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VERZAMELING:
Van UITHEEMSCHE en ZELDZAAME

VOGELEN.
VYFDE DEEL.

P L A A T I.

De gehaarde Gier (i).

kceze Vogel is van grootte als een Adelaar. Wanneer dé Wieken uitgebreid
" z^m, dan is hy zeven en een halven Voet breed. Van de punt des Beks, tot

aan het end der Staart, heeft hy de langte van drie Voeten en vier Duimen, doch
tot aan het end der Klaauwen agt Duimen minder. De Wieken hebben

, geflooten

zynde, vier Duimen over de twee Voeten iangte en de grootfte Slagpennen flrek-

ken zig, in langte, meer dan drie-en-twintig Duimen uit.

De Sneb is purper Vleefchkleurig, en aan haare punt donkerer dan aan 't grond-

fluk, zynde van de punt tot aan den hoek des Beks vier Duimen lang. In de lang-

te loopt zy wat voort, bevoorens zy eenen haak maakt, welke het voornaame on-
derfcheid is tullchen het Geflagt der Arenden en Gieren: doordien zig de Sneb des

Arends reeds van het grondftuk af begint om te krommen, en tot aan de punt toé

langs hoe krommer wordt. Aan het grondfluk van het onderde deel der Snebbe heeft

hy een aanmerkelyk bosje van zwarte Vederen, weshalve ik hem ÓQn naam gegeven
hebvan Gebaarde Gier. De Mond is inwendig blaauw. De Oogen f!aan regt boven
de hoeken van den Bek. Ieder Oog is omringd met eenen gianzigen geelen Kring^
welke een anderen om zig heeft, die uit eene fchoon donkerroode Huid beftaat, wel-

ke met den Oogbol vaft is verbonden. De zyden, benevens het voorftedeel van

den Kop, zyn zwart, en dit zwarte omringt de Oogen, waar van zy dan een veel

pragtiger aanzien bekomen. De Neusgaten zyn bedekt met ilyve zwarte Vederen*

Van agrer ieder Oog loopt een zwarte Streep, opwaards geboogen, naar boven toe,

welke zig aan 't Agterhoofd met de andere vereenigt. Ook heeft de Vogel aan ie-

der hoek des Beks eene zwarte Vlak, welke wat naar onderen gericht is en hem als

't ware Knevels gecü. Het overige gedeelte van den Kop en den geheelen Hals is

met witte Vederen gedekt, welke aan den Kop kort, doch aan den Hals lang en
puntig zyn, hangende los, gelyk aan den Hals van een Haan. De bovenfle Vlakte

der Wieken en Staart, als ook de Rug, zyn van eene donkere Kleur, tufïchen bruin

en zwart. De kleinfle Dekveders der Vl^ieken hebben, langs haaren Schaft heen,
glanzige roodbruine zeer fmalle Streepjes; zynde de rand der Vederen van de gehee-
ie Oppervlakte wat helderer dan de overige deeien der Vederen. De grootfte Ve-
ders der Wieken en der Staart hebben witte Schaften: de middelfte Veders van de
Staart zyn wat langer dan de zydelingfê : aan de binnenzyde hebben de Wieken der-

ge-

(i) Vultur barbatus. Edw. Av.T. io6, Vultur au- Nat-Wl. Gen. 4r. Sp, 6. Syjl. Nat. X. 40. Sp. 5,
reus. Gesn. Jv. 783- Aldr. Jv. I. p. 277. Vultur Eaardgier. Nat. Hifi. I. D. IV. Stuk. bladz. in.' Pt
Bseticus. WiLL. Om. 35. Vultur barbatus. Linn, Syfi. XXIX. Fig, 2.

J^. Deel, A



s VERZAMELING van UITHEEMSCHE
eelyke Kleur ais uiuwendig; doch de Streepen aan de Dekveders, langs de Scliafceilj

zyn grooter en witter. Onder ieder Wiek was een plek, van een Hand groot, en^

kei met witte Pluimen bedekt. De grond of wortel > van alle Vederen des geheelen

Vogels 5 is wit, ook heeft hy aan ^t geheele Lyf, onder zyne Vederen, dikke, zag-

te, witte Pluimen. De onderde Vlakte ^ zo van de Bord: als Buik, de Dyën en

Dekveders onder aan de Staart, zyn wit, en tevens een weinig roodagtig bruin. De
Pooten zyn met korte, witte, Pluimvederen bezet, welke, als de Vogel zit, van

de lange Veders der Dyën bedekt worden. De Footen zyn Loodkleurig; de Klaau-

wen donker : de middelfle en bultende Vinger van ieder Voet door middel van een

flerk Vlies met elkander verbonden.

De Kapitein
J.
Dobson heefc deezen Vogel van Santa Cruz, aan de Kuft van

Barbaryc, tot ons gebragt. Ik was zo gelukkig niet» van hem levendig te zien;

want de Kapitein j myn Vriend, zondt hem aan ray door een Koopman, aan wien

hy deezen Vogel , zo dra dezelve geftorven was , ter hand gefield hadt. Evenwel

hadden zyne Oogen en Pooten nog hunne levendige Kleur, en dus heb ik hem den

i8 February 1747 aan de Koninglyke Sociëteit vertoond. Ik kan 'er geene befchry-

ving'van vinden, doch heb in eene Verzameling van in 't Koper gegraveerde Voge-

len, welken N. Robet, Kabinetfchilder van Koning Lodewyk den XIV. ^ te Pa^

rys heeft uitgegeven gehad , eene naar denzelven gelykcnde Afbeelding aangetrof-

fen. De Plaaten deezer Verzameling zyn ongevaar zeven Duim breed en negen

Duim lang: haar getal flrekt zig tot een-en-dertig uit. De Vogel van de tweede

Plaat, welke den naam van Gier voert, is niet de gemeene Gier, maar zweemt
wat naar den zo even befchreevenen.

De Aardbefie-Boom (*)*

[ Dit Gewas is by de Kruidkundigen bekend onder den naam van Arhutus. Het
groeit in Griekenland , op 't Eiland Candia en in de meefte Zuidelyke deelen van

Europa aan den Middellandfche Zee, overvloedig. Somtyds blyft het laag, fbmtyds

wordt het een hoogeBoom, die, volgens Plinius^ in Arabie wel de hoogte van

vyftig Ellen zou bereiken. De vrugt wordt, volgens fbmmigen, eerfl ryp, wan-

neer de nieuwe Bloemen reeds open zyn. Hoewel hy veel gelykt naar de Aardbe-

fiën, heeft hy doch op vernaa den geur of aangenaamheid derzelven niet, en is van

binnen vol van kleine Zaadjes. Nogthans voert de Boom daar van den Nederduits

Ichen naam.]

PLAAT II.

Z)e Smirrel of Ringvaïk van Kanada (2).

Deeze Vogel fcheen my , zo groot te zyn als een gemeene Kraay. De gefloo-

ten Wieken hadden de langte van veertien Duimen , en de Pooten waren , van den

Voet tot aan de Knie, drie Duimen lang. Van andere Valken, die van dergelyke

grootte zyn, onderfcheidt hy zig daar door, dat hy naar evenredigheid een kleiner

Bek en langer dunner Beenen heeft, dan ik ooit, in de grootfte fborten van Valken,

waargenomen heb. Ten aanzien van de dunte zyner Pooten en de kleinte van zyn
Bek, heeft hy met onzen Sperwer eenige overeenkomfi: naar welken hy ook in

Kleur eenigermaate gelykt , offchoon hy. ten minfte viermaal zo groot is.

Zyn

(•) Arbutus folio ferrato. C, B. Pw, 450. MiLL. D/(?if. 107. Accipiter Freti Hudfonis. Briss. A'vi. VI. App.
T. 48. f. I, 2. Arbutus Unedo. Linn. S^. Flant. Ed. 18. Falco Hudfonicus. Linn. Syjl, Nat, XII. Gen.
II. p. 566. 42. Sp. 1^. Circvs- cya.-rxQus irti^. k2/^s<>nl,^sJ^.i.y,^,]^.j-^

(2) Pygargus Accipiter CanadenQs. Edw. Jv. T.
^c^^*^.
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2yn Bek is donker Hoornkleurig of zwartagtig; zynde de Neusgaten gedekt met

fcen geel Vlies, dat de hovende eh onderfte helft der Snebhè omringt, en zig^, varii

de hoeken des Beks , tot onder de Oogen uitdrèkt. Dit Vlies [hét Wafch genaamd]

is dunnetjes bezet met zwarte flyve Vederen. De Bek is krom ^
gelyk in alle ande-

deren van dit Geflagt, doch heeft aan den Rand Van het bovenfte gedeelte geen hoek $

\ welk anders gemeen is, maar alleenlyk een kleine Bogt. De Kop is donker of

zwartagtig van Kleur, hebbende van vooren aan den Bek iets \vits,en oVer ieder Oog
loopt een heldere Streek; terWyl een gedeelte der Vederen onder de Snebbe ingelyks

heider is. Het voorde van den Hals en het agterfie van den Kop zyn Tegelrood

met donkerbruin gemengd. Het hovende van den Hals, de Rug en Wieken, zyn

feeer donkerbruin. Eenigen van de middelde Slagpennen hebben eeiien Afchverwi-

gen Rand. Aan de binnenzyde is de Wiek wit , uitgenomen het end der Slagpen-

nen, dat donker is van Kleur. De inwaardfe Dekvéders zyn met kleine bruine Vlak-

ken gefprenkeld , en de inwaardfe Baarden der Slagpennen met donkere Streepen dwars

overtoogen. De Stuit en Dekvéders van de Staart zyn wit, en, doordien zig dit

Wit met de witte Veders onder de Staart vereenigtj zo ontdaat daar uit, rondom de

Staart, een witte Ring. De middelde Staatveders zyn donker; die genen
,_
welken

?er wederzyds naad aan daan^ blaauwagtig Afchkleur, en de buitenden wit: doch

allen overdwars met zeven of agt donkere Streepen getekend. Van onderen is de

Staart byna geheel wit, dewyl de Streepen naauwlyks door de Vederen doorfchynen.

De Bord, de Buik, de Schenkels en Dekvéders onder de Staart, zyn wit^ en gete-

kend met eenige roodagtig bruine Vlakken , welke aan de Bord en Dyën overdwars

gegolfd zyn; aan den Buik Hartvormig, doch aan 't Onderlyf en Dekvéders onder

de'Staart halfmaanswyze zig vertoonen. De Pooten en Voeten zyn glanzig geel of

Goudkleurig. De buitende Vinger is met den middelden door een Vlies famenge-

Voegd en de Klaauwen zyn zwart.

Het Vaderland van deezen Vogel is de Hudfbns-Baay in Noórd-Amerika , van

waar hy, benevens veele anderen , tot ons is overgebragt door den Heer Isham,

aan wiens goedheid ik meer dan dertig verfchillende Soorten van Vogelen te danken

heb , welke tot nog toe weinig of niet bekend geweed zyn , doordien het grootde

deel defzelven nog niet is befchreeven. Alzo ik, in het vervolg van dit Werk,

dikwils gelegenheid zal hebben om gedagten Heer Isham te noemen , zal het noo-

dig zyn , den Leezer hier te berigten , hoe dezelve ettelyke Jaaren in diend van de

Hudfóns-Baay Kompagnie, en dus , eenige Jaaren herwaards, op verfcheide tyden,»

in Forten en Koloniën van deeze Kompagnie , in de Noordelykde der bewoonde

plaatfen van Amerika, Opperbevelhebber is geweed , als wanneer hem zyne prys-

waardige nieuwsgierigheid heeft aangedreeven , om in zyn ledige Uuren alle de

Dieren , Vogels en Viflchen dier Landen, zo wel als K leederen. Speeltuig en Huis-

^ereedfchap der ingeborene Amerikaanen , te verzamelen. De Vagten der Dieren en

de Huiden der Vogelen waren opgedopt; zy kwamen net en in volkomenheid ge-

conferveerd, in 't jaar 174^, t^ Londen. De Heer Isham bevindt zig thans (in 't

jaar 1749) in Londen , willende zig alhier een korten tyd ophouden, en heeft my
de Eer aangedaan van my met zynen omgang te verwaardigen.

In onze Autheuren over de Natuurlyke Hidorie kan ik geen Vogel afgebeeld vin-

den , die met den boven belchreevenen overeenkomdig is : maar de Ring-Valk van

WiiXOUGHBY ,
pag. 72, komt ^er in de beichryving het naade aan.

Denneboom van Noord-Amerika , met kleine J^rugten (*).

[Deeze Soort van Denneboomen groeit natuurlykin dat gedeelte van Noord-Ame-
rika^

(*) Abies foliis PIcese hrevioribus , Conis parvis fiis confertis obtufis. Gron. Virg. 191. PJcus Cana-

biuncialibus laxis. Mill' D'i^. T, i. Abies foliis folita- denlis. LiNN. ^h ^^^"^- ^'^' ^^' P' ''^^'*

A 2



4 VERZAMELING VAN UITHEEMSCHË
rika, 't welk men 't Land van Labrador noemt 5 leggende benoorden Nieuw Schot-

land aan de Hudfbns-Baay. Hy verfchilt van den rooden of WyFjes Denneboom
^

die ook nederhangende Vrügten heeft, dat de Bladen wat korter en flomper, de

Vrugten kleiner zyn, ongevaar twee Duimen lang, en de Schubben, hier met de

Zaaden nevens de Vrugt vertoond , los in malkander zitten.
]

P L A A T IIL

Het kleine Volkje van Bengale (3).

be Afbeelding vertoont deezen Vogel in de Natuurlyke grootte. Hy is vér dé

kleinfle in het Gellagt der Valken , weiken ik immer heb aangetroffen. De kleine

Valken, in Europa, zyn doorgaans van eene tengere Geflake , met lange, dunne

Pootenen de Bekken naar evenredigheid klein; daar, in tegendeel, de deelen van

deezen Vogel volmaakt Arends-gelyk zyn. Hy heeft een fterken Bek, wel gefpier-

de Dyën, ,dikke korte Beenen, de Vingers gewapend met dikke fcherpe Klaauwen^

zo dat men hem, met reden, een kleinen Arend zou mogen heeten.

De Bek is Afchgraauwagtig , een weinig naar Vleefchkleur trekkende , en aan

het Grondftuk bekleed met geel Wafch , daar de Neusgaten in flaan. Hy heeft

haaken of hoeken aan fle zyden van de Opperkaak, die beter in de Afbeelding uit-

gedrukt zyn , dan ik ze zou kunnen befchryven. Het Oog fiaat in een geele Huid,

die omringd is met zwarte Vederen, welke in een breede Streek langs ieder zyde

van den Hals nederloopen. Deeze zwarte Streeken zyn wederom met Wit ge-

zoomd , en dit Wit loopt over het Voorhoofd , aan het Grondfluk van den Bek

,

been, zynde de Kruin van den Kop, de Nek, de Rug, de bovenzyde der Wie-
ken, en de Staart, zwart, met eenen weerfchyn van Blaauw en Purperkleur. De
zyden der Wieken zyn ook zwart ; doch de Dekveders aan derzelver binnenzyde

wit, en de inwaardfè Baarden van de groote Slagpennen , overdwars, met wit en

zwart gebandeerd. Daar vertoont zig geen Wit, aan de bovenkant van de Wieken

of Staart , wanneer de Vederen geflooten zyn. De onderkant des Vogels, van den

Bek tot aan de Staart , is hoog Oranje-kleur , aan de Borfl: wat ligter. De Pooten

en Voeten zyn helder Goudkleurig , de Klaauwen zwart. Hy is tot een weinig

onder de Kniejen gevederd , zynde de middelfle en buitenfte Vinger, voor een klein

gedeelte, even als in andere Vogelen van deezen aart, door een Vlies famengevoegd.

Dit Valkje van Bengale in Ooftindie afkomftig , werdt van daar in een groote

Carga van Natuurlyke Zeldzaamheden gezonden aan des Konings gewoonen Lyf-

Arts , Do6i:or Mead. Zulks gebeurde omtrent twee Jaaren voor het uitkomen van

dit gedeelte myner Hiftorie , en de Dodlor , bezield met een aanmerkelyken lever

tot bevordering van allerley Konflen en Weetenfchappen , hadt de goedheid , vaii

my deezen Vogel, met en benevens eenige anderen, te leenen, op dat ik 'ernaauw-

keurige Afbeeldingen van maaken mogt, om deeze Natuurlyke Hiftorie der Voge-

len te verfieren. Zy werden in Liqueur overgebragt , en ik had de vryheid om ze

daar uit te neemen. Ik wiefch ze met Water af en droogde ze dan : dus kwam hun

Pluimagie heerlyk te voorfchyn in zyne Kleuren. Dit Valkje was , zo ik geloof, tot

de Vogelery opgebragt en geleerd : alzo het aan ieder Poot een klein nuk Leder

hadf gelyk daar wy de Bellen mede vaft maaken aan de Pooten der Valken. Ik ge-

loof, dat men het volflrekt voor een niet belchreeven Vogel houden mag : want ik

vind 'er geen gewag van gemaakt in eenige Reisbelchryving.

TVeJi.

(3) Accipiter minimus Benghalenfis. Edw. Av. T. Nat. X. Gen 41. Sp. 7. Nat. Hijt. I. D. IV. Stuk,

108. Falco Bengalenfis. Briss. Av. App. 20. Falco bladz. 140. PI. XXX. Fig. 2.

coerulefcens. Lïnn. S'yfl. Nat. XII. Gen. 42. Sp. 9. Syjï^,
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J^^eftindifche Alkekengi met ruige kleverige Bladen (*).

Deeze Plant behoort, wegens de gedalte van de Vrugt, zekerlyk tot de zoge-

naamde iTri^to "oan over Zee ^ by de Kruidkundigen wd^ev jllkekengi genaamd,
en thans Phyfalis gedoopt door Ltnn/eüs. De Bladen zyn als gemeld is : de Bloem
en Vrugt hangt neer aan de Steehjes. Indien het de Virginifche Alkekengi mee
geele Vrugten, gemeenlyk Captih genaamd, was, van Pater FeuiLlee , dan zou
'er van de Vrugten, daar te Lande, een Conlerf gemaakt worj|en, welke men aan

de Zieken tot verfrillchinge geeft , even als hier het Geley van Aalbeflen.

PLAAT IV.

De Europifche of Duitfche Pappègaay (4).

Deeze Vogel is van grootte als een Aakfter, doch heeft de Wieken langer, de

Pooten en Staart korter, naar evenredigheid. Zyn Bek is grof, taamelyk regt, aan

de Punt een weinig haakig, zwart van Kleur, en wederzyds, aan het Grondfluk,

bezet met ftyve zwarte Haairtjes. Het Oog is fmalletjes met een bruine kaale Huid
omringd. Hy heeft ook, een weinig agter 't Oog , een klein Knobbeltje of uitpui-

ling , die van Vederen is ontbloot. De geheele Kop, Hals, Borft, Buik, Dyën en

Dekveders onder aan de Staart, zyn ligt blaauwagtig groen, maar wat donkerer op
de Kruin van 't Hoofd en in 't opperde van de Nek, dan aan de onderzyde. De
Hals van vooren heeft bleeke of v/itagtige Streepen , langs de Schaften der Vederen.

De Rug is roodagtig bruin , met een weinigje Groen aan de kanten der Vederen ge-

mengd. De Slagpennen der Wieken zyn zwart getipt, en zeer fraay blaauw aan \
onder-end, uitgenomen die wederzyds naafl: aan de Rug flaan, welke van Kleur zyn
als de Rug. De eerfte en tweede ry der Dekvederen, naaft boven de Slagpennen,

zyn van een groenagtig blaauwe Kleur: de kleine Dekveders der Wieken fchoon

hoog blaauw: de binnenfle Dekveders van Kleur als die aan de buitenzyde, maar

wat bleeker. De Stuit en Dekveders van de Staart hebben die zelfde fchoon blaauwe

of Ultramaryn-Kleur, Welke zig op de Wieken vertoont, de middelffe Veders van

de Staart zyn vuil groen; de buitenften wederzyds helder blaauw; de ailerbuitenften,

die zig omtrent een half Duim langer dan de overigen uitflrekken, hebben zwarte

Tippen. Overal, daar de Staart of Slagpennen der Wieken zwart van boven zyn,

hebben zy van onderen een ichoone hoogblaauwe Kleur. De Pooten zyn geelagtig;

de Vingers flaan als gewoonlyk en zyn niet gevliesd ; de Klaauwen donker bruin

of zwart.

De Vogel, naar w^elken myne Aftekening was gemaakt, onderflel ik, uit zyne

fchoonheid, een Mannetje te zyn geweefl. Men hadt hem op de Rotfèn te Gibral-

tar gefchooten , en van daar was hy aan den Heer Catesby, te Londen, toege-

zonden , die de beleefdheid hadt van hem my ten gebruike te verfirekken. De Heer
Albin heeft deezen Vogel niet aangetroffen: hy is door den Heer Wiljloughby
befchreeven , maar ik verbeeld my eenige verbetering in de Afbeelding gemaakt te

hebben, en, alzo het een Vogel van zonderlinge Schoonheid is, welken men nog

nooit in Kleuren hadt vertoond, zo heb ik my verftout hem op nieuws aan 't licht

te

(*) Phyfalis ramofiffima foliis villofo-vircofis , Pe- 790. T. 791,792. Will. OnwV^. p. 85. T. 20. Cor-

dnnculis nutantibus. An Phyfalis pubefcens. Linn. nix coerulea Dorfo rubro , Remigibus nigris. Faun.

Spec. Plant. Ed. IL p. 203. Suec. 94. Coracias Garrula. Linn. Syjl Nat. XII. Gen.

(4) Garrulus Argentoratenfis. Edw. Jv. T, 109. 51. Sp. i. Syfi.Nat.X Gen. 49. Sp. i. Duitfche Pap-

Raj. Jv. 41. Briss.Jv. IL p. 64. Frisch. Jv. T. 57. pegaay. Nat. Hifi. I. D. IV. Stuk, bladz. 330. Plaat

Cornix coerulea. Gesn. Jv, 335. Aldrov. Om, I. p. XXXIV. Fig. 5.

F'. Deel. B
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te geeven. De Heer Willougbby zegt, dat menze in Duitfchland , als ook op

Sicilië en Maltha, vindt, alwaar zy in de Hoenderkoopers Winkels verkogt worden,

en Dodior Shaw getuigt in zyne Hiftorie van Barbarie, &c, pag. 251 : „ de Shaga-

5, rag is van grootte en gedaante als een Gaay, hoewel met kleiner Bek en korter

3, Footen: de Rug is bruinagtig; de Kop, Hals en Buik helder groen; terwyl op

„ de Wieken en Staart verfcheide hoog blaauwe Vlakken of Ringen zyn. Hy maakt

„ een gillend Gelchreeuw, en bouwt zyn Neft in de Oevers van de Shellif, Boo-

5, berak en andere jB.ivieren". Dit kan, denk ik, geen andere dan de boven be-

ichreevene Vogel zyn ; zo dat wy aan Do6tor Shaw verpligting hebben wegens zy-

ne onderrigting, waar de Vogel zyn Neft maakt, en dat hy zo wel in Afrika huis-

vefl: als in Europa. Men vindt hem zelfs zo Noordelyk als in Sweeden, aangezien

LiNN^us hem, in zyne Hiftorie der Sweediche Dieren, onder die van dat t<yk ge-

plaatft heeft: (zie Fauna Suecica p. 2^, §. 73.) De Latynfche naam, welken 'er de

Vogelbefchryvers aan geeven, is Garndus Argentoratenfis en Cornix cmnilea of
blaauwe Kraay.

Tandkruid met drievoudige Bladen (*).

Wegens de geflalte van den Wortel, hier ook in Afbeelding gebragt, voert dee-

ze Plant den Latynfchen naam Dentaria^ dat is Tandkruid. Onder de verfcheide

Soorten van hetzelve, met zeven en vyf Bladers op één Steel, geeft men 'er den
naam aan van Driebladerig , doch zy is eigentlyk Negenbladerig , om dat de Steek-

jes van drie Bladen met hun drieën op éénen Steel flaan. De Bloem bedaat uit vier

Blaadjes, zy heeft vyf Meeldraadjes en één Styl, als hier is afgebeeld; de Vrugt is

een Peukje. Dit Gewas groeit inOoftenryk en Jtalien, op dorre befchaduwde Bergen.

P L A A T V.

De Paradys- Vogel (5).

Deeze Vogel fcheen my omtrent de grootte te hebben van een Merel. De Bek
hadt een en drie vierde Duims; de Wiek geflooten zynde zeven Duimen; de lange

Pennen, uk de Stuit voortkomende, zevenentwintig Duimen; de langften der zagte

loflè Vederen , die van onderde Wieken fpruiten , eenentwintig Duimen langte.

Van de punt des Beks tot aan het end der geraeene of korte Staartvederen, was de
Maat tw^aalf Duimen. De Bek is taamelyk regt, aan de Punt een weinig omgeboo-
gen, vaneene vuil geelagtig groene Kleur. De Neusgaten flaan digt by den Kop,
welks voorfle deel met zwarte Veertjes als Pluis of Fluweel gedekt is , hebbende ee-

nen glanzigen luider, en gaande rondom den Bek, zo boven als beneden. De Keel
of onderzyde van den Kop is met dergelyke Fluweelagtige groene Veertjes bekleed,

die eenen Goudglans hebben. Het bovenfte van den Kop is met andere Pluisagtige

Veertjes gedekt , van eene fchoone Goudgeele of Oranje-Kleur, die zig ter weder-

zyde van den Hals uitftrekken , omringende byna het groene van de Keel. De Oo-
gen zyn klein en zeer digt by den Bek geplaatd. De Bord is gedekt met Veders
van de gewoone flruftuur , van een Ichoone donker blaauwagtige Purperkleur. AI
het overige des Lighaams; de Rug, Buik, Wieken en Staart, zyn helder roodag-

tig Kaftanje-bruin ; maar de binnenzyde der Wieken en de onderzyde van de Staart

zyn

(*) Dentaria foliis omnibus ternatis. Royen. LugL vis , omnium Authorum. Paradifea apoda. Linn. S'^fl,

Bat. 304. Dentaria enneaphy Hos, Linn. Spec. Plant. Ed. Nat. XII. Gen. 54. Sp. i. Syji. Nat. X. Gen 51. Sp.'

II. p. 912. I. Gewoone Paradys- Vogel. Nat. Hifi. I. D. IV. Stukj

(5) Manucodiata major. Edw.^u. T. iio, Raj. Av, Bladz, 340.

21. N. 7. Briss. II. p. 130. T. 13. f. I. Paradifea A-
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Jt.yn donkerer en doffer bruin.. Van de Stuit ontspringen die men de twee middelfle

Veders van de Staart kan noemen 5 van zevenentwintig Duimen lang, zynde a!s *t

ware enkele Vederfchaften , zonder eenige Baarden, naar Paarde-Haairen pclyken-

de, doch veel flyver en dikker , zwart van Kleur. Als men deeze , nogthans ^

naauwkeurig onderzoekt, zal men 'er by den Wortel, wederzyds, tot omtrent viei*

Duimen der langte, fmalle Baardjes aan vinden. Aanmerkelykft is deeze Vogel we^
gensde platten van Vederen, die van onder de Wieken wederzyds voortkomen, en
zig een groot end agterwaards, verder dan de gewoon e Veders van de Staart, uit*

flrekken. Deeze Veders zyn van een zeer fraay maak zei , uitermaate ligt en met
de Baarden zo lugtig, dat men 'er door heen kan zien als of 't Gaasdoek ware. De
langde Veders zyn helder roodagtig bruin ; de kortften , óIq over dezelven heen
leggen , zeer helder geel , met een roode flreek aan ieders Tip. Zy leggen of bo-

ven of beneden de Staart, maar zo los, dat, zo wel in 't eene als in 't andere geval,

de Staart 'er zig doorheen vertocnt. De Footen en Voeten zyn taamelyk dik en
flerk naar de grootte van den Vogel, gelykende veel naar die der Aakfiers of Gaai-

jen, donkerbruin van kleur, en gewapend met Klaauwen van middelmaatige grootte.

De Vogel, van deeze Afbeelding, v/ordt in Salters KofFyhuis te Chelfea bewaard^

en is een der volmaaktilen, welken ik immer heb aangetroffen. Men brengtze uit

Ooflindie, zynde doorgaans gebrekkelyk, 't welk 'er in Afbeelding en befchryving

verfcheide Soorten van heeft doen maaken. Ik heb andere Vogels van dit Geflap-t

gezien, welke van de boven befchreevene daar in verfchilden, dat de bovenkant van

den Hals en de Rug geel waren; dat zy eenige geele Vlakken op de Dekveders van

hunne Wieken hadden, dat de langde Veders van de zyden, die hunnen Sleep maa-
ken, helder geel of witagtig waren van kleur, en de Bekken donker of Zwart; hoe-

wel anders van even de zelfde geflalte als boven befchreeven is, en waarfchynlyk van

eene zelfde Soort. Men kan, zo ik geloof, wel twaalf befchryvingen van deezen

Vogel vinden, en daar zyn vier Afbeeldingen, in 't Werk van Wjlloughby, als

20 veele onderlcheide Soorten opgegeven ; maar , dewyl geen derzelven my vol-

deedt; zo heb hier een volkomen Vogel voorgefleld, die beter aan 't oogmerk van

den Leezer zal beantw^oorden. Monfr. Albin heeft ons, in Vol. lil pag. 9, van

zyne Hiilorie der Vogelen, de flegtfle en onvolmaakfte Afbeelding daar van gege-

ven , welke hy zegt te zyn uit de Verzameling van Sir Thomas Lowther. Gee-
né befchryving in 't byzonder heeft hy daar van gemaakt, maar alleenlyk in 't korte

iets bygebragt, van 't gene Willoüghby aangaande dit Geflagt van Vogelen in 't

algemeen geboekftaafd heeft. De Inwooners der Molukkifche Eilanden noemen
dezelven ManucodiaM , dat is Gods Vogelen , 20 Aldrovandus verhaalt. Jk heb

door alle myne nafpooringen in de Verzamelingen der Liefhebberen van Natuurlyke

Zaaken ( daar ik 'er veelen volkomen en onvolkomen heb aangetroffen ,) niet meer

dan ééne Soort van deeze Vogelen ontdekken kunnen, die de Vlamswyze Veders

een groot end buiten de Wieken uitfleekende hebben.

Ficoides met driedoornige Bladen (*).

De afkomfl: deezer Plant is , gelyk die der meede Soorten van Ficoides , uit Afri-

ka en in 't byzonder van de Kaap der Goede Hope. Dat de Bladen driedoornig en

van onderen getand zyn , onderfcheidt ze van de anderen.

PLAAT
(*) Ficoides Africana frutefcens perfoliata , folio 46, Mefembryanthemum uncinatum. Linn. Sp» Plant,

triangulari glauco punótato. Bradl. Succ. 5. p. 13. T. Ed. II. pag. 6^2. Sp. 17. Varietas. /3.
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PLAAT VI.

De Koning der Paradys- Vogelen (6).

Deeze Vogel is 20 naa aan de Natuurlyke grootte, als 't my mogelyk was, gete-

kend. Ik geloof, by vergelyking , 'dat hy ongevaar de grootte heeft van een Vink.

Zyn Bek is langer en de Pooten zyn wat dikker : hy heeft een zeer korte Staart

,

daar de Wieken , als zy geflooten zyn, een goed end over heen reiken. De Bek is

taannelyk regt en geel van Kleur, ongevaar een Duim lang, indien men de maat

neemt van den hoek der gaaping af. De Oogen zyn klein , ter wederzyde van den

Kop, regt boven dien hoek des Beks geplaatfh De Bovenkaak is ten halve gedekt

met Fluweelagtige Veertjes, van Oranjekleur: de Kop met Pluis ('t welk een Ken-
merk van dit Geflagt ukm.aakt) : de Nek , Rug , bovenzyde der Wieken en Staart,

hebben Veders van de gewoone Struftuur, allen , van den Kop tot aan de Staart,

hoogrood, een weinig naar Kaflanje-bruin hellende, meteenen ongemeen fchoonen

glans. Het onderlle of voorfte van den Hals heeft eene mengeling van zwart en

rood 5
g€lykerwys de Keel van een Mannetjes Mofch. De groote Veders der Wie*

ken hebben de binnenzyde roodagtig geel, ligter dan de bovenzyde; de binnenfle

Dekveders der V/ieken zyn wit, en de onderzyde van de Staart is donker. Onder
ieder Wiek bevindt zig een aanmerkelyke Kwaft van Vederen , zeven of agt in ge-

tal, van eene donkere zwartagtig bruine kleur, met zeer fraay glanzige groene tip-

pen , hebbende ieder Veder een dwarfè Baar of Streep , die witagtig is , en door

welke de groene tip van het donkere gedeelte afgefcheiden wordt, ik heb de Wie-
ken in deeze Afbeelding uitgefpreid , om deeze Veders te beter te vertoonen. Op
de Borft heeft de Vogel een halfraaanswys' merkteken , met de punten of Hoornen
opwaards gekeerd, van eene donker groene Kleur, doch met een helderen weer-

ichyn ,
gelyk de Halzen der Mannetjes Eenden. Deeze plek is van den Hals afge-

^zonderd door eene ligt geelagtige Streep , welke 'er onmiddelyk boven overdwars

loopt. De Buik , Dyën en Dekveders onder de Staart zyn wit : maar de laagfle

deelen der Dyën, omtrent de Kniejen, een weinig bruinagtig. Van den bovenkant

in 't midden der Staart, ontfpringen twee rtyve, kaale, Vederfchaften, omtrent zes

Duimen lang, donkerbruin van Kleur, welke naarde Punt toe, aan de ééne zyde,

bezet waren met Baarden en rond omgekruld; zo dat zy ronde enden aan deeze

Schaften m.aaken , die plat zyn , en eenen veranderlyken weerfchyn hebben van

rood en groen. De Pooten zyntaamelyk lang en dik, ieder met vier Vingers, op

de gewoone manier geplaatft, en over 't geheel donkerbruin. De Klaauwen zyn
grof en van eene ligte Hoornkleur.

Alle deeze Vogels worden ons uit het een of ander gedeelte der Ooflindiën , maar
voornaamelyk, zo my berigt is, van de Specery-Eilanden toegebragt, welke \x\ be-

zitting van de Hollanders zyn. Die, naar welken deeze Aftekening gemaakt is, was

egn zeer wel gedroogde Vogel, bewaard wordende in het Kabinet der Koninglyke

Sociëteit te Londen , Anno 1742. Ik geloof, dat deeze Vogel door onzen Lands-

man, den Heer Willoughby, bladz. ()G van zyne Hiftorie der Vogelen, befchree-

ven is; maar, dewyl ik myn Onderwerp grootelyks van zyne befchryving verichil-

lende bevondt , verbeeld ik my, dat deeze volmaakter zy , en, aangezien de Af-

beelding by Willoughby zeer klein is en fbber getekend , verhope ik deeze aan-

genaa-

(6) Manucodïata Rex. Edw.^u. T. iii.RexAvmm Linn. S-^ji. Nat. XII. Gen. 54. Sp. 2. Syji. Nat. X.
Paradifeamm, Pet. Gaz. I. T, 53 f. 2. Clus. Exot. Gen. si- Sp. 2: Nat. Hifi. I. D. IV. Stuk, bladz. 350.
T. 362. Slb. Muf. I. T. 3B. f. 5. Manucodiata minor. PI. XXXIV. f. p,

Bkiss. 4v, II. p. 136. T. 13. f. 2. Paradifea regia.
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^naamer zal 2yn. Ik Vind bok ê'érte Afbeelding diar Vati irl ëérlë Nattilii-lyke Hiftö-

rie, te Amflerdam door Alb. Seba uitgegeven, in 't 1. Deel, Plaat 37; welke een
Vveinig van deeze verfchik : maar, alzo dat een groot en Zéér koflbaar Werk is,

het welke derhalve waarfchyrilyk niet veelen van onze Landsgenooten in handen
komen zal, heeft my dit niet afgefchrikt, om 'er déezè Afbeelding en befchryving

van aan 't licht te brengen, ik volg Willoughby met een Koninglyken Eernaam
te geeven aan deezen Vogel ^ hoewel de voorheen bèfchreevene , myns oordeels y

dit meer verdient.

j^Ikekengi van Ktirajfau met Orégo-Èïaden (*),

[Dit Gewas is door Boerhaave Alkekengi van Kurallau genoenld, iliet gi*yze

Bladen als van Orégo , de Bloem flaauw Zwavelagtig , eeri purperen bodem heb-
bende. LiNN^us hadt hetzelve, in de befchryving van den Tuin van den Heer
Cliffort, een Heefteragtigen Steel, met ovaale Wollige Bladeren

, gegeven. Die
Wolligheid is echter 5 in deeze Afbeelding, niet zeer duidelyk te befpeuren.]

i^ L A A T Vil.

De Goiidgeck Farndys-Vogel (7)^

Deeze , hier ook in de Natuurlyke grootte vertoond , heeft eenen taamejyk langen
en dikken Bek, naar zyne grootte, zynde naar den Kop toe van eene bruinagtige
Kleur, en zwart aan de Punt, die een weinig krom naar beneden ftaat. De Oogen
kwamen my in den gedroogden Vogel zeer klein voor , zb dat men ze maar effen kon
zien. Zy waren aan de zyden van den Kop , digt by en regt boven de hoeken
van den Bek geplaatft. Tufichen de Oogen en den Bek, en bykans rondom ^qx\

Bek, heeft hy zwarte Veertjes gelyk Pluis of Fluweel, fmal aan het GrOndfluk van
de Bovenkaak, doch van de Onderkaak zig omtrent een Duim nederwaards langs dê
Keel ukftrekkende. De Kop, de bovenzyde van ^Qti Hals, als ook de Rug, zyn
gedekt met Veders van eene uitermaate fchoone, heldere, roodagtige Oranje of
Goud kleur, die lang eri los langs den Hals nederhangen, vallende een weinig over
de Bord heen, welke, gelykerwys de Buik en de groote Veders van de Wieken een
zeer fchoone geele Oranje-Kleur heeft. De Dekveders derzelven zyn zwart, rriet

een kleine mengeling van Geel. De Gouden of geele Kleur van deezen Vogé. is

zo ongemeen glanzig, dat ik die door myne Konfl op ver naa niet kan nabootzen.

De Staart, zynde zo ik geloof volkomen , befïaat uit twaalf Vederen, di\% bpven
donkerzwart en beneden roeflkleurig of ilaauwer zwart zyn , en de Schaften van deeze
Veders vertoonen zig van onderen geelagtig. Alle de Staart-Veders hebben een zeer
fmal geel Randje aan haare tippen. Alzo deeze Vogel uit de Indien gebragt is zon-
der Pooten, kan ik daar niets van zeggen: maar ik. heb 'er, tot meer bevalligheid

van de Afbeelding, Dyën en Pooten aan gemaakt, van zulk eene geflalte en even-
redigheid , als ik gevoeglykfi: oordeelde , uit myne Waarneemingen omtrent de an-
dere Soorten van Paradysvogelen afgeleid , welken ik gezien heb met volmaakte
Pooten.

Deeze Vogel was uit Oojftindie hier in 't Land gebfagt door myn goeden Vriend
Kapitein Isaac Worth, een Scheepsbevelhebber in dienfl van onze Kompagnie,

Wel-

(*) Alkekengi Caule fruticofo, Foliis ovatis tomen* (7) Paradifsea Aurea. Edw. Aii. T. 112. Ifterus In-
tofis. LiNN. ^2>. Cliff. Spe. 182. N. 3. Solanum Ve- dicus. Briss. A^pnd. 37. Oriolus Capenfis. Linn. Syft,
ficarium Curaflavicum , Solano antiquorum fimile , Foliis 'Nat. XII. Gen. 52. Sp. 18. Coracias Aurea. S-jfi. Nati
Origani fub-incanis. Mor. Hijl. III. p. 527. Phyfalis X. Gen. 49. Sp. 5. Goud-Vogel. Nat. BJi, I. D. ivl
Curaflavica. Linn. «Slpet. P/awf. II. p. 2(5i. Stuk, bladz. 335, ^ '

KDed. c
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welke hem my prefènt gedaan heeft. Ik houd hem voldrekt voor een niet befchreê-

venen, en het fpyt my zeer, dat hy onvolkomen was door 't gebrek van Pooten.

Ik twyfel ook, of niet eenigen van de grootfle Veders weggenomen zyn geweefl,
(want hy hadt 'er maar zes of zeven in ieder Wiek ,) en deeze zullen waarfchyn-

lyk zwart geweeft zyn ; alzo de meefle Vogels de buitenge Slagpennen van de zelf-

de kleur hebben als hunne Staarten. Meer dan eens, naamelyk, is 't my in Reis-
be/chryvingen ,

(waar kan ik my niet erinneren,) voorgekomen, dat de Indiaanen

deeze Vogels dooden en bereiden omze onder 't Krygsvolk in de Ooflerfche Lan-
den te verkoopen , die daar van als Pluimen op hunne Hoofden gebruik makken.
Dit zal de reden zyn , dat men de meeften van deeze Vogels niet dan verminkt of
van zodanige Lighaamsdeelen beroofd ontvangt, welke geene byzondere Schoonheid
in zig hebben, ten einde daar door derzelver fraaijer Vederen niet bedekt of verdon-
kerd mogten worden. Ik heb den Vogel zodanig afgebeeld, als hy my toegeko*

men is , met de enkele byvoeging van de Beenen. De Paradysvogels ichynen my
veeleer tot het Geflagt der Aakfters en Gaaijen, dan tot dat der Havikken, gelyk
fbmmige Autheuren zig verbeeld hebben , te behooren.

Een fraay Chineefch Juffertje (*).

Het Juffertje, daar nevens afgebeeld, bevindt zig in de Verzameling van Ro-
BERT Nesbit, Med. Doólor, Lid van het Kollegie der Geneeskundigen en van

de Koninglyke Sociëteit, te Londen. Het Lighaam en de onderfle Wieken zyn
fraay glanzig groen , met den luifler van gepolyfl Metaal ; de tippen der Wieken
en derzelver onderkanten donker of zwart; de bovenfte Wieken ligt bruin van
kleur 5 zeer dun en doorfchynende. Het kwam uit China.

Klein gejiernd T^lafch
(f).

[Dit Kruidje groeit op Heuvelen in Vrankryk en Italië. Het is merkwaardig

wegens zyne Bloemen, wier Kelken, door haare vyf uitfteekende Punten , eene Ster-

gelykende figuur vertoonen, en deswegen vindt men het Gejiernd Vlafch genoemd
By ^ ^ ^ zyn deeze Bloemen en de Zaadhuisjes in de Natuurlyke grootte, en by
b^ b^ by wat vergroot voorgefteld. Men ziet hier uit dat de Bloem wit is, naar

die van Guichelheil gelykende , en dat het Zaadhuisje , hoedanigen 'er veeJen op

het Plantje vertoond worden, geel is, in verfcheide hokjes verdeeld, die zeer klei-

ne Zaadjes bevatten. Het geheele Plantje heeft maar twee, zelden drie Duimen
hoogte.]

PLAAT VIII.

De Aakfteragtige Paradysvogel (8).

Deeze Vogel is wederom hier in de Natuurlyke grootte voorgefleld, maar alzo

dus zyne twee ongemeen lange Staartveders niet op de Plaat te brengen waren

,

heb ik 'er een verkleinde Afbeelding bygevoegd, om de evenredigheid der langte

van de Staart tot die van 't Lighaam te vertoonen. Deeze Staartveders zyn ieder

vyf-

(*) Libellula Chinenfis. Linn. Syfi. Nat. XII. mis donata. Edw. ^u. T. 113. Mufcicapa crillata

Gen. 234. Sp. 15. Syft. Nat. X. Gen. 206. Sp. 15. alba Capitis bonae Spei. Briss. Jv. IL p. 414. T.
Nat, Hiji. I. D. XII. Stuk, bladz. 28. 41. f. 2. Mufcicapa Paradifi. Linn. Syji. Nat. XII,

(t) Linum minimum Stellatum. C. B. Pin. 214. Gen. 113. Sp. i. Corvus Paradifi. SyJl.Nat.X. Gen.
Prod. 107. Magn. Monfp. 163. T. 162. Lyfimachia 48. Sp. 11. Katoendiefje. Nat,HiJi. I. D. IV. Stuk,
Linum ftellatum. Linn Spec. Plant. Ed. II. p. 211. bladz. 325,

(S) Pica Oriencalis Caud^ Pennis daabus longiOü-
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vyfiien Duimen tang, [en dus byna driemaal zo lang als hét Llghaard Van déri Vogel.l
De Bek is donker of zwart

, platagtig als die van een Eend , zo dat de hoel<en
des Beks op een goeden afftand geplaatft zyn^ 't welk de gaaping wyd maakt. Aan
het Grondftuk van de Bovenkaak bevinden zig flyve zwarte Haairen ^ die voor-
waards uitfteeken gelyk de Neushaairen van Viervoetige Dieren. De Oogen ftaan.

boven de hoeken van den Bek. De Kop en Hals zyn t'eenemaal zwart, hebben-
de een Kuif van loflè fpichtige Vederen , agterover geboogen; welke ik onderftel
dat de Vogel overend zetten kan en in de Nek valleri laaten naar zyn welgevallen.
Het Lyf, uitgenomen de Wieken , is geheel wit. De grootfïe Slagpennen zyn
zwart 5 met een weinig wirs aan derzelver wortelen, gelyk ook het gene men de
bafierd-Wiek noemt, die deeze wortels bedekt. De Slagpennen digd aan de Rug
zyn in *t midden zwart, en om den geheelen Rand met wit gezoomd, zo wel als

de ry van Dekvederen onmiddelyk daar boven: de kleinfte Dekveders van de Wiek
zyn wit, met een fyn zwart Streepje door 't midden van ieder Veder nederwaards
getrokken : zynde die aan de binnenzyde der Wieken zuiver wit. De Staart is

lang , gelyk die van een Aakfler , neemende de Veders van de zyden naar het
midden allengs in langte toe ; maar de middelde Veders fchieten tot een onge-
meene langte uit, zynde ongevaar tien Duimen langer dan de anderen, De Staart-
veders zyn wit, de kortften getipt en gezoomd met een zwarte Franje^ terwyl dö
langften ieder een klein zwart flreepje aan haare Toppen hebben , en de Schaften
van alle de Veders zyn zwart , uitgenomen in dat gedeelte der langfte Vederen^
^t welk voorby de anderen zig uitftrekt. De Beenen en Voeten zyn Loodkleurig,
zo wel als de Nagels of Klaauwen , en aan den dunnen kant. De Voeten gelyken
naar die van den Konings- Vificher, zynde de middelde en buitenfte Vinger vaii
ieder Voet byna tot aan de Klaauwen toe , en de middelfte met den binnen/ten tot
aan het eerfle Lid of Gewricht iamengevoegd.

