vergroote Punt daar

van, voorgefteld.

Een myner Vrienden, die zig in de Hudfbns Baay onthoudt , heeft my, op myn
verzoek, eenige Vraagen, noopens dit Dier, op de volgende wyze beantwoord.

Uittrekzel uit deszelfs Brief\ dien hy^ den 10 Auguftus 1742, uit Albany i

aan my heeft gefcbreeven*.

„ Het Stekelvarken van dit Land is een Dier, dat Zyn Neft ófHol onder de Wortels

9i van groote Boomen maakt en veel flaapt. Het voedt zig met de Bad van Jenevef-

„ befïèn-en andere Boomen, doch voornaamelyk met den eerftgemelden. 'sWinters

5l vreet het Sneeuw om den Dorft te lenehen , maar in de Zomer lekt het Water met dé

5,
Tong j

gelykerwys een Kat of Hond; hoewel het zig zeer wagt van daarin te gaan.

„ Zyne Haairen en Stekels blyven ,den geheelen Zomer door, in Kleur onveranderd.

„ Wanneer het in 't Voorjaar begint warm te worden, dan wordt hunne Vagt, gelyk in

3, alle andere Dieren van dit Land , dunner. Ik zeg U toe , in 't aanftaande Jaar van 't zelve;

„ omftandiger berigt te geeven : want Ooftwaards van hier zyn 'er zeer veelen , en eenige

55 Indiaanen , met welken ik Handel dryf, eeten hun Vleefch op zekere tyden des Jaars '\

Ik ben Uwe zeer toegenegens.

Alexander Light.
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De graauwe lang geflaarte Lyfer. Kl. •

Het blaauwkeelige Roodftaartje. - *
, * _ * * *

De roode Lyfter . Roeflkleurige. Kl.

Het graauwe Roodflaartje met een Zwarte Keel. Kl. *

De Karolinifche Trek- Lyfter. Zing- Lyfter. Kl. -

De zwarte Grasmofch met bonte Wieken. Het Mannetje. Kl.

De Lyfter met de roode Tooten. -

De Oranjekleurige Grasmofch. Zwartkeelige Zwartflaart. Kl.

De allerkleinfte Lyfter. -

Het lang geftaarte roode Kolibrietje. De groenkeelige Kruiper. Kl.

Het kleine Oranjekleurige Kolibrietje. -

De geelkeelige Leeurik. Kl. -

Het groene langftaartige Kolibrietje. De bruin gekapte groene Kruiper.

De wit gevlakte bruine Kapel met roode ftippen.

De groote Amerikaanfche Leeurik. Dubbelde Leeurik.

Het lang geftaarte Kolibrietje met een zwarten Kop.

Kruiper. Kl.

De donkere geel geftreepte Tagie uit Noord- Amerika.

De zwarte Mofch met roode Oogen. De zwarte Mofch.

De bruine Mofch. -

Het Kolibrietje met een witten Buik.

Het groen en blaauwe Kolibrietje.

Het bruin gevlakte Chineefche Witje.

Het kleine graauwe Mofchje.

Het groene Kolibrietje met een zwarten Buik.

Eene Ooftindifche Cicade. - 3 a

Tab. BI.

Kl.

Zwartkoppige

Kl.

Kl.

groene

LT.

LIL
LUI.
LIV.
LV.
LVI.
LVII.
LVIII.

LÏX.
LX.
LXI.
LXII.
LXIII.

LXIV.
LXV.

- LXVI.

- LXVIII.

- LXIX.

41

41
4%

43

44
45
46
46

47
48

49
49
50
5*
5*
5i

5*
51

53

LXVII. S3

54
54
55
SS
SS
56

LXX. 56
LXXI. S7

S7
De



KORTE INHOUD.
De Sneeuw -Vogel van Noord- Amerika. Witnek. Kl.
Het kleine Gekuifde Kolibrietje. De blaauw gekuifde Honigzuiger. Kl.
De blaauwvlakkige Chineefche Taauw- Oog Kapel. -

Het Bahamafche Mofchje. Groen Mosje. Kl. -

Het roodborjlige Kolibrietje. Roodborftige Honigzuiger. Kl.
De zwarte geftrekte Kapel met roode Vlakken. -

De gekuifde Roodvogel ofKardinaal. Indiaanfche Kuif- Vink. Kl. -

De Surinaamfche Roodvogel ofWielewaal. Kl. - -

T)e blaauwe Kernbyter of T)ikbek. De blaauwe Dik- Sneb. Kl.
De bruine Indiaanfche Mofch", met het Lyfgefprenkeld, Kauris-Vogel ge-

naamd. Roeftkleurige Mofch met een getygerd Onderlyf. Kl.
Een Ocfï'mdifche Gehoornde Tor. -

De Turperkleurige Kernbyter. Purperklepper. Kl. - -

De Chineefche Ryftvogel, Padda genaamd, het Mannetje.
De Turperkleurige Vink. - - -

De Chineefche Ryflvogel, Padda genaamd, het Wyfje. -

De Bahamafche Vink. ______
De Chineefche roode Mofch : het Mannetje en Wyfje. De bruine Mofch met

den zwarten Kop. Kl. -

De geele Amerikaanfche T>iftelvink. -

De Mexikaanfche Vlafch - Vink met een geelen Kop. -

De driekleurige
c
Diftelvink. Blaauwkoppige Diftelvink. Kl.