Drie zodanige Vogels heb ik droog bewaard in Londen gezien j en^ dewyl de-
Zelven alle in handen van myne" Vrienden waren, zo ben ik met derzelver ^ebruik
tot volmaaking van deeze Afbeelding en befchryving begunftigd. Een derzelven
bevindt zig in \ Kabinet van den Baronet Hans Sloane ; de ander in dat van
DoÊlor Mead, en de derde in die der Familie van wylen den Liefhebber van Na-
turaliën , Mr. Dandridge. Jk moet bekennen , dat deeze Vogel door den Heer
Fetiver was belchreeven, (gelyk men zyne befchryving kan zien in Ray's Sy^
nopjis Methodica Avium^ p. 193. Tab. 2. N. 113.)

Cytijiis met gladde Bladen en zwarte Haauwtjes (*).

[De gladde zwartagtige Cytifus wordt dee'ze van Bauhinüs getyteld , doch by
DoDON^Us is het de eerfte Bafterd- Cytifus^ welke, zo die Autheur getuigt, iri

Moravie en Ooftenryk groeit, zynde de Vierde Soort van Cytifüsj door Clüsius
aldaar gevonden. De Bladen waren wat bitteragtig van fmaak, de Bloempjes als

die der Erwten, maar geel , en daar op volgden zwarte Haauwtjes 5 met kleine
geelagtige Zaadjes.]

PLAAT IX.

De drie- f^ingerige Specht (9}.

Deeze Afbeelding vertoont wederom den Vogel in zyne Natuurlyke grootte.

Hy
(•) Cytifus glaber nigncans. C. B. Fm. 390. Cyti- Tetropol 368. Picus tridaaylus. Linn. Syft. Nah

fus nigricans. Linn. Spec» Plant. Ed. If. p. 1041. XII. Gen. 59. Sp. 21. Syft. Nat. X. Gen. 54. Spl
(9) Picus Canadenfis Pedibus tribus Digitis donatis. 13. Drie- Vingerige Specht. Nat, Hifi, I, D, lY. gtu£

'Eavr, 4v, T. 114. Picus tridaélylus anomalus Ma/. bJadz. 393.
~ ' -

'^

C 2
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Hy komt daar in overeen met onzen grootfien gevlakren Specht, of Vuurftaart

, ge-

lyk die van fbmmigen geheten worde. De geflalte van zyn Bek is, gelyk in alle

anderen van dit Geflagt, als 't ware aan de Punt afgefneeden, alwaar dezelve iets

heeft in een loodregten ftand , dat naar de fcherpte van een Beitel gelykt. Hy
heeft een vuile Vleefchkleur, en is zwart aan de Punt. De Neusgaten zyn met

ftyve zwarte Vederen, die 'er voorwaards over heen groeijen, gedekt: zynde de

Kruin van den Kop Goudkleurig, Deszeifs zyden , de Nek^ Rug, benevens de

bovenkant van de Wieken en Staart, zyn zwart. Van agter de Oogen komen

fiaauwagtige witte Streepen, als ook anderen van de hoeken des Beks, die onder

de Oogen heen nederwaards flrekken. Aan het agterfte van den Kop, in het mid-

den van de Rug en van de Stuit, hebben eenige der zwarte Vederen witte Tippen.

De bultende of grootfle Slagpennen zyn wit gevlakt , doch hebben kleiner Vlak-

ken op haare uitwaardfè dan op haare inwaardiè Baarden. De middelfte Slagpen-

nen zyn zwart , maar die .naall aan de Rug zwart en wit bont, gelyk de drie bul-

tende Veders ter wederzyde van de Staart. De onderzyde des Vogels, van den

Bek tot aan de Staart, is' wit: de binnenfte Dekveders der Wieken en de zyden

des Lighaams, zyn met gegolfde dwars- ftreepjes zwart en wit gefprenkeld. De
Pooten, Voeten en Klaauwen, hebben eene bruine Kleur. Het ongewoonfle in

deeze Vogel is , dat hy alleenlyk drie Vingers heeft , waar van twee voorwaards

daan en één agterwaards: terwyl ik, in alle anderen van dit Geflagt, twee agter-

Vingers heb aangetroffen. De agterfte Vinger van deezen Vogel, als op zig zelf

alleen flaande, is fterker dan één der voor- Vingeren, en met een langer Klaauw

gewapend. Men vindt wel meer Vogelen, die drie- Vingerig zyn, doch daar (laan

de Vingers alleen voorwaards^ zo dat deeze Specht door het maakzel zyner Voe-

ten van alle andere Vogels, die ik gezien heb, onderfcheiden is.

Twee deezer Vogels waren van de Hudfbns-Baay herwaards gebragt door den

Heer Isham , en ik heb een anderen gezien in handen van den Heer Henry Ba-

ker, Lid der Koninglyke Sociëteit. Zy kwamen allen in 't maakzel hunner Voe-

ten, zo wel als in andere opzigten, overeen. Ik had gemeend, dat deeze Specht

niet belchrceven was; doch geloof nu, daar in mis te hebben: want ziende een

Natuurlyke Hiflorie der Dieren van Sweeden door Car. Linn^us, te Leiden

in 't Jaar 174Ó uitgegeven, vind ik aldaar, pag 30, eene Specht befchreeven, die

zeer naby met den mynen overeenkomftig is. Hy geeft 'er dus de Kenmer-

ken en Woonplaats van op : Picus Pedibus tridadylis. Habitat in Alpihus Dale-^

karUcis, Dit trekt zyn Ed. uit de Verhandelingen der Akademie van Stokholm,

van 't Jaar 1740, pag. 222 (*). Zo dat het een Inwooner is van de zeer Noor-

delyke deelen, zo wel van Europa als van Amerika. Dewyl de gemelde Autheur

geen Afbeelding van dien Vogel gegeven heeft, denk ik dat deeze daar van de

eerfle zal zyn.

Mottenkruid met Brandenetel- Bladen (\),

[Deeze Plant, in gedaante van de Bloemkroon taamelyk naar de Valeriana ge-

lykende, wordt van de meeflen tot het Boelkenskruid betrokken, en MoRisoN

geeft 'er de Bladen van Speenkruid aan. Linn^üs heeftze in 't Geflagt van 'c

Mottenkruid geplaatft. De Bloemen met de deelen der Vrugtmaaking zyn hier af-

zonderlyk vertoond. Zy groeit in Kanada en Virginie.]

PLAAT
ma Urticse folio flore albe

^^^^^^ ^ __ ^
Lgeratum altüfimum. LiNN.S tTstoÜwliarVan 't Jaar I739» Üadz. 2Ö3.3 II. p. 1176.

(*) [Men vindt het Vertoog van den Ridder Lm- (f) Valeriana Urticse folio flore albo. Corn. Canad,

N&us daar over , in de Verband, der Kon. Smedfche 20. T. 21. Ageratum altüfimum. LiNN. S^. Flank Ed.
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PLAAT X.

De Amerikaanfche Tsvoget (lo).

beeze is hier ook In de Naluurlyke grootte afgebeeld. Hy komt in ^yn afee^
meene geflake, als ook in de gedaante van den Bek en Pooten, met den Europn
fchen Ysvogel overeen, doch heeft de Staart in evenredigheid langer Zyn Bek
is dik en grof van eene zwarte öf donkere Kleur, uitgezonderd alleen dat ge-
deelte van de Onderkaak t welk aan den Kop gevoegd is, alwaar dezelve eene
roodagtige Vleefchkleur heeft. De Neusgaten zyn digt by den Kop geplaatfl •

de Oogen regt boven de hoeken van ^en Bek: de Kop is van eene blaauwa^-
tige Loodkleur: op de Kruin zyn lolTe Jang gepunte Veders, die een foort van
Kuit maaken. Hy, heeft twee witte Vlakken aan ieder zyde van den Kop
waar van de eene tuflchen het Neusgat en het Oog, de andere ëën weinig onddr
of agter het Oog geplaatft is. De Keel en onderzyde van den Hals is wit • wel-
ke witheid een foort van Halskraag formeert, éÏQ van agterén in de Ké^ ziff bvria
vereenigt Onder dit Witte is de Borft Loodkleurig, zo wel als de geheele bo-
venzyde, de Hals, Rug, Wieken en Staart. Zes of zeven der grootfle Slaapen-
nen zyn zwartagtig

, met kleine witte Vlakken op haare buitenfte Baarden die
allen met malkander witte dwars - fireepen maaken. De overige Slagpennen uit-
waards hebben witte Tippen, zo wel als de baderd- Wiek en de ry der Dekvede-
ren onmiddelyk boven de Slagpennen. De buitenfte Slagpennen hebbén haar BaaN
den wit naar haaren gronddeun toe; die o^ dezelven volgen zyn m.et donker en
wit getand

,
op haare binnenfle Baarden. De binnenfle Dekveders der Wieken

2yn wit
;
met eenige mengeling van Oranje-kleur. De Staart is van onderen blee^

ker Loodkleurig dan van boven : al de Veders zyn wit gQu^t en overdwars o-e
merkt met witte flreeken

:
de Buik, Dyën en Dekveders onder aan de Staart zyrl

f%,,"^^ ^y^^j^^^^^ Wieken
, is roodagtig Oranje > kleur , aan de zvden in

het Wit verfmeltende. De Pooten zyn zeer kort, en een weinig boven de Knieien
Vederloos: de middelfte en buitenfte Vingers met elkander famen.o-evliesd even
als in de andere Ysvogelen: zynde de kleur der Pooten en Voeten roodaati er' bruin
der Klaauwen douKer. ^ ^ '

Deeze Vogel was door den voorgemelden Heer Ismm van de Hudfons-Baay over-
gebragt, alwaar hy zig in 't Voorjaar en den Zomer fchynt te bevinden. De Heer
Catesby heeft hem, in zyne Natuurlyke Hiflorie van Karoliiia, als een Inboorling
van dat Land befchreeven(*). Marcgraaf heeft , in zyne Hiftorie van Brafil , bl lof
eenen Vogel befchreeven en afgebeeld , weiken ik voor deezen houde, hoeweide
befchryving te kort is , en zyne Afbeelding ondeugende. Uit het ^m^ door hem
gezegd wordt , £^hynt de Vogel in 't grootfk deel van Amerika te huisveften en
moogelyk zal zyne woonplaats zig wel tot in het Zuidelykfle van dat Weereldsdeel
uitflrekken: aangezien het met kouder is in Terra delFuego, over de Straat van Ma*
gellaan heen, dan in de Hudfbns - Baay , waar men hem heeft gevangen

De Afbeelding vanden Heer Catesby, en zyne befchryving, me"? dêmynenver-
gelykende

,
heb ik reden om te denken , dat hy dezelve naar een Wyfje gemaakÉ

heeft, of naar een jongen Vogel, die nog zyne fchoonheid niet hadt : want ik vind m
de myne veele Merktekenen die in de zyne ontbreeken, en dit is de reden, dat

ik

(lo) Ifpida CaroIInenfis Edw. Av. T.
Dominicenfis

Alcyon. Linn,

/^. Ded
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ik -er hier mede te voorjfchyn gekomen ben : Marcgraafs Brafiliaanfcheriaam h
Jagiiacati giiacu.

jiffikaansth Hidjlook met Kroontjes - Bloemen C^),

[Onder de foorten van Cr^^/^, welke LiNNiïiusvoorgefleld heeft, is deeze deeef-

fie. Hy geeft 'er dien naam aan, wegens de diklce Bladen, naar Huiflook of Donder-

baard {Sediim) veel gelykende, 't welk deeze Afbeelding aan wyfl:; doch grootelyks daaf

van verfchillende door de Bloem. In de fborten van Huiflook is dezelve uit veele

Blaadjes als een Roos famengefield, en hier beftaat zy uit een enkeld Kelkvvyf' Blad,

dat aan den Rand is omgekruld, hoogrood van kleur. Bovendien heeft deeze Bloem
iTiaar vyf, en die van de Huiflooken wel twaalf Meeldraadjes , in 't ronde om den Styl

geplaatfl, tegen welken de vyf hier digt aangevoegd zyn. Het een 20 wel als 't an-

dere is in deeze Afbeelding gebragt. Commëlyn geeft 'er den naam van Afri-

kaanjche Heefleragtige Cotyledon aan j om dat dit Gewas afkomfhg is van de Kaap
der Goede Hope.]

P L A A T XI.

De Gehoornde Faifant uit Bengale (11).

Deeze Vogel heeft ongevaar de grootte van eenigen onzer grootfle Haanen , of

maakt een middelflag tufichen de Hennen en Kalkoenen uit , gelykende in gef!alte

veel naar deeze laatften. Men kanze in het Geflagt der Hoenderen plaatzen. De
Bek is als die van een Hen ; bruin van kleur, aan de punt wat donkerer. De Neus-

gaten, het voorfle van den Kop, en de geheele omtrek der Oogen, zyn bedekt met

dunne zwarte Haairagtige Pluimpjes ; de Kruin is rood. Boven ieder Oog ontfpringü

een Hoorn, die agterwaards geftrekt is, als in de Afbeelding; rond, van eene Eelt-

agtige of Vleezige zelfftandigheid en fchoon blaauw van kleur , uitloopende in een

ftompe Punt. Aan de Onderkaak hangt een Lap van een flappe Huid , die ook on-

gemeen fchoon blaauw is, langs den Hals nederwaards. Aan de buitenkant zyn hier

op Oranjekleurige Vlakken, endaar zyn deeze Lellen kaal, maar aan de binnenkant,

die los is van den Hals , bezet met kleine zwarte Veertjes , zo wel als het gedeelte

van den Hals, 't welk 'er door bedekt wordt. Aan de buitenzyde van deeze Lel, be-

neden derzelver midden , is een andere loflè zwarte Huid , daar aan als 't ware met zy-

nen rand alleen gehecht , en dunnetjes bezet met zwarte Haairtjes. Deeze Huid is

gefronzeld en zagt van geweefzei , kunnende , zo ik geloof, door den Vogel naar

believen uitgefpannen en famengetrokken worden, even als in de Kalkoenen plaats

heeft. De Afbeelding moet myne befchryving helpen : want de Kop van deezen

Vogel verfchilt van alles dat my ooit voorgekomen is. De Hals en Borfi zyn

hoogrood, naar Oranjekleur trekkende. Een weinig Zwart is, aan de Nek, daar on-

der gemengd; doch de Borft en het onderfte van den Hals is dik bezet met kleine

witte Vlakjes, ieder omvangen door eenen zwarten Ring. De Rug, Wieken,

Staart en onderfte Zyde, zyn van eene taamelyk heldere geelagtig bruine Kleur,

welke rondom het onderfte van den Hals allengs in het Roode verfmelt. De Rug

en Wieken hebben kleine gegolfde dwars -Streepjes, die donker bruin zyn; terwyl

de

(») Cotyledon Africanafrutefcens, FJore umbellato 116. Briss. Av. Vf. App, 14. Meleagrls Satyra.

coccineo. Comm. Rar, T. 24. fiere carneo amplo. Linn. Syjl. Nat. XII, Gen. 99. Sp, 3. Syfi. Nat. X.

Bre^n l'rodr. lH. p- 30. T. 20. fig. i. CralFuh coc- Gen. 88. Sp. 3. Bengaalfche Kalkoen. Nat. BJl. ï.

cinea. Linn.' Sp. flant. Ed. II. p. 404- E)- V. Stuk, bladz. 343.

(11) rhafianus cornutus Bengalenfis. Edw. Av. T.
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de witte Viakkéri; bp èe fi-üg. Wieken ; Staart eh\ Lyfj Vari i^ond aÜërigs ót

gedaante van Traanen of Baggen bekomen , met het üompe end nederwaards ge-

ïtrekr. Deeze Vlakken zyn altemaal met Zwart omringd. De Vogel heeft zyné

Dyën bruin, met donkere dwars -Streepen : de Pooten en Voeten zyn witagtig,

gelykende naar die van een Haan. Hy heeft Spooren , waar uit ik hem oordeel

van \ Mannelyk oir te zyn.

De Kop was, in Liqueur, van Bengalen, en dus uit Oöflindie, benevens eert

Aftekening van den geheelen Vogel ^ aan Dr. Mead toegezonden, Dewyl nd

deeze Kop, daar de geheele Hals aan was, overeenkwam met de Aftëkehing, zö
onderftelde ik, dat die over 't geheel Wel gemaakt mogt 2yn, en derhalve heb

ik my Verilout deezè Afbeelding , £'hoon ten grootften óeele gekopieerd ^ van

denzelven uit te geeven. De Staart vertoonde zig, in dé Origineele Tekening, aan

't end een weinig borflelig; als ware zy, door den Vogel in een Kouw of Hok té

houden, een Weinig afgefleetert. Van langte was dezelve, in evenredigheid met
het Lighaam, zodanig als ik dié voorgefleld heb; doch ik verbeeld my^ dat dé

Staart Wel wat langer kan geweeft zyn : alzo het een gantfch niet geméene Vogel
is in die Kwartieren; en daarom heb ik het End daar van agter een Boom verbor-

gen. Ik geloof, dat dit Ichoone Dier ilog door geen Autheur was befchreeveni

De geleerde en keurige Do6lof Mead heeft, met de gemelde , nog verfcheide ande«

re Tekeningen, in haare Natuurlyke Kleuren ^ van een groote menigte zeldzaa-

me ïndilche Vogelen ontvangen ^ die ik allen voor Natuurlyk houde , doch beloofd

hebbende, de Tekeningen en befchryvingén niet dan naar Natuurlyke Voorwerpen
te maaken, zo kon ik niet beOuiten myn genegenheid te volgen om dezelven uit

te geevén. De Origineele Tekening is onderfchreeven mét de w^oorden, tbe Na*
pnui-Pbea/anL

Dennehoom van Noord-Amenkd , met zeer kleine ï^rugten (*);

[Deeze wordt, In 'tEngelfch, dé zwarte Newfoundlandlè geheten, in onderfchei-

dlng van dien, op de Tweede Plaat, hier Voor, afgebeeld, welken men den wit-

ten Newfoundlanlen tytelt. Zo uit de benaaming, als uit de Afbeelding van twee
derzelven, by Z», ^, op deeze Plaat, (chynt het, dat zyne Vrugten nog merkelyk

kleiner zyn. Dé Bladen, by a^a^a^a vertoond, konien met die van è,Qx\ Wit-
ten, voorgemeld j nagenoeg overeen. Ieder op zig zelve zyn zy enkeld, doch ftaan

digt by elkander rondom de Twygjes der Takken , die eene geelagtig bruine Kleur

hebben. Het Ichynt dat de Vrugten niet hangen maar opwaards flaan.]

PLAAT Xïl.

Het langjlaartige Hazelhoen uit dé Hud/bns-Baay (12).

Dee^e Vogel heeft de grootte van een Faifant, of liever van de Mannetjes Berk-

hoenderen, van welkGeflagt hy eene Soort is. Deeze was, zo men my onder-

rigtte, een Hen, zynde de Haan zwarter van Kleur en glanzig aan den Hals. Het
zelfde verfchil heeft tullchen de Haanen en Hennen plaats in onze Heyhoenderen;

weshalve men de eerüen zwart Wild {black Game), de laatflen graauw Wild (grey

Game) noemt*

Hy

(*) Abies Foliis folitariis , apice acuminatis , un- Jv. T, 117. Tetrao Ürogallu?, Linn. 'Syji. Nat.

^ique Ramos cingentibus , Conis ovads. Trew. An XII. Gen. 103. Sp. i. Tetrao Phafianellus. Sy^^

Abies Piceae foliis brevibiis, Conis minimis. Rand. Nat. X. Gen. 91. Sp. 5. Faifant van Kanada. Nat»

(12) UrogallusrainoirfoeininaCaudllongiore. Edw. Ff/?. I. D. V.Stvk, bladz, 107.



i6 VERZAMELING VAN UITHEEMSCHE
Hy beeft den Bek even als die van een Huishen is, doch zwart of donker vaA

Kleur. De Kop en Hals zyn helder roodagtig bruin, met gegolfde donkere dwars-^

ftreepjes gefprenkeld. Boven en beneden ieder Oog, en aan de onderzyde van
den Kop, zyn de Veders helder bruin of witagtig. Op de Rug, Wieken en Staart,

2yn zy in 't midden zwart ^ met helder bruin op de zyden getand, en overdwars
met zwart en bruin aan de Tippen getekend, 't welk een verwarde gebroken ver-

tooning, van zwart en bruin overdv/ars gemengeld, op de geheele bovenfte Vlakte

van den Vogel maakt. De Dekveders aan de binnezyde der Wieken zyn donker
en wit , in dwarfè Srreepen gemengd ; de buitenfte Dekveders der Wieken , en
de Slagpennen naaft aan de Rug, hebben witte Tippen: de grootde Slagpennen

zyn met witte Vlakken getekend op de buitenfle Baarden, terwyl de binnenfte Baar-

den Afchkleurig zyn en ongevlakt. De Staart heeft de twee middelde Veders by-
kans twee Duimen langer, dan de genen, die 'er naafl aan zyn, wordende zy allen

trapswyze naar de zyden verkort, en de drie buitenfte Veders, aan ieder zyde, zyn
wit. De Bord wordt van bruin allengs wit; gelyk ook de Buik, de zyden onder

de Wieken en Dekveders onder de Staart. Op de Borft zyn halfmaanswyze zwar-
te Vlakken; doch aan den Buik hebben de Vlakken eene Hartvormige figuur en trek-

ken zig tot aan de Dekveders onder de Staart uit. De Pooten zyn met fyne Veer^

tjes gedekt, die zig als Haair vertoonen, van eene witagtig bruine Kleur, overdwars

getekend met donkere Streepen: zynde de Vingers en Klaauwen donker zwartag-

tig , en ieder Vinger wederzyds gekamd ,
gelyk alle de Vingers in dit geheele Ge-

ilagt van Vogelen.

Deeze Vogel was door den Heer Ïsham overgebragt uit de Hudfons-Baay, alwaar

men hem een Failant noemt, alzo zyne lange Staart en Kleur zeer wel overeenkomt
met die van onze Faifant-Hen, en het Mannetje zal mooglyk den Faifant-Haan niet

minder gelyken. Ik onderflel, dat hy, leevende, een roode Plek boven de Oogen
als eene Wenkbraauw hadt, gelyk alle de Vogels van dit Geflagt: maar, aangezien

ik daar van geen blyk kon vinden in den gedroogden Vogel, heb ik zulks in myne
Afbeelding en belchryving agterweg gelaten. Ik geloof, dat men hem voör^ éënen
niet befchreevenen Vogel mag houden. De Heer Michel , een Geneesheer uit

Virginie, thans in Engeland, ziende myne Origineele Aftekening van deezen Vo-
gel, zeid, dat men ('de zelfden heeft in de Bofichen en woefte Landen van Virgi-

nie,) en dat de Haan een trotiè Vogel is, die zeer regtop loopt.

Aftragahs met overendftaande Haauwtjes (*).

[Het Geflagt van Aflragalus bevat omtrent veertig Soorten by LiNNiEUS. Hier
onder komen 'er veelen voor, die hangende of neerhurkende Steelen hebben, van
welken deeze zig onderfcheidt , doordien zy een regtopftaande Gewas maakt, niet

alleen , maar ook doordien de Haauwtjes overend ftaan. Zy zyn dik en platagtig

rond, doch in een punt uitloopende, die Haakswyze omgekromd is, gelyk de Af^-

beeldingen, op zyde van den Vogel, aantoonen. Hier zyn de Bloemen bygevoegd,

als ook de Blaadjes , waar uit dezelven beftaan , benevens de Styl en Meeldraadjes.

Naaft de Haauwtjes, die geelagtig bruin zyn, vertoont zig de Kelk der Bloemen.

Zy zyn in een A^ir famengevoegd, als aan het Takje agter den Vogel, en bleek

geelagtig van Kleur , doch hebben den tip van de Kiel, dat is van het onderfle

Bloemblaadje , blaauwagtig. 't Gewas kgmt, volgens den Heer GmeliNj 'm vogti-

ge Velden van Siberië voor.]
i

PLAAT
(*) AT;ragalus uligipofus. Linn. S^cc, Flant. Ed. II. p. 1066,
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P L AA T Xlir.

Het hruine gevlakte ïiazelhocfi, mannetje (13)4

' Dee^e Vogel is van middelmaatigé grootte tuflchert ori^e Faifanc eri Patrys, doch
\vat langer van Lighaam, en heefc ook de Staart naar evenredigheid langer dan ori-

ze Patryzen. De Bek is , gelyk die van een Hen of Faifant , van eene donkere
Löodkleur, naar de Punt toe zwart, de Neusgaten met zwarte Vederen bedekt
hebbende. De Oogleden vertoonden zig, niettegenftaande de Huid gedrooo-d was<^

rood van Kleur. Het voorfte deel en de onderzyde van den Kop is zv/art. Hy
heeft, tufichen de hoeken van den Bek en de Oogen , wederzyds , eene witte
Vlak, en een andere agter ieder Oog: van de hoeken des Beks loopen onder de
Oogen witte Streepen , welke voorby de Oogen nederwaards ftrekken en onder dè
Keel tefamen komen, zo dat zy alle de zwarte Veders influiten, welke de onder-
zyde van den Kop en Keel bedekken. De Veders op de kruin des Kops, langs
den Hals , de Rug en Dekveders van de Staart , zyn met zwart en donkerbruin of
Afchkleur gefprenkeld, in halve Kringen , die elkander volgen binnen het beftek
van ieder Veder , en dus een gebrokene mengeling overdwars formeeren aan de
bovenzyde. De buitenfle Dekveders der Wieken zyn bont gelyk die op de Rup",
maar het mengzel is veeleer bruin dan Afchkleurig: de Slagpennen zyn zwart of
donker, met bruine Randen: de binnenfte Dekveders der Wieken donker met wit-
te tippen. Alle de Veders van de Staart zyn zwart, met Oranjekleurige tippen: dè
Borfl: en Buik zyn ook zwart ; de Onderbuik en Dyën zwart , bruin en wit , s;e-

mengeld. De Dekveders onder de Staart zyn wit, met halfmaanswyze zwarte Vlak-
ken : de zyden onder de Wieken donker en bruin overdwars gemengeld. Op ieder
Zyde, rondom de Gewrichten der Wieken als dezelven geflóoteri zyn, bevinden
zig eenige witte Vederen , die zeer bevallig verdwynen in de zwarte Veders aan den
Borfl en Buik. De Pootenzyn, tot aan de Voeten toe, gedekt met dunne Veer-
tjes, van eene bruine Kleur, overdwars gemengeld met fyne gegolfde zwarte Streep-
jes: de Vingers en Klaauwen zyn donker bruin, de Vingers aan de kanteri getande
de agterfte Vinger zit onder de Veders van de Poot zodanig verholen , dat men
hem niet kan zien.

Deeze Vogel was ook door gemelden Heer IsHam van de Hudfons-Baay ge-
bragt, alwaar men hem de Hout- Patrys noemde. Hy is baarblykelyk van hetGe-
flagt der Veldhoenderen , en, zo ik niet twyfel, het Mannetje van dien, welken ik

in het Eerfle Deel van myn Vogelen- Werk uitgegeven heb, onder den naam van
het bruine en gevlakte Hazelhoen , 't welk van deezen juifi: even zo verfchilt , als in

onze Veldhoenderen de Hen verfchilt van den Haan : zo dat ik meen verzekerd tè

zyn, dat de hier befchreeven Vogel, en die, [zie ons IJl. D^d^ PJ. 37.] Manne-
tje en Wyfje zyn* Nimmer, meen ik, is dezelve befchreeven of a%ebeeld.

De Cojiiii' Wortel Plant (*).

[De bygevoegde Tak vertoont de Steng , Bladen en Bloefem , van de Plant
die den Cqjlus-W^ortel èsx Apotheeken uitlevert. Deeze Wortel, als menze goed
kan krygen, is een zeer verwarmend, Hartfterkend en afdryvend Middel • doch

heefê
(13) Urogallusmaculatus Canadenfis. Edw. Ax>. T. 2. Hill. "Plant. 149. T. 3. Royen Luffd B Prodr

118. Bonafia Freti Hudfonis. Biuss. ^u. I. p. <2or. p. ir. Mer. Surin. T. 36. Amomum minus Scapo
i^ppend. 10. Tetrao Canadenfis. Linn. S'jfi. Nat. XIÏ. teftito , Floribus fpicads. Brown. j^am. 113. Zin-
Gen. 103. Sp. 3. Sjji. Nat. X. Gen. 91. Sp. 3. Het giber fylveftre majus , fruftu in 'Pediculo ünsuWh
Kanadafche Veldhoen. Nat, Hift.,!. D. V. St. bl. 403. öloan. Ja7n, 61. Hiit. I. p, iCs. T. ió7. fiff. 2.

(*) Coftus Arabicus. Linn. Spec. Plant. Ed. II. pag.
o

& ^

r. Dsd, E
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heeft thans weinig gebruik. Lemery getuigt, dat dezelve komt van een Boomptje
naar de Vlier gelykende, met welriekende Bloemen. Dit flrookt weinig met deeze

Afbeelding, en, om de waarheid te zeggen, het fchynt my toe dat de aangehaalde

\'an LiNN^us ook niet zeer overeenkomen. Hoe kunnen de Bloemen als een Aair

zyn en de Vrugt op een enkel Steekje fl:aan ? ten ware de Vrugt afgezonderd moge
zyn van de Bloem, die tot de Monandria monogynia moet behooren. Deeze Plant

valt zo wel in Weil:- als in Ooflindie].

PLAAT XIV.

De kleine roode Duif of Berg- Pütrys (14).

Deeze is eigentlyk een Duif, fchoon hy den naam van Berg-Patrys op Jamaika
heeft bekomen. Hy is naar een Vogel getekend, dien men levendig van daar te

Londen gebragt heeft, en hier in de Natuurlyke grootte afgebeeld, [waar uit blykt,

dat hy wel de Geftalte heeft van een Duif, doch niet grooter is dan een Spreeuw.]

Zyn Bek gelykt naardien der gewoone Duiven, maar is zwartagtig van de Punt tot

de halve langte, en het overige naar ditn. Kop toe, met en benevens den knobbel

der Neusgaten , hoogrood. De Oogkringen zyn helder geel , omringd mët eene

kaale Huid , die fcharlaken-rood is , zig uittrekkende tot aan de hoeken van den
Bek. De Veders aan het bovenfle van den Bek, op het Voorhoofd, paaiende, zyn
bruinagtig; het overige van den Kop, de Nek en zyden van den Hals, donker

roodagtig purperkleur , met eenen veranderlyken weerfchyn : terwyl het voorde
van den Hals Tegelrood is. Van de hoeken des Beks loopt een witte Streep on-

der ieder Oog: ook heeft hy Wit aan de Keel of onderzyde van den Kop. On-
der aan den Hals, by het Gewricht van de Wiek, wederzyds, is een kleine witte

Plek, overdwars geplaatfl;. De Rug, Wieken en Staart, zyn van eene roodagtige

Koperkleur : de Dekveders der Wieken met een ligter Koperkleur gerand : de

Bord:, Buik, Dyën, en Dekveders onder de Staart, bleek geel of Okerkleurig. De
Pooten en Voeten zyn van maakzel als die van andere Duiven, met de Vingeren

op de gewoone manier geplaatfl , beiden rood of Roozekleur , de Klaauwen
bruinagtig.

De Vogel hoorde toe aan mynen goeden Vriend , den Koopman John War-
ner, te Rotherhith, by Londen, die ray toeftond eene Aftekening daar van te

maaken , en , fchoon hy door mynen waarden Patroon , Sir Hans Sloane , Baro-

net, in deszelfs Hiftorie van Jamaika^ Vol. II. p. 304 , reeds wel befchreeven

was, heb ik nogthans, om dat hy nimmer vertoond was in zyne Natuurlyke Kleu-

ren, my verftout hem alhier aan 't licht te geeven. Ik zal, om myne belchryving

volkomener te maaken, het volgende Berigt, daar van, uit het Werk van gedagten

Heer ontleenen. „ De Maag (zegt hy) was taamelyk groot en gevuld met een

5, (bort van Befïèn, die men Zoete Bofch-Beflèn noemt. Hy was niet fterk ge-

5, fpierd: ook vonden wy niets ongewoons in de Ingewanden. Men treftze aan,

„ in de Bofchagtige Gebergten near the Angels, alwaar zy op Befïèn aazen. Men
„ houdtze voor een zeer goed Voedzel. Zy bouwen hunne Neflen op laagftam-

„ mige Boomen,- en maaken dezelven van Takjes dwars over elkander geplaatft,

„ waarop zy Haair en Boomwol leggen. Deeze Neften zyn zo klein , dat de

„ Jon-

(14) Columba minor fulva Jaraaicenfis. Edw. Av, Perdix montana. Raj. Av. 183. Columba montana.

T. 119. Sloan. Jam. II. T. 304. p. 2Ö1. f. i. Columba Linn. Syfi. Nat, XII. Gen. 104. Sp. 13. Syft. Nat.

rufa Cayanenfis. Briss. Av, I. p. 131. T. 12. f. 2. X. Gen. 92. Sp. 7. Nat. Hifi. I. D. V. Stuk. bl 445,
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55 Jongen, hunne Vederen bekomen hebbende, dikwils daaruit op éea Grond va!^

„ len, alwaar 2y ze dan eeten geeven.'^ Zie de Afbeelding daarvan , NaL Hi/i.

of Jamdcü» Tab. 261. Fig. i.

Ficoides met Porfeïein- Bladen f*).

[Deeze Plant is door den Heer Nissole , als een nieuw Gejflagt , onder den naam
van Ficoidea, in de Verhandelingen der Koninglyke Akademie van Parys, befchree^

ven en afgebeeld. Hy merkt aan , dat derzelver Vrugt veel overeenkomft heeft

met die van eenige Soorten van Ficoides^ hoewel de Bloem haar van dezelven groo^

telyks verfchillende maakt, zo wel als van de Kali^ tot welke anderen haar betrok-

ken hebben. Deeze Bloem beftaat uit twintig Meeldraadjes, vervat in een vyfhoe-
kige Kelk , bevattende het Vrugtbeginzel , dat een vyfhoekig Zaadhuisje wordt

,

vol kleine Niervormige Zaadjes. Van dit Zaadhuisje gaat de Afbeelding hier ne-

vens. De geheele Plant wordt met haar Wortel vertoond. Zy heeft haar afkomft

van de Kanarifche Eilanden, en is van daar in Spanje, als ook in Tuinen van Duitlch-

land, overgebragt.]

PLAAT XV.

I^e purpere Zwaluw van Kanada (15:).

Deeze Vogel is ook in zyne Natuurlyke grootte afgebeeld. Denzelven met onze
groote Gier- Zwaluw vergelykende, kwam hy my voor, wat zwaarder van Lyf,

hoewel niet zo lang van Vlerken te zyn. De Bek en Pooten zyn, naar evenredig-

heid, grooteren dikker, dan ik die in andere Vogelen van dit Geflagt waargeno-

men heb.

De Bek heeft ter wederzyde van de Bovenkaak, naar de Punt toe, een kleinen

hoek of infhyding. Zo wel de boven-als onder-Kaak zyn van eene donkere of zwar-*

te Kleur, en zeer breed aan den Kop; waar door de Keel wyder gemaakt wordt.

De Neusgaten zyn rond en digt aan het Voorhoofd geplaatfi. De Oogen flaan by-
'

kans boven de hoeken van den Bek , die zeer diep gekloven is. Aan het Grondfiuk

van A'^ïi Bek, zo wel boven als beneden, zyn witagtige Vederen. De Kop, Nek,
Rug, Stuit en Dekveders van de Wieken, zyn altemaal zwart, met eenen flerken

purperglans. De Keel en Borft zyn gedekt met donker graauwe Vederen : terwyl

de Slagpennen en Staartveders donker zv/art zyn, met bruinagtige Randen, doch

van onderen wat ligter. De Dekveders, aan de binnenzyde der Wieken, zyn don-

ker met witagtige Randen, en de kant der Wiek is witagtig, maar de Zyden onder

de Wieken donker. De Buik, Dyën en Dekveders onder de Staart zyn wit, met
eene donkere Kleur een weinig gewolkt: de Pooten, Voeten en Klaauwen, van eene

donkere of zwartagtige Kleur. De Vingers zyn langer dan in onze groote Gier*

Zwaluw, en de Pooten niet gevederd, noch ook de Vingers allen voorwaards ftaan-

de, gelyk in dezelve, maar drie voorwaards en één agterwaards; zynde de middelfte

en buitenfte Vinger, tot aan het eerfte Gewricht toe, iamengevoegd.

Deeze Zwaluw was van de Hudfons-Baay overgebragt door den Heer Isham, en

ik geloof, dat zy van alles, wat tot nog toe belchreeven is, verlchilt- hoewel menze,
by

(*) Ficoides procumbens Portulacse folio* Nissol. (15) Hirundo coerulea Canadenfis. Edw. Av. T»
Mèm, de VJcad. des Sc. de Paris , de 171 1. T. 13. 120. Hirundo Freti Hudfonis. Briss. Jpp. 56. Hi-
f, I. Kali Aizoides Canarienfis procumbens. Pluk. rundo Subis. Linn. Syjl. Nat. XII. Gen. 117. Sp. 7.

Jlm. p. 202. T. 303. f. 4. Aizoon Canarienfe. Linn. Syfi. Nat. X. Gen. iqi. Sp. C. Nat. Hiji. I. D. V.
Sp Plant, Ed. 11. p. 700. St, bl. 612, S^tr^A^ //>^'^i'^-'-^^''-^^Xu^ Jy^rj'U'i^CC-J^^^

£ 2
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by een oppervlakkige befchouwing, gemakkelyk voor onze 2warte Gier-Zwalu\^
20U kunnen aanzien. Ik vind, niettemin, een weezentlyk onderfcheid in de Bek
en Pooten. Miflchien zal het de Tapera van Marcgraaf zyn : zie deszeJfs His*
torie van Brafil, p. 205:. De Heer Catesby heeft, in zyne Natuurlyke Hifloria

van Karolina, tv^ee Amerikaanfche Zwaluwen befchreeven, die t'eenemaal van dee-

ze verfchillende zyn, de eene afgebeeld in zyn I. Deel, p. 51 , en genaamd de Pur-
perkkurige; de andere in zyn lil. Deel, p. 8, de Amerikaanfche Zwaluw gety-

teld (^). "Sit Hans Sloane heeft ook, in zyne Natimrlyke Hiflorie van Jamaika
van eene Zwaluw gewag gemaakt, die hy zig verbeeldt een zelfde te zyn met onze
zwarte Gier-Zwaluw , maar ik meen dat het aan de Natuurliefhebbers zeer duidelyk

blykt, hoe de boven befchreevene van onze Gier -Zwaluw byzonder verfchillende

2y. De naam, welke 'er de Noord-Amerikaanen aan geeven, is Sashaim Fashu,

De Chineefche Lantaarndraager (|).

Het bygevoegde Infèkt behoort, zo ik oordeel, tot de Lantaarndragers. Des-
Zelfs Wieken zyn akemaal plat, en de bovenden hard en effen, gelyk die van hee

Geflagt der Schalbyters, waar van dit eene Soort is. Het Lighaam en de onderfte Wie-
ken zyn Oranjekleur, uitgenomen de Tippen der Wieken, die een breeden zwar^

ten Rand hebben. De bovenfle Wieken zyn groen , met Geel gefprenkeld en
gevlakt; terwyl de Geele Vlakken en Merken kleine Vlakjes binnen zig hebben

^

van eene Oranje-kleur. De onderzyde is als de hovende, doch niet zo helder, ge-

kleurd en gevlakt. Kapitein Isaak Worth heeft dit Infèkt uit China overgebragt.

Afrïkaanfch Mottenkmid met gefnipperde Bladen (^).

[De vermaarde Boerhaave heeft deezen naam aan dit Gewas gegeven , en 'er

bygevoegd , dat het geen Reuk heeft. Door den Hoogleeraar van Royen vindt men
het genoemd Jlchillea met Tandswys' gefnipperde, ongekartelde Bladen, aan de

punt driefheedig. LiNN^us betrekt hetzelve ook tot het Geflagt van Achilka^ en
noemt het zonder reuk , om dat de meefle andere Soorten van dat Geflagt welrie-

kende zyn. Het behoort tot de Planten met Samengeflelde Bloemen , die uit een

menigte Bloempjes, tot een Hoofdje verzameld, beftaan, gelyk de deelen van de

Bloem- en Vrugtmaaking, daarnevens geplaatfl, aantoonen.]

PLAAT XVL

r>e Amerikaanfche Nagtegaal (16).

De onderfle Afbeelding, op deeze Plaat, fielt dezelve in haar Natuurlyke grootte

voor. Dewylik in het tekenen van den Bek zeer naauwkeurig geweeft ben, be-

hoef ik alleen te zeggen, dat de Bovenkaak van eene donkere of zwartagtige Kleur

is, de Onderkaak Vleefchkleurig , zynde de Neusgaten digt aan de Vederen van 't

Voorhoofd geplaatfl. De Krnin van den Kop, de Nek, Rug en bovenzyde van

de Wieken en Staart, zyn donker groenagtig bruin \ doch de Stuit en randen der

Wiek-

(*) [Zie de eene in het III. Deel, Plaat' II, de an- folïïs dentato - lacimatis integerrimis ^ apice trifidis.

dere in het IV. Deel Plaat. CVII, van dit ons Voge- Royen. Lugi. Bat. 176. Achillea inodora, Linn. Sp.

len-Werk.] ^^'««^- Ed. IL pag. 1265.

(f_)
Fulgora Candelaria. Linn. Syji. Nat. XII. Gen. (16) Lufcinia Americana Edw. /Iv. T. 121. Ifle-

a22. Sp. 3. Cicada Candelaria. SyJi. Nat. X. Gen. rus minor nidum fufpendens. ShOAH.^am. 11. p. 299.
195' Sp. 2. Chineefche Lantaarndraager. Nat, Hifi. Raj. Av. 127. Motacilla Calidris. Linn. Syfi. Nat,

l. b. X. Stuk bladz. 249. XII. Gen. 114. Sp. 2. Syfi. Nat. X. Gen. ^^. Sp, %.

(§) Ageratum laciniatis foliis inodorum Africanum. Nat. Hifi. I. D. V. Stuk, bladz. 567.

BofiRH. Ini. Lugd, Hort, Bat, P. L p. 125. Achillea
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Wiekvederen meer geefegtig groêrt. Aan de onderzydé^ vari den Bek töt aan dê
Staart, is de Vogel onzuiver Oranjekleurig ; zynde de binnenfle Dekveders der Wie-
ken en de inwaardfè Baarden van de Slagpennen en Staartvederen , van de zelfde Kleur.

Van boven de hoeken des Beks gaat een donkere Streep door ieder Oog, en een an-

dere , van beneden die hoeken , onder ieder Oog heen. Van de Neusgaten loopen Oran-
jekleurige Streepen boven de Oogen. De Pooten , Voeten en Kiaauu^enj zyn vuil

bruin of zwartagtig , van geftalte als in ander klein Gevogelte.

Dit Vogeltje was van Jamaika gèbragt door wylen Mr. HaiIpeI, Heeimeefler tk

Plaftow in Ellex. Het verfchilt van alle befchryvingen , die ik kan vinden , doch
komt naafl aan den Spaanfchen Nagtegaal, inSir Hans Sloanes Hiftorie van Ja-
maika, Vol. II. p. 299, daar die den Latynfehen naam van Iderus minor Nidumjitf
pendens aan geeft.

'u411er]ierlykji groen Hoodhor^je ("*).

De bovenfte Afbeelding vertoont dit Vogeltje in de Natuurlyke grootte. De Bek
is, naar het Lighaam te rekenen, lang, gelyk in de Ysvogelen, maar veel breeder

en plat gelyk de Eende-bekken, zynde langs den top van de Bovenkaak geribd. Dé
Neusgaten zyn ter wederzyde van de Rib naby den Kop geplaatft. De Bovenkaak
is van eene donker bruine , de Ondërkaak van eene geele of Oranjeklèur. Xan het
Grondfiuk van den Bek flaan fl:yve zwarte Haairen of Borftels , die voorwaards uit-

ileeken. De geheele bovenkant des Lighaams, van den Kop tot aan het Staart-end,

is zeer fierlyk Pappegaa^^-groeri. De binnenfle Dekveders der Wieken zyn wit. Dt
binnenzyde der Slagpennen en de onderzyde van de Staart, 'zyn van eene bruinagtige

j\schkleur. Vyf of zes van de groote Slagpennen zyn donker of zwart getipt. De
Keel is zeer fchoon rood. De Borfl;, Buik, Dyen èn Dekveders onder de Staart zya
wit, een weinig gelchaduwd met bleek groen. De Pooten en Voeten zyn van eenè
donkere Kleur, de Vingers, even als in de Ysvogelen, met een Vlies famengevoegd.
Het wordt derhalven, niet eigen, de Groene Mösch geheten.

Dit Vogeltje was ook door Mr. HarPer van Jamaika gebragt en het is door Sir

Hans Sloane, in deszelfs Natuurlyke Hiflorie van dat Eilaridi onder den voorgé-
flelden naam befchreeven. Daar was een ander, van de zelfde Soort , mede over-
gebragt, die ik onderflel, het Wyfje te ^yn, hebbende de Kleur niet zo helder. Het
behoort totdat Geflagt, het welk bevoorens van my, p, 113, befchreeven is, [zie

PI. Vllf. van dit Vyfde Deel ,] en genaamd de Aakjieragtige Paradysvogel; hoewel
zy 'zo ongelyk voorkomen, en uit zo ver afflandige Wereldsdeelen afkomflig zyn.
pe platheid der Bekken, de Borflels aan derzelver Grondfiukken en het maakzel der

Voeten , zyn genoegzaamë bewyzen van hunne vermaagfchapping.

Indifche gladde Alkekengi met G'anzevoet-Bladen f|).

[Onder deezen naam wordt het Plantgewas, dat op deeze Plaat bygévóegd is, in dé
Hortus Elthamenfis van Dillenius voorgefleld. Tournefort heeft het uit Bau-
HiNüs aangehaald en genoemd Groote Indifche Alkekengi. In de befchryving van deii

Tuin van Cliffort, als ook in die van den Leidfèn Akademie-Tuin , komt het V004
onder de benaaming vm Jaarlykfe ^ zeer Takkige Phyfalis^ met gladde hoekige Tak-
ken en Zaagswys getande Bladeren. Behalve het Gewas zyn hier ook de Bloemen

afzon-^

(*) Rubecula viridis elegantiffima. Edw. Av. T. (f) Alkekengi Indicum glabrum Chenopodii folio.'

121. Sloan. Jam. IL p. 30Ö. T. 263. f. i. Todus Dill. Hort. Ehh. p. 13. T. 12. Solanum Veficariura
viridis Peftore rubro, Roftro refto. Briss. Av. IV. p. Indicum. C. B. Pin. 166. Phyfalis annua ramofisfima^
528. T. 41. f. 2. Todus viridis. Linn. Syfi. Nat. Ramis angulofis glabris, Foliis dentato-ferratis. Horti
XII. Gen. 61. Sp. i. Alcedo Todus. Syji. Nat. X. Cliff. 62. Royen Lugd. Bat. 427. Phyfalis angulaté
Gen. 56. Sp. 4. Roodborflige Ysvogel. Nat. Hiji. Lijsn. Sp. Bant, Ed. II. p. 262.

l. D. IV. Suk, bladz. 40J. PI. XXXVI. fig. i.

r. Deel, F
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afzonderlyk vertoond, xvaar uit men ziet^ dat zy geelagtig zyn, met blaauwe Meel-
knopjes. De Vrugt is BJaasagtig, gelyk die der gewoone Krieken van over Zee^
doch niet 2o rood; hebbende van binnen geen geele maar een groene Befie, die ver-
fcheide kleine Zaadjes, gelyk hier in Doorfhyding vertoond is, inhoudt. Het Ge-
was valt zo wel in Ooft- als in Weflindie , en wordt door Zaad in de Tuinen vaii

Europa voortgeteeld.]

PLAAT XVII.

Hef zwart en geele Boomkruipertje {i'f}.

De bovenfte Afbeelding, op de Plaat, vertoont dit Vogeltje in Zyne Natuurlyké
grootte. Dewyl het in geftalte van den Bek, de Lighaams grootte en de algemeené
gedaante overeenkomt met onze Boomkruipertjes , dagt ik het gevoeglyk 'er dien
naam aan te geeven. De Bek is dun en fcherp gepunt, een weinig nederwaards ge-
kromd als een Zeiflèn, zwart van Kleur, met kleine Neusgaten. De Kop, Nek

5

Keel, Rug, Wieken en Staart, zyn volkomen zwart van Kleur. Over ieder Oog
paflèert^een witte Streep. De Grondflukken van de groote Slagpennen naad aan het
Lighaam, en de binnen/Ie Dekveders der Wieken, zyn wit ; alle de Staartveders,

uilgenomen de twee middelden, wit getipt, de onderde zyden van de groote Veders
der Wieken en Staart donker. De Bord, Stuit en de Rand der Wiek, daar dezelve
op de Bord vak , is fchoon helder geel , een weinig trekkende naar Goudkleur Dé
Dyen, Onderbuik en Dekveders onder de Staart, zyn bleek geel of witagtig : de
Pooten en Voeten donker of zwart : de Vingers, vier in getal, op de gewoone ma-
nier geplaatd.

Dit Vogeltje was , in Spiritus , met anderen van Jamaika gebragt door Mr. Har-
per. Ik houd het voor een Mannetje en geloof dat het Wyfje door Sir Hans
Sloane befchreeven zy, onder den naam van Luscinia Jive Philomek e fufio 6? luteo

varia. Zie zyne Natuurlyké Hiftorie van Jamaika, Vol. II. p. 307. Tab. 259.

De Amerikaanjche Grasmosch (*).

Niet gereedelyk weetende, tot welk Geflagt deezen Vogel t'huisJ te brengen, gaf
ik 'er dien naam aan , niettegendaande zyn Bek dikker en derker is dan in de ge-
woone Grasmodchen (Curruca). De Afbeelding, die de onderde op de Plaat is,

vertoont hem in de Natuurlyké grootte. Hier uit blykt, dat zyn Bek niet naardien
der Graan-eetende Vogeltjes gelykt, hoewel dik en fcherp aan de punt zynde, en
een weinig nederwaards geboogen , zwart van Kleur. De Kop en Hals zyn Asch-
kleurig, een weinig naar 't groene trekkende : de Rug, Wieken en Staart bruin: de
binnenzyde der Slagpennen en onderzyde van de Staart meer Afchgraauw : de Bord
Buik, Dyën, Dekveders binnen de Wieken en onder de Staart, wit, met een don-

kere Kleur gewolkt: de Pooten, Voeten en Klaauwen, van de gewoone gedalte,

bruin van Kleur.

Deeze Vogel was ook van Jamaika gebragt door Mr. Harper. Het is een der

eenvoudigden , die ik immer heb gezien , hebbende naauwlyks eenig Merkteken

,

waar door men hem kan uitmonderen. Ik kan niet vinden , dat hy ooit te voo-

ren befchreeven zy.

De
(17) Lufcinia e fufco & luteo varia. Edw. Jv. T. (*) Curruca Jamaicenfis. Edw. Jv. T. 122. Briss.

122. Sloan. J^am. II. p. 307. T. 259. Certhia flaveola. Jpp. 100. Motacilla Campeflris. Linn. Syji. Nat. Xll,
LiNN.. Syfi, Nat XII. Gen. 65. Sp 18. Syfi. Nat. X. Gen. 114. Sp. 5. SyJl. Nat. X. Gen. 99. Sp. 5. Ja-
Gen. 59. Sp. 5. Suikervogeltje. Nat. Hiji, I. D. IV. Stuk, maikafche Kwikftaart. Nat. Hijl. I, D. V. Stuk , bladz.

bladz. 430. ^c^.



EN ZELDZAAME VOGELER 03

De Êaflerd Satyn- Kapel (^).

Het kleine Uiltje, daar by gevoegd , is in Engeland gevangen , 2ynde van boven
en beneden wit, uitgenomen een bruine Streek langs de bovenkant van het Lyf^ en
Oranjekleurig aan 't end van de Staart.

PLAAT XVIII.

De Kanadafchè Mannetjes Góudvink (18).

Déeze is hier ook in de Natuurlyke grootte afgebeeld, Dewyl de geftalte van 2yn
Bek en de Kleur van de Borfl met dlo. van onzen Góudvink overeenkomen, zo on«
derftei ik dat zy beiden tot het zelfde Geflagt behooren. Hy heeft een taamelyk
fterken Bek. De Bovenkaak wat geboogen en over de Onderkaak een weinig heen
hangende, (hoewel niet zo aanmerkelyk als in de Pappegaaijen ,) is van een zwarte of
donkere Kleur. De Onderkaak heeft eene roodagtige Vleeschkleur by de Keel^
maar de punt is zwart. De geheele Kop, Keel, Borfl en Stuit, zyn van een zeer
ïchoone rood Scharlaken-Kleur. Daar loopt van de Neusgaten, (die met donkere
Vederen gedekt zyn,) naar de Oogen, wederzyds, een zwartagtige Streep. De Nek
en Rug zyn gedekt met zwarte Vederen , die Scharlaken-roode tippen hebben, het
welk een heerlyke mengeling maakt. De Wieken zyn zwart; de groote Slagpen-
nen, naaft aan de Rug, mét Wit gerand en getipt; die naafl: aan den Buik hebben
fmalle roode Randen : de eerde en tweede ry der Dekvederen zyn wit getipt , het
welke twee fchuinfe witte Baaren dwars over ieder Wiek maakt • de kleinfle Dekve- ^

ders der Wieken een weinig gefranjed met rood. De binnenzyden der Wieken

,

de Zyden daar onder, de Buik en Dyën, zyn van eene lichte Aschkleur, en de Dek-
veders onder de Staart witagtig. De Staart is van boven zwart , van onderen naar

Aschgraauw trekkende: dePooten, Voeten en Klaauwen, zyn van geftalte als ge-
wooniyk, allen van eerte zwartagtig bruine Kleur.

Twee deezer Vogelen , (Xio. ik voor Mannetje en Wyfje houde, waren uit de Hud-
fbns-Baay gebragt door Mr. Isham, die my verhaalde, dat zy den geheelen Winter
daar overblyven , 't welk een bewys is vart hunne harde natuur. Zy fchynen flerke

en haakige Bekken te hebben bekomen, om beter in ftaat te zyn voor hun zelf te

S:orgen, door het uitpikken dër Knoppen van Boomen en Heefters, die 'm de harde

Winters van 't Noordelyk été. van Noord-Amerika naauwlyks zigtbaar zyn. Het is

iiiet gemeen , Vogelen van een zo fraaije Kleur aan te treffen in zo Noordelyke Ge- ,

iveften ; want in zeer Noordelyke Landen hebben de Vogels geen andere Kleuren

,

dan wit, zwart of bruin, en zyn alteraaal Water-Vogelen. Dus worden ""er weinig
of geene Landvogels door de Walvifchvangers in Groenland gevonden.

Dennehoom , dis naar den Balfem van Gilead ruikt (f).

[Of deeze Boom wezentlyk èen Balfem van Gilead^ zogenaamd, uitlevere, gelvk
uit de benaaming in Millers Tuinierkond:-Woordenboek fchynt te blyken , kan^ik
niet verzekeren. Hy behoort , zo wel als de twee , hier voor , op Plaat II en XI
vertoond , tot die Soorten van Denneboomen , wier Loof naar dat van den Taxis-

boom

(*) Phatena Bombyx Chryforhoea. Linn. Syjl. Nat. f. 3. LoKi'a enudeator. hm^.Syft. Nat.XlI. Gen. 109.
XII. Gen. 233. Sp. 45. Syfi. Nat. X. Gen. 205. Sp. 28. Sp. 3. Syji. Nat. X. Gen. 9Ö. Sp. 3. Nat. Hijl. I. D.
Bafterd Satyn-Kapel. Nat. BJl. I. D. XI. Stuk, bladz. V.Stuk, bladz. 50 2.i^LWe.>^ u.^^^->:^a^it^.{JUA .)^^l
574- (t) Abies Tzti foliis , odoreBaBmi Gileadenfis. JRii;

(18) RubiciJIa maxima Canadenfis. Ed^.Av.T. 123. Hifi. III. ]. 24. pag. 8.

Coccothrauftes Unadenfis. Briss. Av. III. p. 250. T. 12.

F 2
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boom gelykt. De Takjes of Loeten zyn roodagtig bruin ',

de Blaadjes van boven

groen , van onderen wit ; de Vrugten taamelyk groot , en beflaan uit Schubben , die

digt op eikander aan een Rib geplaatft zyn, en de Zaaden influiten. Hier van tyn

de Afbeeldingen, laager op de Plaat, in 'c byzonder voorgefteld.]

PLAAT XJX.

De Kanadajche l^yfjes-Gouivink (19).

Deeze Vogel , wederom in de Natuurlyké grootte voorgefteld , heeft den Bek dik

len haakig gelyk de Pappegaaijen , doch niet zo kort omgekromd. De Bovenkaak iè

donker, de Onderkaak Vleeichkleurig, doch aan de Punt zwart. De Neusgaten zyrt

gedekt met wntagtige Vederen , gelyk 'er ook aan den Wortel van de Onderkaak

en onder het Oog ,. eenigen zyn. De Kruin van den Kop, de Stuit en Dekveders

van de Staart, zyn van eene roodagtige Oranjekleur ; de zyden en het onderfle van

den Kop licht bruinagtig geel. Het agterfle van den Hals , de Rug, Wieken en

Staart , zyn donker bruin 5 naar \ zvvarte trekkende. Eenigen der grootfle Slagpen-

nen, naaft aart de Rug, zyn wit gerand : de eerfie en tweede ry der Dekvederen

aan de bovenzyde dér Wieken wit getipt , en deeze maaken twee witte baaren fchuins

over de Wieken. Ook is 'er een weinig Wits aan den rand van de Wiek , daar de-

zelve op de Borfl valt. De binnenzyden der Wieken en de Zyden onder de Wie-

ken , zyn van eene lichte Afchkleur. Het voorfte deel van den Hals, de Borft, Buikj

Dyën en Dekveders onder de Staart , zyn Afchgraauw , trekkende een weinig naar

licht Rooze of Appelbloefèm-kleur. De Pooten , Voeten en Klaauwen, van geftake

als in anderen van dit flag, zyn allen vuil bruin.

Deeze Vogel was, met en benevens den voorgaanden , van de Hudfbns-Baay

gebragt door Monfr. ïsham. Wegens zyne gelykheid met denzelven , oordeel ik

,

dat hy 'er het Wyfje van zy ; hoewel het mooglyk een jonger kan weezen , éie.

nog zyne volkomenheid niet bereikt heeft. Na dat ik deeze beide Vogels getekend

had, kwam ik, by geval, ten huize van Mr. Collet, Koopman in Well-Clofè-

Square te Londen , twee van deeze Vogelen levendig in Kouwen te zien. Hy ver-

haalde my , hoe dezelven uit Noorwegen aan hem gezonden waren : zy hadden by hem
geruid, en waren naderhand zo fchoon niet als toen hy ze kreeg. Een derzelven was

nagenoeg van Kleur als onze Groenlingen. Een Sweedlch Heer , die onlangs te

Londen was , deeze myne Afcekeningen ziende , zeide my , dat het Vogels van zyn

Land waren , en gaf my derzelver naamen op , doch ik ben ze kwyt geraakt. Hier

uit blykt, dat deeze Vogels aan de Noordelyke deelen, zo wel van Amerika als van

Europa ,
gemeen zyn. Ik geloof, dat men ze nooit befchreeven heeft.

Heejieragtig St. Jans Kruid ^ met TVratüge Takken en Bladen (*).

[Een fraay en zonderling Plantgewas wordt hier nevens den Vogel vertoond. De
uitwendige geftake doet het reeds tot de Soorten van St. Jans Kruid betrekken , riiet-

tegenftaande het van de gemeene in veele opzigten verfchilt. Het is geen Kruid

,

maar een Heefter ; de Bloem is ongemeen groot , en ten dien^ opzigte gelykt het

Gewas veel naar dat van 't zogenaamde Afcyron^ in ons Land in 't wilde groeijen-

de, waar toe de vermaarde Boerhaave deeze Soort , in naam, heeft t'huis ge-

bragt.

(19) Rubicilla maxima Canadenfis , focmina. Edw. Bat. I. p. 242. Hypericum Floribus pentagynis, Foliis

A^. 1 . 124.. Loxia enticleator , Linn^o un fupra. & Ramis Verrucofis. Royen Lugd. Bat. p. 473. Hype-

(*) Afcyron Balearicum frutefcens , maximo flöre ricum Balearicum. Linn. Sp. Plant. Ed. II. p. iioi.

luteo, Foliis minoribus fubtus Verrucofis. Bos.RS.Lugd.



EN ZELDZAAMS VOGELEN. s^

fcragt. Voorts zyn de Steelen en Bladen op eene ^onderlinge manier met Wratten
bezet, gelyk uit deeze Afbeelding blykü. Het valt op de Balearifche Eilanden, en
op Majorka in 't byzonder*

PLAAT XX.

De hemeJ/chbhawWe Kernbyter (20).

in grootte komt deeze Vogel , gelyk uit de Afbeelding bïykt , met den gé-
woonen Dikbek of Kernbyter {Coccothraujles), dien de Duitfchers Kerfen-Fink ï)oe-
irien, van welk Geflagt dit een byzondere Soort is , overeen. Hy heeft den Bek
zeer flerk , aan den grondfleun dik én fcherp puntig , Boewei niet zeer fpits uitloo-
pende. Dezelve is Loodkleurig, met dé Onderkaak lichter dan de Bovenkaak. Dè
öogen zyn van een donkere Hazelnooten-Kleur, met de Oogappelen zwart. De
Bek is boven en beneden bezet met zwarte Vederen, fmal aan ^c Voorhoofd, doch
op zyde tot aan de Oogen , en onder den Bek omtrent een Duim langs de Keel zig
uittrekkende. De Kop, Hals, Rug, Stuit, dé kleine Dekveders der Wieken en de
^eheele onderzyde van den Vogel , alles is van een zeer fchoone hoog blaauwe Kleur.
Op de Kruin van den Kop zyn de Veders langer dan gewoonlyk en maaken een
Kuifje aan het agterfle gedeelte van den Kop. De grootfte Veders of Slagpennen
der Wieken en de ry van Dek -vederen naaft daar boven, zyn zwart; doch deSlag-
pennen, naad: aan de Rug van deri Vogel, en de eerfle ry van Dekvederen boven
dezelven, hebben blaauwe randen. De Staart is geheel zwart aan de bovenzyde
en flaauwer of doffer zwart beneden , zo wel als de groote Veders der Wieken. Zy-
iie Poóten én Voeten zyn eer klein en zwak dan flerk, naar reden van de grootte
des Vogels. Hy heeft de Pöoteii, Voeten én Klaauwen, altemaal zwart of don-
ker Loodkleurig.

Deezé Vogel was, met verfcheide anderen, levendig van Liflabon gebragt door
Mr. Paul Martyn, een Heer die in de Portugeefche Handelplaatfèn, buitenslands,
was geweefL Terwyl deeze zig te Londen bevondt, logeerde hy ten huize van
Mr. GooDCHiLD, Koopman in Galanteriën in de Kanonflraat, alwaar hy de vrien-
deiykheid hadt om my alle zyne keurlyke Vogelen, daar ik Aftekeningen van maak-
te, te vertoonen. Ook was hy zo goed, van Aantekeningen onder ieder van dezel-
ven te (chryven , om my aangaande derZelver eigenfchappen beter onderrigting te vér-
Ichaffen. Onder de Tekening van deezen fchréefhy het volgende. „ De Portugee;zen

j, noemen hem Azulam, Deeze Vogel is alleenlyk te bekomen op de Kuft van An-
5, gola in Afrika, eene Handelplaats , welke den Portugeezen toebehoort. Men
5, houdt hem inzonderheid wegens ö:yne Leerzaamheid en Kleiir in waarde." Ik
geloof, dat ik hem voor een niét befchreevenen verklaaren mag; alzo ik, in het
doorbladeren van ohzé Autheuren der Natuurlyke Hiftorie, niets heb kunnen vinden
dat 'er naar geleek. Ik heb hem geplaatfl op een Tak van een Kerfènboom, ook
naar de natuur door my getekend, om eenige veranderingen van Kleuren op de Plaat
te maaken.

Hu Mannetjes Pieterfelie- Beestje (*),

Voorts is 'er een Engelfch Kapelletje, insgelyks in de NatuurJyke grootte, bygQ^

' (2Ó)Coccothrauftescoeruleus.EDw.^ü.T.i25. Coc- Xlf. Geri. 231. Sp. 85. Bat. Hijl I. D XI Stuk'
cöthrauftes Angolenfis cyanea. Briss. App. 88. Loxia cya- bladz. 250. [Linnteus haalt deeze PJaat van Edwards
nea. Linn. Sy[t. Nat. XII. Gen

.
1 09. Sp. 2 2 . Syjl. Nat. X. aan op hec Pieterfelie • Beeflje , naar welk dit Engelfch

Gen. 76. Sp. 17. Nat. Hijl. l. D. V. Stuk, bladz. 509. Kapelletje wel gelykt, doch het is zonderlinff. dat hier
(») Papilio Danaus Cardamines. Urn. Syji. Nat. — -^^ ï^'—r?,.-/ r.T_.._ __ j. _ , 6» ^'-'^^'^

y. DecL

; •
'x," -v Vn A,' \ .

• ' • ,*"*
'

'^"*"^" J'^y* i^-ipciictjc wei geiyKc, aocn nee is zonüerjjnff , dat hier
(») Papiho Danaus Cardamines. Linn. Syji. Nat. van de Pieterfelie. Kleur, op de andere Zyde dsi ori-F DeeL G der-
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voegd. Dit heeft zyn Lighaam bruin ; de onderde Wieken geelagtig wit , met

zwarte ronde ftippen aan de randen: de bovenfte Wieken zyn ten halve wit, naad

aan het Lighaam, en verder Oranje-kleur, met zwart aan 't End gezoomd. Daat

is ook een klein zwart Vlakje in het Oranje- kleurig gedeelte van ieder Wiek.

P L A A T XXL

De SneetiW'F^ogel van de Hudjons-Baay (21).

Deeze Vogel, hier wederom Natuurlyk afgebeeld, komt in grootte en geftalte

naauwkeurig overeen met onze groote Bergvink (MonüfringilJa major) of Bram-^

bling^ van welk Geflagt het zekerlyk een andere Soort, zo niet die eigende zelf is j

tot deeze witte Kleur veranderd door de Koude van 't Klimaat in 't Noorden. De

Bek is, digt aan den Kop, bruin van Kleur, en zwartagtig aan de Punt. De Onder-

kaak heeft wederzyds een hoek, welke van de holligheden of Tanden, aan de zy-

den van de Bovenkaak, ingenomen wordt. In 't Gehemelte des Beks is een Knob-

bel of Verhevenheid , gelyk in de Gerftvogel en Geelvink. (Even 't zelfde heb

ik ook in onze groote Bergvink waargenomen , fchoon 'er door de Autheuren geen

gewag van gemaakt wordt.) Dit onderftel ik hem te helpen in het breeken en ver-

gruizen van harde Graankorrels. De Kop, Hals en de geheele onderzyde van deil

Vogel is wit, uitgenomen een kleine zwarte Vlak aan de agterzyde van den Kop.

De Rug, en de Veders die onmiddelyk den Staart bedekken, zyn zwart, doch dè

Stuit , tuflchen dezelven , is wit. De Slagpennen , wat aangaat de eerfte drie of

vier, naad aaq de Rug, zyn zwart; die naad aan dezelven volgen, of de middel-

den', zyn wit; de langde of bultende zyn aan de tippen zwart en voor 't overige

wit ,' gelyk oük alle de Dekveders der Wieken, uitgenomen eenige weinigen, die

op de zwarte Pennen, naad aan dé Rug, leggen. De Dekveders aan de binnen-

zyde der Wieken zyn ook wit. De Staart is famengedeld uit twaalf Vederen, waar

van de zes middelden zwart, en drie aan ieder zyde wit zyn, met een kleine zwar-

te Streek langs derzelver Schaften aan de Tippen De Pooten, Voeten en Klaau*

wen, zyn van 't zelfde maakzel als in klein Gevogelte, en altemaal zwart.

Deeze Vogel was uit de Hud(bns-Baay hier gebragt door iMonfr. Isham, die my
verhaalt, dat het een dèr eerde kleine Vogeltjes is, welke zig vertoonen in het Voor-

jaar, terwyl de Aarde nog met Sneeuw bedekt is, 't welk 'er den naam van Sneeuw-

vogel aan heeft doen geeven. In LiNN^us Hidorie der Sweedfche Dieren (Fauna

Suecica, p. 73 J is deeze eigende Vogel byJen naam van PaJJer nivalis voorgedeld

en op Tab. I. fig. 194, afgebeeld. Dus'^^kt het, dat deeze Sneeuw -Mofch zo

wel een Inwooner is van Europa als van Amerika. Eenigen tyd daarna, verdaan

hebbende dat 'er eenige Sneeuwvogels leevende van de Hudfbns-Baay gebragt waren,

ging ik aan boord van het Schip om dezelven te zien , en bevondt die geen ande-

ren te zyn, dan onze groote Aakderagtige Bergvink. Dit gebeurde in 't laatde van

de Maand September , wanneer de volmaakte wit en zwartheid veranderd was in een

bruine en geelagtige Kleur met eenig Wit: des ik geloof, dat deeze en de onze niet

Soortelyk verfchillen , maar dat zy de witte Kleur aanneemen in de overmaatig

kou-

derlle Wieken, daar het zyn naam van heeft, geen

de minfte melding gemaakt wordt i
noch ook van het

ontbveeken der Oranje -Kleur in het Wyfje: zo dat

Edwards het dan flegts Van boven zou moeten gezien

hebben. Ook zyn de onderfte Wieken zodanig met

geribd in myne Pieterfelie - Beestjes.]

(zi) Montifrinsilla major Canadcnfis. Edw. Av.

T. 126. AvisNivis. Mart. Spitsb.52. T. K. F. B.

Hortulanus Nivalis. Buiss. Jv. III. p. 285. Milliaria

Nivis. Frisch. Jv. II. T. ó. f. i , 2. Emberiza Ni-

valis. LiNN, Syfi. Nat. XII. Gen. iio. Sp. i. Syfl. Nat.

X. Gen. 97. Sp. i. Sneeuwvogel. Nah Bjt. I. D.

V. Stuk, bladz. 518. / y •
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koude Wefeldsdeelen 'm h Noorden ^ alwaar de meefle Dieren
, gedliureridé het

Winterfaizoen, wit xyn. De Heer CatesbY heeft, in 2yne Natuurlyke Hiftorié
van Karolina, Vol. 1. p. 36, een veel kleiner Vogel dan dee^en, onder den delfden
naam , befchreeven en afgebeeld (*). Met deézen Vogel was ook de gemeene Aak»
(Ier, uit de Hud/bns-Baay, overgebragt.

Lang gedeornde zevenhoeBge TooHsplanï
(f).

[De bemëmde Boerhaave heeft, in gyne Lyft der Planten van den Leidfcheh
Akademie-Tuin, eene Afbeelding van dit Gewas gegeven, waarmede deeze zeer
överöenkomftig is. Alleenlyk toont hy daar ook deszelfs Wortelen en Zydfcheu-
ten aan, en doet ^ien, hoe de Bloem en Vrugt geplaatft zyn op de Toppen der
Doornen, ^t welk eene byzonderheid van deeze Soort uitmaakt. Hier ^iet men dat
de Doornen rood zyn, ontfpringende uit de fcherpe kanten van deeze Toorts-Plant^
welke zevenhoekig is, doch anders veel gelykt naar die, uit welke de Gom haar af-

komfl heeft i welke Euphorbium geheeten wordt. Zy groeit natuurlyk in Afrika 5
by de Kaap der Goede Hope.]

PLAAT XXIL

De Dominikaan (22).

bee^e Afbeelding vertoont wederom den Vogel in dé Natuurlyke grootte. Hy
heeft de Pooten en Voeren taamelyk dik en grof. De Bek is van middelmaatieé
grootte; de Boi^enkaak donker of Hoornkleurig, de Onderkaak witagtig. De Oo-
gen zyn zwart, met donker Hazelkleurige Kringen. De geheele Kop is van eene
hoog Scharlakenroode Kleur, welke zig langs het voorfte van den Hals of Keel
tot op de Bord uitflrekt, en eindigt met een punt. De Nek, Rug, Wieken en
Staart zyn zwart, doch de Slagpennén, naaft aan de Rug, rondom met wit ge-
zoomd , 20 wel als de Dekveders naaft daar boven. De kleinfte Dekveders van de
Wieken en Rug hebben eene mengeling van graauw, zynde de Veders, als 't ware
gebaard met een graauwe Franje , en de Staartveders wit gerand. De zyden van
den Hals 3 de Bord en de geheele onderkant des Lighaams, tot aan de Staart toe,
zyn zuiver wit. Hy heeft vier Vingeren , waar van drie voorwaards en ééne ag-
terwaards geplaatft zyn, als^ewoonlyk, allen bruin van Kleur. In 't korte kan men
hem dus befchryven: de Kop is rood, de bovenzyde van het Lighaam zwart, en
de onderzyde wit.

Deeze Vogel was levendig van Liflabon gebragt door den Heer Paul Martyn 9

die het volgende gezet heeft onder myne Aftekening. 5^ Men noemt hem de Z)ö-

„ mi?iikaan Kardinaal, Deeze Vogel wordt alleenlyk gevonden in Brafil, op een

5, grooten afftand van alle bewoonde plaatfèn." Ik geloof dat hy nog nooit is afge-
beeld, fchoon ik in Marcgraafs //i/?onV van Brafil p. 21 i.de befchryving vind vart

een Vogel, onder den naam van Guirdtirica^ welke geen ander dan de hier belchree*
vene kan zyn, en ieder, die zyne befchryving met de myne vergelykt, zal zulks
toeflemmen. Onze Landsman, Willoughby, heeft Marcgraafs befchryving
vertaald van deezen Vogel , welken hy de Amerikaanfche Gondvink noemt. Zie

- des»

(*) Zie ons ir. Deel, in de I. Band, PI. LXXIÏ. Will. Ornith. i%ö. Raj. Av. Z6. Cardinalis Domini-
(f) Euphorbium Capenfe Spinis fimpücibus. Bkadl. canus. Briss. Av. III. p. n6. T. 6. f. 4. LoxiaDo-

Succ. II. p. 4- T. 13. Euphorbium heptagonum &c. minicana. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 109. Sp. g.
BoERH. Lugd. Bat. 1. p. 258. T. 258. Euphorbia hep- Syfi. Nat. X. Gen. g6. Sp. 6. Dorainikaan. Nah Hifl
tagona. Linn. Sp. Plant. Ed. II. p. 647. I. D. V. Scuk, bladz. 504.

"^ '

(22) RubiciUa -Americana. Êsw. Av. T. 127.
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deszelfs befchryving in 2yne Vogelkunde , p. 147. g, 11. AI20 ik gelegenheid had

om deeze Afbeelding te maaken naar een leevende Vogel , en de voorgemelde Au-
theuren 'er ons geen Aftekening van gegeven hadden , zo oordeelde ik dezelve dei*

uitgeeving waardig, en vertrouw, dat de Liefhebbers van myn gevoelen zullen zyn.

iMa dat myne Aftekening gemaakt was, heb ik gehoord, dat 'er V€rfcheidene van

te Londen zyn gebragt.

Amerikaanfch Paapenmutzen- Hout f^).

[Dat de Bloemen van dit Gewas allen in vyven gefneeden zyn , is het eenlgïïö

Kenmerk , waar door Linn/eus hetzelve onderfcheidt van het Europifche Paapen

Mutfên of Paapenhout 5 in 't Hoogduitfch Spindelhaum ^ dat is Spillenboom, in 'c

Franfch Fufain genaamd , om dat men 'er Klollèn voor 't Speldewerk en Weevers
Spoelen van maakt. Deeze Amerikaanfche Plant, in Virginie gevonden, heeft de Bla-

den breed Lancetswyze op de kanten gekarteld, en verfchilt bovendien daar in van

de Europifche, dat de Zaadhuisjes roodagtig en ruuw zyn, als of zy met Wratten

bezet waren. Het Gewas is Heefter- of Boomagtig.]

PLAAT XXIIL

De Groene Dijlehink (23).

Deeze Vogel is 20 naby in de Natuurlyke grootte afgebeeld, als ik die kon te-

kenen, en ik geloove, dat men hem, by vergelyking, ongevaar de grootte zal be-

vinden te hebben van een gewoone Diftelvink of Putter. Hy heeft den Bek aan

't Grondfluk taamelyk dik en in een fcherpe Punt uitloopende, zynde een weinigje

nederwaards omgeboogen , van eene witte of lichtgeele Kleur. Het voorfle deel

van den Kop, rondom den Bek, zo ver als de Oogen, en een weinig laager aan

de Keel , is van een fchoone Scharlakenkleur. De Kruin en het agterfle van den

Kop, in de Nek, is Afchkleurig. De Rug, Stuit, en de Wieken aan de boven-

2yde , zyn geelagtig groen : de groote Slagpennen wat donkerer dan de andere Ve-

deren, gelyk gemeen is inde meefte Vogelen. De Staart heeft, ultgefpreid zynde

^

ten deele een donkere Kleur, met de randen der Vederen Roode Wyn^agtig; 20 dat

dezelve, famengetrokken zynde, zig rood vertoont. Onder en bezyden het rood

aan de Keel , is de Pluimagie licht geel groen , 't welk allengs wit wordt aan de Borft

en Buik. Het Groen , aan de voorzyde van den Hals , als ook het Witte van het

Lyf, is met dwarfe ftreepen van eene donkere Kleur doortoogen, maar de Dekve-
ders onder aan de Staart zyn geheel wit. De Pooten en Voeten zyn van geflalte als

in ander klein Gevogelte en Vleefchkleurig.

: Ik houd, buiten twyfel, dit Vogeltje voor niet befchreeven, doch kan deszelfs

Vaderland niet opgeeven. Leevende bevondt het zig in eigendom van haare Ko-
ninglyke Hoogheid, de Princeflè van Wales, en het was, zo ik verftaa, eenZing-*

vogel. Na zyn dood werdt het opgezet en op order van haare Koninglyke Hoog-

heid gezonden aan de keurige en verpligtende Mevr. Cannon , Vroedvrouw van

de Princeflè, die de goedheid hadt, van hetmy te leenen, om het af te tekenen, en

beloofde, van haar Koninglyke Hoogheid my een Berigt te bezorgen aangaande de

plaats , daar het van daan was gekomen.

Het^

(*) Euonymus foliis lato - lanceolatis ferratis. i7orf. duelis viridis. Briss. /Ipp. 70. Fringilla Melba» Liwn.

ijp. 30. Euonymus Virginianus Pyracamhse foliis, &c. Syfi. Nat. XII, Gen. 112. Sp. 8. Syji. Nat. X. Gen*

Pluk Alm. T. 115. f. 5. Euonymus Americanus. Linn. 98. Sp. 10. Groene Putter. Nat, Hifi. L D. V. Stuk,

Sp. Plant. Ed. II. p. 286. bladz. 541.

^23) Cardueü affinis viridis. Edw. Av, T. 128. Car- l
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Hei groo'Ui, rood getipte-, Chineèfche Tfeitje (*),

beeze groote, wit zwart en roode Dagkapel , is uit China > en bevindt zig irt dè
Verzameling van Robert Nesuit^ Med. Doclor ,. Lid van het Koninglyk Kollegié

der Geneeskundigen te Londen , en van de Koninglyke Sociëteit ^ ^\q my met def-

5;elver gebruik begunfligd heeft. De Kop, het Lyf, de Hoorentjes en Pooten, zyn
zwartagtig : de Wieken aan de bovenzyde geelagtig wit , uitgenomen de Punten en

de buitenfle randen van de langfte Wieken , welke zwart zyn ^ hebbende eenige lang-

werpige roode ofhoog Oranjekleurige Vlakken in het zwarte ingeflooten, en eenige

7Avarte Vlakken en ftreeken binnen de roode Vlakken. De onderzyde van de langde

Wiek is naar het Lighaam ten halve wit , voor 't overige , naar de Tip toe , bruin-

agtig van kleur , een weinig met donker gemengeld ofgewolkt : de onderzyde van
de kortfte Wiek is vuilwit of bruinagtig, met een gebroken mengeling, overdwars^

van donkerer bruine of zwartagtige Kleur.

PLAAT XXIV.

Twecderley J^laschvinken van Angola (24).

Deeze Vogeltjes zyn hier ook in de Natuurlyke grootte voorgefteld. Ingedaanté^

poduur 5 Lighaamsdeelen en Zang ^ fchynen zy met onze Vlaschvinken overeen te

komen. De bovenfte heeft den Bek bruin of van eene vuile Vleeschkleur : de Ori-

derkaak is lichter gekleurd, dan de Bovenkaak: het Grondftuk met zwarte Pluimpjes

gezoomd. Deeze Zoom is op 't Voorhoofd fm aller , reikende wederzyds tot aan

de Oogen ^ en verder onder dezelven en langs de Keel een klein end wegs zig uit-

trekkende* Boven en beneden de Oogen , tegen de zwarte Vedertjes aan , zyn
witte Vlakken. In beide deeze Vogeltjes gelyken de Oogen naar die der Vlaschvin-

ken. De Kop , Nek , Rug , en kleinfte JDekveders der Wieken , zyn van eene

bruinachtige Aschkleur , met donkere Vlakken gefprenkeld. De Slagpennen derWie-
ken j en de eerfte ry van Dekvederen boven dezelven^ zyn donkerbruin of zwartag-

tig , met jfmalle geele randjes of boorden. De Staart is van even de zelfde donkere

kleur, .maar heeft de Veders met ligt graauw ofwit getipt. De Bord, Buik, Dyën
en Dekveders onder de Staart , zyn van eene doffe Oranjekleur , zonder Vlakken

,

lichter aan de Borfl , en naar agteren toe allengs verdonkerende. De Stuit- en Dek^

veders van de Staart, zyn helder geel. De Pooten 5 Voeten en Klaauwen^ hebben

beide deeze Vogeltjes Vleeschkleurig.

Het onderfte Vogeltje heeft den Bek nagenoeg van even dè zelfde gedaante en

kleur als het bovenfte. De zyden van den Kop zyn van eene lichte Okerkleur,

met eene donkere flreep, die van den Bek door de Oogen gaat. De Kruin van den

Kop ; de Hals in de geheele omtrek effen onder den Kop ; de Rug , Wieken en

Staart , zyn van eene rooder bruine kleur dan in het bovenfle. De Kop , Rug en

kleinfle Dekveders der Wieken, zyn met donker bruin gefprenkeld : deBorf];, Buik

en de geheele onderzyde ligter bruin , met Vlakjes , die wat donkerer zyn. De
Stuit- en Dekveders van de Staart heeft dit Vogeltje fchoon geeL De Slagpennen

,

de eerfle en tweede ry der Dekvederen van de Wieken en de Staartvederen , zyn a^

ien wit getipt.

Deeze Vogeltjes waren levendig vari Liflabon gebragt door den Heer FauIj
Mar-

(*) Papilio Danaus Glaucippe. Linn. Syfi. Nat. Xlï. (24) Linaria Angolenfis, an Mas & Foemina. Eöw.
Gen. 231. Sp. 89. Syji. Nat. X. Gen. 203. Sp. 65. Av. T. 129. [Vergelyk onze Natuurlyh Hi/iorie ^

Nat. Hifi. I. D. XI. SiUK. bladz. 254- LD. V. SiUK, bladz. 551.]

r. Deel H
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M A RT Y N , die onder de Afcekening van het onderde ichreef. „ Men noemt het

3, Benguelinha ^ en die Vogeltje wordt veel geagt wegens zynen aangenaamen Toon.

5, De Portugeezen houden het voor een der befte Zingvogeltjes , welke ly van

„ hunne Handelplaatfèn aan de Kuft van Angola bekomen". Onder het bovenfte

Vogeltje werdt van hem dit gefchreeven. „ Men noemt het Negral of Tobaque: het

3, komt insgelyks van die Kuft, en is ook veel geagt wegens zyn Gezang, welk dat

35 van de Benguelinha grootelyks nabootft". Wegens de groote gelykheid van dee-

ze twee Vogeltjes , zou ik dezelven voor Mannetje en Wyfje gehouden hebben ^

maar de boven genoemde Heer was van dit gevoelen niet , om dat zy beiden in

hunne Kouwtjes te Londen zongen. Ik geloof , dat ikze voor niet beichreevenen

mag uitgeeven.

PLAAT XXV.

De driekleurige Mexikaanfche Vink (25').

Deeze twee Afbeeldingen ftellen den zelfden Vogel voor , doch de eene nog
niet tot zyn volmaakte Kleur gekomen zynde. In de jongheid is hunne Vertooning

2eer gemeen , van eene donker bruinagtige Kleur aan de bovenzyde en lichter aan
de onderzyde, met eene mengeling van groenagtig Geel*

De bovenfte Vogel , op de Plaat , heeft zyne volkomenheid van Kleur. De
Bek is zwart , uitgenomen een weinigje Vleeschkleur aan het Grondftuk van de On-
derkaak. De Oogen zyn van eene donkere Hazelnootenkleur : de Oogleden in 't

ronde fchoon fcharlakenrood : de Kop en 't bovenfte van den Hals zeer fraay hoog
blaauw. De Rug is , naar den Hals toe , geelagtig groen \ naar de Staart toe, zo
wel als de Stuit, rood. De Wieken hebben haare kleine Dekveders, in de bovenfte

deelen, blaauw; beneden welken eenige weinige Oranjekleurige zig bevinden. De
Ry van Dekvederen , onmiddelyk boven de Slagpennen, en de meeften van deeze,
digtft aan de Rug , zyn in de uitwendige vertooning groen , maar het gedekte deel

is donker, en fbmmigenvan de langfte Slagpennen, naaftaan den Buik, zyn geheel

bruinagtig. De Staartveders zyn insgelyks van eene donkere Kleur, en hebben groe-

ne Randen. De geheele onderzyde van den Vogel is van een zeer fchoone roode
Kleur. De Pooten , Voeten en Klaauwen (gelyk die van ander klein Gevogelte

,

)

2yn , in alle derzelver ftaaten en veranderingen , bruin van Kleur.

De onderfte op de Plaat is van de zelfde Soort als de bovenfte, maar tot volmaakt-

heid in zyne Kleuren nog niet gekomen. De Bek en Oogen zyn als gemeld is, doch
zonder roode Oogleden. De Vogel vertoont zig als geheel blaauw zynde , maar,
van naby bezien , heeft hy den Kop fchooner blaauw dan het Lighaam en de Dek-
veders der Wieken , die lichter blaauw zyn en een weinig naar 't Groene trekken.

De grootfte Veders der Wieken en de Staartveders zyn donker met Blaauw gerand

aan de buitenzyde , en aan de binnenzyde Aschkleurig : zo dat deeze Vogel in zyn
eerften ftaat naar een Wyfjes Mosch gelykt , in zyn tweeden ftaat blaauw is , en in

zyn laatften ftaat als boven befchreeven , met veele veranderingen tufichen dezelven.

De Hoog Edele Lady Anson verplichtte my met het gezigt van een Kouw met
zodanige Vogelen , hebbende een groote vericheidenheid van Kleur-veranderingen

,

doch ichynende in geftalte, poftuur en zang , altemaal de zelfden te zyn. Zy waren

van Vera-Cruz, in Nieuw Spanje, door den Wel Edelen Admiraal Knowles over-

ge*

(25) Fringilla tricolor Mexicenfis. Edw.^'ü.T.ï3o. T. 8. f. 3. & App. 74. Emberiza Ciris. Linn. Syfi,
Fringilla tricolor. Catesb. Car. I. T. 44. Chloris Lu- Nat. XII. Gen. ir o. Sp. 24. S-^jfl. Nat. X. Gen. ^2-
doviciana , vulgo Papa diaa. Bkiss. 4v. III. p. 200. Sp. 13. De Paus. Nat. Hijl. l. D. V. Scuk, bladz.52p.
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gebragt. Doaot^ Monro heeft my vefzekerd van de waarheid daar vart, dat Qceze
Vogels van blaauw tot hunne volmaakte Kleur veranderen. De Heer Catesby
heeft deeze twee Vogels afgebeeld als van elkander verfchillende Soorten , dewyï
hy toen nog niet ontdekt hadt , dat zy een zelfde Vogel waren. Zie zyne Frinoil/a
ïricokr en Linaria cmika , Vol. J. p. 44 & 45: , van zyne Natuurlyke Hillorie^art
KarolinaQ Albin heeft deezen Vogel ook afgebeeld in 2yne Vogel -Hiftorie,
Vol. I, p. 64; doch is grootelyks verbyflerd ten opzigt van deszelfs Geboorteplaats^
JHy noemt hem de Chineejche Goudvink. De Heer Catesby zegt, dat zy inKaro-
lina broeden j en doorgaans hun Nefi: in Oranje-boomen maaken, doch dat Land ver-
laaten in de Winter. De Spanjaarden geeven 'er, in zyn volmaakten flaat, den naam
\-^n Maripefa Pimada\ of Gefchilderde Vlinder, aan.

PLAAT XXVL
De bkaiiwhuikige Viyik (26).

Dee^e is hier ook In de Natuurlyke grootte afgebeeld. Hy heeft den Bek Van
geflalte als een Diftelvink of Putter. De middelfte Veders van de Staart zyn een
weinig langer dan de anderen, die naar de zyden toe, trapswyze, al korter worden.
Zyn houding is gelyk die van 't meefte klein Gevogelte. De Bek is van een vuile

Vleeschkleur. De Oogen zyn zwart , met donker Hazelnootenkleurige kringen^

De Kruin van ^t Hoofd , de bovenzyde van den Hals- de Rug en Wieken zyn al-

lemaal Aschkleurig bruin, een weinig naar purperkleur trekkende, doch zonder eeni-

ge verandering of weêrichyn, uitgenomen dat de Enden van de grootfte Slagpennen

Wat donkerer zyn. De zyden van den Kop geheel rond om de Oogen ; de Keel,
Bord, Buik, vStuit, Staart en haare Dekveders ^o boven als beneden, zyn allen van
een fchoone licht blaauwe of Hemelschblaauwe Kleur \ maar op de zyden onder dö
Wieken bevindt zig een weinig bruin of Aschkleur, 't welk in het blaauwe , aan de

^yden des Buiks , verfhielt. De Pooten , Voeten en Klaauwen , hebben in de ge-

daante niets ongewoons , en zyn altemaal bruin van kleur.