De groote Indiaanfche Kraanvogel. De graauwe Indiaan. Kl.

De blaauwe Mexikaanfche Vlajchvink. Blaauwe Diftelvink. Kl.

De Strandlooper met Voeten als een Koet. De Water -Lyfter. Bruin dun-
bekkig Waterhoentje. Kl. - - -

DeKarolinifcheGaayofBeemer. De graauwe Zyde -Staart. Kl. -

De Indiaanfche Kievit met een zwarte Borjl. Zwartborftige Kievit Kl.

Het blaauwe Roodborjlje. Blaauwkeeltje met een rood Onderlyf, anders
blaauw. Kl. - - - - - -

Het Waterhoen met gefpoorde Wieken. Karthagener Ral. Kl. *

De Baltimore- Vogel. Geelbonte Lyfter. Wielewaal. Kl. -

De Tenguyn. Vetgans. Kl. -

De Bafierd Baltimore- Vogel. Zwart gebaarde Wielewaal. Kl. -

De Gevlakte Groenlandfche T>uif.

De Geelborfiige Lyfter. » - -

Het Groenlandfche Hert ofRendier. - - r

Het Stekelvarken uit de Hudfons - Baay. - - -

Tab.
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LXXX.
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LXXXVI.
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XCVI.
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xcix.
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57
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59
59
60
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6%
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63

64
«4
6S
65
66

67

67
68
68
69
70
7i

XCI. 71
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XCUI. 73

73

74
75
75
76

77
78

79
79

LYST der BOOM- of PLANTGEWASSEN,

Die in het eerste en tweede Deel van dit Werk voorkomen.

De Virginifche Dwerg - Kaftanje - Boom. -

De Boom van V rood gekaderd Hout.
De Amerikaanfche Cyprejfe - Boom.
Het Wafchboompje met breede Myrthe- Bladeren.

De gladde Winde met Laurierbladeren en zwarte Beffen.

De Eik met Wilgen - Bladeren.

De altyd groene Eik met fmalle Bladeren.

De Virginifche Eik met-Kaftanje Bladeren.

De zwarte Eik met zeer breede Bladeren.

De Water- Eik met omtrent driehoekige Bladeren.
De Witte Eik van Virginie.

De Karolinifche Eik metjlekelige Bladeren. -

De Syring, die Beffen draagt, uit Florida.

De laage Eik met korte Wilgen - Bladeren. ?

De Roode Eik van Karolina. -

T)e Mey- Appel. -

De Kakau - Truimen Boom.

X %

Tab. BI.

- XVIII. 14
XX. 16

XXII. 18

XXVI. ai
XXX. Z4

XXXII. 2-f
- XXXIV. 17
- XXXVI. 29
- XXXVIII. 30

XL. 31
XLII. 33

- 33

34
XLIV. 35
XLVI. 37

- XLVHI. 38

z L. 40
De



KORTE INHOUD;
T)eTandpyn-Boom. -:.*_-
De Virginifche KomoeIje -Boom, Mannetje. - -

De zwarte "Duif- Kerfen Boom. -

De Virginifche Slangenwortel. -

De Gom Elemni Boom. - -

De Huift van KaroUna met roode Bejfen.

Het Zee- Haver Gras. -

De kleine geele Veld- Ajuin of Vogelmelk.

De zwarte 'Popelier met Balfem- Knoppen. * - -

De Karolinifche Winde met purperkleurige Bloemen. *

De Virginifche Vogelnefl - Wortel. - - - •

De Z?0<?;» Bignonia genaamd. m

De i2>ii?ft? Virginifche Walnooten - Boom. -

De Karolinifche Nootenhoom. _*.--
De £/?*«£ Tulpenboom met Laurierbladen. - -.

t
* -

De Vergiftboom. - - *- -

De Boom Tupelo genaamd, - - - - - -

De Bignonia met blaauwe Bloemen en Tokhoutbooms - Bladeren.

De driedoornige Acacia met Eyuormige Zaadhuisjes. -

De Floridafche Alcéa met Laurierbladeren. -

De driebladerige Nagtfchade. * .*•".."*
Een Heefier met Kornoelje -Bladeren, roode geflemde Bloemen, en eene wel-

riekende Schors. - *• -

De >é^^<? ongedoornde Winde met roode Beffen. -

De Virginifche Tulpenboom met driepuntige, in V midden Stompe, Bladeren.

De Catalpa - Boom. -

De drïebladerige Nagtfchade met een zesbladerige Bloem.

xcir,
xciv.
xcvi.

XCVIII.
G.

BI;
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45"
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61
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BERIGT voor den BOEKBINDER.

De Plaaten van het Eerfte Deel, Tab. I tot L moeten tegenover Bladz. 40,

De Plaaten van het Tweede Deel , Tab. LI tot CII moeten tegenover Bladz. 80 en vöof

dit Blad geplaatft worden.
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