Deeze Vogel was van Liflabon gebragt door den Heer Paul Martïn j diiQ door

^yn goedaartigheid veel dienft gedaan heeft aan deeze Natuurlyke Hiftorie. Hy
fchreef onder myne Aftekening , toen dezelve voltooid was , het volgende. „De
„ Portugeezen noemenze Azulinha ^ en brengenze van hunne Handelplaatfèn , aan

de Kufl van Angola in Afrika , mede. Men agtze voornaamelyk wegens hunne

3, Ichoonheid". Deeze was levendig overgebragt , zo wel als alle de genen , mee
wier Gezigt de Fleer Martyn my begunftigde. Het is een zeer vlugge levendige

Vogel, maar ik bemerkte niec dat hy zong. Ik geloof, dat men hem nog niet heeft

befchreeven. Om de Plaat op te fieren , heb ik deezen Vogel geplaatft onder een

Bloemplantj teweeten:

J)e Bloedroode Amerïkaanfchê Lelie -Narcis f*).

Alzo de geflalte der Bloem , hier op de Plaat , boVen alle befchryving voorgefleld

is, zal ik dien aangaande niet fpreeken. Zy heeft omtrent de Natuurlyke grootte

j

hoewel eenige Bloemen wat grooter en langer van Steel zyn. De zes Bloemblaadjes

• heb.

(*) [Zie Plaat 88 en 90 van ons Tweede Deel, hier Stuk, bladz. 552.

voor]. (*) Lilio-narciflus Jacobaeus , FJore Sanguineo nu-

(26) Fringilla Ventre cceruleo. Edw. Jv. T. igr. tante. Dill. Hort. Elth. p. 195. T. 162. y^ct. Stock-

Bengalus. Briss. Jv. III. p. 203. T. 10, f. i. Fringilla holm. 1742. p. 93- T. 6. Amaryllis formofiinma* Linn.

Angolenfis. Linn. Syji. Nat. XII. Gen. 112. Sp. 31. Spec. Flanti Ed. II. p. 420^

Syji, Nat. X. Gen. p8. Sp. 24. Nat, BJi, I. D. V.
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ben , 20 wel aan de binnen- als aan de buitenzyde, akemaal eene allerfchoonfte don^

ker roode of Bloedkleur. De grondfiukken der Blaadjes zyn groen ^ allengs in 'c

Rood verfmeltende. Uit den bodem van de Bloem ontfpringt een Styl , wiens Top
een Hoofdje maakt, dat in drieën verdeeld is. Rondom deezen Styl zyn zes Veze-

len, met kleine , langwerpige^ geele deeltjes, aan derzelver punten doch de Ve-

zelen zelf zyn rood. Voor dat de Bloem open gaat, is hy beflooten in een vuilroo-

de Scheede , welke daar onder hangt en wit wordt onder 't bloeijen. Het groenö

Loof van de liant groeit nagenoeg op zulk een wyze , als hier is afgebeeld. Ik te-

kende de Bloem naar de Natuur , in den Tuin van mynen Vriend, den Heer John
Warner , Koopman te Rotherhith. Deeze Bloem is in Afbeelding vertoond

door wylen mynen goeden Vriend , Dr. Dillenius , Hoogleeraar der Kruidkunde

op de Univerfiteit van Oxfort : 7^\c ^yncn Hortus Elthamenjh ^ p. 196.

PLAAT XXVIÏ.

De witte Kraanvogel van de' tiudjons-Jiaay (27;.

De Afbeelding van deezen is aanmerkelyk verkleind , gelyk men zien kan uit de

Volp-ende Afmeetingen. De langte , van het end der Snebbe, tot aan de enden der

Klaauwen, is vyfVoeten en zeven Duimen. De Wiekj geflooten zyndé, was vyt-

entwintig Duimen lang : het laagfle Been van de Poot , beneden de Knie tot aan

den Voet , elf Duimen. De Poot is, meer dan vyf Duimen boven de Knie^ Ve-

derloos : de middelde Vinger, zonder de Klaauw, vier Duimen lang. Zie de Na-

tuurlyke grootte van dert Kop op den grond der Afbeelding. De Sneb is , naby de

Punt, getand, hebbende van daar, tot aan de hoeken des Beks, zes Duimen langte.

De Neusgaten zyn in groeven, wederzyds, geplaatft. De geheele Sneb is aan de

enden geelagtig bruin, in 't midden wat donkerer. De Kruin van den Kop, en een

ftreep van de hoeken des Beks wederzyds onder de Oogen loopende , zyn bekleed

met eene roodagtige Huid , welke in 't agterfle gedeelte dik bezet is met zwarte

Haairtjes , doch voorwaards naby den Bek , als ook tuflchen den Bek en het Oog,

dikker bedekt met zulke Haairtjes, zo dat zy zig geheel zwart vertoont. Onmidde-

lyk agter de fterk roode Huid op de Kruin , is een driehoekige zwarte Vlak op

het agterjfle van den Kop, wiens zyden , zo wel als de Keel , Hals, het geheele

Lighaam en de Staart , wit zyn. De Wieken hebben haare negen buitenfle Slagpen-

nen zwart ; de tiende heett de eene Baard zwart, de andere wit; terwyl de overigen,

omtrent zesentwintig in getal , t'eenemaal wit zyn , en tevens van een zeer luchtig

Pluimagie , 't welk in de Afbeelding taamelyk is uitgedrukt. Zy bedekken , als de

Wieken geflooten zyn , byna de zwarte Slagpennen. De Dekveders van de eerfte

ry zo ver 'ij de zwarte Slagpennen bedekken , zyn zwart : alle de overige Dekve-

ders 20 wel aan de boven- als aan de onderzyde der Wieken, zyn wit : maar men

vindt' in de Baflerd- Wiek ook eenige zwarte Vederen. De kleine Vedertjes, op het

Vlies dat de Gewrichten van de Wiek famenvoegt , zyn van een zeer flaauwe roode

of Appelbloefemkleur : de Pooten met Schubben gedekt en geheel zwart, tot 20 ver

zy boven de Kniejen Vederloos zyn. De buitenfle en middelfle Vingers zyn , tot

aan het eerfte Gewricht toe , door een Web of Vlies verbonden : maar de middelfte

Klaauw is niet gekamd als in de Reigers.

Deeze Vogel was, zeer wel droog bewaard zynde, van de Hudlbns>Baay gebragt

door

(27) Gms Americana alba major. Edw. Av. T. Nat. XII. Gen. 84. Sp. 5. Syft. Nat. X. Gen. 7Ö. Sp.

132. Grus Americana alba. Catesb. C^r. I. T. 75. 5. Amerikaanfche Kraan. Nat. Hijl. I. D. V. Stuk,

Bwss. 4v, V. p. S82. Ardea Americana. him. Syfl. bladz. ipo. Gr^s «^»^^»'-'^«->^a-'C«^.iww.jj>^„^^^
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door den Heer IsHam , dié my onderrigtte , dat 2:7 in 't Zomer- fmzoen in êee'zê

Noordelyke deelen komen , alwaar zy broeden , en tegen den Winter wederom
Zuidwaards vertrekken. De Heer Catesby heeft den FCop van deezen Vogel > in

zyne Natuurlyke Hiftorie van Karolina , Vol. 1. p. 75, afgebeeld ("). Hy was on-
derrigt , dat men deeze Kraanvogels vroeg in 't Voorjaar , omftreeks de Monden der
Rivieren , by Sint Auguftyn in Florida verneemt , en dat zy in de Zomer naar 'c

Gebergte verhuizen. De ontdekking van deezen Vogel, by Zomer, in de Hudfbns-
Baay, is, zo ik my verbeeld', een genoegzaam bewys, dat het Trekvogelen zyn,
die hunne Verblyfplaats , even als de Oijevaars in Europa , veranderen

, gaande
Noordwaards om te broeden in den Zomer , en Zuidwaards terug keerende als de Win-
ter aankomt. Aangezien de Heer Catesby alleenlyk den Kop van deezen Vogel
afgebeeld hadt, en ik iets meer ontdekt heb, aangaande deszelfs aart, geevende ook
deszelfs geheele Afbeelding in miniatuur, zo hope ik, dat zulks aangenaam zal zyn.
Het is een Kraanvogel van de eerde grootte , en zeer verfchillende van de Europi-
Iche Kraanen*

P L A^ A T XXVHÏ.

)e hruine Kraanvogel van Kanada (28).

t)eeze Vogel is wel groot ^ doch , zo ik oordeel ^ heeft hy geen derde deel der

grootte van den laatft befchreeven Kraanvogel. De Sneb is omtrent vier Duimen-
de Wiek 5 geflooten zynde, agttien Duimen : zyn Poot, van de Knie tot aan den
Voet , zeven Duimen, en de middelde Vinger ruim drie Duimen lang. Ik bevind,

dat zynë Afmeètingen niet volmaakt evenredig zyn met die van den voorgaanden,

fchoon zy ieder alle Kentekenen hebben , welke tot Vogels van een zelfde Geflagt

.behooren.

De Sneb is van even 't zelfde maakzel als in de voorgaande , hebbende wederzyds
een Groef ^ waar in de Neusgaten geplaatfl: zyn , en van een zwarte of donkere
Kleur , uitgenomen de Punt van de Onderkaak , welke licht Vleefchkleurig is. De
Kruin des Kops , van de Sneb tot aan de Oorgaten , is meteen kaale Huid , van
eene roodagtige Kleur, gedekt, die dunnetjes bezet is met zwart Haair. De zyden
van den Kop, beneden de Oogen, zyn wit, zo wel als de onderzyde van de Keel:

het agterfle van den Kop en de Hals in de geheele omtrek , zyn Afchkleurig : het

onderfle van den Hals , daar de Bord begint , wordt van Afchkleurig gaande weg
bruin : het begin van de Rug en de Dekveders der Wieken , zyn insgelyks licht

roodagtig bruin, met de Tippen wat donkerer; 't welk een aangenaame veréheiden-

heid maakt. De groote Slagpennen zyn zwartagtig bruin 3 met witte Schaften ; die

genen, wéiko. naad aan de ^ug vallen, zyn bruin, van een los zagt geweefzel

,

drekkende haare punten zig voorby de groote Slagpennen uit , wanneer de Wieken
gedooten zyn. In het laagde deel van de Vl^iek loopt fchuins boven de zwarte Slag-

pennen een wit Afchkleurig plat van Vederen
;
gelyk ook de binnende Dekveders der

Wieken Afchkleurig zyn. De Staartpennen hebben eene bruinagtige Afchkleun

Ook wordt de Bord van bruin Afchkleurig , het welk zig tot aan de Dekveders van
de Staart en daar op uitdrekt ; doch naar agteren lichter wordt • zo dat de onderde
Dekveders van de Staart witagtig zyn. Het laagde deel van de Rug , de Stuit eri

hovende Dekveders van de Staart^ zyn van eene lichte Afchkleur ; de Pooten boven

de

(*) [Zie Plaat L. in het III. Deel van dit Werk.] fis. Linn. S^^. Nat. XII. Gen. 84. Sp. 3. Syji. Nai. X»
(28) Grus fufca Canadenfis. Edw. Jv. T. 133. Grus Gen. 76. Sp. 3. Kanadafche Kraan. Nat. Hifi. l, D. V»

Freti Hudfonis. Bwss. Jv. V.p. 385. Ardea Canaden- Stuk, bladz. 183. ^^^ ea^^o-^^OMS^ 7 ^f
- w
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de Kniejen van Vederen ontbloot, zynde de buitenge Vinger een klein end wegs aan'

den middelden gewebd. De Pooten, Voeten, en Nagels ofKlaauwen, zyn altemaai

zwart.

Deeze Vogel was uit de Hudfbns-Baay gebragt door den Heer Isham, die 'zegt,

dat men ze daar alleenlyk vindt in het Zomer-faizoen. De Kraanen verfchillen van

de Reigers in de volgende byzondérheden. Haar Bek is korter naar het Lyf te reke-

nen, en niet zo fpits gepunt; zy hebben eenige kaalheid op den Kop; korter en ftyver

Vederen op de Nek en Rug : de Pooten langer, de Vingers korter, en de middelfte

Klaauw niet Zaagswyze getand. Dit moet men van het Geflagt der Kraanvogelen

,

eigentlyk dus genaamd, verfkan : want eenige andere Vogelen heeft men ook Kraa-

nen genoemd gehad , daar ik een byzonder GefJagt van verkies te maaken. Hief

toe behooren twee Soorten van Gekuifde Kraanvogelen , de een de Bakarifche , de

ander de Numidifche Kraan genaamd , Ciï het Jtiff'ertje van Ntmidie. Deeze laatfte

volgt nu, de ander zal men in 't vervolg aantreffen, ik kan niet ontdekken, dat 'er

tot nog toe eenige belchryving ofAfbeelding van deezen Vogel publiek gemaakt zy

;

weshalve ik geloof, dat ik hem voor eenen niet befchreevenen mag uitgeeven. De
groote Indiaanfche Kraanvogel , [op Plaat LXXXIX. in den Eerften Ëand van dit Werk
afgebeeld,] behoort naauwkeuriglyk tot het Geflagt der Kraanvogelen , -»zo welals

de voorgaande.

PLAAT XXIX.

Het Juffertje van Numidie (29).

De Tekening van deezen Vogel naar 't Leven gemaakt zynde , Zo als hy in een

Tuin liep , kon ik 'er de Afmeetingen niet van neemen , en derhalve zal ik die op-

geeven uit de Memoriën der Koninglyke Akademie van Parys , in welk Werk men
'er eene Ontleding van kan vinden. Van de punt der Snebbe tot de enden der uit-

geflrekte Voeten toe , was de langte viefdhalf Voet , en die der Snebbe twee Dui-

men : (ik onderflel niet tot aan de hoeken van den Bek: want dus zou de langte

,

naar ik geloof, meer bedraagen.) Van het Dyebeen tot aan het end des grootflen

Vingers tien Duimen. (Ik denk , dat men hier mede van de Knie af meent.) De
gedagte Afmeetingen zyri volgens den Parysfchen Voet genomen. De Vogel kwam
my wat kleiner voor dan een Reiger. Hy heeft zyn naam van zyne byzondere hou-

ding in 't loopen ; welke naar danfèn gelykt , door zyn menigvuldig ipringen en

rond draaijen , terwyl de beweeging van zyn Kop te gelyk geduurig verandert.

De Bek, hoewel korter dan in de eigentlyke Kraanvogelen, fcheen my langer te

zyn , dan de gedagte Maat. Dezelve is regt en loopt in een Punt uit ; zynde het

dikfle deel, naby den Kop, groenagtig. Hy wordt in 't midden allengs geel, en

de Punt is rood; maar de Oogkringen zyn van eene glanzig roode Kleur; de Kop en

het bovenfte van den Hals zwart , uitgenomen de Kruin , welke graauw is, Onmid-

delyk agter ieder Oog ontfpringt een Kuif van lange, zagte, witte Vederen, welke

agterwaards ftrekken , en op een zeer bevallige wyze agter aan den Kop nederhan-

gen, zweevende door den minflen Wind, wanneer de Vogel in beweeging is. Het

voorfle van den Hals is gedekt met lange , dunne , zagte, zwarte Vederen, welke

2eer aardig op de Borft vallen , zynde fbmtyds geflooten , fbmtyds uitgefpreid als de

tippen van een Vrouwen Halsdoek. Het agterfte van den Hals , het geheele Lig-

haam,

(29) Gras Numidica.Eüw.y/'y. T. 134. Am.Av.lll. Nat. Xiï. Gen. 84. Sp. 2. Syjl. Nat. X. Gen. y6. Sp. 2.

p. 78. T. 83. Briss. Av. V. p. 388. Virgo Numidica. 'c Juffertje. Nat. Hifi. I. D. V. Stuk, bladz. 182.

DoPART Mm. UI., p. 3. T. 35. Ardea Virgo. Linn. Syfi.
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haam, de Wieken en Staart, 2yn blaauwagtig Aschgraauw, uitgeiioniendegrootfle

Slagpennen^ die donker of zwart zyn, gelykerwys ook de toppeq der Staartvederen.

Hy heeft taamelyk lange Pooten , doch de Voeten niet zeer lang, allen gedekt riiet

donkerbruine ofzwartagtige Schubben ; de Klaauwen zwart. De Pooten zyn ^ een
goed end boven de Kniejen, van Vederen ontbloot.

Drie van deeze Vogelen waren in bezitting van zyne Genade', den Hertog van
MoNTAGü, en werden in zyn Huis op Black- Heath gehouden, alwaar de Hertog,

my met een gezigt van dezelven verpligtte , om daar van Aftekeningen te maaken.
Wy hebben 'er een Figuur van in de Memoires de FAcademie Royale des Sciences y

van 1666 tot 1699, Tom. \\\. Jeconde Partie ^ p. 321 : alwaar men 'er eene Ont-
leedkundige befchryving van kan zien , zo wel als eene Verzameling van alles dat de
Ouden dienaangaande gezegd hebben. De Heer Albïn heeft eene Afbeelding en
befchryving van deezen Vogel gegeven : zie de Numidifche Kraan in zyne Vogel-
Hifiorie , Vol. III. p. 79 : doch deeze is niets meer , dan eene zeer verminkte en
onvolmaakte na-aaping der Afbeelding van de Akademie ^ met eenige brokken van
deszelfs befchryving uit dat zelfde Werk : gelyk iedereen gemakkelyk kan zien , die

het behaagt dezelven te vergelyken. Alzo het een ichoone en by ons zeldzaame
Vogel is , dagt ik , dat een origineele Afbeelding daar van , met een onmiddelyke
befchryving in onze eigene Taal , den Liefhebberen aangenaam zoude zyn. Ik ge-

loot , dat de Haan en Hen , wat het uitwendige aangaat , in deeze Soort weinig of
niet verfchillen; want de bovengemelde drie, en nog twee, welken ik by den Heer
Charles Wager zag , waren allen eveneens. Mr. N. Roberx heeft verfchei^

dene van deeze Vogelen, in alle derzelver danfènde pofluuren , naar de genen die in

de Koninglyke Menagerie , in het Park van Verfailles, gehouden worden , in Plaat

gebragt. Zie zyn Werk te Parys , in 't jaar 1676, uitgegeven.

PLAAT XXX.

De Graail-oje Reiger uit Noord- Amerika {^o),

Deeze Vogel verfchilt van onzen gewoonen Reiger , in wat grooter te Zyn , en

van een bruiner Aschkleur op zyne Rug • geene witte Veders te hebben op zyn

Voorhoofd , noch zwarte Vlakken op zyne zyden, beneden het Grondftuk van den

Hals. Eenigen van deszelfs Afmeetingen zyn als volgt. Van de punt der Snebbe

tot aan de hoeken des Beks heeft hy ten vollen zes Duimen : de Wiek , geflooten

zynde, is agttien Duimen lang : de Poot, van de Knie tot aan den Voet, zevendhalf

Duim : de middelde Vinger , tot aan het end van de Nagel of Klaauw , vyf Dui-

men en een Kwartier. De Pooten zyn , drie Duimen boven de Kniejen , Ve*

derloos.

De Sneb is regt , fcherp gepunt , en , zo wel boven als beneden, naar de Punc

toe, getand. De Bovenkaak is gegroefd en zwart van Kleur; zynde de Neusgaten

in de groeven en taamelyk digt aan den Kop geplaatfl. Tuilchen het Neusgat en

het Oog is de Huid kaal , en van eene groenagtig geele Kleur. De Onderkaak is

geel of Oranjekleurig : de Oogen flaan boven de hoeken van den Bek. De Kruin

des Kops is tVenemaal gedekt met lange zwarte Vederen, die eene Kuifmaaken van

zeven of agt Duimen langte , indien men van het Grondftuk der Snebbe agterwaards

meet. De zyden en het onderfte van den Kop is wit* De Hals is gedekt met lange

Ipich-

(30) Ardea fufca Canadenfis. Edw. Av. T. 135. (Ardea Herodias. Syfi. Nat. X. Gen. yó. Sp. iijGroote

Ardea Freti Hudfonis. Biass. Jv. V. p. 407. Ardea Kuif- Reiger. Nat. Hiji.l, D. V. StüK, bladz. 205.

Hudfonias. Linn. Syfi, Nat. XII. Gen. 84. Sp.

I
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fpichtige Vederen, van eene bruinagtige Kleur, met donkere Streepen overdwars la

het agterfle gedeelte. De Veders voor aan den Hals hebben breede witte Streepen,

langs het midden ; zynde wederzyds zwart , met roodagtig bruine randen , 't welk

een bevallige verandering van Kleuren maakt. De Rug, de bovenzyde der Wieken
en de Staart , zyn van eene bruinagtige Aschkleur ; de Dekveders der Wieken lig-

ter, de Slag- en Staartpennen donkeren Op den Schouder is de Wiek, aan de bin-

nen- en buitenzyde, gedekt met kleine donkere Veertjes, die roodagtige tippen heb-

ben. De zyden onder de Wieken, als ook de binnenfte Dekveders der Wieken,
2yn van eene blaauwagtige Aschkleur. De Borft is wit , hebbende langwerpige

zwarte Vlakken , waar onder een weinigje roodagtigs gemengd is. De Dyën zyn

roodagtig bruin; de Onderbuik en Dekveders onder de Staart wit. De Rug is gedekt

met Aschkleurig Dons , dat zig verfchuilt onder de lange Vederen , die van de

Schouders ontfpringen. De Kniejen, en de kaale ruimten boven dezelven, zyn met

geele Schubben gedekt; de Pooten beneden de Kniejen, en de Voeten, met zwarte

oF donkere Schubben. De Klaauwen zyn zwart; de middelden gekamd. De bui-

tenfle Vinger is aan den middelden , een klein end wegs , met een Vlies verbonden.

De Vingers , inzonderheid de agterflen , zyn , naar de Pooten gerekend , veel lan-

ger dan in de Kraanvogelen.

Deeze Vogel was, wel geconfèrveerd , uit de Hudfbns-Baay gebragt doorMonfr*

ÏSHAM. ik kan geene belchryving van een Vogel , met de onze overeenkomdig,

ontdekken , en daarom zal ik hem voor een niet befchreevenen verklaaren. Het is

een van de grootften in het Geflagt der Reigeren ; hoewel de Heer Catesbï 'er

een befchreeven heeft van Noord-Amerika , welke , naar het my toefchynt , nog
grooter was. Hy heeft de Afbeelding van den Kop alleen Levensgrootte gegeven,

dien hy , van de Punt tot aan den hoek des Beks , zeven Duim en drie Kwartier

lang maakt ; weshalve , zo de andere Lighaamsdeelen evenredig zyn met de boven

gemelde Afmeetingen , dan moet die Reiger veel grooter dan de myne zyn. Zie

zynen grootften GekuijFden Reiger ^ pag. lo. van het Aanhangzel of !1L Deel zyner

Katuurlyke Hiflorie van Karolina. [Hy is in 't IV. Deel Van dit Vogelen-Werk op

PI. 1085 afgebeeld.]

PLAAT XXXI.

De Kanadafche Biitoor of Roerdomp (31).

Deezen Vogel vergelykende met een Butoor, die by Londen gei^angeip was, be-^

vond ik hem wat kleiner. De Wiek , geflooten zynde , was in deeze minder dan

twaalf Duimen , in de Engellche ten vollen veertien Duimen lang. In de Ameri-

kaanfche Vogel was de Sneb, van haare Punt tot aan de hoeken des Beks , een weinig

minder dan vier Duimen ; de Poot van de Knie tot aan den Voet drie en een half

Duim ; en de middeifte Vinger, tot aan het end der Klaauw, van die zelfde langte.

In de Europifche Vogel bedroegen alle die Afmeetingen iets meer. Hy gelykt naar

onzen Butoor grootelyks in Geftalte en Kleur
;

ja , hy is 'er naauwlyks , dan door

vergelyking , van te onderfcheiden.

De Sneb is regt , naar den Kop toe taamelyk dik, allengs tot een fpitfè punt ver-

dunnende , die zwart is , zo wel als de Sneb van boven ; doch de kanten van de

Bovenkaak , als ook twee derdedeelen van de Onderkaak , naaft aan den Kop, 2yn

geel. De Neusgaten vindt men in groeven op de zyden van de Bovenkaak , welke

aan

' (3O Ardea- Stellaris Canadenfis. Edw. Av. T. 136. [Men heeft deezen , by SfiLiGMANN, de Reiger uit ds

yergdyk de 'Nai, Hiji, I. D. V. StüK, biadz. zih Hudfons-Baay getytQÏd-^
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aan haare Randen, by de Punt, gehakkeld is of gekamd. De Oogen flaan boven
de hoeken des Beks, die zig nog verder agterwaards uitftrekken. Tuilchen de Neus-
gaten en ieder Oog is een kaale geele Huid; 2ynde de zyden van den Kop <redeke
met langagtige, zagte, zwarte; de zyden van ÓQn Kop met roodagtige; het onder-
ite of de Keel met witte Veertjes. De Hals is bekleed met lange fpichtige Vederen
die in \ agterile ded bruin, in 't voorfte deel wit zyn; gefprenkeld met roodagtic^
bruine Vlakken , welke nederwaards gedrekt zyn en aan dè kanten zwart gerand
De Rug, Stuit, Staart en Dekveders der Wieken, zyn helder roodagtig bruin, mee
eene verwarde mengeling van zwarte dwarsflreepen. De eerde vyf of zes der groot-
fle Slagpennen zyn geheel zwart ; de naafivolgende zwart met roodagrtige Tippen •

de overigen naad aan de Rug, roodagtig en zwart, gelykerwys de"Rugvederen!
De onderzyden der Slagpennen zyn Afchkleurig: de Dekveders aan de binnenzyde
der Wieken witagtig geel, met flaauw zwarte dwarsdreepen. De Buik, Dyen en
Dekveders onder de Staart, zyn witagtig: de eerdgemelden gefprenkeld met lang-
werpige Vlakken

, nederwaards zig uitdrekkende, roodagtig bruin, met zwarte rand-
jes en vlakken in 't midden. De Pooten zyn een weinig boven de Kniejen kaal • de
Vingers taamelyk lang , naar evenredigheid van de Pooten ; de middelde Klaauw is
getand; de agterde zeer lang; de middelde en buitende Vinger een weinig famen-
gevoegd door een Vlies. Zo wel de Pooten als de Voeten zyn bekleed met geele
Schubben. - °

Deeze Vogel was uit de Hudfons-Baay gebfagt doof den Heer Jsham, en ik
houd hem voor een niet befchreevene Soort, ik heb hem naauwkeurig met den te-
rneenen Butoor of Roerdomp vergeleeken, en de Liefhebbers, die dit ook willen
doen

, kunnen de befchryving van den laatdgemelden vinden in Willoughby's
Ornilbology, p. 2S3,

PLAAT XXXIL
De groote FrancoJyn of Poelfnep van Amerika (32).

Deeze Vogel fchynt my veel grooter te zyn dan een Houtfnep. Eenigen van
deszelfs voornaamde Afmeetingen zyn als volgt. De Sneb is ten vollen vier Duim
]ang; de Wiek, geflooten zynde, agt en een half Duim; de Poot, van de Knie
tot aan den Voet , ontrent drie Duimen ; de middelde Vinger een Duim en drie
Kwartier. De Pooten zyn, anderhalf Duim boven de Knie, Vederloos.
De Bek is lang, regt en redelyk dun: de Bovenkaak een weinig langer dan de

Onderkaak, welke, in de helft van haare langte, naad aan den Kop, helder ^e.é. is,
en verder allengs donkerer wordt , zynde aan de Punt geheel zwart. De Neusgaten
zyn digt aan den Kop geplaatd, en de Oogen meer van A^ïï Bek af dan in andere
Vogelen. Een donkere gevlakte Streep loopt van den Bek om het Oog heen^
boven 't welke een witte Streep is , gelyk ook de zyden van den Kop , bene-
den de Oogen, en de Keel wit zyn. De Kruin, het agterde van den Hals, de
Rug en Dekveders der Wieken, zyn van eene donkerbruine Kleur, met zwarte
dwars -Streepen, op eene gebrokene en verwarde manier gemengeld : de Stuit en
bovenzyde van de Staart zyn lichter en helderer bruin, met zwarte Baaren overdwars.
De grootde Slagpennen van de Wieken zyn donkerbruin of zwart: die naad aan de-
zelven, enderzelver byzondere Dekvederen, Oranjekleur, gefprenkeld met kleine

zwar-

(32) Fedoa Americana. Edwt. Av. T. 137. Limofa Gen. 77. Sp. 8. Tjerk. NaU Hifi. I. D. V. Stuk
Americana rufa. Briss Av. V. p. 287. Scolopax Fedoa. bladz. 22S. ^..W<4^ A,^, (J^^)e>^
LiNN. Syfi. Nat. XII. Gen. 85. Sp. 9. S^fi. Nat. X.

^*A,^;t^ —».;cy.^^.

^. Ded. K
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zwarte Vla kjes : de overige Vederen , naad: aan de Stuit, bruin en zwart, gelyk de

Rug van den Vogel. De Dekveders, op den Schouder van de Wiek, die over de

groote Slagpennen vallen, zyn donker met witte Tippen: de binnenfle Dekveders

der Wieken Oranjekleur. Het 'voorde van den Hals is licht bruin, met kleine zwar-

te Vlakjes, die nederwaards (trekken. De Borft is ook licht bruin, met fyne don-

kere dwars - Streepjes. De Buik , Dyën en Dekveders onder de Staart , zyn bruin-

agtig wit; de zyden onder de Wieken witagtig, met fyne donkere dwarsftreepjes

,

hoedanigen ook de Dekveders onder aan de Staart hebben. De Pooten zyn , een

groot end boven de Kniejen, Vederioos: zynde de buitende Vinger aan den middel-

iten door een Vlies gehecht, en de Pooten en Voeten altemaal gedekt met Schubben

van eene donkere of zwarte Kleur.

Deeze Vogel was van de Hudfbns-Baay gebragt door den Heer Isham. Hy is

grooter dan eenige Vogel van deezen naam by den Heer W^illoughby , en ver-

ichilt in befchryving daarvan veel; zo dat men hem mag agten niet befchreeven te

zyn. Van de Engelfchen, aan de Hudfbns- Baay , wordt hy een W^iilp geheten.

Zie Willoughby's befchryving van dit Gedagt van Vogelen, in zyne Ornitho-

logie pag. 292, 293.

PLAAT XXXHL
1D& roodborftige Poeifii,ep (33),.

Deeze Vogel is v/at kleiner dan de voorgaande (*). Zyne Sneb heeft een Weinig

over de drie Duimen langte; de Wiek, gedooten zynde, zeven en een half Duim-
de Poot, van de Knie tot aan óqh Voet, twee en een vierde Duims; de middelde

Vinger anderhalfDuim. Hy fchynt wel zo groot of grooter te zyn dan een Houtfnep.

De Sneb is lang en regt, met de Neusgaten taamelyk digt aan den Kop geplaatd:,

en de Sneb heeft een zwarte Punt, zynde voorts donker; maar de grootlle helft,

naafl aan den Kop , is geel. Van den Bek gaat wederzyds een gemengelde donkere

Streep , waar in de Oogen d:aan : daar boven is een witte Streep , en de zyden van

den Kop, zo wel als de Keel, zyn wit, met eenige flaauwe donkere Vlakken. De
Kruin van den F'^op; de Hals daar onder geheel rondom (maar laager alleen van ag-

teren,) en de Rug zyn gedekt met donker bruine Veders, welke met donker zwarte

Streepjes gefprenkeld zyn. De Stuit is wit; de Staart zwartagtig bruin; de Veders

met eene witagtige Afchkleur getipt. De langde Slagpennen zyn zwartagtig bruin

met witte Schaften , hebbende ook een weinig wits aan de randen van haare Baarden

:

de andere, die naar de Rug toe vallen, zyn roodagtig bruin en zwart, Kamswyze
ondereen gemengeld op haare Baarden. De Dekveders, onmiddelyk boven de Slag-

pennen, zyn bruin met witte Tippen. De kleine Dekveders, op.de buitenzyde van

de Wiek, zyn licht bruin; de binnende of onderd:e Dekveders donker Afchkleurof

zwartagtig; de kleind;e, naby den Schouder, wit getipt. Het onderfle van den

Hals 5 de Borft en Buik, zyn roodagtig Oranje- kleur, met kleine zwarte dwarsd:reep-

jes. Aan de Zyden, Dyën en Dekveders onderde Staart, is eenige lichte Aichkleur

met het Oranje en Zwart gemengeld. De Pooten zyn boven de Kniejen Vederioos,

hebbende den buitenften en middelden Vinger een klein end wegs famengewebd.

. Uit

(33) Fedoa Americana PeSore rufo. Edw. Av. T. (*) [Dit komt vreemd voor , aangezien hy alhier

138- Limofa rufa. Briss. Av. V. p- 281. T. 25. f. i. zig grooter vertoont, doch men moet weecen , dat dee-

Recurviroftra Peftore Croceo. Faun. Succ. I. N. 138. ze Vogels niet in de Natuurlyke grootte, en deeze wat

Scolopax Lapponica. Linn. Syji. Nat. XÏL Gen. 8ö. minder dan de voorgaande verkleind
, zyn voorgefteld

5

Sp. 15. SyJl. Nat. X. Gen. 77. Sp. 12. Laplandfche gelyk uit de Afmeetingen der Snebben blykt.]

Snep. Nat. Hifi. l. D. V. Stuk, bl. 234.



EN ZELDZAAM! V O G E L E

Dit Geflagt van Vogelen heeft zyne Vingers taamelyk breed en van onderen plat,

om hun te beletten van 'm het Zand en natte Gronden, daar 2y zig meed onthoü^

den, in te zakken. De Pooten , Voeten en Klaauv/en , zyn zwart.

Deeze Vogel was, insgelyks, uit dé Hudions - Baay gebragt door Monfr. ïshaM*
Hy verfchilt in Kleur grootelyks van allen van dit Geflagt, tot nog toe befchreevenj

die altemaal wit of licht gekleurd aan de onderzyde zyn : des ik geloove ^ dat men
hem billyk voor eenen nog niet befchreevenen mag houden.

PLAAT XXXIV.

De witte Foelfdep van Kanada (34).,

Deeze Vogel is van grootte als de laatflbefchreevene , en zyne Afmeetingen ko-^

inen daar mede vry wel overeen; uitgenomen, dat de Sneb eer wat langer is, en

aan de Punt zig opwaards omkromt, gelykerwys die van de Kluit (Avofettea). Zie

de agterfle van de twee Afbeeldingen op de Plaat. ...
De Sneb is Oranjekleurig, maar aan de Punt zwart: dezelve buigt zig. opwaards

krom als een Zeisfèn. De Pluimagie van deezen V^ogel is geheel wit,, uitgenomen

de Staart, de grootfle Slagpennen en de kleine Veertjes op den Schouder van de

Wiek, die vuil of geelagtig v^nt zyn , en de Dekveders aan de binnenzyde der Wie-
lien ligt bruin. De Pooten hebben boven de Knie geen Vederen : de bukenfle

Vinger is aan den middelfien gewebd: zy zyn, zo wel als de Klaauwen, donker-

bruin van Kleur.
.- .j.

Deeze Vogel was ook, zo wel als de volgende, uit dé Hudfbns-Baay overgebragt

door den meergemelden Heer Isham! Wy hebben in Engeland een Vogel van dit

Geflagt, (en mooglyk wel den zelfden,) met een opwaards gekromden Bek: zynde

liet Lyf van boven bruin en zwart gemengeld en van onderen licht gekleurd. Ik ge-

loof dat deeze Amerikaanfche door de Winterkoude wit wordt, en in de Zomer zy-

ne bruine Kleur wederkrygt.

De witte Roodbeen (^).

ï)it is de voorfce Vogel op de Plaat, evenredig met den anderen verkleind. Hy
heeft de Snebbe meer dan twee , en de Wiek ,

geQooten zynde, by de zeven Dui-

lïien lang. Zyne Sneb is aan de Punt zwart, en voor 't overige geheel Oranjekleu-

rig. De Pluimagie is t'eenemaal wit, uitgenomen een kleine mengeling, overdwars,

van bleek bruin of vuil wit, op de Rug, Wieken en Staart; zynde de grootfle Slag-

pennen donkerer gefchaduwd dan de andere Vederen der Wieken, wier Dekveders,

aan de binnenzyde , eenige flaauwe plekken hebben op het Wit. De Pooten enVoe-

ten zyn van eene heldere roodagtige Oranjekleur: de Pooten boven de Kniejen Ve-

derloos : de drie voorwaardfè Vingers allen tot aan het eerfte Gewricht met eikande-

ren gewebd, zo het fchynt.

Uit de Gefialte, Grootte, evenredigheden en de flaauwe Vlakken, alles by een

genomen, oordeel ik, dat het geen andere kan zyn dan de Roodbeen, [in 't Franlch

Cbevalier, dat is Ridder of Ruiter genaamd: zie Nat. Hifi. 1. D. V. SxuK, bladz.

220.] die dikwils in ons Land voorkomt; zynde alleenlyk wit geworden door de

overmaatige winter- Koude aan de Hudfbns-Baay.

PLAAT

(34.) Fedoa Canadenfis Roflro furfum recurvo. Edv7. Edw. Av.T. 139. f. 2. Tötanus candidus. Briss. Av,

Av. T. 139. Limofa candida. Briss. Av. V. p. 290. V. p. 207. Scolopax candida. Syji. Nat> XII, Gen.

Scólopax alba. LiNN. 53^?. JVaï. Xil. Gen. 86. Sp. 17. 86. Sp. 18.

(*) Totanus Canadenfis , tempore hyberno albus.

K a
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PLAAT XXXV.

i)e gevlakte Goud- Plevier (35).

Dee^e Vogel komt, in grootte, maakzel en evenredigheid van Lighaamsdeelen,

met onze Groene Flevier overeen; hebbende, gelyk dezelve, niet meer dan drie

Vingers aan ieder Voet, die allen voorwaards flaan. De Sneb is één Duim; de

Vi/'iek, geflooten zynde, 2;evenen een half Duim; de Poot, van de Knie tot aan het

onderfte van den Hiel, by de twee Duimen; de middelde Vinger en Klaauv;^ onge-

vaar één Duim lang.

De Sneb of Bek is zwart, en bykans regt, aan de Punt een weinig nederwaards

omgekromd. De Bovenkaak heeft op haar zyden Groeven , in welken de Neusga-
ten flaan. Digt by het Grondftuk van dezelve ontfpringt, aan ieder zyde, een bree-

de witte Streep, welke boven 't Oog heen gaat, en, zig Sikkelswys omkrommen-
de, nederwaards loopt langs den Hals, ontmoetende van vooren de andere, en maa-
kende dus te famen een witte Kraag, aan het beginzel van de Borfh De ruimte

welke deeze Streepen , van vooren aan den Hals en Keel, inOuiten, is zwart: hec

overige, daar buiten, te weeten de Kruin \an den Kop, de agcerzyde van den Hals,

de Rug, Stuit en Dekveders der Wieken, zyn van eene donker bruine of zwartagtige
Kleur, zeer fraay gefprerkeld met helder geel , dat naar Oranje trekt. Een enkelen

Veder daar van waarneemende , bevond ik denzelven zwartagtig te zyn , met geele

Vlakken Tandswyze langs den rand vanzyne Baard. De grootlte Slagpennen der Wie*
ken zyn dof zwart, met de kanten van hunne Baarden lichter: de Slagpennen naaft aan

de Rug en de Staartveders , zyn zwart en bruin , Baarswyze, gekleurd : de Schouder

van de Wiek heeft eenige witte Veders onder de donkeren gemengd: de binnenzydea

der Wieken zyn licht Afchkleurig bruin. De geheele onderzyde des Vogels , van de

witte Halskraag tot aan de Dekveders onderaan de Staart, is donker zwart, uitgenomen

eenige weinige witte Vlakken op de laatflgemelden. De Pooten zyn een weinig bo-

ven de Kniejen Vederloos, en de bultende Vinger is met den middelden tot aan het

eerile Gewricht famengewebd. Alle Vingers hebben een föort van randen aan de zy-

den , 't welk dezelven breed van onderen maakt. De Pooten en Voeten zyn zwart.

De Heer ïsham heeft ook deezen Vogel uit de Hudfbns-Baay medegebragt. Ik

onderflel dat dezelve, leevende, heldere glinderende Oogen heeft; alzo ik uit het

berigt van gedagten Heer, mynen Vriend, bevind, dat de Engelfchen, die aan de

Hudlbns-Baay woonen, hem de Haviks-Oog noemen. Het is, ontwyfelbaar, een

Soort van Plevier ,
geheel verfchillende en onderfcheiden van alle Vogelen , die tot

nog toe voorgefleld zyn, weshalve ik geloof, dat men hem zonder fchroom als een

nog niet befchreevenen mag te boek ftellen.

PLAAT XXXVI.

De Mornel van Kanada^ Tolk genaamd (36).

Deeze Vogel is hier in zyne Natuurlyke grootte afgebeeld. Hy heeft den Bek
regt.

(35) Pluvialis viridis maculatus Ventre nigro Cana-
_
(36) Morinellus Canadenfis. Edw.^ü. T. 141. Mo-

denfis. £dw. ^u. T. 140. Pluvialis aurea Freti Hudfo- rinelius marinus. Will. Ornith, p. 231. T. 58. Raj.

nis. Briss. A'o. V. p. 51. Charadrius apricarius. Linn. Aii. 112. Arenaria. Briss. A-o. V. p. 132. Tringa in-

Sylt. Nat. Xil. Gen. 88. Sp. 6. Syji. Nat. X. Gen. 79. terpres. Linn. Syji. Naf.. Xll Gen. 87. Sp. 4. Syfi,

Sp. 7. Noordfche Goud- Plevier. Nat. HiJiA. D. V. Nat. X. Gen. 78. Sp.,[4. Tolk. Nat. Hijl. I. O. V,,

Stuk , bladz. 258. SruK, bladz. 244. ê^f^^Ui/éL^ ..-..utl'^^
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regt en fcherp gepunt, iets krommer aan de onder -dan aan de boven^yde, 'ü welk
hem te meer in itaat flek om Steenen en Kluiten om te keeren, tot het opzoeken
van Wormen en andere Diertjes, die onder dezelven , aan het Zee-Strand, zig ver-
fchuilen: [weshalve men hem ook 5^^^;/^rrt^2/Vr noemt.] De Bek is zwart, uitgeno-
men het Grondftuk van de Onderkaak, 't welk hy Vleefchkleurig heeft, en den
Kop wit, met Zwart geplekt, op de volgende manier. Een zwarte Streep of Baar
loopt over 't Voorhoofd , voorby de Oogen heen , en maakt vervolgens een zwarte
Plek onder ieder Oog, die vry groot is, geevende een zwarte Streep uit, naar den
hoek des Beks. Agterwaards fchieten deeze Plekken ook eenige Streepen , en van
dezelven ioopen breede Banden langs den Hais nederwaards, welke zig vereenigen
met een zwarte Kraag, die den Hals omringt en de Bord van vooren redelyk laag

bedekt, paiTeerende aan de zyden onder de Schouders of Gewrichten der Wieken.
Daar zyn ook eenige langwerpige zwarte Plekken op de Kruin en 't agterfte van den
Kop, nederwaards geftrekt. Van agteren, beneden de Halskraag, is de Nek wit,
en daar onder de Rug gedekt met Oranjekleurige Vederen, die in 't midden zwart of
donker zyn; zo dat zy een aangenaame mengeling formeeren van Oranjekleur en
Zwart. Het laagfte deel van de Rug is wit en hier onder bevindt zig een halfmaans-
wyze Plek van zwarte Vederen. Verder zyn de Dekveders aan de bovenzyde van
de Staart wit , doch de Staart zelve zwart , hebbende alle haare Vederen wit getipt.

De eerfte of bultende der groote Slagpennen zyn zwart met witte Schaften : de naaft-

volgende zwart met witte Tippen: de verderen bykans wit; doch, die over de Rug
en Stuit vallen, Oranjekleur en zwart, gelyk de Rug, met het Zwart overdwars
getekend. De eerde Ry der Dekvederen verandert naar de Kleur der Slagpennen,
welken zy dekken , daar zy in Kleur mede overeenkomen. De kleine Dekveders
der Wieken zyn licht bruinagtig Afchgraauw, met eenig Wit gemengd aan de zy-
de, die op het zwarte gedeelte van de Bord valt. Tufichen de Rug en Wiek is een
langwerpige Plek van witte Vederen. De Dekveders aan de binnenzyde der Wie-
ken zyn wit ; zo wel als de Buik , Zyden , Dyën en Dekveders onder de Staart.

De Pooten en Voeten hebben een heldere Oranjekleur, met de Klaauwen zwart, en
de Pooten een weinig boven de Kniejen Vederloos.

Deeze Vogel was door den Heer !sham uit de Hudlbns-Baay gebragt. De Heer
Caxesby heeft 'er een van deeze Soort van de Kud van Florida, in zyne Hidorie
van Karolina, Vol. ï. p. 72, befchreeven. [Zie hem in 't III. Deel van dit Werk,
op Plaat XLIV, voorgedeld.] Men vindt den Steendraaijer ook aan de Wedkud van
Engeland, zynde door Willoughby

, pag. 311, befchreeven: maar aangezien
deeze van elkander en beiden van de myne aanmerkelyk verfchillen, zo geloof ik, dan

het drie byzondere Scprten zyn, en den onzen moet ik ten minde, wegens zyne
groote verfchillendheid , voor een niet befchreevenen verklaaren. Hy komt in groot-

te, datuur en Lighaamsdeelen , vry wel met den Engellchen Zee-Mornel overeen,
doch is 'er in Kleur grootelyks van onderfcheiden.

PLAAT XXXVII.

Tie roode Koet -Plevier (37).

Deeze Vogel, hier in zyne Natuurlyke grootte afgebeeld, is een andere Soorc
van een geheel nieuw ontdekt Gedagt van Vogelen, eerd befchreeven by de Af^

beel-

,(37) Tringa fufca Canadenfis, Membranis ad Digi- Syfi. Nas, XII. Gen. 87. Sp. 10. Syji. Nat. X. Gen

'

torum articulos. Edw. Av. T. 142. Phalaropus ru- 78. Sp. 6. Nat. m(i, I. D. V. Stuk, bladz, 24(5.

fefcens. Briss. ^u. VI. p. 20. Tringa Fuljcaria. LiNN. " ^ ^ - -

V. Deel f>/aA^^ -f^^^u^-ld^,) bj>.
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beelding van den Strandhoper met Voeten ah een Koet
, pag. 46 van het Eerüe

Deel deezes Werks. [Zie Plaat XCl in het lï. Deel, hier voor.]

Hy heeft een langagtigen , regten , dunnen Bek , van Oranjekleur , met een
zwarte Punt, die breeder is dan hoog, op de wyze van eenen Eende-Bek; wiens
bovenfte helft gegroefd is, van de Neusgaten tot aan de Punt. Boven ieder Oog is

eene lichte Streep. De Kop, het agterfte van den Hals en de Rug, zyn roodagtig

bruin of Oranjekleur, met de middelde deelen der Vederen donker , waar door de
geheele bovenzyde zwartagtige Vlakken heeft. De grootfte Slagpennen der Wie-
ken zyn zwart ; de naaftvolgende zwart met groote witte Tippen en fmalle witte

Randjes ; de binnenllen , naad aan de Rug , donker , met breede Oranjekleurige

zoomen ,
gelykerwys die op de Rug. De Dekveders van de eerfle ry , naad: bo-

ven de Slagpennen, zyn zwartagtig , met Wit, doch niet zo hoog getipt als de
grootfte Slagpennen : de kleine Dekveders der Wieken zyn lichter of Afchkleurig

,

en eenigen een weinig gefranjed met Wit. De binnenfte Dekveders der Wieken zyn
wit, met eenige flauwe dv/arsftreepen van eene donkere Kleur; de Stuit is wit met
eenige donkere Vlakken. De Staart, en derzelver Dekveders van boven^ zynOran^
jekleurig bruin; de middelden der Vederen donker. De onderzyde van den Vogel,
de Hals, Borfl , Buik, Dyën en Dekveders onder de Staart, zyn allen van een ef-

fene donker roode of Tegelkleur. De Pooten zyn , een end wegs boven de Knie-
jen, Vederloos; de Vingers op zyde met een uitgefchulpt Vlies gewebd, dat taame-

lyk fiyf is en zig uitgefpannen houdt , hebbende de agterde Vinger alleenlyk by zyn
wortel een klein Vliesje. De infhydingen der Webben van.de Vingers komen met
het getal der Leedjes overeen, even als in de Pooten der Koeten. Zy hebben klei-

ne Klaauwtjes. De Kleur der Pooten en Voeten is donker , een weinig trekkende

naar Groen.

Deeze Vogel was uit de Hudfbns-Baay gebragt door den Heer ïsham , en maakt
duidelyk een byzonder Soort uit , van den boven befchreevenen verfchillende ; zo
dat ik hem, naar ik geloof, voor een nieuwlings ontdekten raag opgeeven.

PLAAT XXXVHÏ.

De bruine Koet 'Plevier ^ Man (38).

De hier afgebeelde Vogel heeft zyne Natuurlyke grootte. Ik houd hem voor het

Mannetje van den hier voor, [op Plaat XCI. in het Tweede Deel,] afgebeelden j

die aldaar onder dien naam van Strandhoper met de Pooten imn een Koet is voorge-

fleld ; alzo hy daar mede , in de algemeene overeenkomdigheden van een Haan ea
Hen , drookt. Zy verfchillen beiden van den naadvoorgaanden daar in , dat hunne
Bekken niet breeder dan hoog zyn , 't welk een zo blykbaar Kenmerk is van den*

zelven.

De Bek is zwart van Kleur , tenger en fpits uitloopende. De Bovenkaak is lan-

ger dan de Onderkaak en een weinig nederwaards geboogen. Een zwartagtige

Streek loopt van het Neusgat om het Oog heen. De onderzyde van den Kop en
de Keel is wit. Van agter de Oogen gaan Oranjekleurige Streepen nederwaards,

die zig in 't midden van den Hals , onder den witten Keel, te iamen voegen. De
Kruin van den Kop , de Nek , en het overige van den Hals , boven de Bord: in

't ronde, als ook (Je Rug en Dekveders der Wieken, zyn Afchkleurig; de grootde

Slag-

(38) Tringa fufca Canadenfis , Mas. Edw. Jv. T. Tringa hyperborea. Linn. 5*3^?. Nöj?. XII. Gen. 87. Sp. 9;
143. Lïlra&fidipes alter. Raj. A-o, 132. N. 7. Will. Tringa lobata. S'^fi. Nat. X. Gen. 78. Sp. 5. Koet-
Qrmth.2^0, Phalaropus cinereus. Briss. dv. VI. p. 15. Plevier. Nat. Hijl.l. D. V. Stuk, bladz. 245.
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Slagpennen ^wart • die 'er naafl aan volgen ^warü met witte Tippen • de overigen

,

naad aan de Rug, donker bruin. De eerfte ry der Dekvedereng boven de vSlagpen-

nen , zyn donker Aichkleurig met witte Tippen ; de binnenfle Dekveders der Wie-
ken wit met donkere dwars-Streepen. Turfchen de Rug en Wiek zyn eenige wei-

nigen der lange Vederen Oranjekleur gerand. De Stuit is donker en wit , in dwarfè

Baaren beurclings gemengeld : de Staart donker: de Borfl , Buik, Dyën en Dekve-
ders onder de Staart , wit. De Pooten zyn , boven de Kniejen , Vederloos , en , 20
wel als de Voeten en Klaauwen , Loodkleurig ; de Vingers even zodanig gewebd
als in de naaftvoorgaande Koet -Plevier.

Deeze Vogel kwam ook uit de Hudlbns-Baay, en, indien dezelve niet het Man-
netje is van den voorheen befchreevenen

, (gelyk ik onderftel,) dan moet het een
ouder Vogel zyn , die zyn volmaakte Pluimagie heeft. Ik oordeel hem nimmer be-

ichreeven te zyn. Ik vind dat Mr. John Ray, in een Werkje, doorhem, onder
den naam van EnglishW^ords^ met eenen Lyfl van Engelfche Vogels, Vifichen,

enz. uitgegeven , wanneer hy van de Koet fpreekt , het volgende daar by voegt.

„ Mr. Johnson van Brigna, by Grota-Bridge in Yorkshire, toonde my een Vogel

55 van het Geflagt der Koeten, met uitgefchulpte Vingers, die niet veel grooter

5, dan een Merel was." Aangezien de Heer Ray zo weinig zegt van dien Vogel

,

kan men niet vafliftellen , of dezelve eenige dan geene overeenkomll had met den
genen , dien ik hier heb afgebeeld.

P L A A T XXXÏX.

Het kleine jfmerikaanfche J^Faterhoen (39).

Deeze Vogel is, hier, in zyne Natuurlyke grootte voorgedeld. Hy heeft, in ge-

daante en Kleur, iets van onze Water-Rail, doch is een weinig kleiner, en ver-

fchilt daar van inzonderheid, doordien hy den Bek niet meer dan halfzo lang heeft.

Dezelve is regt , aan den Kop taamelyk dik , en loopt ipits uit. De Neusgaten daan

in Groeven by den Rand van de Bovenkaak , aan welker Grondfluk eenige kaalheid

is , die by het Voorhoofd oploopt , gelykerwys in de Koeten. De geheele Bek is

van eene ichoon geele Kleur , en aan den Kop omringd met zwarte Vederen , bo-

ven fmal, maar aan de Keel byna twee Duimen nederwaards zig uittrekkende. De
zyden van den Kop, geheel rondom de Gogen; de zyden van den Hals en de

Borit, zyn van een licht, aangenaam, Aichkleurig blaauw: de Kpuin van den Kop,
•het agterfle van den Hals of de Nek , de Rug, Wieken en Staart, zyn altemaal

bruin, met de middellle deelen der Vederen donker, zo dat de Pluimagie zig bruin

vertoont met zwartagtige Vlakken. De kleine Dekveders der Wieken zyn geheel

bruin; eenigen der middel/Ie Slagpennen en derzelver Dekveders hebben witagtige

Randen : de Zoom van de Wiek is wit , zo wel als de Dekveders aan de binnen-

zyde, met flaauwe donkere dwars-Streepen. De Buik , Dyën en Dekveders onder

aan de Staart zyn wit, met een flaauwe Wolk of Schaduw van bruin. Zo zyn ook

de zyden, van het onderde van den Hals tot aan de Staart, wit, met gebroken

zwarte dwars-Streepen , en een weinig bruin daar onder gemengd. De Pooten en

Voeten zyn groot naar het Lighaam van den Vogel , en van eene dof groene Kleur :

de Vingers lang , hebbende de middelde gelyke langte met den Poot boven de Knie,

4ie Vederloos is , als in de voorgaande.

Deeze

(39) Gallinula minor Canadenfis. Edw. Av. T. 144. S'^Ji. Nat. X. Oen. 83. Sp. 5, Nat, B/i, LD. V. SxuiC;,

Porphyrio Freti Hudfonis. Briss. Av. V. p. 541. Ral- bkdz. 284. fcrrz^yy^ cMJi^^^^'^^ti^X,^^.)J,aJ
lus Carolinus. Linn. 5# Nat. XII. Gen. 93. Sp. 9.

'
^(rryA^ rv ^a^.

h 2
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Deeze Vogel was door den Heer Isham uit de Hudlbns-Baay gebragt, en is^

'zo ik geloof5 nooit belchreven. Ik vind in den Fleer Catesby's Hiftorie van Karo-

lina. Vol. I. p. 70, een dergelyken Vogel, die ik my verbeeld, de Hen te zyn van

den boven belchreevenen. Hy noemt hem de Soree. Ik heb ook een kleine Watèr-

hen uit Sweeden ontvangen, komende naby aan die van Catesby, als men ze daar

mede vergelykt. De myne verlchilt voornaamelyk van die van Catesby, daar in,

dat zy de Bord: en den Hals blaauwagtig, de Keel zwart, een zwarten Ring rond-

om den Bek, en den Buik witter heeft (*).

^ P L A A T XL.

De Ge-Oorde of Gehoornde Aarwoet (40).

Deeze Vogel heeft omtrent de grootte van een Taling: de Wieken zyn klein;

de Pooten en Voeten groot naar evenredigheid van het Lighaam. Ik neem het voor

een Mannetjes-Vogel , en geloof, dat ik de Hen daar van reeds heb befchreeven

:

[zie Plaat LXXXVII, in het iV. Deel van dit Werk:] te weeten die in de tweede

plaats befchreeven wordt; waar van de hier onder befchreevene daar in verlchilt, dat

hy een weinig grooter , meer Buffelkoppig is en wat flerker van Kleuren. De Sneb

is, van haare Punt tot aan de hoeken des Beks, vyf Kwartier Duims lang: de Wiek,
geflooten zynde, zes Duimen ; de Poot een en drie vierde Duims: de middelde

Vinger twee Duimen.
De Sneb is regt en fplts gepunt ; hebbende eene witte Tip, den Gronddeun van

de Onderkaak Vleefchkleurig ; het overige zwart of donker. De Neusgaten daan in

Groeven. Hy heeft ook eenige Ichuinfe Tandjes aan de zyden van de Onderkaak.

Van de hoeken des Beks tot aan de Oogen loopt een Streep van eene kaale roode

Pluid. De Kop is gedekt met lange zwarte Vederen , die eenen groenen Glans heb-

ben , en maaken, dat hy zig veel grooter dan anders vertoont. Onmiddelyk van ag-

ter de Oogen loopt wederzyds een Streek van lange, lodè, geelagtig Oranjekleu-

rige Vederen, die zig aan de agterzyde van den Kop bykans famenvoegen, en, een

weinig nederwaards hangende , een fbort van Kuif formeeren. Het agterde van

den Hals en de Rug is zwartagtig bruin: de Dekveders der Wieken zyn Afchkleu-

rig. In ieder Wiek heeft de Vogel ongevaar dertig Slagpennen ; waar van fbmmi-

gen der uiterden donker of zwartagtig zyn : dan volgen omtrent een dozyn witte

,

en de overigen zyi>, gelykerwys de Rug, vuil bruin. De binnend:e Dekveders der

Wieken zyn wit , en de binnende Baard der Slagpennen , aan de binnenzyde , ver-

toont zig ook witagtig. De Hals wordt onder den BufFelskop fchielyk dun. Het
voorde daar van en 't begin van de Bord , is roodagtig Oranjekleur , een weinig in

het Wit gebroken aan de Bord, en de geheele Buik is wit, met eenen Zilveragti-

gen Glans. Aan de zyden over de geheele langte des Lighaams , daar het donker

bruin van de Rug zig met het witte aan den Buik famenvoegt , is een mengzel van

donkere Oranjekleur, zo wel in 't bruine als in 't witte verfmeltende. Men ziet geen

Staart aan deezen Vogel. De Pooten zyn aan 't end des Lighaams geplaatd:, en de

Dyën zodanig met de Huid verbonden , dat zy niet agter- en voorwaards bewoogen

kunnen worden, gelykin andere Vogelen: zo dat deeze Fuuten, op 't Land zynde,

nood'

r*l Zie de Afbeelding' in het III. Deel van dit Werk, Av. VI. p. 50. Colymbus Auritus. Linn. Syjl.mt. XII.

Plaat XL. Gen. 75. Sp. 8. Syjl. Nat. X. Gen. 68. Sp. 3. Ge-;

(40) Colymbus auritus & cornutus minor Canaden- Oorde Fuut. N^^ Hifi. 1, D. V. Stuk, bladz. 139.

fis. Edw.^ï).T. 145. Colymbus cornutus minor. Bmss.
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noodwendig regtop moeteh loópen. De Pootén ayn plat en breed, bm beter üag;
te hebben in liet Waten De drie voorwaardfè Vingers hebben flyve Webben of"
Vinnen aan ieder zyde, en zyn byna rot aan den Wortel toe van elkander afeezon-
derd , hebbende de agte^ile Vinger alleenlyk een kleine Web. De Nagels aan de
Vingers zyn breed en plat , gelyk die aan Menfchen Handen : de Pooten kaal tot
aan, doch niet boven de Kniejen, en Zaagswyze getand van agteren, van eene
blaauwagtige Afchkleur aan de buiten- ^ en naar Vleefchkleur trekkende aan de bin-
nenzyden.

Deeze Vogel was van de Hudfons-Baay gébragt door den Heer Isham, en ik be-
loof dat het een niet befchreévene Soort zy, hoewel niet aan Ameh'ka alleen be-
paald: wint die, op Plaat LXXXVII, als gemeld is, befchreeven, welke ik het
Wyfje daar van onderftel te zyn, was by Londen gevangen, doch aldaar zo zeld-^
zaam , dat men hem niet kende.

5©;;^;©^:ss^:©^;©s^;^S!;^;^!®^

Plaat xlï.

De Gevlakte Duiker éf Lofnme (41);

beeze Vogel vertoonde zig my van grootte als een tamme Endvogel. Zyn Sneb
was, van de Punt tot aan de hoeken des Beks , drie Duimen ; de Wieken , gefloo-
ten zynde, elf Duimen j de Poot byna drie Duimen; de middelde en buitenfte Vin-
ger omtrent vier Duimen lang. Men heeft my onderrigt, dat hy de Man is van
de Roodkeelige Duiker, die wy pag. 97, [dat is in 't Vierde Y:it,d van dit Werk,
Plaat ^()^ hebben befchreeven.

De Sneb is regt, in een fpitfè Punt uitlöopende, én éwart van Kleur: de Vederen
Van 't Voorhoofd bedekken ., bykans tot aan de Neusgaten toe , de Snebbe. Het
voorfle van den Kop is Zwart het agterfte van den Kop en Hals licht Afèhkleur.
Aan 't voorfte van den Hals, van de Keel tot aan de Borft;, is een lange zwarte
Vlak, die een veranderlyken Gloed van paarfch en groen heeft. Deeze Vlak is van
bet Afchkleurige aan het agterfte van den Hals afgefcheiden door witte Streepen met
zwarte Vlakken ^ welke langs de zyden van den Hals nederloopen en de zyden van
de Bord, aan het onderfte van de Keel, bedekken. De Rugj dé bóvenzyde van
de Wiek en de Staart, zyn gedekt met zwarte Vederen , die op eenige plaatfen met
wit gevlakt voorkomen: te weeten op de lange Veders, die van de Schouders af-

hangende gedeeltelyk de Rug bedekken, met groote vierkante witte Vlakken, welke
€en (bort van Ruitjes op de Rug maaken. Ook zyn de Dekveders der Wieken ge-
tekend met kleine ronde witte Vlakken; maar de groote Slagpennen, Stuit en Staart

zyn ongevlakt. Hy heeft eenig Wit aan den boven-Rand van de Wiek. De bin^

nenfle Dekveders der Wieken zyn wit • de zyden onder de Wieken en de buitenzy^
den der Dyën zwart; de Buik wit; de Dekveders onder aan de Staart wit, meteeni-
ge zwarte Merktekenen overdwars ; de Pooten en Voeten zwart, maar de binnen*
zyden der Pooten een weinig naar Vleefchkleur trekkende. De buitenfle Vinger is

in langte gelyk aan di^n middelfien Vinger , zynde de drie voorfle Vingers famen-
gewebd als in de Eenden: ook heeft hy een klein Vliesje aan de binnenzyde van
den binnenften Vinger , en den agter-Vinger zeer klein: de Nagels plat, gelyk die

van eens Menfchen Hand : de Pooten breed en plat.

,
Deeze Vogel was , met en benevens een zoodanigen als ik pag^ 97 befchreeven

heb,
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heb, üit de Hudfons-Baay overgebragt door derl Heer Isham^ die getuigde, dat

'Zy Mannetje en Wyfje ^yn. Men vindt ze gemeen in de' Noordélyke deelen , 20

wel van Europa als van Amerika : want de boven befchreevene geen ander dan de

Lomme van Wormiüs kan zyh ; waar van men een nader Berigt vindt in Wil-
LOUGHBY^s Ornithologie:, p'ag. 343. Somtyds worden zy door de Groenlandsvaar-

ders gevangen , en men weet , dat zy in Noorwegen broeden. De Heer Isham
gegt j dat deeze Vogel door de Inboorlingen van de Hudfbns-Baay Moquo gehe*

ten wordt.

PLAAT XLH.

De Noorder Pengüyn (42).

"^ Dë^ê' Vogel heeft omtrent de grootte van een tammen Gans. De l^op en Stleb

^yn hier in de natuurlyke grootte vertoond , waar door men te beter oordeel kan

vellen over de grootte van den Vogel. De Sneb is op zyde plat en van eene don-

kere of zwarte Kleur. Aan de onderkant heeft dezelve een Knobbel of Hoek ^

zynde aan de zyden van de Onderkaak 20 wel als van de Bovenkaak /chuins ge-

groefd, gelyk dit de Afbeelding uitdrukt. De Kop , de Hals omtrent ter halver

langte van vooren en van agteren geheel, als ook de Rug, Staart en de bovenzy-

den der Wieken, zyn donker zwart, met de Vederen Zeer zagt en effen 5 hebbende

een Glans gelyk Satyn. De Oogen zyn taamelyk digt boven de hoeken van deri

Bek , die zeer diep in fchieten, geplaatft. Tuilchen den Bek en de Oogen , ter we-
derzyde van den Kop, is een groote ovaale witte Vlak. De Kruin van deri Kop is

zeer plat • ryzende de witte Vlakken op de zyden byna hooger dan het midden van

de Kruin. De grootfte Slagpennen zyn Zwart en daar van de langfien geen vierdhalf

Duim lang. Zie de Natuurlyke grootte van zulk eene Slagpen in de Afbeelding.

Debinnenfle, of die naafl: aan 't Lighaam komen, zyn met wit getipt: de binnenflö

Dekveders der Wieken witagtig: de Borfl:, Buik en Dekveders onder aan de Staarc

wit: de Veders aan de onderzyde van 't gewoone Maakzel, en dus flyver dan die

aan de bovenzyde. De Pooten en Voeten heeft deeze Vogel gedekt met zwarte

Schubben, 't Getal zyner Vingeren is maar drie, die allen voorwaards ftaan en meE
elkander gewebd zyn. Hy heeft taamelyk fterke zwarte Klaauwen.

Ik kreeg deezen Vogel van den Kapitein van een Newfoundlands Viflchers-Schip, dié

iny verhaalde , dat dezelve gevangen was aan hunne Vilchhoeken, op de Kabbeljaauw-

Banken van Terreneuf, ongevaar honderd Mylen van de Kuft. Hy is reeds afge-

beeld 'en befchreeven, maar de Afbeelding heeft een Ring om den Hals by Wjl-
LOUGHBY, welke niet gevonden wordt in den Natuurlyken Vogel, en de belchryvin-

gen zyn niet duidelyk: ook is hy verward met de Zuider Penguyns,en de Heer WiL«»
LOUGHBY fchynt te denken, dat deeze en de Noorder^Penguyn een zelfde Soort zyn
van Vogelen; maar ik, die verfcheidene , zo wel van 't Noorden als van 't Zuiden

heb gezien, ben zo ver van dit Gevoelen, dat ik ze veeleer tot twee byzondere Ge-
flagten zou betrekken. De Zuider- Penguyn heeft vier Vingers aan een Voet, hoe-

wel de Heer Willoughby de Afbeelding van Clusïus daar in voor valfch uit-

maakt : want ik ben verzekerd dat het waar is. Zyn Wieken zyn ook verfchillende ,

en men vindt 'er niets op dat den naam van Vederen mag voeren. Zie een der groot-

fle Slagpennen op de Plaat, 't welk dat kleintje is, naail die van den Noorder- Pen-

guyn,

(42) PengLÜn Ar6licns. Edw. A'. T. 147. Will. 'impennis. Linn. SyJl.Nat. XII. Gen. «59. Sp 3. SyJ^,

Om. p. 244. T. 65. Mergus Americanus. Clus. Exot. Nat.X. Gen. 63. Sp. 2. Noordfche Penguyn. Nat. Hiji,

103. Alca major. Briss. Av. VI. p. Ö5. T. 7. Alca I. Deel, V. Stuk, bladz. 83.
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guyn, beiden in de Natuurlyke grootte. [De Zulder-Penguyns zyn op de p^fle Plaac
in het Tweede Deel, en op de 84fte Plaat in het Vierde Deel van dit Werk afge-
beeld.] Ik heb deezen Vogel hier inzonderheid vogrgefleld , om aan te toonen dat
de boven befchreevene een byzondere Soort is^ zo niet van een verfchillend Geflagt,
met die genen welken men Penguyns noemt omfïreeks de Straat van Magellaan en de
Kaap der Goede Hope. De boven befchreevene is een Vogel, aan de Noordejyke
Deelen zo wel van Europa als Amerika gemeen; dewyl men hem op de Faro-Eilan-
den aantreft, die tot Noorwegen behooren. Zie wat de Heer WiLLOUGHBr, aan-
gaande de Penguyns, gezegd en verzameld heeft in zyne Ornithologie^ pag. 322,
323. Deeze Vogels zyn de kundigheid van den Heer Albin ontfhapt.

PLAAT XLHI.

De Strontjmger^ zynde het Mannetje, zo men onderftelt (43).

In grootte fchynt deeze Vogel een tamme Duif te, overtreffen. Eenigen van des-

feelfs voornaamfle Afmeetingen zyn als volgt. De Sneb is , van de Punt tot aan de
hoeken des Beks, anderhalf; tot aan de Veders op het Voorhoofd niet meer dan een
Duim: de Wiek, geflooten zynde, twaalf Duimen; de middelfle Veders van de
Staart dertien Duimen : de Poot, van de Knie nederwaards, by de twee Duimen;
de middelfle Vinger vyf Kwartier Duims lang. Hy verfchilt van den Meeuw (L^-
rus) daar in y dat hy de Snebbe anders gefatfoeneerd , zwakker Pooten , en de Vin-
gers, in evenredigheid tot de Pooten, korter heeft: want in de Meeuw is de middel-

fte Vinger doorgaans langer dan de Poot. Dewyl hy in de Noordelyke deelen van
Amerika, by den Poolkring, is gevonden, zo heb ik 'er, tot onderfcheiding, den
liaam van ArBickBird (dat is Poolkring- Vogel) aan gegeven, in tegenflelling meü
die Soort van Lang geflaarte Meeuw , welke den naam van Tropick Bird, (dat is

Keerkring -Vogel,) voert, als tufïchen of naby de Keerkringen voorkomende, die

byna van even de zelfde grootte is als deeze. [Men vindt denzelven op de volgende

Plaat vertoond.]

De Sneb is, op Zyde famengedrukt , aan de Punt haakig, en heeft tvx^ee Groeven
aan ieder zyde van de Bovenkaak, in de laagfle van welken de Neusgaten geplaatft

^yn, die zeer digt fluiten. De Punt of Haak der Snebbe is van het andere gedeelte

afgefcheiden door een dwarfê Groef De Sneb heeft , onder aan de Onderkaak , een
hoek. Haare Punt is zwartagtig; het overige van een vuile Vleefchkleur. De Kruin
van den Kop is donker of zwart: deszelfs zyden onder de Oogen, de Keel en de
geheele Hals in 't ronde; benevens de Borft en Buik, zyn wit; de Dyën, het On-
derlyf, de Dekveders onder aan de Staart, van eene heldere Afchkleur: het laagfte

van dé Nek, de Rug, de Wieken, zo wel aan de boven als onderzyde, benevens

de Staart, zyn van eene donkere Afchkleur; de groote Slagpennen en Staartveders

donkeragrig, naar het zwarte trekkende. De Schaften van eenige weinigen der bui-

tenflen van de grootfte Slagpennen zyn wit: de Wieken, als hy ze üitfpreidt, zeer

lang en frnal : de Staartveders kortft aan de zyden en allengs in langte toeneemende

tot aan de middelden toe, welke eensklaps een groot end wegs voorby de overigen

in langte uitfchieten. De Pooten zyn boven de Kniejen, alwaar zy eene zwarte

Kleur hebben, Vederloos, beneden de Kniejen helder geel tot aan de Voeten, die

zwart

(43) Avis Arftica. Edw. Jv. T. 148. Stercorarias 182. J^. Stockh. 1753. p. 291. Lams parafiticus.

longicaudatus. Bkiss. Jv. VI. p. 155, 150. Coprothe- Linn. S;^i/i. NaL XII. Gen 75. Sp. ro. Syft. Nat. X.
res. Raj. Jv. 127. N. 2. Mart. Spitsb.6^. T. L. f. Gen. 69, Sp. 6. Strontjaager. . A'^r. Ö^.I.D. V.Stuk,
D. Avis Norvegica KyufFa. Ol. Muf. I. S. 11. N. b.'adz. 150.

,.-,.;..
20. Sterna Reftricibiis masimis nigris. It. Wejigoth.

M2
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^wart ^yn en de drie Vingeren voorwaards geWebd hebbefi als in de Eenden^ De
agterfle Vinger is zeer klein. De agterfte deelen der Pooten en Zooien der Voeteii

"S^yn ruig, gelykerwys een Vyl of Haaijen-Vel, op eene zeer aanrnerkelyke maniei*.

üy heeft maar kleine Klaauwen.

Deeze Vogel was uit de Hudlbns -Baay ovefgebragt door dèrt Heer IshAM * met
eenen dergelyken , die ik onderftel het V^yfje daar van te zyn , hoewel het de

lange Veders in de Staart niet heeft. Zy zyn, buiten tv/y fel, niet befchreeven, en

van een Geflagt, zo ik meene, daar my geen andere Soort van voorgekomen is.

JEenigermaate gelyken zy, door de Snebbe ^ naar de Onweersvogelen , maar ontbee-

ren de Pypagtige Neusgaten in derzelver bovenfle gedeelte. Zy hebben ook een

Agtervinger, daar de Onweersvogelen alleenlyk een Nagel of Klaauw hebben. Zie

de Afbeelding der Onweersvogelen in 't IV. Deel Van dit Werk, Plaat ^3. De Eft-

gelfchen, in de Hudfbns-Baay, noemen den hier befchreevenen een Oorlogfchips-

f^ogel. Uit de zwakheid der Pooten en de langte der Wieken befluit ik , dat hy veel

op de Wieken dryve^ en geloof, dat hy met Zo ruuwe Voeten en Pooten is voor-

zien, om te vafter te kunnen flaan op de flymigezyden van dryvende doode Vis-

Ichen 5 waarop het waarichynlyk is dat zy aazen (*)»

PLAAT XLIV*

be Strontjaager ^ zynde het Wyfje, zo men onderftelt (44).

t)e hier afgebeelde Vogel komt volmaakt met den laatfl befchreévenen, waar van

ik onderftel dezelve het Wyfje te zyn, in het maakzel van de Snebbe, Pooten,

Voeten en andere Lighaamsdeelen , overeen , maar in grootte overtreft hy denzel-

ven een weinig». Het voornaamfle onderfcheid is, dat 'er de twee lange Veders 5 die

^ig in de Staart van het ohderflelde Mannetje bevinden, aan ontbreeken.

De Sneb is Van de zelfde Kleur als indelaatfl befchreevene: dë Kop en de gehee-

!e bovenzyde donker A(chkleurig bruin : de groote Slagpennen en de Staart zyn een

weinig donkerer: de Schaften van eenigen der grootfle Slagpennen, zo wel als der-

Xelver inwaardlè Baarden iiaaft aan derzelver Wortels wit , maar de Tippen èjwartag-

tig. De binnenfte Dekveders der Wieken zyn overdwars en verwardelyk iliet

^wart. Wit en donker Ëruin gefprenkeld. De Stuit is roodagtig bruin met zwarte

dwarsftreepen : de Staart heeft de middelfte Veders een weinig langer dan die aan de

zyden zyn: het voorde van den Hals, Borft en Buik, is ligt bruin of vuil wit: de

Dyën, het Onderlyf en de Dekveders onder aan de Staart, hebben wkagtige, brui-

ne én zwÊlrte dwarsftreepen : de Pooten zyn j een weinig boVen de Knie, Vederloos j

en, zo wel als de Vingers, altemaal geel van Kleur, maar de Vliezen zwart. Dö
agterfle deelen der Pooten en de Voetzooien zyn ruuw , gelyk in de voorgaande.

Deeze Vogel was, met en benevens den laatftbefchreevenen , uit de Hudfbns-Baay

pvergebragt door den Heer ÏSHam. Onder op de Plaat kan men deszelfs Kop en

Sneb, in de Natuurlyke grootte afgebeeld, befchouwen. Hy was, zo ik geloo*

ve 5 nog niet befchreeven*

Deé-

(*) [Het is nogtfians een geheel andere manier van rus fufcus. Briss. Av. VI. p. 165. Alb. Av. Ü. p. 55^

Aazen, daar zy den Nederduitfchen naam van hebben ï. 85. Catarraóles nofter. Will. Ornith. 265. Raj. Avi

en tot welke hun die ruuwheid der Voeten niet kan 128. Sibb. Scot. II. p. 20. T. 14. f. 2. Catarradla ökua

^

dienen ; maar wel om vatl te kunnen Haan en zitten op Corpore &c. Brunn. Ornith. 125. Skua Hoyeri. Clüs.

glibberige Klippen en Steenrotfen.] Exot. 369. Barth. A£t. I. p. 91. Raj. Av. 128. Larus

(4.4.) Avis Arftica fcemina* Edw. Av. T. 145). La- Catarraéles. LiNWi Syjt. Nah XII. Gen. 70. Sp. lu
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De Keerkring- J^ogel (*).

Dee5:e Vogel fchynt de grootte te hebbee van een DulE Boven aan de Plaat is
hy in zyn geheel yhegende voorgefleld, maar de Kop en Pooten zyn onder op de
Plaat Hl de Natuurlyke grootte vertoond. Hy heeft de Wieken, als zy ^eflooten of
toegeflagen zyn, meer dan tien Duimen, en de langfte Veder in de Staart was vol-
komen drie-en-twintig en een halfDuim lang: 't welk veel Duimen langer is, dan
eenig befchryver der Katuurlyke Hiftorie dezelve opgegeven heeft. Jri een ander
Vogel bevond ik de langde Veder maar zellien Duimen lang te zyn.
De Sneb is rood en grooter in evenredigheid dan in de Poolkring-Vogel. De Kop,

het Lyf, de Wieken en Staart, zyn, zo wel boven als onder, wit, uitgenomen de
volgende Vlakken; te weeten. Hy heeft een zeer aanmerkelyke zwarte Vlak rond-
om ieder Oog: de zes uiter/ïe Slagpennen, aan ieder zyde, zyn zwart met witte
Tippen: een groote zwarte Vlak begint in de kleinfte Dekveders van ieder Wiek,
en beflaat twee^of drie der Slagpennen, die naad aan ^t Lighaam zyn: ook is 'er een
kleiner zwarte Vlak op ieder Schouder, behalve eenige kleine Vialdes ofmengeling
in de witre Vederen aan het Onderlyf De Staart heeft twaalf Vederen, die aan de
buiten zyden kort, en trapswyze in langte toeneemen naar de twee middelden, welke
zeer fmal zyn

,
en bykans twintig Duimen voorby de anderen uitl^hieten. De Schaf-

ten der Staartvederen zyn zwart, gelykerwys die van de Dekveders der Wieken,
welke over de groote zwarte Slagpennen vallen. Hy heeft, naar zyne grootte fi;e-
rekend, kleine en zwakke Pooten en Voeten, met vier Vingers aan den Voet, al?e-
tnaal famengewebd, met eene zyd- Vin aan de buiten kant van den buitenflen Vin-

¥\'c ,J^^ ^°^^ Levensgrootte by den Kop afgebeeld. De Pooten en de eerfte
helft der Vingeren zyn rood; de Vliezen en de enden der Vingeren, zo wel als de
Klaauwen^ zwart. Jk heb een ander van deeze Vogelen gezien, die met een me-
nigte van kleine zwarte Vlakjes , op de piaatfen der groote zwarte Vlakken, die bo-
ven bèfchreeven zyn

, gefprenkeld was. De Pooten en Bek vertoonden zxg in de doo-
de Vogel geelagtig, maar ik ben onderrigt, dat zy in de leevende Vogelen rood zyn.

Deeze Vogel is in eigendom van mynen goeden Vriend, John Fothergill,
Md. DoUor, door wien hy my, keurlyk geconferveerd zynde, te leen gegeven
werdt. Schoon de Keerkring - Vogel dikwils is bèfchreeven, meen ik doch eemVe
verbeteringen daar aan te hebben toegebragt; maar myn voornaamfle oogmerk wasm het maaken vandeszelfs Afbeelding, om hem met den Poolkring - Vo^el te ver-
gelyken , ten einde men het veri^hil zoude kunnen zien. Zie WiliJoughby's
Ornithologie, pag. 331. [De omftandige befchryving van deezen Vogel door óen
HeerCATESBY is te vinden in 't IV. Deel van dit Werk, bladz. 102. en deszelfs
Afbeelding op PI. CXï. Deszelfs naam, Avi^ Tropicorum, is door een groote mis-
tailing gefheeden op de volgende Plaat.]

PLAAT XLV.

De Trilde Zwaan (45).

Deeze Vogel wordt onderfleld een weinig kleiner te zyn dan de Tamme Zwaan»

Ee-
(*) Avis Tropicorum. Epwr. ^0. T. 149. Lepturus. 50, a. Gesn. Av. 371. T. 372. Aldr Ornith UT

Briss. Jv V p. 489. T_. 24, f. i. Larus Leuco- 'p. 10. T. 8. WiJorn. p.^^Ji/x 60 R f II'

Phaê-thon ^chereu. Lxk.. SyJ^ Na. XII. G^lt lï^k^^U^fZ. ^^^^^ !! "^^,'^?

Bft. I. D. V. Stuk. Wadz. 129. PI. XXXIX. Fig. 3. Sp. i. Syjl. Na. X. Gen. 6?. Sp. r Wv^n Nat'
(45) Cygnus ferus. Edw. ^v. T. 150. Bell. Jv. Bi/l. I. D. V. Stuk, bladz. 13.

^ '



5ó VÉR2:AMËLrNÖ V^iiT tllT Q E EMSC tiE

Eenigen van zyne Afmeeiingeö, door my genoinen , 2yn als volgt. De Sneb vari

haare Punt tot aan de hoeken van den Bek is vier Duimen , tot aan het Oog vyf Dui-

men. De Poot onder de Knie en de middelfte Vinger zyn van gelyke langte,

ieder vier en een half Duim. Door de Afbeelding in 't geheel op deéze Plaat wordt

hy voorgemeld.

De Sneb is, omtrent ter halver langte van de Punt af, 2\i'art:, én aan haar Grohd-

fluk mee een geele Huid gedekt, die, in de hoeken aan de zyden van den Kop, ge-

heel tot aan de Oogen reikt. De Oogen zyn ook met Oogleden van een kaale geelè

Huid omgeven. De Sneb heeft de Opperkaak aan 't end haakswy^e omgekromd

,

en aan de zyden, over haare geheele langte, met Tandjes bezet j zo wel als db On-
derkaak. De Tong is Vleefchkleurig, aan de zyden gehakkeld , even als een gebaar-

de Pyl. Ik bevond de Pluimagie van den geheelen Vogel volmaakt wit en ongevlakt

te zyn, niettegenftaande Willoughby zegt, dat de W'ilde Zwaan eenige Wolk-
jes en Vlakken van eene donkere Kleur heeft. Mooglyk zal de zyhe een jonge Vo-
gel, die nog niet volkomen geruid hadt, zyn geweeft. Wanneéi* ik de bovenffe

Veders had weg genomen, bevond ik de Huid bedekt met een uitermaate fyri, zagt^

Sneeuwwit Dons. De Pöoten en Voeten zyn gedekt met kleine Schubben van eend

^wartagtig bruine Kleur. Hy heeft drie Vingeren die voorwaards ftaan, te fameii

Verbonden door zwarte Vliezen, met een zydeüngs Vlies aan dë binnenzyde van

den ihwaardfèn Vinger. Deagter- Vinger is klein en dë Klaaüwën zyn zwarte

Eenigen van deeze Wilde Zwaanen kwamen op onze Markten , in Londen , té

koop, in de harde Winter van 't jaar 1740, alwaar ik den hier befchreevenen kogt.

Die ^er de Ontleeding van zien willen, mogen de Ornithologie van Willoüghby,
p. 3 j raadpleegen. Myn eigen onderzoek heeft my verzekerd aangaande dfe won°

derbaare flruÊluur van de Lugtpyp, welke in eene hölligheid van het Bbrftbeen in-

gaat, en van daar wederom terugkeert, voür dat zy in de Longen ingeplant worden

Dewyl wy nog geen Afbeelding van deeZen Vogel hadderi, oordeelde ik het niet

oneigen , hem alhier voor te ftellen. Willoüghby heeft flegts eede Aftekening

van zynen Kop uitgegeven. Het zyn Inboorlingen der Nöordelyke (^Q^hhi zo'Wel

van Amerika als van Europa : want men vindt 'er groote menigten vail itl de Hüd/bns-

Baay; waarvan ik eenigen , die overgebragt waren , met déezen vefgeleeketl heb en

bevonden de zelfden te zyn. De Tamme Zwaari, geloof ik, komt niet in Afilerika

voor. Ik heb deszelfs Kop hier nevens gevoegd , om te todnen ,~ hoe veé'1 dezelve

van den Kop des Wilden verlchille , en dat zy dus niet een en de zelfde Vogel zyn^

gelyk fbmmigert onderftellen. Daar is geen teken van uitwendige onderfcheiding

tuffehen de twee Soorten dan in derzelver Snebben, welke de Afbeeldingen duidelyk

aantoonen. De Sneb van den tammen Zwaan is rood of Oranjekleurig; met dem

haak aan haare Punt zwart; zwartagtig aan de kanten en omtrent de Neusgaten:

de Onderkaak heeft alleenlyk een weinigje rood aan ieder zyde , zynde aan de kan-^

ten getand ^ als in de Wilde Zwaan : de Bovenkaak is hol of inzakkende aan haaren

bovenkant; hoewel Albin\, in zyne Afbeelding, VoL. 11 J. p. 91, dezelve, tegen

de Natuur, gewelfd of verheven gemaakt heeft. Tuflchen de Sneb en de Oogen,

Wederzyds, zyn groote driehoekige Plekken van eene zwarte Huid, waar van de

bovenfte Punten zig voegen aan een Knobbel of Uitwas van eene harde Vleezige

^elfjftandigheid , welke voorwaards loopt en over de Bovenkaak heen hangt. De
Pooten en Voeten van den Tammen Zwaan zyn niet van die van den Wilden te

ondericheiden: zo dat ik hier , in een opflag , alles vertoond heb, het gen© ver-

fehillende is in deze twee Soorten van. Zwaanen.

PLAAT
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PLAAT XLVI.

Ue Kanadqfche Gans (46)*

jDee^e overtreft den Tammen Gans in gfootte een weinfg. Getekend ^ynde, 20
als hy op de Plaats van een Heer liep, kon ik 'er geene Afmeetingen van bekomen.
Zyn raaakzel is wat ranker of langer in het Lighaam en den Hals, dan dkt van den
gewoonen Tammen Gans. Hy heeft de Sneb byna van de zelfde geftalte als die ^

aan de kanten ruuw,. en van eene zwarte of donkere Loodkleur; de Oogen zyn don-
ker; deondërfle Obgledën wit; de Kop en Hals zwart, uitgenomen een Wit Merk,
onder aan de Keel , 't welk wederzyds fmaller wordt en puntig uitloopt op de plaats

dfer Ooren. De Rug, Wieken , benevens een gedeelte van de Borfi: en Buik, zyn^

van eene donkerbruine Kleur, met de randen der Vederen wat ligter, naar Afehkleur
trekkende. De grootfte Slagpennen zyn bykans zwart. Het onderfte van de Rug
en de Stuit is zwart, zo wel als de Staart T^dvQ^ doch de Veders, die haar aan de
bovenkant bedekken , zyn wit

, gelyk die aan het onderfle van den Hals van vooren

,

ma^r de witheid^ van; dëeze verdwynt allengs in het bruine van de Ëorff. H^t Ondèr^
Jyf en de Dekveders onder aan de Staart, zyn wit. De Pooten en Voeten fchynen
van 'c zelfde maakzel te zyn als in de Tamme Ganzen , doch van een donkere Lood-
kleur. Hy heeft vier Vingers, waar van drie voorwaards^ en een agterwaards flaan.

Deezen Vogel heb ik, eenige Jaaren geleeden, ten huize van myn ge- eerden
Patroon ^ Sir Hans Sloane , in Bloomsbury , afgetekend. Men vindt zodanige

Ganzen in Kanada, en zy worden ook tot ons overgebragt uit Nieuw Engeland en
de Hüdfbns-Baay. Men heeft my verhaald, dat eenige Heeren deeze Soort, in de
katfte Jaaren , in Engeland hebben aangefokt. De Vogel is befchreeven in WlL-
loüGhby's Ornithologie ^ pag. 36 1, en (lege afgebeeld op Tab. LXX, doch op de

Volgende Plaat is 'er een beter Afbeelding van ; waarhy, by misvatting, èe Zwaan"
gans geheten wordt. Albin heeft in zyne Hiftorie der Vogelen^ Vol. 1. PI. 92, een '

Gans in Afbeelding gebragt, dien men de Rotgans noemt, en door onkunde, ofby
misvatting, denzelven, pag. 88, onder den naam van Kanadafche Gans befchreeven.

Weshalve, om de gedagte feilen te regt te brengen, ik de Liefhebbers hier een^

liieuwe Aftekening en beichryving van denzelven, onmiddelyk naar 't Leven, me-
dedeek In myne befchryving heb ik wat byzonderer dan de Heer Willoughb^T
geweeflj die den Vogel^g-r^^z^zu noemt, en ik donker bruin, Hy is inderdaad vuil'

bruin, een weinig naar Graauw trekkende. Inde Afbeelding heb ik getragt naauw-

keuriger te Zyn, en nader aan de Natuur te komen, dan eenige voorgaande Teke-
ning daar van, en hope hier in gedaagd te zullen zyn. Myn Vriend, de Heer Is-

HAKT, heeft my onderricht, dat in 't Voorjaar groote Schooien van déeze Vogels

zig aan de Hudfons-Baay vertoonen, en een groot end verder Noordwaards trekken

dan de Engel/che Handelplaatfên , waar men onderflelt dat zy broeden; keerende

dan, by Schooien, wederom Zuidwaards terug, voor het aankomen van den Win-
ter. De Kop van deezen Vogel is, nagenoeg Levensgrootte, door den Heer Ca-
TESBY in Afbeelding gebragt. [Zie 't IV. Deel van dit Vogelen-Werk, IL Band,

Plaat 84.]

PLAAT

(4'6) Anfer Canadenfis. Eöw. Av. T. 151. Briss; S'jjkNoK'SmGm.ê?, Sp. 14. Syjl. Nat. X. Gem
Jv. VI. p. 272. T. 26. Catesb. Car. I. p. 92. T. 61. Sp. 9. Kanadafche GaiiS. Nat. Hiji. I. D. V.

92. WiLL. Ornith. 276. T. 70. f. r. & Tab. 71. Stuk, bladz. 36.

f. 3. Raj. Jv. 139. N. 9. Anas Canadenfis. Linn.
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PLAAT XLVII.

De blaauvj gevkrkte Gans (4^).

Deeze {cheen my eer kleiner dan grooter te zyn afs de gewoone tamme GahSi
Eenigen van deszelfs Afmeetingen zyn als volgt. De Sneb heeft ^ van de Punt tot

aan de hoeken des Beks, twee Duimen langte, en een kwartier Duims nieer tot aan

de hoeken van de Bovenkaak , welke in het Voorhoofd boven de Gogen fchieten.

De toegeflagen Wieken zyn zeftien Duimen; het laagfte Lid van itn Poot en de
middelde Vinger ieder ongevaar drie Duimen lang.

De Sneb is van maakzel als in andere Ganzen , en over 't geheet rood van Kleur.

De Veders van het Voorhoofd fteeken een weinig nederwaards over het bovenfte ge-

deelte van de Snebbe uit , getyk zy doen in de meeften van het Geflagt der Gan-
gen, De Kop en het grootfte deel van den Hals is wit : de Kruin ofTop vertoont

zig geelagtig, even als of dezelve gezengd ware; zynde het agterfte van den Hals

ofde Nek donkerbruin of zwartagtig gevlakt» Het onderfte van deri Hals in 't ronde,

de Borft, de Zyden onder de Wieken en dè Rug, zyn van eene donkerbruine Kleur j

doch die wat lichter en helderer is aan de Ëorfl. De grootë Slagpennen der Wieken
zyn donkerbruin of zwartagtig; de binnenften, die naaft aan de Rug vallen, even zo,

doch deeze Afchgraauw gerand, en de Dekveders aan de buitenzyde der Wieken,
'ZO wel als die van het laagfte deel van de Rug en Stuit, zyn licht blaauwagtig Afch-

graauw. De Staart is van eene donkerbruinagtige Afchkleur: de binnenzyden der

Wieken en de onderzyde van de Staart zyn Afchkleurig. De Buik, Dyën, en Dek'
veders onder de Staart , zyn wit, met eene donkere Kleur een weinig gewolkt of
gefchaduwd. De Pooten zyn, tot een weinig boven deKniejen, Vederloos; en rood

van Kleur zo wel als de Voeten , wier drie voorwaardfè Vingers te famen gewebd zyn ^

hebbende ook een zyd- Vlies aan de binnenzyde der inwaardfè Vingeren
, gelyk , zo ik

geloof, alle Ganzen hebben. De agter-Vinger is klein en de Klaauwen zyn zwart.

Deeze Vogel, uit de Hudlons-Baay overgebragt door den Heer Isham^ Is^ m
ikgeloove, nog nimmer befchreeven» Het is aldaar een Trekvogel, blyvende irl

dat Land zo lang als de Wateren nog niet bevroozen zyn , en in de Zuidelyke Lan-*

den terugkeerende, wanneer hem door de Vorfl zyn onderhoud benomeii wordt.

Myn Vriend , de Heer Lighx , heeft my verhaald , dat 'er een Gans is ^ die by 2o^
mer in de Hudfbns-Baay komt, hebbende zyn Voorhoofd als 't Ware door de Hitte

gefchroeid, en gezegd hoe de Inboorlingen vaflelyk gelooven , dat deeze Ganzen ^

om de Winterkoude te ontwyken, naar de Zon toe vliegen, en 'er zo digt aan ko-

men, dat zy hun Voorhoofd zengen aan den Kloot der Zonne. Het is moeijelyk

de Vi^ilden wys te maaken, dat 'er op den Aardkloot warmer K limaaten dan het hun-^

ne zyn, werwaards de Vogels, tot Voedzel en Verblyfplaats , de wyk kunnen neemeii

geduurende hunne flrenge Winterkoude. De boven befchreevene , denke ik , zal

de Vogel zyn, van wien de Inboorlingen dit denkbeeld koefleren.

PLAAT XLVni.
De bruine gevlakte Gans of Spoiler (48).

Deeze Vogel is van grootte als onze gewoone Wilde Ganzen. Alle zyne Afméé-
tin*

(47) Anfer Canadenfis Alis coeruleis. Edw. Jv. T. T. 153. Anfer Helfingicus. Clüs. Exot. 368. Anas ci-

152. Anfer fylveftris Freti Hudfonis. Briss. Av.VL p. nerea Fronte alba. Faun. Suec. ii6. Zool. Britt. T, oo.

275. Anas ccerulefcens, Linn. Sy(l. Nat. XII. Gen. 6j. i. Anas erythropus. Linn. Syji. Nat XII. G^n. 67.

Sp. 12. Syjl. Nat. X. Gen. 61. Sp. 10. Blaauw-VJerk Sp. 11. SyJi. Nat, X. Gen. 61. Sp. 7, 8. Nat. Hi/i.

Gans. Nat. Hifi. I. D. V. Stuk, bladz. 36. I..D. V. Stuk, bladz. 35.

(48) Anfer Canadenfis fufcus maculatus. Edw. Jv.
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tingen komen vry naa overeen, met die van den izo even be£^hreevenen blaauvv
gevlerkten Gans.

De Sneb is over 't geheel rood van Kleür , van rnaakzel ais in andere Ganzen, en
aan de kanten, zo wel boven als beneden, getand : de Tong is ook op de zyden ge-
hakkeld. De Veders, in de geheele omtrek van het Grondftük der Bovenkaak, zyrl
wit; het overige van den Kop en de geheele Hals is bruin; de Kruin donkerft en na-
by komende aan Zwart: de zyden van den Kop, onder de Oogen en het voorde
van den Hals, lichter bruin. De Rug, Wieken en Staart, ?,yn van eene graauwagtig
bruine Kleur, met de randen der Vederen een weinig lichter dan het midden, en dé
groote Slagpennen naby komende aan Zwart. De eerfte ry der Dekvederen' boven
de Slagpennen, is Afchkleurig met witte Tippen : ook is de laagftekant van de Wiek,
die op de Bord en Buik valt, tot eenige breedte Afchkleurig; maar de binnen-
zyden der Wieken, en de zyden des Lighaams daar onder, zyn donker bruin. De
Dekveders aan de bovenzyde van de Staart zyn wit , zo wel als de Borft , Buik,
Dyën en Dekveders onder aan de Staart, uitgenomen eenige plekken van zwarte
Vlakken , beft kenbaar uit de Afbeelding. De Pooten en Voeten zyn, gelykerwys
in de laatft befchreevene , van eene roode Kleur; hebbende ieder Voet vier Vingers,
drie voorwaards aan elkander gewebd , en een kleine, die los is, van agteren.

Deeze Vogel. was ook uit de Hudfbns-Baay gebragt door den Heer fsHAM, en,
20 ik geloove, nog nooit befchreeven; hoewel ik denzelven, in eenige harde Win-
ters, op de Markten van Londen in Hoenderkoopers Winkels meen te koop gezien
te hebber.. Ik denk derhalve, dat het een van die Wintervogelen is, welke aan de
Noordelyke deelen , zo wel van Europa als Amerika

, gemeen zyn. Het is door
veelen opgemerkt , dat 'er meer Watervogels Inboorlingen zyn van die beide We-
reldsdeelen, dan Landvogels, welke niet zo gemakkelyk de Straaten ofopen Zee^
van het eene Land in het andere , pailèeren kunrtenï.

P L A AT XLlt, ^

ï)e Eend met den bJaaiivU'gryzen Kop (49).

• Deeze Vogel is wat groot om onder de Eenden geteld te worden^ en /chynt den
kramen Eendvogel veel te overtreffen. Eenigen van deszelfs voornaamfte Afmee-
tingen zyn als volgt. De Sneb is^ van de Punt tot aan de hoeken des Beks, twee
Duimen; tot aan het end van die breede deelen der bultigheid van de Bovenkaak,
welke ter wederzyde van het Voorhoofd vallen , twee en een vierde Duims. De
Wiek, toegeflagen zynde, heeft élf Duimen; de Poot onder de Knie naauwlyks twee
Duimen; de middelde Vinger twee Duimen en drie Kwartier Duims langte.

De Sneb is rood van Kleur, aan de Punt zv/art of donker. Het Grondftuk van de
Bovenkaak, aan derzclver bovenfte gedeelte, flrekt zig op het Voorhoofd, weder-
7yds, in de gedaante van een breede platagtige Boon uit. Aan den wortel van de
Bovenkaak zyn de Veders zwart , en loopen in het Grondftuk van de Snebbe met drie

hoeken, éénen in 't midden des Voorhoofds, en aan ieder Zyde één. Hec Oog is

ook omringd met zwarte Veertjes , die agterwaards zig puntig uittrekken. De Kruiii

en het agterfle van ó.Qn Kop heeft eene lichtblaauwagtige Alchkleur : de zyden van
den Kop, onder de Ooren, zyn licht groen, en daar loopen eenige zwarte Vlakje
flreepsgewyze van het Oog langs den Hals neder^ fcbeidende het Aichkleurige van hét
Groene. Onmiddelyk aan hetGrondftuk van de Onderkaak, beneden, zyn de Veders
.^wart, en verdeelen zig Vorkswyze, gaande ter wederzyde van den Hals; terwyl dö
Keel daar tufichen wit is , zo wel als de Hals in 't ronde en de geheele Borfl. De

Rug

(49) Anas Canadenfis Caplte grifeo - coeruleo. Edw. Sp. 5. Syft. Nat. X. Gen. 61. Sp. 4. SierlykeÈend van
-Jv, T. 154. Anas Freti Hudfonis. Briss. Jv. VI. p. Kanada. Nat. Hiji. I. D. V. STur j bladz. 25.
366, Anas fpeaabilis. Linn. Sylh Nat. XII. Gen. 67.

r. DecL O
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Rug heeft een donker bruine of zwarte Kleur, met 'eenen Furperglans: de gröoti

Slagpennen van de Wieken en de Veders van de Staart zyn donker bruin : de Slag*

pennen in 't midden, 'of die naafl: aan de éerflen volgen, 2\varrgl'anzig Purper, met
witte Tippen, maakende een witte Streep dwars over de Wiekj terwyi de overige

Slagpennen, naafl aan de Rug, en de eerde ry der Dekvederen boven de Slagpen-

nen, insgelyks van eene donkere of zwarte Kleur 2yn, met een Purperglans. De
'I<Ieinfl:e Dekveders der W rek zyn bruin rondom den geheelen Rand, die op de Borft

Valt, maar in ^t midden der Dekvederen van ieder Wiek is een witte Plek. Aan dè

binnenzyde van de Wieken zyn de Dekveders wit, uitgenomen eenige weinige licht

bruine Vedertjes rondom het Gewricht of deri Schouder van de Wieken. De Wit*
beid van de Borfl: verdwynt trapswyze in de Kleur van êtn Buik die geheel Zwart is.

De Dekveders van de Staart, zo wel boven als beneden, zyn glinfterend zwart; doch
de Staart heeft wederzyds eene aanmerkelyk groote, ronde, witte Vlak. De Poo-
ten en Voeten zyn van eene vuil roode Kleur. De drie voor-Vingers zyn famen ge-

webd , met een fmal Vlies aan de inwaardfè zyden van den binnenfien Vinger : dö
agter-Vinger is klein, en heeft van onderen een Vinnetjé.

Deeze Vogel, ook uit de HudlonS Baay overgebragt door den Heer ïsham, moét
geteld worden onder de tot nog toe onbekende, onafgebeelde en niet befchreevené

Vogelen. Zyne grootfte byzonderheid is het ongewoone maakzel van de Snebbe.

P L A A T L.

be groote zwarte Eendvogel (50).

DeeZe Is mede wat groot voor een Eendvogel, Ichynende my grooter te zyn daii

de gewoone Wilde Eend of Woord. Zyne voornaamfte Afmeetingen zyn door

my aldus bevonden. De Sneb is, van haaré Punt tot aan de hoeken des Beks, twee
en een half Duim lang, en flrekt zig wat lariger uit aan het Grond/luk van de Bo-
venkaak ^ dat het allerverfte in den Kop fchiec. De Wiek, toegeOagen, heeft de
langte van negen Duimen; dè Poot, onder de KniCj is by de twee Duinlenj en
de middelde Vinger derdhalf Duim lang.

'De Sneb is naar de Punt toe waterpas famëngedrukt ^ aan liët Grondftuk zö hoog
als breed, en aan de kanten met Tandjes bezet. Zy heeft een bleeke Oranje- kleur

^

•uitgenomen in haar midden omtrent de Neusgaten, alwaar zy rood is of Oranje. In

het breedfte deel van de Bovenkaak, naafl: aan den Kop, bevindt zig wederzyds een
groote vierkantagtige zwarte Vlak, welke: zig een weinig Van de Snebbe verheft

,

vertoonende zig als of 'er iets op geplakt ware. De Sneb zelf is op deeze plaats ook
wat uitpuilende. Van het eene tot het andere Oog, op de Kruin van den Kop^^

flrekt zig een witte Vlak in eene driehoekige gedaante uit, waarvan de twee Stompe
Punten aan het hovende der Oogen komen, en de icherpde Punt naar de Snebbe drekt

,

doch die niet aanraakt, zynde daar tudchen zwarte Veertjes. Aan het agterde van deri

Hals, effen onder den Kop, is een andere langwerpige driehoekige Vlak^ hebbende

haare (malde zyde naad aail den Kop, en den fcherpden hoek nederwaards naar de

Rug toe. Uitgenomen deeze tv/ee witte Vlakken is de geheele Pluimagie van deri

Vogel zwart, zonder eenigen weerfchyn van andere Kleuren. De Wieken nogthans

en de Staart zyn van onderen zo zwart niet als van boven , hebbende aldaar een don-*

' kere Afchkleur, maar de Pooten en Vingers zyn helder rood. De drie voorwaardfè

Vingers zyn famengewebd , hebbende de binnende een Web of Vin aan zyne in-

waardfè zyde , en de agter-Vinger ook een klein Vinnetje. De Webben zo wel als

de Klaauwen zyn van eene donkere Kleur.

Deeze Vogel is, zo wel als de voorgaanden, uit de Hudfbns-Baay overgebragt

door den Heer Ïsham. Hy heeft, gelyk de laatd befchreevené, een aanmerkelyke byzon-

der-

(so) Anas CanadenGs major , niger, Edw. Jv. T. Anas perfpicillata. Linn. Syjl. Nat. XII. Gen. 67. Sp.

155. Anas nigra major Freti Hudfonis. Briss. Av.VL 25. Syji. Nat. X. Gen. 61. Sp. 22. Bril -Eend. Nat.

p. 425. Anler maximus niger. Haj. Jv. 138. N. 2. lüjt. 1. D. V. Stuk, bladz. 53.
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derheki In het maakzel van zyne Sneb. Myn Vriend j de Heer Henry Baker ^ Lid

der Koninglyke Sociëteit, heeft in zyne Verzameling een Sneb , die volmaakt overeen-

komt met de boven befchreevene. Ik geloof, dat deeze Vogel nooit in befchryving

isgebragt, maar aangaande de Afbeelding kan ik het zelfde niet zeggen: want ik

meen een Tekening daar van ontdekt te hébben , in een klein Stel Hollandfche Prin*

ten van Vogelen, die te Amfterdam, door N. Visscher, in 't jaar 16^9 uitgegeven

^yn , alwaar hy Turmti Anfér geheten wordt. Hier komen alle de Merktekenen en

het maakzel van den Bek met den mynen overeen. Ik vérbeeld my, dat die Vogel in

Holland gebragt zal zyn uit de Straat Davis, waarop dè Hollanders lang gevaren heb-

ben. Mifichien zal 'er van wegen hunne grootte , en dewyl zy zig by kleine Schoo'-

len vertoonen , de gedagte naam aan gegeven zyn.

P L A A T LI.

De Eend^net een lange puntige Staart (ji).

Deezé Vogel fcheen my de grootte te hebben van een Smient. Hier Volgen ee«

nigen van zyne voornaamfté Afmeetingen. Van de Punt der Snebbe tot aan de hoe-

ken des Beks is een weinig meer dan anderhalf Duim langte. De toegeflagen Wiel^

is agt Duimen ;de Poot onderde Knie niet wel anderhalfDuim, de langde Vinger eeij

Weinig meer dan twee Duimen ; de langde Veders in de Staart zyn agt Duimen lan^

De Sneb komt met die der meefle Eendvogelen overeen ^ hebbende niets aan-

taerkelyks in haare figuur, en zwart van Kleur zynde^ uitgenomen naar de Punt

Van de Bovenkaak 5 alwaar zy rood is i, maar de eigenlyke Punt of Haak is zwart.

i)e zyden des Kops, van de Snebbe agterwaards, hebben breede witte Vlakken, die

omtrent de Ooren in Punten uitloopen. In deeze Vlakken zyn de Oogen geplaatfl,.

Het agterfte van den Kop is Afchkleurig. Het overige van den Kop, de Hals ea

Bord, zyn Roedig zwart, zo wel als de Rug en de Dekveders aan de bovenzyden

der Wieken , wier grootde Slagpennen donker ofzwart zyn; de middelden, die daar

aan volgen, bruin; de overigen, naad aan de Rug, helderer roodagtig en de'Dekr

veders aan de hinnenzyden der Wieken donker bruin. Onder aan den Hals , van

flgteren, zyn de Veders van eene bruinagtige Kleur, zo wel als de Schouders of de

Veders die de Rug van de Wieken fcheiden. De Stuit en de Dekveders van de

Staart hebben een zwarte Streep, nederwaards door dezeiven loopende, met witte

Vederen wederzyds. De twee middelde Veders van de Staart zyn zwart, lang, fmal

en fcherp gepunt , fchietende vier Duimen voorby de andere Vederen uit : de naaden

daar aan zyn Afchkleurig: de naaden üitwaards worden wit en verkorten trapswyze

tot aan de buitenden toe, die de kortden van allen zyn. De Buik en de Dekveders

onder aan de Staart zyn wit; de Pooten en Vingeren roodagtig bruin; de Webben,
welke de drie voorden famenvoegen , donker of zwart. Hy heeft een Vin aan de

binnenzyde van den binnenden Vinger: de agter-Vinger is klein, met een aanhaa-

gende Vin en de Klaauwen zyn donker.

Deeze Eendvogel, ook uit de Hudfbns-Baay overgebragt door den Heer IshaMj

was, zo ik geloove, nooit afgebeeld geweed ; maar, zo ik meen, door Wormius^
als een Yslandfche Eend , beichreeven. Men kan eene overzetting van zyne befchry-

ving vinden in Willoughbsy Ornithologie ,
pag. 3 64, onder den naam van de

Scherpftaartige Tsland/che^ by de Tsknders ïi^Lvdédigenaamd, Mooglyk zal, derhalve,

deeze Eend een Inboorling van Amerika alleen zyn: want Ysland kan men billyker

Voor eengedeeke van Noord-Amerika rekenen dan van Europa, alzo het nader aan

het onderdelde Vade Land van Groenland j
(een gedeelte van Amerika,) is, dan aan

eenis: 2:edeelte van Europa (*).

PLAAT
(51) Anas Cauda aciua Canadenfis. Edw. Av. T. 15Ö. I. D. V. Stuk, bladz, 56.

Anas Islandica Havelda. Worm. Mus. 302. Wjll. Or- (*) [Deeze onderftelüng van den Heer Edwards

fiith . 290. Raj. Av. 145. N. 14. Briss. Av. VI. p. 379. vervalt c'eenemaal, dewyl deeze Eend ook inSweeden

Anas Hyemalis. Linn. Syfi. NaL Xlf. Gen. 67. Sp. 29. voorkomt, wordende aldaar PFinter-Emd gQhQten.J

Syji. Nat, X. Gen 6x. Sp. »6, Winter^Eend. Nat. mjl, O 3



^6 VEREAMELINÜ vAn VOGELEN^

PLAAT LU.
De kleiÈe bruine Eend (52).

Dee2:e Vogel heeft omtrent de grootte van een Taling, naar welke hy , in gejflal-

te, veel gelykt, fchoon hy 'er in Kleur grootelyks van verfchille. Eenigen vanzy-

ne voornaamfte Afmeetingen zyn als volgt. De langte der Snebbe is, van de Punt

tot aan de hoeken desBeks, een Duim en een Kwartier: de toegeflagen Wiek is

2even Duimen • de Poot onder de Knie vyf vierden Duims en de middelile Vinger

hy de twee Duimen lang; , .

be Sneb is zwart, aan de kanten met Tandjes, en een weinigje haakig aan de Punt

van de Bovenkaak. De Veders rondom deszelfs Grondduk zyn wit , en bedekken

puntswyze het midden van de Sneb , welke zelf wederzyds naar 't Voorhoofd met

een hoek pointeert. Daar is een Streep van donkere Vederen tufïchen de Sneb en het

Oog j welke het witte in Vlakken bov^en 'en behedèn de Streep verdeelt. De Vogel

heeft ook een witte Vlak agter ieder Oog , omtrent de plaats dërOöfen: het overi-

ge vaïi den Kop is bruin, zo wel als de Hals en het begin van de Borft, maar lich^

ter aan het voorde van den Hals en BorfL De Rug , Wiekeh en Staart , zyn van

eene donkerbruine Kleur, de grootfte Slagperinen der Wieken allerdonkerfl: en byna

2wart; de Dekveders lichter en helderer bruin; die aan de binnerizyde der Wiekeri

vaneene donkere Kleur, met een weinig vuilwit gemengd; dezydeh des Lighaams,

onder de Wieken, donker bruin, doch flaaüwerdan de Veders op de Rug. De Bord:

wit, en dit Wit is overdwars met helder bruin getekend tot aan de Dyën toe , die ,

feo wel als höt Onderlyf en de Dekveders onder aan de Staart, van een lichter en don-

kerer Bruin, dat overdvvars in gebroken flreepen gemengeld is, zyn. De Pooten eit

Voeten ^yn van eené donkere Kleur, hoewel zig eeh doffe roodheid aan het voorde

Van de Pooten en het hovende der Vingeren vertoont. De Webben , die dezelven fa-

inenvoégén , zyn het allerdonkerde of zwart; Het maakzel der Voeten komt met did

van den laatd befchreevenen overeen.

Alzo ik dus van veele Vogels uit de Hudfons Èaay gehandeld heb, zal het niet ónbil-

lyk zyn , iets te zéggen van dat gedeelte der Wereld, en verdout my zulks te trekken

uit de Reistogt van den Heer ElLIs derwaards, die, fpreekende van het verde gedeel-

te, daarzy kwamen in Straat Wager, het volgende zegt. „ Ik kan nogthans niet na-

3, laaten te melden j dat wy , in het opklimmen van deëze Bergen, eensklaps een zó

5, grootsch, zo treffend en zo yzelyk Gezigt hadden, als mifichieri ooit de Oogen def

5, Stervelingen verbaasd heëfr. Terwyl wy langs den Oever liepen, fèheenen dege-

j, richelde Rotfèn van boven ons over 't Hoofd te hangen: op fdmmigeplaatfèn wareri^

3, Watervallen, die van de eene Klip op de andere nedergulpten : aan anderen hingen

5, gedrochtelyke Yskegels, op ryën, agter elkander, gelyk dé Pypen van een ver-

3, baazend groot Orgel: maar het allerakeligde van de Vertooning maakten de ver-

3, gruisde Klipdeenen, voor onze Voeten leggende, die blykbaar fcheenen van de top-^.

5, pen der Bergen door de uitzettende kragt der yzelyk harde Vord afgeborden, en

3, dus met een onbefehryvelyk geweld nedergeploft te zyn op deplaatfên, daarzythan^

35 in puinhoop lagen. Ik noem het Ruïnen; want zy waren het inderdaad. Indien 'er

3, reden is voor een hartgrievend denkbeeld, wanneer wy de plaatfèn door den Oorlog

3, of door den Tyd verwoed befchouwen, zo is het gemakkelyk reden te geeven

3, van nog veel ichrikkelyker aandoening, die men hébben moet door het zien van

ij, zulke verbaazende Gedenktekenen van eene verwoeding, welke de Natuur zig zelf

^, heefc aangedaan ".

(52) AnasCanadenfisminorfufcus.EDw./^o. T. 157. Nat. X. Gen 61. Sp. 31. Kleine Amerikaaofche Eenci^.

Querquedula Freti Hudfónis. Baiss. Au. VI. p. 469. Anas Nat, Hifi. I. D. V. Stuk , bJadz. 60.

mmLiia. Limu Syfi, Nat. XII. Gen. 67. Sp. 30. Syft,
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VERZAMELING
VAN ÜlTHEÉMSCHE en ZELDZAAME

VOGELEN.
ZESDE DEEL.

PLAAT LUL
De rood en hkauwe W^èjiindifche Raaf (5" 3).

Dee^e Vogel is ontwyfelbaar, zo uit aanmerking van zyne Gl-óotte , als van dé
Verfcheidenheid van Kleuren, waarmede zynPJuimagie praalt, de voornaam-

fte in het Geflagt der Pappegaaijen. Hy is ook de grootfb van alle de genen , die

my daar in voorgekomen zyn. De Staart niet befchadigd zynde, heb ik bevonden
dat Ibmmigen derzelven meer dan drie Voeten langte hadden, van de Punt des Beks
tot aan het end van de Staart. De boog van de Bovenkaak, van het Voorhoofd rCrt

aan de Punt des Beks gemeten, is byna drie Duimen; de Poot van de Knie neder-

waards nog geen anderhalfDuim, en ^e kngfte Vii^.ger-, met de Klaauw, derdhalf

Duim hn^.

De Bek van deezèft Vogel heeft de Bovenkaak vvitagtig, uitgenomen aan ieder

^yde naad den Kop , alwaar dezelve donker is , zynde de Onderlcaak byna zii^art.

Men vindt 'er geené kaale Huid aan, die den Bek bedekt ^ gelyk in fbmmige Pappe-
gaaijen. De Neusgaten zyn in het bovenfte van den Bek, efïèn binnen de Vede-
ren, geplaatil. De Bek is groot en fterk; de Tong rondagtigen zagt. De zyden
des Kops, van den Bek een goed end agterwaards, zyn in eene aannierkelyke breed-

te geheel Vederloos , en bedekt met eene witagtige
, gerimpelde, ruuwe Huid. Iw

de bovende deelen van deeze Plekken zyn de Gogen geplaatft, die Geele Oogkrin-
gen hebben. De Kop, Hals, Borf]; , Buik, Dyën, het bovenfle van de Rug en

de kleinfle Dekveders der Wieken, zyn zeer fchoon hoog of Scharlaken-rood. De
Slagpennen hebben aan de buitenzyde een heerlyk Hemellchblaauw ^ en aan de on-

derzyde een flaauw rood: de eerfle Veders, naad: boven de Slagpennen , zyn van

eene fchoon geele Kleur, hebbende eenigen deezer Vederen groene Tippen, en de
blaauvve Slagpennen, die naaft aan de Rug komen, fpeelen in 't groene; terwyl het

• agterfte van de Dye ook eenig Groen heeft, dat gemengd is onder het Rood. Het
, Onderlyf , als ook het onderfte van de Rug en de Dekveders boven en onder aan

de Staart, Zyn zeer fchoon HemeFfchblaauw. De Vogel behoort tot de genen, die

eene lange puntige Staart hebben , wier Veders trapswyze naar de zyden verkorten
\

2ynde fbmmigen derlangfle of middel- Vederen geheel rood, en de kortere of zyd*

Vederen ten deeie rood ten deele blaauw, met de Tippen blaauw en de Wortels

food. De Pooten en Voeten zyn met zwartagtige of donkere Schubben bekleed^

hebbende twee Vingeren \oorwaards en twee agterwaards, gelyjc in andere Pappe-

gaaijen, allen met fterke Klaauwen gewapend.

Deè-

(53) PfittacLis maximus puniceus & cosruleus. Edw. canga. Marcgr. Braf. 206. Pfittacus Macao. Linn.

A-ü. T. 158. Pfittacus Ara BrafilienHs. Briss. Ju, IV. S^fl Nat. XII. Gen. 45. Sp. i. Syfi. Nat. X Gen. 44-.

p. 184. T. 19. f I. Pfittacus erythroxanthus. GQfn.Jv. Sp. i. Weftindifche Raaf. Nat. Hifi. I. D, IV, Stuk*

721. Aldrov. Ornith.l.'p- 683. Pfittacus maximus al- b!adz. 236.

ter. Ibid. p. 665. Will. Órn. 73. Raj. Jv. 29. Arara-

^/. Dee/. P
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Deeze Vogel is een Inboorling van Amerika, en komt, feo ik geloove , ovefal

tuflchen de Keerkringen , niet alleen op 't Vafte Land, maar ook op eenigen der
Vl^eftindifche Eilanden , voor. Ik heb 'er veelen , in Londen , by myne Vriendeii

en Bekenden ge-zien, waarvan ik eenen der fraaiften en volmaakfl gevederden, die

ik onder dezelven vinden kon , tot de Afbeelding uitgekoozen heb. Hy is de Ara-
racanga der Brafjliaanen: zie Marcgraafs Hiftorie van Brafih p^ 206. De Heer
Albïn heeft twee roode Macao^s afgebeeld en befchreeven, doch geen van beiden

drukt den weezentlyken Vogel uit. Jk onderftel , dat hy dezelven uit Aftekenin-

gen, welke hem voorgekomen zyö , ontleend zal hebben. Hy maakt 'er mannen
van, en wel van twee verfchillende Soorten ; zynde nogthans zo verdoold geweefi:

,

van aan ieder de blaauw en geele Maccao tot zyn wyf te geeven* Hy zegt, dat de-

Zelve uit de Ooft en Weflindien overgebragt worden \ doch nooit heb ik gehoord
dat 'er een uit Ooflindie was gekomen. Zie zyne twee roode Macao's in zyne
Hiftorie der Vogelen ^ den Maccan of Macao v^nBrafil Vol. Lp. i i* en den Mac-
caw vm Jamaika^ Vol. II. p. 16. Onder de roode Soort heb ik, door befchou-

wing, Wyfjes-Vogelen gevonden; ook geloof ik niet, (het gene Albin verzekert,)

dat de wyven van die Soort blaauw en geel zyn : want de blaauw en geele Ma*
cao , naafi hier aan te befchryven , is een wat kleiner Vogel , veel Zeldzaamer on*

der ons, en buiten twyfel een geheel van de rood en blaauwen verfchillende Soört^

PLAAT LiV.

De blaauw en geele TVyiindifche Raaf (f4).

Een weinig kleiner is deeze Vogel dan de voorgaande, en, volgens m^m oor*

deel, de tweede in Rang van het Geflagt der Pappegaaijen. Hy fchynt in grootte

met een middelmaatigen Huishaan te ftrooken, en komt in Geftake met den ande-

ren overeen.

De Bek is boogwyze krom, met het bovenfie gedeelte over het ondérfle heen

hangende, en is in zyn geheel zwart van Kleur. De Neusgaten zyn geplaatfl aan het

Grondduk van de Bovenkaak, in een kaale witte Huid, welke zig aan dezyden van

den Kop , rondom de Oogen , en een goed end wegs beneden dezelven uitflrekt.

Deeze kaale witte Plekken, aan de zyden van den Kop, zyn doorreegen met fyne

Streepjes van kleine zwarte Vederen , welke zig als met de Naald geflikt vertoonen.

De Kring rondom het Oog is van een bleek g^eh Kleur. Hy heeft onmiddelyk

onder den Bek een groote zwarte Vlak, die rond draait en aan de zyden opwaards

loopt , omringende een gedeelte van de gezegde kaale witte Plek; gelyk de Afbeel-

ding duidelyk vertoont. De Veders op de Kruin van den Kop zyn groen, en wor-

den in de Nek trapswyze blaauw. De bovenzyde van den Hals, de Rug, benevens

de bovenzyden der Wieken en Staart, hebben eene uittermaate fchoone Hemelfch-

blaauwe Kleur, meteenige verandering door Schaduwen. De kleinfle Dekveders

,

naamelyk, van de W^ieken en Stuit, fpeelen een weinig in 't groene: de Staart

en Slagpennen, aan derzelver bovenzyde, een weinig in 't purperkleurige : ook

zyn alle de blaauwe Veders, op de Rug, Wieken en Staart, aan de onderzyde rood-

agtig geel. Het voorfle van den Hals, de Borft, Buik, Dyën en de Dekveders

onder de Staart , zyn van eene fierlyke geel-Oranje Kleur , uitgenomen het agterfle

van

•

(54.) Pflttacus maximus cyano-croceus. Edw. A-q. 193. T. 20. Araranna. Marcgr. Braf. 206. Pflttaciis

T. 159. Aldr. Ornith. I. p. 66 \. Will. Om. iio. T, Ararauna. Linn. Syjl. Nat. Gen. 45. Sp. 3. Syfi. Nat,

15. Raj. Jv. 28. 181. Sloan. jam. II. p. 296. Pfic- X. Gen. 44. Sp. 2. Nat. Hifi. 1. D. IV. Stül. bladz.

tacus Ara Braülienfis cyano-crocea. Briss. Av. IV. p. 2^6.
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van de Dyën, alwaar een weinig blaauw daar onder is gemengd. De Dekveders

aan de binnenzyde der Wieken zyn geel, het welke zig uitwaards vertoont aan het

Gewricht of den Schouder, in het bovenfle gedeelte der Wiek-. De Pooten en Voe-
ten zyn van maakzel als de Afbeelding uitdrukt, en hebben allen eene zwartagtige of
donkere Kleur.

Myne Tekening was, reeds eenige Jaaren geleeden-, gertiaakt naar zodanig een
leevende Vogel, ten Huize van zyne Genade den Hertog van Richmond in Whi-
tehall. Hy is veel zeldzaamer dan de roode Weftindifche Raaf Het is de Ararau^

na (*) der Brafiliaanen : zie Marcgraafs Hiftorie van Brafil als boven. Albin heeft

een zeer onvolkomen Afbeelding gegeven van deezen Vogel, dien hy verkeerdelyk

noemt de Wyfjes Maccaw, onderftellende dat het de gade zy van den Rood en
Blaauwen der voorgaande Plaat. Zie zyne Hiftorie der Vogelen^ /^/. ïlf. p. 10.

Om de Hiftorie der Weftindilche Raaven op te luifteren, kan ik niet nalaaten uit

den Reistogt van den Kommandeur (thans Lord) Anson een fchoone Plaats te ont-

kenen , daar een Waterval op 't Eiland Quiho aldus befchreeven wordt. „ Naby de

15, Noord-Ooft Punt van dat Eiland ontdekten zy eene Natuurlyke Kaskade^, welke

3, (zo zy oordeelden,) alles van dien aart overtrof, dat de Menlchelyke Konfl of Vlyt

j), tot dien tyd toe nog hadt voortgebragt. Het was een Rivier van helder Water

^

5, ongevaar tien Roeden breed , die nederliep langs eene fchuinte van by de veertig

^, Roeden lang. Het Kanaal, daar dezelve in liep, was zeer onregelmaatig^ zynde

"3, t'eeneraaal van Klippen gevormd: want de zyden en bodem beflonden uit groote

3, afgefcheurde Blokken Steen ^ door welken de loop des Waters dikwils gefluit

5, werdr. Dus liep het op fbmmige plaatfèn fchuins af, met eene irieile doch een-

5, paarige beweeging; terwyl het op andere plaatfèn j over de kanten van Rotfènj

-„ loodregt nederitortte. De geheele nabuurichap van deezen Stroom was een fraaije

5, Bofichagie en de yzelyke klompen Rots», die over 't Water hingen, en door hun-

^, ne verfcheiderley uitflekken dé ongelykheden van het Kanaal veroirzaakten ^ wa-

3, ren met pragtige Woudboomen bedekt. Terwyl nu de Kommandeur, en de genen

5, die met hem waren, onder 't befchouwen van de Plaats het Oog gevefligd hielden

5, op de verfchillende draaykolken en maalflroomen , op de Rotfên en Boflchagiën

,

3, kwam 'er., (als 't ware om het Gezigt te vervrolyken en te verlevendigen ,) een

^, verbaazend School van Weflindifche Raaven te voorfchyn, die overdeeze Plaats

3, op de Wieken zweevende 5 onder 't flodderen en fpeelen met elkander, door het

5^ fchynen van de Zon op hun bontPluimagie, eene allerheerlykfle Vertooning maak-

^, ten: zo dat fbmmigen van de Aanfchouwers zig niet van een Soort van Verrukking

3, onthouden konden , wanneer zy zig de Schoonheden erinnerden ^ welken hun voor-

as gekomen waren by deezen ongemeenen Waterval"*

P L A A T LV.

De groote Kakatoe (55).

Daar is een grooter en kleiner Vogel van deezen naam : de grootfle, hier te befchry-

ven, heeft de grootte van een Raaf: de kleine is niet grooter dan een gemeene DuifI

De Kakatoe heeft een zeer grooten fterken Bek , met een Huid die het Grondftuk

bedekt van de Bovenkaak, het Waseh genaamd , waar in de Neusgaten geplaatfl: zyn,

en

(•) [De HeerEowARDs heeft hier ^r^racAK^dj; doch Seb. Muf. I. p. 94. T. %^. i. Alb. An.Wl. f. 12.

dit is een misflag, hec moet Ararama zyn: de voor- Frisch. Av. IV. T. 50. Cacatua. Briss. ^u. IV. p. 204.

gaande heet Araracanga,'] T. 21. Pfittacus crillatus. Linn. 8'^Jb. Nat. XII. Gen.

(Ss) PfittacLis albus criftatus maximus. Edw. Av.T. 45. Sp. 22, Syji. Nat. X. Gen. 44. Sp. 16. Kakatoe.

160. Püttaciis albus crillatus. Aldk. Om. Libr. II. C. 4. Nat, üifl. I. D. IV. Stuk ,
bladz. 254.

P 2
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en die delfde Huid gaat rondom de hoeken des Beks. De geheele Bek, met de ge-

zegde Huid^ zyn blaauwagtig zwart. De Kop is, naar evenredigheid van het Lig-

haam, groot; de Oogen zyn donker, omringd met een kaale Huid van eene lichte

Afchkleur. De witte Veders, die den Kop bedekken, zyn zeer lang en lugtig, in-

zonderheid op de Kruin van den Kop; kunnende de Vogel dezelven verheffen, dat

e;y een Vederbofch maaken , of in de Nek laaten vallen, naar het hem behaagt. Als

hy zig gram maakt , dan zet hy niet alleen deeze Kuif, maar ook de Veders aan de

zyden van zyn Kop, overend, en dan wordt men gewaar ^ hoede Veders van de

Kuif van onderen hoog Schailakenrood zyn, 't welk by de witte Kleur derPluimagie

heerlyk affteekt. Als hy de Kuif Iaat vallen, dan fchynt het roode van de onderzy-

de daar door heen, en verandert het witte van de Kuif in een fchoone Rooze-of Ap-
pelbloefèm-Kleur. De geheele Pluimagie mag wit genoemd worden , fchoon dezel-

ve in eenige deelen met andere Kleuren fpeelt. Op de Rug heeft hy een fchoonè

Roomkleur; op den Kop en Bord een Roozekleurig wolkje; de Dekveders aan de

binnenzyde der Wieken en aan de onderzyde van de Staart, zyn helder geel gekleurd.

De Staart is kort, hebbende de Veders van egaale langte, naauwlyks langer dan de

Wieken: de Pooten en Voeten zyn Loodkleurig: de Vingeren twee voor-, twee

agterwaards ^
gelyk in andere Pappegaaijen.

Ik tekende deezen Vogel naar eenen uit Ooflindie afkomflig, die óp Ëartholomeus-

Kermis te Londen vertoond werdt. De kleine Kakatoe verfchilt van deezen weinige

dan in grootte, en daar in, dat hy de Kuif geel heeft , aan 't end omkrullende, wan-

neer hy dezelve in de Nek heeft laaten vallen. De Kleur en gedaante van deszelfs

andere Lighaamsdeelen komen taamelyk met die van den grooten overeen. Albik
heeft den kleinen, in lywQ Hiftorie der F'ogelen ^ Vol. lif. p. 12, afgebeeld* Het

- Wyf van de grootfle Soort , (zo ik onderfiel ,) zag ik ten huize van wylen Doktor

Plumptree; zynde vuiler wit, en zonder de roode Kleur in de Kuif Ik heb ook

te Copthall in Efïèx, de Luilplaats van den Schildknaap Conyèrs, een ongemeeri

ichoonen Mannetjes Vogel, van de grootde Soort, gezien» De beide Soorten heb-

ben haare afkomfl uit Ooüindie. Jk zal hier den Leezer een kort uittrekzel mede-

deelen, uit Churchills J^erzameling van Reizen y VoL. L p. 4f, genomen uiÈ

Navarattes Reizen^ 'm 't Spaanfch befchreeven. „ Te Makaflèr in Ooftindie is

5, een groote menigte van een flag van Vogelen, welken men Cacatua noemt. Deezé

„ zyn geheel wit, en fbmmigen grooter dan Hennen; hunne Bek is als die van eeri

5, Pappegaay; men kan ze gemakkelyk tam maaken en leerén praatén. Als zy zig

5, fchrap zetten, dan hebben zy een bevalligen zwier, door een Vederbofch op hun-

„ nen Kop uit te fpreiden, die hun zeer fraay ftaat". Ik onderftel, dat hy meent,

door het vertoonen van die fchoone roode Kleur, wanneer de Veders uitgefpreid zyn.

„ De Portugeezen brengenze naar China , alwaar men die aan hun zeer wel betaalt " (*).

Ik vind niet, dat wy nog eenige Afbeelding of befchryving van deezen Vogel hebben»

PLAAT LVI.

J^e Brafiiiaanfche groene Pappegaay (56).

Deeze Vogel is groot van ftuk , overeenkomende met de grootfle Soort van tam*

me
(*) [LiNN^us zegt, dat zy in China woonen; het zo wel als den zwarten Kakatoe , zal vertoonen.] ^

welk dan wat zonderling luidt. Zyn Ed. betrekt de {s(>) Pfittacus viridis Brafilienfis. Edw. Av. T. i6ti

Kleine en Groote tot eene zelfde Soort , en hier van Pfittacus Brafilienfis Fronte rubra. Briss. Av. IV. p. 254*

komt het dat ook de Afbeelding uit het I. Deel van Groene Pappegaay met blaauwen Backen. Klein. Pfitta-

Seba, dat' reeds in 't jaar 1734 uitgekomen is , door cus Brafilienfis. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 45. Sp. 36.

hem aangehaald wordt, terwyl Edwards dit in 175

1

Syfi. Nat. X.Gen.44.Sp.3o. Brafiiiaanfche Pappegaay*

aan 't licht gaf: want daar is de kleine met de geele Nat. Hifi. l. D. IV. Stuk, bladz. 266.

Kuif afgebeeld , dien Edwards ons ook in 't vervolg»
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me Duiven, en fomtyds in grootte den bekenden A(chgraauwen Pappeffaay, met
de roode Staart 5 overtreffende.

De Bek, van maakzel als in andere Pappegaaijen , is geheel Vleefchkleuriff, uit-
genomen het Wasch aan het Grondftuk van de Bovenkaak, waar in de Neilsffaten
geplaatft zyn, en 't welk donker is. Hy heeft aan den rand van de Bovenkaak we-
derzyds een bogtje

, doch geenen eigentlyken hoek, gelyk in veele Pappeffaaijen.
Het voorfte van den Kop

, geheel rondom den Bek , is fchoon Scharlakenrood -de
Oogen zyn van eene donkere Kleur, flaande in een ligt Afchkleurigen Kring van eene
kaale Huid. Ten deele onder, ten ÓQde agter ieder Oog, aan de zyden van den Kop
IS eene rondagtige Hemelfchblaauwe Plek. De Kruin van den Kop is P-eelaffti^ p-roen •

de Nek en Rug donkergroen
:
het onderfte des Lighaams, van de Keel to? aan de

Dekveders onder aan de Staart, helder groen , een weinig naar 't Geele trekkende
zynde de gedagte Dekveders lichtfl: en geelft. De grootfte Slagpennen van de Wie-
ken zyn donker- de middelden hebben haare buitenfte Baarden geel, terwyl de ove-
rige Slagpennen, naaft aan de Rug, groen zyn met geele Randen. Deeerfleen
tweede ry der Dekvederen, boven de Slagpennen, zyn ook geel gerand en donker
groen- de kleine Dekveders lichter groen : de Schouder of rand van de Wiek , by
het Gewricht, is geel, en wat laager, daar hy op de Bord valt, met roode Vedertjes
bezet. De groene Veders, op het agterfle van den Hals en de Rug, zyn donker-
agtig paarfch gerand: de Stuit en Dekveders boven aan de Staart zyn groen, zo wel
als de middelde Veders van de Staart , waaraan roode volgen , en de buitende Ve-
der, wederzyds, heeft haaren uitwaardfèn Baard blaauw. De onderzyde van de
Staart vertoont zig rood , doordien de binnende Baarden van alle de Veders die Kleur
hebben. De Tippen van alle de Staartveders zyn, zo wel van onderen als van bo-
ven, ichoon geel gekleurd. Hy heefc twee Vingeren voorwaards en twee agter-
waards aan ieder Voer, gelyk andere Pappegaaijen. De Pooten en Voeten waren
gedekt met ruuwe Schubben , van eene bruinagtige Afchkleur.

De Afbeelding is gemaakt naar een leevenden Vogel, ten huize van een Kooijen-
Biaaker, daar de Pappegaay enKouw uithangt, in Crooked-Lane te Londen , die ook
een Koopman was in uitheemfche Vogelen. Hy berigtte my , den Vogel gekogt te
hebben van iemand , die denzelven uit Brafil hadt overgebragr. Dezelve verlchilt veel
van de groote groene Pappegaaijen, die gemeenlyk tot ons komen uit de Wedin-
<liën, en ik geloof, dat wy 'er nog geene Afbeelding of befchryving van hebben.

PLAAT LVn.

De groote groene J^e/lindifibe Pappegaay (f^).

Dit is een Pappegaay van de grootde Soort, zynde in grootte gelyk mét, of zelfs

grooter dan, onze grootde tamme Duiven.

Hy heeft den Bek witagtig, met eenen aanmerkelyken hoek aan de kanten van de
Bovenkaak wederzyds. De Neusgaten daan redelyk digt by elkander, in het WascU
dat het Grondduk bedekt van de Bovenkaak. De Oogen hebben Goudkleurige Krin-
gen , en zyn omringd met eene Vleefchkleurige kaale Huid. Het voorde van dea
Kop, tot aan de Oogen toe, is Hemelfehblaauw ; het overige fchoon geel, met ee-
nig mengzel van Rood, ter plaatfê daar het Geel zig met het Groene van den Hals

ver^

(57) Pfittacus viridis major Occidentalzs. Edw. Jv. vus. Linn. Syji. Nat. XII, Gen. 45. Sp. 32. 5V/2.
T. 162. Pfittacus viridis Capite luteo Pronte Coerulea. Nat. X. Gen. 44. Sp. 27. Bonte Amazoon. NaP. Hifi
Frisch yfïJ.^IV. T. 47. Pfittacus Amazonicus varius. I. D. IV. StüK, bladz, 263.
Brïss. Jv. IV. p. 28 1. T. 26. f. 2. Pfittacus asfti-n DuL Q
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vereenigt. De geheéie Hals in 't ronde, als ook de Rug , is groen; De grootfle of
buitenfte Slagpennen der Wieken, zyn aan haare Tippen donicer en by de inplanting

groenagtig; de naaflvolgende 2^yn Hemelichblaamv getipt en laagér Scharlaken roódj

de binnenflen, naaft aan de Rug, zyn groen mét geele Randen. JDe DekvederSj

naafl: boven de Slagpennen , zyn geheel groen ; de kleine Dekveders Goudgeel, eri

deeze Kleur wordt een weinig verzagt door het Groene van de gèdagïe Dekveders

daar onder , 't welk 'er door heen fpeelt. Op den Schouder vaft de Wiek , naby heC

Gewricht, zyn eenige roode Vedertjes onder de geele vermengd. De Dekveders

aan de binnenzyde der Wieken zyn groenagtig geel , en de Slagpennen aan de bin-

nenzyde zeer blaauw groen. De Borfl en het Lyfzyn licht blaauwagtig groen, dé

Veders met eene donkere Franje. De Dyën , het Onderlyf en de Dekveders on-

der aan de Staart , zyn geel. Het Donsagtige gedeelte van de geele Veders aan dert

Kop, de Wieken en het Lyf, is van een roode Kleur. De Stuit is gedekt met
groene Vederen , die geel getipt zyn. De Dekveders aan de bovenzyde van dé Staart

zyn groen, zo wel als de Staartveders zelf, wier kanten een vveinig geel zyn, maar

de uitwaardfè Baarden der buitenfte Vederen blaauw. De binnenzyde van de Staart

vertoont zig gedeeltelyk rood; alzo de binnenfte Webben der Vederen , naar onderen'

toe , rood zyn. De Tippen inwaards zyn donker groen. De Pooten en Voeten'

zyn van maakzèl als in andere Pappegaaijen, met donker bruine Schubben gedekt,

en hebben de Klaauwen zwartagtig.

Deeze Vogel behoorde in eigendom aan mynen Waardigën Vfiénd , den Schild-

knaap James Theobald, die hem aan my zondta> onmiddelyk na dat hy gekor-

ven was. Hier door had ik gelegenheid om hem naaUwkeuriger té onderzoeken ^ dan

ik den leevenden Vogel zou hebben kunnen doen. Deeze Pappegaaijen zyn te Lon-

den vry gemeen, en, hoewel waarfchynlyk van eene zelfde Soort zyndcj verfehilien

zy doch wel een weinig van elkander. In fbmmigen heérfèht hét Geel meer> in an-

deren minder, en het eerfle heeft ^ geloof ik, meeft in de Mannetjes Vogelen plaats*

De gemelde was een der fraaiflén, ray voorgekomen. De Heer ALSli^' heeft hem
in zyn Derde Volumen , p. ii, uitgegeven; alwaar hy, doch valfchlyk, Zégt, dat

de Pooten nederwaards tot aan de Voeten met Vederen bekleed zyn. Hy noemt

denzelven de Barbados Pappegaay. Jk hope, wanneer ik Vogels uitgeef, die reeds

door Alein in Afbeelding gebragt waren ^ dat myne verbetering 'm de Tekeningen

my verfchoonen zal.

P LAAT LVIIL

De ^fchgrmuwe en roode Pappegaay (58).

Deeze Vogel heeft ongevaar dé grootte van een tamme Duif, of %rm deü ge-

woonen Afchgraauwen ,
[dien men anders de Blaauwe Pappegaay noemt] met de

roode Staart, daar het een Soort van is, of mooglyk even de zelfde, t-oevallig in

Kleur van Pluimagie veranderd.

De Bek is zwartagtig, krom als een Haak, met hoeken aan de kanten van deBo»-

venkaak. De Tong is rond aan \ End, zwart en zagt. De Neusgaten zyn redelyk

digt by elkander geplaatfl, in het witte Wasch, dat een gedeelte des Beks van bo-

ven bedekt. Dit Wasch fchiet met een hoek wederzyds onder de Neusgaten op den

Bek , zodanig als ik het nooit in andere Pappegaaijen waargenomen heb. De zyden

van den Kop zyn gedekt met Plekken van eene kaale Huid, van witagtige Kleur,

wel-

(58) Pfittacus cinereus rubro-maculatus. Edw. Av, 45. Sp. 24- «%/?• W^' X« öen. 44. Sp. 20^ "^êt. Mfi.

T. 163. ref. ad Erichacum. Linn. Syft, Nat. XII. Gen» I. D. IV. Stuk, bladz. 257.
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tvelke voorwaards zig aan den Bek voegert. In 't niidden Van dêe^e Plekken flaan
de Gogen, die naar evenredigheid klein 2yn-, mét helder geele Oogkringen. De
Pluimagié van den geheelen Vogel (uitgenomen de Staart) is een mengzel van Afch-
graauwe en roode Vederen. Eenige weinigen, haamelyk, van ieder Kleur, zyn
plekswyze. by elkander, over den geheelen Kop^ den Hals, het Lighaam en de
Wieken, geplaatfl:; 't welk een uitvoerige mengeling maakt van de Kleuren, die
berden donkerer zyn op de groote Veders der Wieken , dan elders. De Staart is ge-
fi^elrood, met de Vederen kort en egaal van langte, niet veel de langte der Wie*
ken, wanneer die toegeflagen zyn, overtreffende. De Pooten en Voeten zyn van
niaakzel als in alle andere Pappegaaijen , en gedekt met eene ruuwe gefchubde Huid,
Welke donker Afchgraauw of zwartagtig is.

De gewoone A(chgraauwe Pappegaay komt feo Zeer met deezen ox^eteen , dat het
Afdrukzel voor beiden ^ou kunnen dienen. De befchryving van den Bek^ de O0-
gen. Staart, Pooten en Voeten, is volmaakt de zelfde. Al het verfchil beftaat daar-

in, dat de gewoone zyn Pluimagié over ^t geheele Lighaam Afchgraauw, lichtet

aan de Stuit en 't Onderlyf, en donkerer op de groote Slagpennen heeft.

Deeze Vogels komen van Guinee, aan de Kuft van Afrika. Degevvoone Graau-
we zyn in Londen iDekend by den naam van Guinea Birds^ dat is Guineefche Vo-
gels. De Heer Baronet Hans Sloane heeft my verhaald , dat de roode en blaauwe
Soort gevonden wordt op een Eiland, dat in bezitting der Portugeezen is^, leggende
aan de Kuft van Afrika in den Atlantifchen Oceaan, onder de Evennachts-Lyn, het
Eiland van St, Thomas genaamd. Ik tekende deezen Vogel naar 't Leven, ten hui-

ze van Sir Charles Wager, in den jaare Ï736. Hy werdt vervolgens aan Sir

Hans Sloane preient gedaan, die hem thans, in den jaare 175:0 i, ten zynen Huize
in Chellêa in 't Leven heeft. Willoughby heeft, pag. 114, de befchryving ont-

leend van den Afchgraauwen Pappegaay van Aldrovandus; door wien gezegd
Wordt, 'dat 2;y komen van J/?;m, een Indiaanfch€ Stad, en Albïn zegt 'ervan, in

zyn Hiftorie der Vogelen, Vol. 1. p. 12: deeZe Soort komt uit Oo(tindie. Ik oor-

deel dat zy beiden mis hebben; alzo ik verzekerd ben, dat de genen, die wy 'er van
bezitten , uit Afrika, en gemeenlyk over de Weftindiën j ons toegebragt worden door
onze Handelaars op Guinee, die onze Suiker-Eilanden van Slaaven voorzien (*). De
gemengeld Afchgraauwe en roode Pappegaay was nog niet befchreeven.

PLAAT LIX.

De Kkimf Graene Pappegaay (j'p).

Deeze is een weinig kleiner dan de voorgaande Pappegaaijen , Zynde van de groot-

te eener middelflag Duive. Onderfcheidingshalve mag hy de Groene Pappegaay^

met een rood , blaauiv en geelen Kop ,
geheten worden ; alzo dit by zyn groene

Pluimagié heerlyk affteekt (j-).

De Bek is van eene witagtige Kleur , met zyne Punt en de zyde daar nevens don-
ker , hebbende de Bovenkaak een Golfje of Hoek in haaren Rand , ter wederzyde.

Aan het Grondfluk is, in 't bovenfte gedeelte, een witte Huid, het Wasch genaamd,

waar

(*) {Cujusmodi omnes ex Mina Cwitate D. Georgii Pfittacus Autumnalis. Linn. S'}ift. Nat. XII. Gen. 45.
'Indkd adferri ajunt , zege Aldrovandus van den Sp 37. Syji. Nat. X. Gen. 44. Sp. 31. Amerikaan-
Afchgraauwen Pappegaay. 't Is zeker, dat hy St. Geór- fche Pappegaay. Nat. Hift. I. D. IV. Stuk, bJadz. 266,

ge del Mina, aan de Kuft van Guinee, daar mede be- (f) [Het Franfch Onderfchrift op de Plaat, Ie flus

doeld , en dus geenszins in de plaats der afkomfl mis- fctit Perroquet verd , dat is de allerkleinjie Groene Pap-

getaft hebbe, gelyk de Heer Edwards oordeelt.] pegaay, luidt gebrekkelyk. Want die van Plaat LXIII,

(59) Pfittacus viridis minor Occidentalis. Edw. Av. flegts k ptit genoeiTid , is kleiner dan deezaj

T, 1(54. Pfittacus Americanus. Briss. Av, IV. p. 293.

Q3
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waar in dé Neusgaten zyn geplaatfl:. De Kringen rondom de Oogen zyn van een

heldere Goudkleur, en de Oogen ftaan in een klein Plekje van een kaale witte Huid.

Het Voorhoofd , tot aan de Oogen toe , is gedekt met Scharlakenroode , het agter-

üe van de Kruin des Kops met blaauwe Vederen. Van het Grondftuk der Onder-

kaak 5 ter wederzyde van den Kop , flrekt zig een Oranjekleurige rondagtige Plek

nederwaards uit onder ieder Oog; zynde het overige van den Kop, de Keel en Hals^

groen ; het agterfte van den Hals, de Rug, Stuit en bovenzyde van de Staart, donker

groen: het voorfte van den Hals, de Borfl, Buik en Dyën, helderer groen ; het

Onderlyf, en de Dekveders onder aan de Staart, zeer licht groen, naar 't Geele trek-

kende. De grootfte Slagpennen der Wieken zyn donker, met een weinig Blaauw

aan de randen van de buitenfte Baarden der Vederen; die naad: aan dezelven volgen

2;yn blaauw getipt, en rood aan het onderfte van haare uitwaardfê Baarden; debin-

nenfle Slagpennen, die op de Stuit vallen, zyn groen, gelyk ook alle de Dekveders

der Wieken, uitgenomen die van de zogenaamde Bafterd-Wiek , de groote Slagpen-

nen bedekkende, welke blaauw zyn. .De Schouder van de Wiek , die op de Borft

valt, is geel. De Pooten zyn kort. Van de Vingeren ftaan twee voOr-en twee

agterwaards aan ieder Voet; die altemaal met een ruuwe gefchubde Huid, van eene

Loodkleur ofAfchgraauw, gedekt zyn, hebbende de Klaauwen- donker.

Deeze Vogel was in bezitting van de Gemaalin van den Heer Charles Wager,
die my met eenGezigt daarvan ^ ten Huize van gezegden Heer, op het Admiraaliteits-

Hof, verpligtte. Mevrouw verhaalde my, dat dezelve uit de Weftindiën gebragt

was, maar zy kon niet zeggen van welke Plaats. Ik heb de origineele Tekening

met alle de befchryvingen van Pappegaaijen , welken ik vinden kon , vergeleeken

,

doch my is 'er geene voorgekomen , die daar mede ftrookte : des ik geloof, dat het

een tot nog toe niet beichreeven Vogel is-,

P L A A T LX.

Dê Pdppegany met een I^alks - Kop ^{6ö).

Deeze Vogel heeft ongevaar de grootte van een kleine Duif, en is merkwaardig^

doordien hy naar evenredigheid de Staart langer heeft, dan gewoonlyk in die Pappe-

gaaijen, wier Staartveders van geiyke langte zyn, Hy heeft den Bek zwartagtig of

donker van Kleur, vry Haakig en met taamelyk diepe uitlhydingen aan de zyden van

de Bovenkaak. De Neusgaten zyn taamelyk digt by elkander geplaatft in het Wafch^,

dat het Grondftuk van de Bovenkaak bedekt. De Oogen hebben Kaneelkleurige

Kringen en rondom zig een kaale Huid, van eene donkere of zwarte Kleur. De
Kop is geheel met bruine Vederen gedekt, even als wy dit zien in ibmmige Valken;

zynde het middelfte gedeelte der Vederen licht en de randen donker, het welk een

bevallige fpeeling maakt. De Hals in de geheele rondte, als ook de Borfl en Buik,

zyn gedekt met fierlyke roodagtig purperldeurige Vederen , met Tippen of Franje

van helder Blaauw, hetwelk een aangenaame verandering van Rood en Blaauw op

gebroken dwarfè Lynen voortbrengt. De Rug, de Stuit en de bovenzyde der Wie-

ken zyn fierlyk groen , de Tippen van de grootfle Slagpennen donker blaauw , en de

bovenzyde van de Staart is groen, uitgenomen de zyd - Vederen , die donkerblaau-

we Tippen hebben. De Dekveders aan de binnenzyde der Wieken zyn geelagtig

groen, zo wel als de zyden des Lighaams onder de Wieken; terwyl de Slagpennen

aan

(66) Pfittacus Orientalls Capite Accipitris. Edw. Av. Pfittacus Accipicriniis. Linn. Syji. Nat. XII. Gen. 45-*

T. 165. Pfittacus elegans. Clus. Exot. 3Ö5. Raj. /^u. Sp. 38. SyJl. Nat. X. Gen. 44. Sp. 32. Bruinkop.

32. Pfittacus varius Indicus. Biiiss. /Iv. IV. p. 300. Nat. Hifi, I. D. IV. Stuk, bladz. 267.
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aan de binnenzyde en de Staart van onderen j blaauwagtig zwart zyd. De Dyën en

Dekveders onder aan de Staart zyn helder groen: de Pooten, Voeten en Klaauwen^

van maakzel als in andere Pappegaaijen , akemaal zwart of van een donkere Lood-

kleur. Getergd wordende zet hy de lichte Veders aan zyn Hals overend , zo dac

die een fbort van Kraag of Kuif maaken.

Deeze Vogel behoorde aan den Weledelen Lord DüncannOn, van wien ik vry-

heid kreeg, om 'er een Afbeelding van te maaken in zyn Hotell op Cavendish-Squa-

re; wordende my gezegd, dat de Vogel uit Oofiindie afkomftig was. Onze Lands-

man, de Heer VVilloüghby , geeft in zyne Ornithokgie ^ uit Clusius de beichry-»

ving van eenen Pappegaay, die, zo ik oordeel, geen ander, dan die hier door mf
befchreeven is , kan :zyn. Zie Pag. 119, Regel 4, van zyn Werk in 't Engellché

My is geen andere Afbeelding bekend van deezen Vogel , zo dat ik hope , dat een

Aftekening en befchryving van denzelven, onmiddelyk naar 't Leven, den Liefheb-

beren niet onaangenaam zal zyn. De befèhryving van Cdusius, by Willough-^
BY, is zeerlcort, en fchynt alleenlyk van een gefchilderden Vogel ontleend te zyn.

PLAAT LXL

De J^itkoppige Pappegaay (61).

Öeeze komt in grootte met de klein-fte Soort van Duiven overeen. De Pappegaai-

jen van dit flag verlchillen in fchoonheid van elkander. Sommigen hebben den Schou°

der of den bovenkant der Wiek, daar dezelve op de Borft valt, rood; anderen niet.

Lenigen zyn zeer rood aan den Buik: anderen hebben aldaar flegts een weinig rood,

onder het Groen gemengd. De Mannetjes zullen mooglyk in Schoonheid uitmunten,

gelyk gemeen is by de meefte Vogelen. Ik heb een groote menigte van deeze

Soort in Londen gezien, dewyl deeze zo gemeen by ons zyn als eenigen van de

kleine groene Pappegaaijen. De hier befchreevene was geenszins van de Ichoonüen

in zyn Soort , als den Schouder van de Wiek niet rood hebbende.

De Bek is taamelyk dik en flerk, van eene witte of flaauwagtige Vlee/chkleur

,

met eene haakige Punt, en uitgehoekte Randen, gelyk in de meefle Pappegaaijen.

De Tong is rond, zagt en van eene donkere Kleur: de Neusgaten zyn in een witte

Huid, het Walch genaamd, aan het Grondfluk van den Bek, redelyk digt by el-

kander geplaatft. Het Voorhoofd is tot aan de Oogen toe , en tot aan het midden

van de Kruin des Kops,^wit: de Oogen zyn Kaneelkleurig, met een zwarten Oog-

appel, en omringd met eene kaale zeer witte Huid* Agter het Witte op den Kop
zyn de Vederen blaauw, met een weinig rood doormengd. Het Blaauwe, agter de

Oogen voortgaande, heeft eenige donkere Vlakken onder zig gemengd, omtrent de

plaats der Ooren. De zyden des Kops, onder de Oogen en d^n Bek, aan de Keel^

zyn van een fchoone Scharlakenroode Kleur , vermengende zig met het Groene

aan den Hals. Het agterfte van den Hals, de Rug, Stuit en Dekveders der Wie-

ken , zyn groen ; de grootfle Slagpennen blaauw met donkere Tippen : ook zyn eö-

nigen van de eerfte ry der Dekvederen, die naafi: boven de Slagpennen vallen, blaauw*

De overige Slagpennen , naaft aan de Rug, zyn groen; zo wel als de Staart aan haa-

re bovenzyde; maar de uitwaardfè Baarden van de twee buitenfie Staartvederen zyn

blaauwagtig, en de onderzyde van de Staart heeft de Veders aan de Tippen groen,

en verder naarden Wortel rood. De Bord, Buik, Dyen en Dekveders onderaan

de

(61) Pfittacus viridis Capite albo. Edw. Av. T. 670. Raj. Av. 31. Linn. Syjl. Nat. XII. Gen. 45^

166. Pfittacus viridis Fronte alba, Collo rubro. Frisciï. Sp. 30. Syfi. Nat. X. Gen. 44- Sp. aö. Witkop. Nah

Av. IV. T. 46. Pfittacus Martinicanus. Briss. Av. Hifi. I. D. IV. Stuk, bladz, 263.

IV. p. 242. Pfittacus leucocephalus. Aldr. Om. I. p.n Deel R

y

b



66 VERZAMELING van UITHEEMSCHE
de Staaft 2yn groen van Kleur, hebbende het midden van den Buik een mengeling
of Vlak van Rood, die aan haare kanten trapswyze in het Groen verfmek. De Poo-
ten. Vingers en Klaauwen, zyn van maakzel en geplaatft even als in andere Pappe-
gaaijen, altemaal van eene donkerbruine Kleun De groene Veders op de Rug en
de Dekveders van de Wieken en Borft, hebben een zeer fmal randje of franje van
eene donkere of zwartagtige Kleur.

Deeze Vogel behoorde my zelf toe. De Koopman in Vogelen ^ van wien ik hem
kogt, zeid my dat dezelve uit Ooflindie overgebragt ware, doch ik geloof eer, dat hy
een Inboorling der Weflindiën is, om dat ik 'er veelen van gezien heb, en dat Vo-
gels uit Ooftindie zeldzaamer zyn. Schoon Willoughby in zyne Ornithologie^
pag. 113, ons de befchryving van deezen Vogel, door AldrovanduS, medege-
deeld, en 'er eene befchryving van hem zelf bygevoegd heeft; nogthans ^ dewyl
ik 'er nergens een Afbeelding van vind , hope ik dat deeze Afcekening naar ''t

Leven, met een byzonderer befchryving dan eenige der voorgemelden , aan de Lief^
hebbers niet onaangenaam zal zyn.

PLAAT LXIL

De Donkere Pappegaay (62)*

Deeze Vogel heeft ongevaar de grootte van de gemeerte blaauwe Duiven ^ die irt

onze Duivekotten broeden (^). Hy is merkwaardig, door een zeer flegte Kleur te
hebben onder de Pappegaaijen , een Geflagt van Vogelen, die uitmunten in fchoon-
heid van Pluimagie. De Bek is van figuur als in andere Pappegaaijen, als zynde op
't midden van de Bovenkaak zwart, en hebbende de Huid^ waar in de Neusgaten
ftaan , ook donker of zwartagtig. Het Grondfluk van den Bek is geel; het overige,
tot aan de Punt toe, fierlyk rood. De Oogen zyn Kaneelkleurig, omringd met ee-
ne witagtig Afchgraauwe kaale Huid. De Kruin van den Kop is donker of zwart-
agtig: de zyden onder de Oogen en het agterfte van den Hals zyn groenagtig: de
Rug is donker, de Stuit wederom groenagtig van Kleur, en de Staart aan de boven*
^yde groen.

^
De uitwaardfe Baarden van de twee buitenfte Staartvederen zyn blaauw,

en de Staart is van onderen donker groen, hebbende aldaar fierlyk roode Dekvederen.
De Keel, ter langte van een Duim of meer onderden Bek, is fierlyk blaauw : dé
Borft, Buik en Dyën , zyn van eene donker bruinagtige Afchkleur : de Wieken zyn
groen, maar de binnenfle Slagpennen, naaft aan de Rug, hebben geele Randen: de
Pooten en Voeten , van maakzel als in de meefle Pappegaaijen , zyn met eene
Schubbige Huid, die Loodkleurig is, gedekt: de Klaauwen taamelyk flerk en zwart.
De Kleuren veranderen niet eensklaps in deeze Vogel, maar ieder Kleur vermengt
zig trapswyze en verdwynt in de nabuurige Kleur, uitgenomen de roode Vlak onder
de Staart , welke vry duidelyk bepaald is.

Deeze Pappegaay was in bezitting van mynen veel Geagten Liefhebber en Vrind,
den Heer Peter Collinson, Lid van de Koninglyke Sociëteit, die denzelven ee-
nige Jaaren in 't Leven gehouden heeft, en my noodigde om 'er eene Aftekening
van te maaken , geevende my bericht dat dezelve uit Nieuw Spanje of Mexiko , op
het Vafte Land van Amerika leggende, was overgebragt. Hoewel dezelve niet zo
mooy is als veele anderen, houd ik hem doch voor zeer zeldzaam, als de eenigfte

zynde van deeze Kleur, die ik het geluk gehad heb te zien, niettegenftaande myne
VI, vly-

(62) Pfktacus fufcus Mexicanus. Edw. Jv, T. 157. Nat. Hifi. I. D. IV. Stuk, bladz. 256.
Pfittacus Novse Hifpaniae. Briss. A-o. IV. p. 303. Pfit- (*) [Waarfchynlyk heeft Edwards daar mede die
tacus fordidus. Linn. 5# Aöï. XII. Gen. 45. Sp. 40. '\ Wilde Duiven bedoeld, Feldvliegers genaamd, welke
Syfi, Nat. X. Gen. 44. Sp. lö. Graauwe Pappegaay. veelal in Duifhuizen, op 'c Land geplaatft, neftelen.j



ÊN 2 E L D Z A A M Ê VO Ö E L EN. 6?

vlytige opdoeking van aardigie 'en ohbekeddê t)iefen. Alzo ik niets
i,

dat naar eene

befchryving daar van gelykt , kan vinden ,
geloof ik hem zonder ichroom te mogen

Verklaafen voor een nog niet befchreevenen Vogel.

PLAAT LXlil.

JDe zeer kleine Gfoe?ie Püppegaay (63).

JDeeze heeft ongevaar de grootte van een kleine Duif. Om iedereen ih flaat të

ffellen ter vergrootinge van deszelfs Afbeelding tot de Natuurlyke grootte, zal dé

kennis der langte van eenig byzonder Lighaamsdeel genoegzaam zyn. De toege-

ilagen Wiek is zes Duimen lang • zo dat de Afmeetingen in de Origineele Tekening

tot die van deeze fiaan , als zes tot vier en een vierde.

De Bek is licht Afchkleurig, aan Zynen Grondfteun byria \vit en donkerft aan de

Punt, zynde aldaar ook haakig krom. Hy heeft, aan de kanten van de Bovenkaak

^

uitfteekende hoeken. De Neusgaten ftaan, vry digt by elkander, in een witagtige

Huid, het Wafch genaamd i aan het Grondftuk van de Bovenkaak. De Oogkrin-

gen zyn Kaneelkleurig; de Oogappelen zwart; en rondom ieder Oog is een kleine

Plek, van eene kaale licht Aichgraauwe Huid. De geheele Kop, de Hals en het

Lighaam , zo wel van boven als beneden, zyn groen van Kleur, doch lichter en

meer naar Geel trekkende aan de Keelj Borfj:, Buik^ Dyën en Dekveders onder

aan de Staart. De grootfte Slagpennen der Wieken zyn van eene donkere ofzwart-

agtige Kleur, hebbende haare uitwaardfe Baarden, bykans tot aan de Tippen, blaauw;

.terwyl de overigen 3 naafl aan de Rug, groen zyn. In de eerfte ry der Dekvederen

'bevindt zig eene roode Veder, die over het onderde der blaauwe Vederen legt; maar

alle de oVerige Dekveders der Wieken , zo wel boven als beneden , zyn groen. De
middelde Veders van de Staart zyn een weinig langer dan de zyd-Vederen, maarzo

veel niét, dat zy 'er eene lang- of fcherp-geflaarte Pappegaay van maaken. De bo-

venzyde van de Staart is groen , uitgenomen de uitwaardfe Baarden van de twee bui-

tenge Vederen, die blaauwagtigzyn. De inwaardfè Baarden van de Staartveders zyn

roodj tot minder dan een Duim van derzelver Tippen, die geheel groen zyn, en dè

twee uitwaardfe Baarden van de twee buitenfle Veders, blaauw van boven, zyn van

onderen licht groen. De Pooten en Vingers komen, in geftalte en plaatzing der Vin-

j2;eren, met die van andere Pappegaaijen overeen, en zyn gedekt met eene ruuwe,

Schubbige, AfchgraauWe Huid. Hy heeft taamelyk fterke Klaauwen, van eene

donkere Kleur.

Ik kan niet verzekeren, uit welk gedeelte des Aardkloots deeze Vogel afkomffig

ware, zynde gekogt van eenen Koopman in Vogelen, die 'er my geen berigt van

eeeven kon. Ik houd hem niettemin voor een Weftindifchen , hoedanig de meefle

groene Pappegaaijen zyn , die wy in Londen hebben* Hy hoorde my toe: ik heb

hem eenige Jaaren in 't leVen gehouden. Het was een vlugge en gaauwe Vogel,

klappende in een Taal my onbekend. Ik heb opgemerkt, dat de Pappegaaijen, naar

hunne meer of minder grootte, min of meerder vlug zyn. Die van het grootftè

Soort zyn lomp en traag, de kleinere behendiger en gaauwer, naar dat zy minder

grootte hebben. Ik weet niet dat deeze ergens is befchreeven.
^ PLAAT

(ds) Pfittaciis minor viridis. Edw. Av. T. 168. Pfit- X. Gen. 44. Sp. 15. Parkiet van Cayetine. Nat, Bfi»

tacus Cayanenfis. Briss. Av. IV. p. 237. Pfittacus agilis. I. D. IV. Stuk, bladz. 253-

LI^N. Syji. m. XII. Gen. 45- Sp. 20. Syji. Nat.
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PLAAT LXIV.

De kleine PF'u-BorJlige Pappegaay (64).

Deese fcheen my omtrent de grootte te hebben van een Tortelduif of van de klei-

ne witte Duifjes, die wy in Kouwen houden. Ik maakte 'er een Tekening van

^

welke my nagenoeg Levensgrootte fcheen te zyn , en de toegeflagen Wiek afmee-
tende bevond ik die vyf Duim lang^, waar door men de grootte van het Origineel
uit de Afbeelding, alhier voorgefleld, gemakkelyk kan beoordeelen.

De Bek is haakig krom, heeft zyne kanten hoekig, en een fmalle Huid aan het
Grondfruk van de Bovenkaak, waar de Neusgaten, in het bovenfte gedeelte , taame-
Jyk digt by elkander ilaan. De geheele Bek is van een bruine VleeShkleur, aan het
Grondftuk lichtfl: zynde, en naar de Punt toe allengs verdonkerende. De Oogkrin-
gen 2yn Kaneelkleurig: de Oogen geplaatft in Vleefchkleurige Plekken van een kaa-

le Huid, die dezelven omringt^ van weinig breedte. De geheele Kruin, boven
de Oogen, is met zwarte Vederen gedekt. Van de hoeken des Beks af, loopen
twee langwerpige groene Vlakken, onder de kaale Huid, (^ïq. de Oogen omvangt,
heen. De Keel en de zyden van den Kop zyn geel , wordende het agterfle van den
Hals allengs Oranje-Kleur. De geheele Rug, Stuit en Staart, zo wel boven als be-
neden , zyn zeer bevallig groen. De grootfle Slagpennen hebben haare uitwaardfè
Baarden blaauw; de middelflen haare buitenfte Randen Geelagtig: de overigen, naafl

aan de Rug, zyn geheel en al groen, gelykerwys alle de Dekveders der Wieken,
die op dezelven leggen. De Bord- is, tot aan de Pooten toe, met witte Vederen
gedekt: maar de zyden onder de Wieken, de Dyën^ het Onderlyf en de Dekve-
ders onder aan de Staart , zyn G^d of Oranjekleurig : de Pooten en Voeten , van
maakzel als in andere Pappegaaijen , gedekt met ruuwe Schubben , die donker Afch-
graauw zyn , en de Klaauwen zwartagtig.

Deezen Vogel vond ik in handen van een Handelaar in Vogelen , die Herberg hieldt

in IVhite Hart Tard^ by het Strand, te Londen. Hy verzekerde my , dat dezelve
afkomftig ware van de Caracques, een gedeelte der Spaanfche Heer/chappyën op 't

Vafle Land van Amerika. Ik heb alle de Berigten onderzogt, welken ik tot Pappe-
gaaijen betrekkelyk by verfchillende Autheuren kon vinden- doch daar is my geen
voorgekomen, welk met den hier befchreevenen flrookte. Het is een zeer mooy
Pappegaaitje , en, naar alle waarfchynlykheid niet befchreeven zynde , hope ik, dat

men hem het uitgeeven waardig zal keuren.

PLAAT LXV.

De eerjie zwartgekapte Lory (65').

Deeze Vogel fcheen my toe, wat grooter dan een Tortelduif te zyn, maaf niet

volkomen zo groot als een gewoone Tamme Duif De langte van de Wiek, geflooten

zynde, was een vierde Duims minder dan zes Duimen; door welk Kenmerk ieder

een naar deeze Afbeelding een andere van de Natuurlyke grootte maaken kan.

De
(6\) Pfittacus minor viridis & coccineus , Peftore (65) Pfittacus coccineus Orientalis Vertice nigro.

aVoo. Edw. Av. T. 169. Pfittacus Mexicanus Peélore Edw. Av. T. 170. Pfittacus Lorius Philippenfis. Briss.

a!bo. Btass. Av, IV. p. 297. Pfittacus melanocephalus. Av. IV. p. 225. T. 23. fig. 2. Pfittacus Lory. Lïnn.
LiNN. Syfi. Nat. XII. Gen. 45. Sp. 41. Syji. Nat. X. Syfi.Nat. XII. Gen. 45. Sp. 27. Syfi. Nat. X. Gen. 44.
Gen. 44. Sp. 33. Wit-Borftige Pappegaay van Mesiko. Sp. 24. Philippynfche Xx)ry. Nat4 HUI. I. D. IV. Stük,
Nat,Hifi. I. D. IV. Stuk, bladz. 2Ö8. bladz. 261.
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De Bek, van figuur als in andere Pappegaaijen -,
is Oranjekleurig; de Tong zwarte

Hy heeft een donker Vleefchkleurig Wasch aan het Grondftuk van de Bovenkaak ^

waarin de Neusgaten , redelyk digt by elkander , geplaatfl: zyn. De Oogen hebben

heldere Goudglanzige Kringen , en zyn met Plekken omringd van eene donker Vleefch-

kleurige kaale Huid. De geheele Kruin des Kops is gedekt met zwarte Vederen ^

die eenigen vveerfchyn van blaauw hebben aan het agterite gedeelte. Het overige

van den Kop, de geheele Hals, Rug, Stuit, de Dekveders boven op de Staart, de

Bord, de Zyden onder de Wieken en het bovenfte der Dyën, zyn van een zeer

Ichoone Scharlaken-roode Kleur, uitgenomen een blaauwe Plek van agteren, tuflchen

de Hals en de Rug, die een weinig gebroken en doormengd is met het Rood, en een

andere Plek van blaauwe Vederen aan het onderfte van de Bord, welke zig insgelyks

vermengen en breeken onder de roode Vederen. Het laagfte der Dyën, de Onder*

buik, en de Dekveders beneden aan de Staart, zyn allen van eene fchoone Hemels-

blaauwe Kleur. De Staart is aan de bovenzyde blaauw, hoewel de middelde Veders

iets van een donker groene Schaduw hebben , en de binnenfle Baarden der Staartve-

deren zyn geelagtig; zo dat de Staart van onderen geel is. De Wieken zyn aan de

bovenzyde groen , maar fbmmigen der middelde Slagpennen geel aan de randen van

haare Baarden; zynde de binnende Baarden der Slagpennen zeer fraay geel, uitgeno-

men dat zy donkere Tippen hebben, en de Dekveders aan de binnenzyden der Wie-
ken rood. De hovende rand van de Wiek is geelagtig: de Pooten, Voeten en

Klaauwen zyn taamelyk derk, en gelyken naar die van andere Pappegaaijen , zynde

allen van eene donker bruine oF zwartagtige Kleur, met een ruuwe gefchubde Huid*

Deeze Vogels komen uit Oodindie. Ik zag den genen , naar welken de Afbeel-

ding gemaakt is, in het Virginifche Kodyhuis, agter de Koninglyke Beurs, en een

anderen in de Verzameling van wylen myn Vriend, den Schildknaap George Hol-
mes , Regider-bewaarder in de Tower van Londen. Deeze waren beiden dood en

' opgezet. Ik heb fèdert een anderen van deeze Vogelen levendig uit ïndie gebragt

gezien, waarvan ik de Kleur der Oogen en andere Deelen, die wat daauw zyn in

gedroogde Vogelen, genomen heb. De naamLory, heb ik van Nieuhoff ontleend.

Onze Landsman Albin, heeft een Vogel van dit dag in Afbeelding gebragt, wel-

ken hy een Latirey noemt , en zegt van Brafil te zyn; maar ik durf verzekeren daü

hy mis heeft. Ik acht zyne Afbeelding gemaakt te zyn naar eene Tekening by de

gis, die voor een Prentwinkel was vervaardigd. Alle de Vogels, welken Albih

naar de Natuur getekend heeft, hebben allen een zelfde poduur, hoedanig hy alle de

zynen maakte : die een weinig van zynen algemeenen Regel afwyken zyn allen ge-

leende Tekeningen ;
gelyk myne Ondervinding dit my in veelen derzelven bevedigd

heeft. Ik geloof, dat deeze Pappegaay nog niet riaar 't Leven was afgebeeld.

PLAAT LXVL

De tvoeede zwart geküpte Lory {66),

Deeze heeft ongevaar de grootte van de blaauwe Duiven , die gemeenlyk nedelen

in onze Duivekotten. Het is een zeer vlugge en gaauwe Vogel onder de Pappe-

gaaijen, huppelende langs een Rotting of Stok, door zig met de beide Pooten daar af

te begeeven , en dan wederom een Voet verder daar op neder te zetten^ welke aélie

ik in geene, dan die tot de Lory^s behooren, waargenomen heb.

De
(66) Pfittacus Orientalis coccineus alter , Vertice ni- leis. Frisch. Av. T. 44. Pfittacus Domicella. Linn. Syji.

cro. Edw. Av. T. 171. Pfittacus Lorius Orientalis In- 'Nat. XII. Gen. 45- Sp. -^6. Syjl. Nat. X. Gen. 44. Sp.

dicus. Briss. Av. IV. p. 222. T. 24. f. i. Pfittacus m- 23. 'c Juffertje. Nat, BJi. I. D. IV, Stuk , blads. 269,

fus, Vertice nigro, AUs viridibus , Femoribus coeru-
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De Bek is Oranjekleurig, met een haak aan dé Punt. De kanten van de Boven-

kaak zyn gegolfd, maar niet fchielyk genoeg om hoeken te maaken. De Neusgaten
liaan taamelyk digt by elkander, in een donker Wasch aan het Grondftuk van de
Bovenkaak. De Tong is zagt, rond, glad en van eene zwartagtige Kleun De
Oogen hebben roodagtig geele Kringen, en ftaan in eene donkergekleurde Veder-
looze Huid. De geheele Kruin is gedekt met zwarte Vederen, die eenen Purper-
kleurigen Glans hebben

: zynde het overige van den Kop, de Hals, Kug, Stuiten
de geheele onderzyde des Lighaams, altemaal zeer fchoon Scharlakenrood , uitge-
nomen een geel Halfmaantje op de Borfl; en eenige blaauwe Veders aan de Dyën,
effen boven de Kniejen. De Wieken zyn aan de bovenzyden groen, met de groot-
fle Slagpennen donkerd, hebbende de andere Slagpennen, en de eerde ry der Dek-
vederen naad boven dezelven, iets Geels aan haare Randen. De rand of Schouder
van de Wiek, by het Gewricht, is fierlyk Hemelfchblaauw. De binnende DekVe-
ders van de Wieken zyn blaauw, maar worden donker of zwart, daar zy op de bin-
nenzyden van de Slagpennen vallen, en de inwaardfe Baarden van alle de Slagpennen
zyn fchoon geel , uitgenomen aan haare Tippen , welken zy donker hebben. De
Staartveders zyn, zo wel boven als beneden, rood, maar trekken een weinig ftaar

Purper aan haare Tippen. De Dekveders van de Staart, zo wel van onderen als van
boven, zyn insgelyks rood- de Pooten en Voeten, van maakzel als in andere Pap-
pegaaijen, donker Afchgraauw of Loodkleurig, met fterke zwartagtige Klaauwen.

Deeze Vogel behoorde aan mynen goeden Vrind en begunftiger, óen Heer Ba-
ronet Hans Sloane, ten wiens Huize ik de Origineele Tekening daarvan maakte.
Deeze en alle andere Soorten van Scharlakenroode Pappegaaijen , dk men Lories
noemt, komen uit Ooftindie. Ik kan niet ontdekken dat van de hier befchreevene
Soort tot nog toe gewag gemaakt of een Afbeelding uitgegeven is, door eenig be-
fchryver van de Natuurlyke Hidorie. Deeze, denk ik, zal met de Afbeelding van
Albin bedoeld zyn : doch hy heeft denzelven een geelen Ring om den geheelen
Hals gegeven , terwyl die op de Borfl alleen moefl zyn geweefl:. (Zie zyne Hiftorie.

der kogelen ^ VoL. I. p. 13.) Ik heb een grooter getal van deeze Soort, dan van de
naaflvoorgaande of van eenige andere Lories, gezien, die allen zeer naauwkeurig
met onze befchryving overeenkomflig waren.

PLAAT LXVII.

JDe Scharlakenroode Lory (67).

Deeze Vogel heeft de grootte van den laatfl befchreevenen, of Is gelyk aan een
kleine Duif, verfchillende van de twee voorgaande Lories hoofdzaakelyk daar in , dat

hy de Kruin van den Kop niet zwart maar rood heeft. De Bek is Oranjekleurige
hebbende de Bovenkaak over de Onderkaak nederhangende en fpits gepunt even als

in de overige Pappegaaijen. De kanten van de Bovenkaak hebben een Golf ofBogt,
welke in de Afbeelding zeer wel is uitgedrukt. De Neusgaten ftaan digt by elkan-

der, in het Afchgraauwe Wafch , 't welke het Grondfluk van de Bovenkaak in 't

niidden bedekt. De Oogkringen zyn fierlyk Oranjekleur, rondom de Appelen lich-

ter en donkerer in de buitenfle,Omtrek; zynde de Oogen geplaatft in kaale Plekken

van eene Afchgraauwe Huid, De Kop, de Hals, 't geheele Lighaam, zo wel van

bo-

(67) Pfittacus cocclneiis Orientalls , Alis ex viridi tacus Lory. Raj. J'ü, 15-r. Pfietacus garrulus. Linn.
óf nigro variis. Edw. A'o. T. 172. Pfittacus rufus, Fe- Syft. Nat. XII. Gen. 45. Sp. 25. Pfittacus Aurorae. Syft,
morihus & Alis viridibus. Frisch. Av. IV. T. 45. Pfic- Nat. X. Gen. 44. Sp. 22. Lory van Ceram, Nst. Hiji.

tacus Lorius Ceramenfis. Briss. Av. IV. p. 215. Pfic- I. D. IV. Stük, bladz. 259.
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boven als van onderen 5 als ook de bovenfte en onderde Dekveders van de Staart

,

zyn zeer fchoon Scharlakenrood , uitgenomen de Veders aan het laagfte deel van de

Nek, 'öf aan het begin van de Rug, die met Geel getipt zyn, maakende een gebro-

ken geeie Vlak. Het onderftê van de DyQn , effen boven de Kniejen, is groen ^ het

bovenfle, even als het overige des Lighaams, rood. De grootfle Slagpennen der

Wieken zyn donker groen, naar blaauw trekkende; de overigen, die op dezelven

leggen , lichter groen. De Dekveders van de eerfte ry zyn geelagtig groen , de klei-

ner Dekveders hooger groen , en de Vedertjes aan den Schouder , omtrent het Ge-

wricht-, geel; maar de rand van de Wiek, een weinig beneden het Gewricht, is

blaauw. De tien eerfle Slagpennen hebben haare inwaardfe Baarden ^ byna tot aan

de Tippen toe , die donker of zwartagtig zyn , rood; De Dekveders aan de binnen-

zyde der Wieken zyn donker, met een geele Franje. De bovenzyde van de Staart

is fierlyk blaauw, hebbende de middelfte Veders een weinig met Groen gekleurd;

terwyl de binnenfle Baarden der Staartvederen rood zyn met geelagtige Tippen: zo

dat de onderzyde van de Staart zig geelagtig voordoer. De Pooten en Voeten heb-

ben een Schubbige Huid, van eene blaauwagtig zwarte Kleur.

Deeze Vogel was in eigendom van de eerfle Gemaalin van den Hoog Edeleil

Heer, naderhand Graaf van Orford ; die my verhaalde, dat dezelve uit Ooilindié

was gekomen. Ik heb 'er vier van deeze Soort gezien, welke allen in hunne Ken-

merken en Kleuren overeenftemden, hoewel een derzelven die minder flerk dan dé

anderen had, en deeze mag, zo ik vermoed, wei een Wyfje geweefl zyn. Ik ge-

loof, dat wy nog geene Afbeelding hebben van deezen Lory, fchoon onze Lands-

man j WiLLOUGHBY, eene befchryving daarvan aan 't licht gegeven heeft, onder

den naam van de Scharkkenroods Parkiet^ nizt groene en zwarte pf^ieken, (Zie zyné

örnilbokgie, p. 117.) ik heb gelegenheid gehad , om 'er een volkomener befchry-

,ving van uit te geeven, dan dezyna, die wat kort is: aangezien ik den Vogel le-

vendig aftekende, en hy vervolgens, geftorven zynde, aan my gezonden werdt,

om opgezet te worden; waar door ik naauwkeuriger ieder^ gedeelte in 't byzonder

onderzoeken kon , om myne befchryving te voltooijen. Ik ben verzekerd , dat dee-

ze Vogel, zo wel als de twee laatftbefchreevenen, altemaai byzondere en verfchil-

lende Soorten van Pappegaaijen zyn: want ik heb verfcheidene van ieder Soort ge-

zien, die naauwkeurig in Kleur, Grootte en Kenmerken, overeenkwamen.

PLAAT LXVni.

JDe Jangflaartige Schnrlakenroode Lery (68).

Deezé Vogel verfchynt hier in zyne Natuurlyke grootte.
^
Hy onderfcheidt zig

van de drie voorgaande hoofdzaakelyk daar door, dat hy kleiner is en eene langere

aan 't end gefpitfle Staart heeft: want de middelde Veders zyn anderhalf Duim

langer dan de kortfle zyd- Vederen.

Hy heeft , naar zyne grootte , een taamelyk fierken Bek , van maakzel als in de

andere Pappegaaijen en van Oranjekleur, zynde aan de kanten van de Bovenkaak

een weinig gegolfd of geboogen. De Neusgaten ftaan digt by elkander, in een don-

kere Huid, aan het Grondfluk van de Bovenkaak. De kleur der Oogen is my on-

bekend; alzo het Origineel een opgezette Vogel was , doch wel geconfèrveerd.

Rondom ieder Oog is een kaale Plek, van eene donker gekleurde Huid. De ge-

hee*

fé8) Pfittacus coccinetis dauda longiore. Edw. Av. 45. Sp. 11. Syfi. Nat. X Gen. 44- Sp. <?. Roöde Par-

T. 173. Pfittacus Fortunarum Infute. Briss. Av. IV. kiet van Borneo. Nah mjt. I.D. IV, Sttjk, bladz. 242.

p. 373* Pfittacus Borneus. Lïnn. Syfi. NcH, XII. Gen.

Sa
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heele Kop, de Hals, het Lighaam zowel boven als beneden , de Zyden onder de
Wieken, de Dyën en Dekveders boven en beneden de Staart, 2yn heerlyk Schar-
lakenrood; doch het voorfte van den Hals en de Borfl is lichter, met een weinigje
geel aan de kanten der Vederen. De grootfte Slagpennen zyn rood, met groene
Tippen; zo wel als de middelden; maar de drie of vier overigen, naaft aan de Rug,
hebben in 't geheel' een zeer fchoone Hemelfchblaauwe Kleur. De Dekveders der
Wieken , van de eerfle ry , zyn rood met groene Tippen

, gelykerwys de Slagpen-
nen, die zy bedekken: de kleinfle Dekveders zyn geheel rood, uitgenomen de top
der Wiek, by het Gewricht, welke groen is, en de binnenzyden der Wieken zyn
bleekrood, behalve de enden der Slagpennen, welke donker zyn. De Veders van
de Staart zyn een weinig gepunt, die in 't midden langer dan de zyd-Veders, en al-

len doffer rood dan die van 't Lighaam. De twee buitenfle Veders, en de Tippen
van allede anderen, Zyn een weinig met Groen gekleurd. De onderzyde van de
Staart is dofrood; de Dekveders onder aan de Staart (die in de Afbeelding niet vertoond
worden ,) zyn dof rood , met een heerlyk blaauwe Franje. De Pooten zyn van
eene donkere of zwartagtige Kleur, en komen in gedaante met ók van andere Pap-
pegaaijen overeen; zynde de Vingers met zeer fterke Klaauwen gewapend.

Dit overfchoone en zeldzaame Pappegaaitje is het eenigde in zyne Soort , dat ik

iramer heb gezien. Het flondt opgezet en op een Stokje zittende, te koop in 't Raam
van een Poppen-Winkel te Londen, daar ik het kogt. De Verkooper kon my geen
berigt geeven , van waar het was gekomen. Ik onderzogt het naauwkeurig ; eer ik

'er een Tekening van maakte , en bevond dat het de volmaakt Natuurlyke Huid
had van een Pappegaay. Myn groote begunfliger, de Heer Hans Sloane, heeft

'er, wegens de zeldzaamheid, een plaats aan gegeven, in zyne Verzameling van Na-
turaliën, en daar werdt het gezien door een Heer, die zyn Ed. verzekerde, dat hy -

eens een van de zelfde fbort in 't Leven had gehad , en dat zyn Vrind , daar hy het
van kreeg, hemzeide, hoe het van 't Eiland Borneo , in Ooftindie, gekomen was.

Ik kan 'er nergens eenig Bericht van vinden, en geloof dus dat het nog niet was be-
ichreeven.

PLAAT LXIX.

De Lory-Parkiei (69).

De Afbeelding (lelt deezen Vogel in de Natuurlyke grootte voor. Schoon hy het

Lighaam groen heeft , tegenftrydig met de andere Lories , wier Lighaamen ten
grootften deele rood zyn , nogtans komt hy met de twee eerfte Soorten daar in over-

een, dat hy de Kruin van 't Hoofd zwartagtig blaauw heeft, en met alle de vier laatft

beichreevene in de gedaante en Kleur van den Bek , de Voeten en de kaale Huid
rondom de Oogen, als ook in het hebben van een roode Borft en Keel. In fchoon-

heid van Kleuren en fierlyke fchikking van derzelver veranderingen , wykt hy voor
geenen der gemelde Vogelen.

De Bek is van een heldere Oranjekleur, taamlyk Haakig, en aan de kanten van de
Bovenkaak golfagtig geboogen. De Neusgaten ftaan in een donker Wafch , aan het

bovenfte gedeeke van den Grondfteun des Beks. De Oogkringen zyn roodagtig

Oranjekleur , omringd met Plekken van eene kaale Aichgraauwe Huid. De Kruin
des Kops is gedekt met donkere Vederen, die een fchoonen blaauwen Glans hebben,

en

(69) Pfittacus minor e coccineoviridis, Orientalis, Kab. I. T. (5o. fig. 2,3. Pfittacus ornatus. Linn. Syft.
Edw. Av. T. 474. Pfittaca Indica varia. Briss. Jv. Nat. XII. Gen. 45. Sp. 19. Syji. Nac. X. Gen. 44.

p. 36(5. Avis Paradifzaca Orientalis elegantiffima. Seb. Sp. 14. Bonte ParkieciVar. Hiji, l D. IV. Stuk, bl. 251.



k N 2 Ë L D 2: A A M Ê V Ö G Ë L È N. ^3

lèn 'Önmiddelyk daar agter volgt den Maantje van 'food Scharlaken Vederert , wel^

ker punten naar de Oogen wyzen. De Ooren zyn gedekt met donker blaauwe

Vederen; waar agter een ftreek is vah geele Vederen. De zyden van den Kop,
onder de Oogen , de Keel en Borft , ^yn gedekt met heerlyk Scharlaken roode

Vederen, waar van die op de Borfl aan de Tippen eene zwartagtig groene Franje

hebben. Het agterfte van den Hals, de Rug, Wieken en de geheele onderzyde

'des Lighaams , zyn groen, doch meteene kleine mengeling vart Geel: te weeten

een lange geele Vlak aan ieder Zyde, door welke het Roóde der Borft van het

Groene afgefcheiden wordt. Op het midden van de Rag en aan de Zyden des

Lighaams, zyn de Veders getipt met Geel, hetwelke zig in onderfcheidene Vlak-

ken voordoet, hebbende de Wieken eenigen van de Slagpennen, naafl: aan de Rug,
met Geel gerand, zo wel als de Veders van de Bafterd - Wiek , maar voor 't overige

zyn de Wieken, gelyk ook de Staart aan de bovenzyde, benevens haare Dekvede-
i-en , volkomen groen. In 't midden zyn de Staartveders lang, doch verkorten al-

lengs naar de Zyden. Zy zyn van onderen rood , met geelagtig groene Tippen , eri

hebben de Dékveders licht geelagtig groen. De Pooten, Voeten en Klaauwen, zyn

van eene donkere Afchkleur; met twee Voor- en twee agter-Vingeren
, gelyk in al-

le andere Pappegaaijen.

Deeze Vogel behoorde aan 'den Wel Edelen Heer ChAri^eis Wager, voor

wiens Gemaalin ik daar van eene Tekening, en, met haar Verlof, ook eene voor

ïny zelfmaakte. Mevrouw verhaalde my , dat dezelve uit Ooflindie afkomflig was^

welk denkbeeld ik, voor dat ik 'er naar vraagde, reeds had: alzo dezelve in zo vee-

Je opzigten met de Ooltindilche roode Löries firöokte. Deeze Tekening was dan ge-

maakt naar den I'evendigen Vogel. Ik heb fèdêrt een anderen gezien van deeze fbort ^

die opgezet was, verfchillende van deezen door een groote mengeling van Geel in

het groene gedeelte van den Vogel ; zo dat men naauwlyks zeggen kon , of het

Groene dan het Geele de overhand hadde. Jk kan 'er geene beichryving van vin*
' den ; zo dat het my ontwyfelbaar een niet befchreeven Vogel fchynt te zyn.

ïfet Juffertje, op de Plaat daar by gevoegd, heeft den Kop en 't Lyfdonkel'

groen; de Wieken vuil paarfchagtig bruin, mec_eenige doorfchynende Vlakken. Ik

. tekende het naar 't Leven, doch vergat aan te tekenen van waar het was gekomen :

baad denk ik uit de Weflindiën (*).

PLAAT LXX.

De lang geftaarte grmm Parkiet (70)*

ÏDeeze Vogel is hier wat kleiner dan Natuurlyk voorgeüeldi Hy heeft omtrent

de grootte van de groot fte Soort van Lyflers , en zyn Staart is, naar zyne grootte

^

knger dan gewoonlyk. Zyn Bek , van figuur als in andere Pappegaaijen , is Vlee£'h-

kleurig, aan den Grondfteun lichtft en donkerfl naar de Punt. De Neusgaten fïaan

in 't Walch aan het bovenfte van den Bek. De Oogkringen zyn uitwaards roodag-

tig, maar trekkende naar Afchgraauw digtft aan den Oogappel, die zwart is. Een
kaale Vleefchkleurige Huid omringt ieder Oog. De geheele Pluimagie kan groen

genoemd worden , doch heeft verfcheiderley Schaduwen, en trekt hier endaar naar

andere Kleuren. De Kruin van den Kop, de Nek, Rug, benevens de bovenzy-

dea

(•) Libellala Alis planis fufcis , Fafcia alba lineari. Aldr. Ornitk I. p. 6-j%. Will. Ornith. 77, Raj.

Libellula fafciata. Linn. Syfl. Nat. Xlf. Gen. 234. Sp^ A\r 33. Slóan. j^atn. 11. p. 297. Pfitcaca. Büiss. Jvx

12. Gebandeerde iV^f • Hifi.l. D. XII. Stuk, bladz. 27. IV. p. 319. Plittacus rufiroftns. Linn. Syji. Nat. XlU
(70) Pfittacus minor viridis Caüda longiore. Edw. Gen. 45. Sp. i8- SyJi. Nah X. Gen. 44. Sp. 13,

Jv. 1'. 175. Pfittacus minor macrourus totus viridis. R'oodbek. Nat. Hift/ï, D. IV. Stuk, bladz. 24^4

/^L Deel, T
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den van de Wieken en Staart, 2yn van een bevallig Groen, trekkende noch naarst

Blaauwe, noch naar 'd Geele, maar de juide middelmaat tufTchen beiden houdende.

(In 't kleuren, weet men, wordt het Groen door vermenginge van Biaauw en Geel
gemaakt. ). Van onderen is de Vogel lichter groen , en meer naar geel trekkende dari

van boven. De binnenzyden der Wieken 2yn bleekagtig donker groen ; wordende
de Punten of Tippen van alle de Staartvederen trapswyze zeer biaauw Groen en ge-

heel biaauw naby de Punten , die taam.elyk fcherp zyn. De onderzyde van de Staart

trekt naar donker Groen: de Pooten en Voeten zyn van eene bleek paarfche Vleefch-

kleur, komende in maakzel en plaatzing der Vingeren met die van andere Pappegaai-

jen overeen.

Deeze Vogel bevondt zig , in den Jaare 1736, in eigendom van de Gemaalin van

Sir Charles Wager, die my gebruikte, om denzelven voor haar af te tekenen,

en de vryheid gaf, om 'er ook een Tekening van te maaken , ten mynen dienfte.

Haar Edele onderrichte my dat dezelve uk de Weftindiën gebragt ware. Ik heb dé

Vogelkunde van Willoughby doorbladerd , en 'er verfcheide lang geflaarte Pappe-

gaaijen, allen groen van Kleur, in gevonden^ daar hy bladg. 116 gewag van maakt

,

doch welke altemaal, in eenige weinige byzonderheden, van den alhier beichreeve-

nen verfchillende zyn, en, alzo hy 'er geen Afbeeldingen van gegeven heeft, dagt

ik het niet oneigen te zyn^ zulks van deeze te doen.

Het gevleugelde In fêkt, hier op een Takje zittende afgebeeld, is een Soort van
Kapel, welke de Wieken maar weinig met Dons bedekt heeft, zo dat zy zig in da
geelagtige Plekken doorichynend vertoonen. Het Lighaam is beneden donkeragtig,

van boven bruiner. De Grond der bovenfte Wieken is geel en Oranje, door elkan-

der gefchaduwd : de onderde Wieken zyn Oranjekleurig : alle de vier Wieken ge-

fprenkeld, gevlakt en gezoomd met Zwart; m.aar de onderzyden der Wieken heb^

ben langs den Rand kleine witte Vlakjes, die zig aan derzelver boven^yden niet ver-

toonen. My werdt verhaald, dat dezelve uit de Weftindiën kwam {"),

PLAAT LXXr.

JDe rood' en biaauw-Koppige Parkiet (71).

Deeze Vogel is hier in de Natuurlyke grootte voorgefteld. Het is den fchoon kleiri

groen Parkietje van de langf-taartige Soort * hebbende deszelfs Staart de middelde Ve-

deren langft en de zyd Vederen allengs verkortende. De hoeken , aan de randen

van de Bovenkaak , zyn fcherper en korter afgebroken dan in eenige Pappegaaijen^

De Bek is aan de Punt zeer Haakig, van eene lichte Afchkleur of witagtig van bo-

ven , en beneden wat donkeragtig gefchaduwd. De Neusgaten zyn in het Wafch

geplaatfl, dat den Bek van het Voorhoofd affcheidt. De Oogkringen zyn geel of

Oranje; hoedanig eene Kleur ook de kaale Huid heeft rondom het Oog, dat gantfch

niet gemeen is. Het Voorhoofd, van den Bek tot aan het midden van de Kruin,

is hoog of Scharlaken rood; zynde het overige van de Kruin, agterwaards, van eene

ichoone Hemelfchblaauwe Kleur, die allengs verfmelt in het Groene, aan 't agter-

fte van den Kop. Van de Oogen af langs den Hals , in de Nek, op de Rug , Wie-
ken en Staart, is de V^ogel taamelyk hoog groen , doch aan de Keel, Borfl: en de ge-

heele onderzyde , lichter groen , naar 't Geele trekkende. De Slagpennen der Wie-
ken,

(*)PapilioHeliconius Polymnia.LiNN.5yy?. Nat. XII. Av. T. 176. Pfittaca Brafilienfis. Btass. /Iv. IV. p. 339^

Gen. 231. Sp. 58. Syfi. Nat. X. Gen. 203. Sp. 47. Pfitcacus Canicularis. Linn. Syji. Nat. XII. Gen.45. Sp.

Nat. Hifi. I. D. XI. Stuk, bladz 231. 16. Syfi. Nat. X Gen. 44. Sp. ir. RooJ en liaauW-

(71) Pfittacus minor, Capiterubro ccertileo^cie. Edw. Kop Parkiet. Nat. Hifi. I. D. IV. Suik, bladz. 247.
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ken, uitgenomen eenige weinigen naaft aan de Rug, 'zyn aan haare buitenfte Baar-

den zeer donker Hemeifchblaauw gezoomd, maar de binnenzyden der Slagpennen

2yn vaneene donkere Aschkleur, en de onderzyde van de Staart is donkergroen.

De Pooten en Voeten zyn witagtig Aschgraauw naar Vleefchkleur trekkende, en vart

maakzel als in andere Pappegaaijen.

Deeze Vogel was de eigendom van Mevrouw Wager , voorgemeld. Het was

ten zeer levendig, klapagtig of liever kakelend Parkietje, dat eenige weinige Woor-
den duidelyk uitfprak. Zodanige als deeze komen uit de Weflindiën. Ik kan geene
befchryving in de Natuurlyke Biflorie daar mede overeenkomftig vinden , doch dé

naafte daar aan is die van de tweede Parkiet van Marcgraaf , Tuiapittejuba ge-

haamd : zie zyne Hift. Aviim. Libr. V. p. 206: hoewel ik niet denk, dat het de zelf-

de Vogel zy 5 en, al was hy het, zou het noghtans niet oneigen zyn hem hier uit te

beelden, aangezien die Autheur van geenen der Pappegaaijen, welken hy befchryft^

'eenige Afbeelding heeft gegeven , dan van den blaauw en geelen Maccao alleen.

De gemelde Mevrouw , veel liefhebbery hebbende in V ogelen , heeft door Pre-

ïênten en Koop een grooter Verzameling van leevende Vogelen , die zeldzaam zyn

,

by elkander weeten te krygen^ dan eenig ander Perfbon in Londen, en ik ben een

groot gedeelte van myne Verzameling van Tekeningen aan haare goedheid verfchul-

digd, doordien zy my t'elkens kennis gaf van het nieuwe dat haar in de Handen kwam^

PLAAT LXXIL

De bruïnkeelige Parkiet (72).

Deeze wordt hier ook in de Natuurlyke grootte vertoond. Hy is van het lang-erl

puntig geflaarte Soorr; vertoonende de Staart zig, in de aólie en 't pofluur, waar ia

men hem hier ziet , wat korter dan in de weezentlyke evenredigheid tot het Lig-

haam van den Vogel.

De Bek is Aschgraauw, lichter aan den Grondfteun van de Bovenkaak , doch naar

de Punt allengs verdonkerende, en de Onderkaak is ook donker. Het Wasch, daat"

de Neusgaten aan den Grondfteun van de Bovenkaak in flaan, is ook Aschgraauw.

De Bek heeft eenen taamelyk fcherpen Haak en de. Randen zyn gehoekt of liever

gegolfd. De Oogkringen zyn geelagtig Kaneelkleur^ en de Plek van kaale Huid,

waarin het Oog geplaatfl is, vertoont zig wit of licht Aschgraauw. Van het eene

tot het andere Oog, dwars over den Kop heen, loopt eene donker Hemelfchblaau-

we Streek, van een half Duim breedte. De Veders op het Voorhoofd, naaft aaa

den Bek, de zyden van den Kop beneden de Gogen, de Keel en voor-Zyde van

den Hals, zyn altemaal donkerbruin. Het agterfte van den Kop, de Nek, Rug, de

bovenzyde van de Wieken en Staart, zyn met Vederen van eene bevallige hoog

groene Kleur gedekt. De tippen der groote Slagpennen zyn van boven blaauw, van

onderen donker. De Schouders der Wieken by de Gewrichten en derzelver binnen-

üe Dekveders, zyn geelagtig groen. De onderzyde van de Staart is donker geel

groen. De Borfl, Buik, Dyën en Dekveders onder aan de Staart, hebben eene

licht geelagtig groene Kleun Het bruine onder aan de Keel breekt trapswyze afj, en

valt in Vlakken op de Borft. De Pooten en Voeten zyn van eene bleek bruinagtige

Vleefchkleur ; flaande de Vingers gelyk in andere Pappegaaijen.

Deezen Vogel zag ik ten huize van een Heer in York -Buildings, in het Strand,

aU

(72)Pflttacusininor Gutture fufco Occidentalis. Edw. Sp. 17, Syji. Nat. X. Gen. 44. Sp. 12. Bruinkeel - Par«

Jv. T. 177. Pfittaca Martinica. Briss. Jv. IV. p. 356. kiec. Nat. Hiji, I. D. IV. Stuk, bl. 248,

Pfittacus aeruginofus. Likn. Syft. Nat. XII. Gen. 45.

T a
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alwaar ik , om eene Aftekêning daar van te maaken , gezonden werd door een ander
Heer, die my gebruikt. Myn Vrind, voor wien ik de Tekening maaken zou, ver-
haalde my, datdeeze Vogel uit de Weftindrën was gekomen. Het aanmerkelyk-
fle daarin is de bruinheid aan het onderfte van den Kop en de Keel ; daar de Kleu-
ren in de Pappegaaijen doorgaans vrolyk over 't geheele Lighaam zyn. Niets kan
ik met de befchryving overeenkomftig vinden , zo dat ik hem voor een niet be-
fchreevenen moet houden.

PLAAT LXXnt.

De Granaiier (73).

t)it Vogeltje , dat van Lisfabon was overgebragt , wordt door de Port'ugeezen

Granidiero genoemd • maar om wat reden is my niet bekend , als om dat het een
ftoute Vogel is, die vegten wil door het Draad van zyn Kooitje heen; of mooglyk
zal de Kleeding der Granadieren van Portugal van eene Oranje- Kleur zyn. De Te-
kening is naar het leevend Vogeltje , en in de Natuurlyke grootte

, gemaakt.

Het heeft den Bek dik en kortagtig en donker zwart , in een fpitfe Punt uitioopen-

de, gelyk de Bekken van zulke Vogeltjes, die Zaad en Graanen pellen. Het voorfte

vah den Kop is Zwart, zelfs rondonl de Oögen, dié óök donker zyn: ftrekkendé

deeze Kleur zig uit rondom de Ooren, aan de zyden van den Kop. Het agterfte

van den Kop, en de Hals in de gantfche omtrek, over de geheele langte, is van ee-

ne fchoone helder roodagtige Oranje- Kleur, zo wel als het onderde gedeelte van dé
Rug en de Stuit. Het middelde van de Rug, benevens de bovenzyde van de Wie-
ken, en de Staart, die naar het Lighaam te rekenen kort is, zyn allen donker bruin,

naar zwart trekkende; zynde ieder Veder gefranjed ofgezoomd met een lichter bruin j

uitgenomen de grootfle -Slagpennen, die, naar de Tippen toe*, geheellyk donker

bruin zyn. De Buik, tot aan de Pooten toe, is zwart: de Dyën , het onderde

van den Buik, als ook de Dekveders onder aan de Staart, zyn witagtig: dé Pooten

én Voeten gelyken naar die van andere kleine Vogeltjes ; zynde zo wel de Pooterl

als de Voeten en Klaauwen , van eene witagcige of Vleefchkleur.

De boven befchreevenö Vogel is nu, in den jaare i75'o, de eigêndörri van Geor-
GE SHELVOCK.E , Schildknaap, Sekretaris van den Hoog Edelen Heer Graaf van Lei-

cefter , Poflmeefler Generaal. De Heer Shelvöcice onlangs een groote Verzame-
ling van leevende Vogelen van Lisfabon ontvangen hebbende, die uit de Handelplaat-

fèn der Portugeezen in afgelegene deelen das Aardkloöts afkomiliig waren, was zo
goed van my, (choon niet bekend met zyn Ed. zynde, daar van berigt te geeven,

voegende daar by een vrindelyke noodiging, om een Dag ten zynen Huize te Gyqqvï'

v/ich door te brengen en Aftekeningen daar van te maaken , ten einde deeze Natuur-

lyke Hiflorie Van Stoffe te voorzien. Dit Vogeltje kwam van Angola, een Handel-

plaats der Portugeezen aan dé Wedkud van Afrika. Zyn Gezang is niet lieflyk,

gelykende naar het geluid, dat het opwinden van een Uurwerk maakt. ,]k geloofdat

men deezen Vogel, veilig, een niet befchreevenen mag noemen.

De kleine donkere Kapel, met g^do. Vlakken, als ook het zwart en geele Tor-

retje, waren my beiden toegezonden door den Schildknaap Roger Norxh, van

Rougham in Norfolk, die zeide, dat de Kapel , noch door Albin , noch door

WiLK.ES 5 in hunne befchryvingen der Kapellen en Uilen, aan 't licht gegeven was.

Haare grondkleur is donker groenagtig bruin; de Vlakken zyn geel, en in fbmmigen

der-

(73) Païïer AAgolenfis , Capite nigro, Collo, Uro- Orix. Linn. Syji. Nat. XK Gen. rio. Sp. 7. Sjji Naf,

pygioque flavis. Edw. Jv. T. 178. Cardinalis Capitis X. Gen. 97. Sp. 5. Nat; Hifi. 1. D. V. Stuk, bl. 523.

Bon^ Spei. Baiss. Av, III, p. 114. T. 6. f. i. Emberiza



EN Z E L D Z A A M E VOGELEN. ^^
derzelven bevinden lig ronde zwarte VJakjes, met geele Stipjes in 't midden (*). De
Kapel en het Torretje zyn ook in de Natuurlyke grootte: het Torretje zwart met
•geefe Stippen: beiden uit het Graaffchap Norfolk.

De onderde Afbeeldingen ftellen drie Gezigteri voor, van geflooten Schilden van
Torren. Dceze waren uit een Landfchap, omtrent tweehonderd Mylen van de Kaap
der Goede Hope, aan de Ooftkufl: van Afrika, tegenover een gedeelte van het Ei-
land Madagaskar, gelegen, en men hadtze vinden hangen aan de Hatzen der Inboor-
lingen, die 'er als Fluitjes gebruik van maakten, om hun Vee by malkander te roe^
pen. De bovenlte Oppervlakte heeft de Vertooning van rutiwe Wieken, maar is

zo vaft aan de onderde verbonden , dat zy onafftheidelyk fchynen té zfn , Zonder
die in {lukken te breeken. Het Geftelis wederZyds zeer fterk en hard, en ondoor-
dringbaar zelfs voor een fèherpe Naald, al wordt 'er die fterk tegen aaii geftooten.

Aan de bovenzyde heeft het een dozyn of meer kleine ryën van ronde Knobbels
^

dieoverlangsbopen, en wier tuflchenrüimten door zeer kleine Knobbeltjes ruuw
gemaakt worden. De Kleur is zwart, maar met rood tuflehen ieder Knobbel, in

de ryën op de Rug, gevlakt, hebbende ook eenige roode Vlakken aan de onderzyde.
Deeze Schilden werden my geleend door Mr. Child, een Drukker by Lüdgate,

die, op zynen Reistogt naar Indi^, dezelven gekreegen hadt van het gemelde Volk,
dat dezelven aan den Hals droeg. Hy zegt, dat deeze Torren, levendig zynde,
met een groote kragt 'tegen iemands Hoofd of: Aangezigt aan vliegen; hoewel het

my onbegrypelyk is, dat zy in 't geheel tot vliegen bekwaam zyn. Jk hebze hier,

gelyk het overige op deeze Plaat, inde Natuurlyke grootte voorgefield , en zy zyh',

20 ik my Verbeeld , tot nog toe niet beichreeven. Zy zyn naar het Natuurlyk Voor-
werp in 't Koper gefheeden.

PLAAT LXXIV.

De u4/chgfaauive P^ink (74).

De bovenfte Afbeelding op deeze Plaat ftelt dit Vogeltje in dë natuurlyke grootte

voor , naar 't Leven getekend zynde. Het heeft veel van de grootte en gedaante

en dezelfde Aótie als onze Vlafchvink, en is, gelyk die^ een fchoon zingend Vo-
geltje. Ik zou het de Afchgraauwe Vlafchvink geheten hebben , indien wy niet reedsin

ons Land een Vogeltje hadden van dien naam , hoewel bruin zynde van Kleur.

De Bek is als die van een Vlafchvink, maar wat grooter of dikker Haar isvenredig^

heid, en donker Afchldeurig: de Oogen donker óf zwart. Hy heeft een weinig

Witheid rondom het Grondfluk van deOnderkaak, welke zig tot onder de Oogefi

uitflrekt. De Borfl, het Lyf en de geheele onderzyde is van eene zeer licht blaauw-

agtige Afchgraauwe Kleur: de Kruin van den Kop, de bovenzyde van den Hals^

als ook de Rug, zyn donker Afchgraauw: de Stuit en de Dekveders aan de onder-

zyde van de Staart, zeer licht Afchgraauw. De bovenzyden van de Wieken en

Staart zyn donker, naar 't Zwarte trekkende, zynde de kanten der Vederen alleen-

lyk licht Afchkleurig. De groote Slagpennen hebben geheel donkere Punten, maat

by de inplanting zynze wit; het welk een witte Vlak maakt op ieder Wiek. De
PoOten, Voetenen Klaauwen, altemaal van eene donkere Vleefchkleur , zyn even

als in andere kleine Vogeltjes gefchapen.

Dè

(*) Papilio Nymphalh iEgeria. Linn. Syjt. Nat. XII. Fringilla cinerea Indica. Öiüss. Jpp. S3. Ldxia cana.

Gen. 231. Sp. 143. Syfi. Nat. X. Gen. 203. Sp. 98 Linn. Syji. Nat XII. Gen. 109. Sp. 35. Syji. Nat X.

't Zwarte Argusje. Nat. Hijl. I. D. XI. Stuk, bl. 291. Gen. 96. Sp. 27. Gryze Kernbyter. Nat. Hifi. I. D. V,,

(74.) Linaria cinerea Orientalis. Edw. Jv.T. 179. Stuk, bjadz. 513.H Deel. V
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De ZegeJkk'Bek (*>

^
De onderRe Afbeelding op de Plaat vertoont dit fl'hoone kleine Vo^Itie in^vhé

Natuunyke grootte. Het heeft de middelde Veders van de Staart langer dan die aari
de Zyden, welke byzonderheid, ±o ik geloove, anders niet voorkomt in kleine Vo-
geltjes die Zaad eeten, in dit gedeelte van de Wereld; hoewel gemeen 2ynde in dé
Kaauwieren, die van den Roof leeven. De Aftekening is naar het leevende Vo-
geltje gemaakt.

De Bek is van eéne maatigé grootte riaar dien van een hard gebekt Voffettie té
rekenen, en van eene fchoon róode Kleur, gelyk Zegel-Lak; 't welke, zo ik on-
derftel, den naam gegeven heeft aan dit Vogeltje. Van den hoek des Beks loopt
een lange roode Vlak, welke in 't midden breed is j en in een Punt uitloopt omtrent
de plaats van het Oor; ftaande het Oog, dat zwart is, in 't midden van deezé Vlak
De Kruin van den Kop, de Nek, de Rug, als ook de bovenzyde van de \Vieketi
en Staart, zyn van een zwarte donker bruine Kleur. Onder de roode Vlakken aart
de zyden van den Kop, zyn witte Plekken, en de Borft wordt allengs licht brü'inag^
tig Afchkleurig, zo wel als de zyden des Lighaams, Dyën en de Dekveders van dé
Staart, boven en beneden. Het onder/té van de Borfl: en 't middelde van óen Buik
is fraay geverwd met eene langwerpige roode Vlak, welke allengs in dé bruina^tiVe
Afchkleuf , die 'er den omtrek van uitmaakt, verdwynt. Alle de bruine Vedertjes aart
deezen Vogel zyn overdwars gemerkt met fyne Streepjes van een dönkerer Kleur

-

gelyk de Afbeelding dit duidelyk aantoont. Zyne Vingers , die
, gelyk in dé

meefte andere kleine Vogeltjes, drie voorwaards en eene agter\Vaards flaan • zyn
allen van eene donkere Kleur.

'

Deeze fraaije Vogeltjes behoorén aan den Schildknaap George Shelvockê. Zf
waren , met veele anderen , van LifTabon hem toegezonden , en zyn Korrefponi
dent aldaar gaf hem berigt,^ dat dezelven uit Oodindie gekomen waren. Ik geloof-
dat zy nog nimmer zyn afgebeeld of béfchreeven geweed:.

*

De Rups, 'er tot fieraad op den Voorgrond van de Plaat bygevoegd^ ivas donker
bruinagtig geel van Kleur. Ik hebze in de Natuurlyke grootte getekend. De ffeftalté
en Ringen vertoonen zig befl in de Afbeelding. Het allerongemeënfle 'er in is, dat
de vier ryën van Knobbeltjes, die uitpuilen als Speldekoppen , van eene geel Metal-
lyne Kleur en van een zo uitneemende luider en helderheid zyn, dat menze op ^ee-
nerley manier door de Kond zo kan maaken. Zy overtreffen, naamelyk, vofens
myn oordeel, gepolyd Goud in den zelfden trap, als het Goud het Koper te boven
gaat. De Rups wordt in Spiritus bewaard, en bevindt zig in ^t Kabinet van Doktor
RiCHARD Mead, 's Konings gewoonen Lyf-Arts, die my dezelve goedgundiff ten
gebruike leende: zynde dit Dier, zonder eerd afgetekend te zyn, onmiddelyk naar
de Natuur op 't Koper ge-etd*

PLAAT LXXV.

De roodkoppige Paradys-Mofch (75).

DeeZQ Vogel is alhier in zyne Natuurlyke grootte voorgedeld. Hy heeft cjen Bek
naar 't Lyf te rekenen, wat grooter en dikker, dan gemeen is onder de Graan^eet

ten^

(*) The Wax-Bill Edw. M T. 179. f. 2. Sene- albo mgculato. Enw. Av. T. 180. Cardlnalis Aneolen^
gallus {Inatus. Briss. Av. UI. p. 210. T. lo. f. 5. Frin- fis. Bkiss. Jv. \V. App. 78. Loxia ervthrocephala.
gilla undulara. Pall. Aiumbr. 243. Loxia Aflrild. Syjl. Linn. Syfi. Nat. Xlf. Gen. loo. Sp. lo Syll Nat t
Nat.Xll Gen. 109 Sp. 2L^yfi. Na^^ X Gen. 96. Sp. Gen. 9Ö. Sp. g. Roodkpp. NaK Hifi. I. h,d,'v.sivK\
16. Senegal]. Na?. i7//?.I. D.V. Stuk, bladz. 509.' bladz. 3©^.

i^ » > »

(75) PafTer Paradifeus, Capite rubro, Peftore nigro
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Vèndé. Ook éyn de middelfle Staartveders langer dan de zydelingfè, *t welk niet ge^

meen is in Vogelen die Zaaden pellen. De Portugeezen te Liïlabon, daar hy 't laatil

van daan kwam 5 noemden hem de Paradys-Mojch.

De gedaante Van den Bek is zeer naauwkeurig in dé Afbeelding uitgedrukt. Hy
heeft een witte of lichte Vleefchkleur. De Neusgaten vallen zo digt aan deszelfs

Grondfteun , dat men ze in de Veders van het Voorhoofd verheft. De Oogen zyn

zwart of van donkere Kleur. De geheele Kop is gedekt met £'harIaken-rüode Ve-

deren. De Nek, Rug, Stuit, de bovenzyden der Wieken en Staart, zyn van eer

ne donkeragtig blaauwe Aichkleur. De Tippen van de Slagpennen , de eerfte en

hveede ry van de Dekveders der Wieken , de Pennen van de Staart en derzelver

Dekvederen , zyn allen wit ofAfchkleurig getipt. De Borft en Buik zyn met Zwart

en Wit, op eene manier die W2X naar de Schubben der Vifichen gelykt, maar meer

gebroken en verwardelyk gefprenkeld. Onder dit mengzel,aandezydendes Lighaams,

is een roodagtig bruine Kleur verfpreid. De Dyën, het Onderlyf en de Dekve-

ders onder aan de Staart, zyn wit: de Pooten , Voeten en Klaauwen , Vleefch-

kleurig; ftaande van de Vingeren drie vOorwaards en één agterwaards, op de ge-

'woone manier.

Deezen Vogel heb ik naar een levendig Voorwerp getekend, hetwelke zig in be-

zitting bevindt van den Schildknaap Geokge Shelvocke, aan wien men van Lis-

ïabon berigt gezonden hadt , dat de plaats der afkomft van Angola in Afrika ware.

Ik geloof, dat het een niet befchreeven Vogel zy.

De grooïe Vtedevmuh van Madagaskar (*).

De "U^iekbeénderen van deeze Vledermuis afmeetende, bevond ik, dat dezelven^

Van de punt der eene Wiek tot aan die der andere, de Wieken uitgefpreid zynde^

meer dan vyfenveertig Duimen, of drie Voeten en negen Duimen, Engelfche Maat,

vlugts hadden, ik moeft derhalve de geheele Afbeelding zeer verkleinen, om de-

zelve op myne Plaat te kunnen brengen, maar den Kop heb ik, op zig zelve, Le-

vensgrootte voorgefteld : waar uit men zig een denkbeeld van deeZen Nikker (gelyk

men hem wel noemen mag,) kan maaken. De afbeelding van onze gewoone klei-

ne Vledermuis heb ik in de zelfde evenredigheid als de groote verkleind, om der-

keiver verfchil te kunnen zien.

Hy verfchilt van onze Vledermuizen daar in^ dat hy geen Staart heeft, welk ge-

mis de Wieken hiervan elkander afgefcheiden laat , daar zy in de onzen famenge*

voegd en gewebd zyn aan de Staart. De Snuit is zwart , hebbende fterke fcherpe Tan-

den, welke zeer wel in de Afbeelding vertoond zyn. De Kruin van den Kop, de

Hals in 't ronde en de Borft, is met rood VofTen-Haair bedekt. Het onderfte des

Lighaams is lichter bruin: de Rug en Wieken, wederzyds, vertoonen zig donker

of zwart inde gedroogde Vledermuis. Hy heeft agt kleine Voor- Tanden, vier

boven en vier beneden: de Agterpooten hebben ieder vyf Vingeren, die met fterke

Klaauwen gewapend zyn. De voorfte Pooten of liever Wieken hebben den eerften

Vinger van het Vlies afgescheiden, met eene fterke Klaauw aan denzelven. De
tweede Vinger is niet van het Vlies af, en heeft niettemin een Klaauw aan zyn

end: de drie overige Vingers zyn wederzyds te famen gewebd, en ichynen tot

geen gebruik te dienen dan tot Ribben , om de dunne Vliezen , die de Wieken

vormen, uitgefpreid te houden. Drie andere Soorten van Vledermuizen zullen op

PI. XCVJ. van dit Werk voorkomen.

Deeze Vledermuis was, keurlyk geconfêrveerd zynde, overgebragt door den Heer

May,

(*) Vefpertilio magnus Madagafcarenfis. Edw. Jv. Kat. X. Gen. 4. Sp. i. De Vliegende Hond van Ter-

T. 180 Vefpertilio ingens. Clus. exot. 94. Vefpertilio nate. Nat. BJl. I. D, I. Stuk, bladz. 407. PJ. VIII.

Vampyrus. Linn. Sl[i. Nat. XII. Gen. 4. Sp. u Syfi. Fig. i.

V 2 .
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May , Opperftuurman Van de Houghton , een Schip in dienjfl: van de Ooftindifche Korri-

pagnie, 't welk Madagaskar in 't jaar 17^8 aandeedt. Met een Snaphaan gekwetfl

zynde, bevindt menze zeer kwaadaartig^ happende naar en bycende de genen, die

hun willen vatten. Alle Reizigers ^ die 'er van fpreeken, komen daar in overeen,

dat het vernielende Dieren zyn ^ welke in de Zee duiken om Vifch , en alles opvree-

ten dat zy te Lande vinden. De Eerwaarde Heer Hughes zegt,, in zyne onlangs

uitgegeven Hiftorie van Barbados, dat de Vledermuizen op dat Eiland de Suikerrie-

ten vernielen. Op de Plaat is deeze Vledermuis naar het Voorwerp zelF, niet naar

eene Tekening, gegraveerd.

t L A A T LXXVI.

lye kleine Indiamfche Aükfter (j6).

De Vogel is hier Levensgrootte voorgefteld. Ik neem het voor een Mannetje.

Het Wyfje was mede overgebragt, en verfchilde 'er alleenlyk van, door een doffer

Kleur te hebben in de deelen die zwart zyn : want de Kop is in het Wyfje Afch-

kleurig zwart; de bovenzyde van de Rug, Wieken en Staart, zyn brufhagtig zwart ^

en de Staart een weinig puntiger dan in deeze. De deelen, die wit zyn^ komen in

't Mannetje en Wyfje, beiden, overeen.

De Mannetjes- Vogel, hier afgebeeld , heeft den Bek van eene zwarte of donkere

Kleur naar de Punt toe, en aan de hoeken des Beks Oranje.
, De Kop en Hals, toè

aan het midden van de Borft^ als ook de Rug, Stuit en de Dek veders der Wieken ^

zyn van eene diep zwarte Kleur, een weinig naar bruin trekkende. Eenigen der

middelde Slagpennen zyn wit, zo wel als de eerde ry der Dekvederen, naafl boveri

de Slagpennen , gelyk mede de Buik 5 Dyën en Dekveders onder de Staart^ waar van

de middelde Veders zwart zyn en wat langer dan de Zydvederen , die eene witte

Kleur hebben. De Pooren en Voeten zyn van eene donker bruine Kleur. Van de

Vingeren daan drie voorwaards en een agterwaards, volgens de gewoone manier,

hebbende de Vingers taamelyke derke Klaauwen.

Deeze Vogels waren , droog geconferveerd , van Bengale gezonden aan wylen

den Pleer Joseph Dandridge , op Moorfields te Londen. Zy komen overeen met

de Mannetjes en Wyfjes Saukries van Petiver : zie Raji Synopfa Methodica

Amum^ p. 197. Tab. 2. N. 19, 20. Zy waren, onder den naam van DyaU aan

den Heer DandRidge toegezonden. De Heer Albin heeft deeze Vogels afgebeeld

en befchreeven in zyn llï. Vohime der Vogelen , alwaar hy denzelven de Bengaal/che

Exter tytelt, maar, aangezien de voorgaande Afbeeldingen van dezelven zo naauw-

keurig niet zyn als men wel zou kunnen wenfchen, zo heb ik toegelegd op eene ver-

betering daarvan^ in myne befchryving zo wel als in de Afbeelding, en, alzo ik

begonnen heb de Vogelen van den Heer Dandridge's V^er^ameling , die reeds door

Albjn in Afbeelding gebragt waren, te verbeteren, meen ik 'er nu mede door te

gaan : als zynde dezelven meedendeels nieuw en zeer fraay. Deeze verfchooning

mag voor al het overige dienen.

De geflreeptê Inkhoorn (*).

De onderde Afbeelding, op de Plaat, vertoont dit aardige Dier in zyne natuurly-

ke

(76) Pica minof Bengalenfis. Edw. Av. T. 181. (*) Sciurus minor flriatus Carolinenfis. Fdw. Jv,

Lanjus Bengalenfis niger» Briss. /^ü. ^I. p. 184. Saiila- T. löi. Catesb. Carol II. T. 75. Sciurus minor virga-

ris Maderafpatanus. Kaj. Av. ic^-j. T. 2. f. 19, 20. tus. A£t. Petrop. 1760. Vol. V. p.344. T. 9. f. i. SciiK

Gracula Saularis. Linn. S-yJl. Nat. XlL Gen. 53. Sp. 6. rus üriatus. Linn, Syjl. Nat. Xlf. Gen. 25. Sp. 7, Syjl.

Syjl. Nat. X. Gen. 50. Sp, 5. Bengaalfch Kaauwtje. iV«;. X. Gen, 27 Sp. 6. Geftreepte Inkhoorn. iVö?. /y//?»

Nat. mji. I. D. IV. Stuk, bladz. 342. I. D. II. Stuk, bl. 501. PI. XXI. f. 2.
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ke grootte. Het is doorgaans van eene roodagtig bruine Kleur , met deeze vol-

gende veranderingen. Omtrent de Neus en rondom de Oogen , heeft het eene lich-

te Roomkleur, en wederzyds aan 't Lighaam een dergelyke Streep, é'ie aan haaren

boven- en onderkant met zwart gezoomd is. Langs de Rug heen heeft het een
zwarte Streep, loopende byna tot aan de Staart, die donkerer bruin is dan het Lyf.
De Oogen zyn taamelyk hoog zwart. Het Lyf is van eene zuiver witte Kleur. De
tip van de Neus en de Voeten, die dunnetjes gehaaird zyn, vercoonen zig Vleefch-

kleurig. De voorfle Voeten hebben vier , met als het beginzel van een vyfden : de
agterfle vyf duidelyke Vingeren.

Deeze Inkhoorn behoorde den Heer Baronet Hans Sloane. Men brengtze van
Karolina, als ook uit andere deelen van Amerika, over. Hy is door wylen myn
Vriend, den Heer Catesby, in deszelfs Hiftorie van Karolina , befchreeven en
afgebeeld: maar, alzo dat koflbaare Werk maar weinige Liefhebbers in handen
gal komen, hope ik dat deeZe Afbeelding myne aanmoedigers niet onaangenaam
zal zyn.

PLAAT LXXVn.

JDe Indiaanfche Bonte Specht {"Jl).

t)e Afbeelding vertoont den Vogel in zyne Natuurlyke grootte. Albin heeft

denzelven, in zyn Derde Volumen van Vogelen, voorgefleld, zeggende dat hy van

de zelfde grootte is als onze Engelfche Groene Specht; maar dit is een groote mis-

flag: zo hy hem met onzen grootflen gevlakten Specht had vergeleeken , zou het

beter zyn geweed. Wanneer een Vogel in zyne Natuurlyke grootte wordt af-

getekend , gelyk dit van Mr. Aljjin is gedaan , dan behoeft men hem met gee-

nen anderen te vergelyken, om zyne grootte vad te- (lellen.

Hy heeft den Bek lang , regt , met een dikken zoom langs de randen van de

Bovenkaak, en van eene donkere of zvs^artagtige Kleur. De Kruin des Kops, van

den Bek agterwaards tot voorby de Oogen heen, is zwart, met kleine vyitte Vlakjes,

waar agter het agterde van den Kop zig met lange Scharlaken roode Vederen , die ag-

terv/aards Urekken, gekuifd vertoont. De zyden van den Kop, onder de Oogen,

zyn wit: de Keelis, van den Bek tot op het midden der Borfl:, op eene verward ge-

brokene manier , met groote Vlakken zwart en wit gefprenkeld. De Nek is zwart

,

en daar loopt, ter wederzyde van den Hals, een witte Streek zo laag als de Wieken.

Het bovenfte van de Kug is gQe\^ het laagfte, zo wel als de Stuit, dof groen. De
Buik, Dyën en Dekveders onder aan de Staart , zyn wit , met halfmaanswyze zwar-

te Vlakken gefprenkeld , die naafl aan de Borfl ilerkfl zyn , wordende naar beneden

langs hoe flaauwer. Eenigen der bultende Slagpennen zyn zwart, met vier witte

Streepen overdwars: de overige Slagpennen , naafl: aan de Rug, zyn dof groen, zo

wel als de ry van Dekvederen daar boven. De bafterd-Wiek, of de Dekveders,

die op de groote Slagpennen vallen, zyn zo wel als dezelven zwart, meteene witte

Baar overdwars. De kleinfle Dekveders, op het bovenfle van de Wiek, zyn zwart-

agtig of donker bruin, met zeer duidelyke witte Vlakken, die de gedaante der Bla-

den van fbmmige Boomen hebben, getekend. De groene Dekveders, tuilchen

deeze donkere en de Slagpennen , zyn gevlakt met een lichter geelagtig Groen. De
Staart is zwartagtig, met eenigen weerlchyn van dof Groen, hebbende de Vederen

flyf en puntig, gelyk in anderen van het Geflagt der Spechten. De Pooten, Voe-

ten

(77) Picus maculatus Bengalenfis. Edw.^u. T. 182. lenfis. Linn. Syjl. Nat. XII. Gen. S9. Sp. 13. Syjl. Nat.

Plcus Bengalenfis. Alb. Av. III. p. 21. T. 22. Picus X. Gen. 54. Sp. 8. Bengaalfche Specht. Nat. Hiji, LD.
viridis Bengalenfis, Briss. Av. IV. p. 14. Picus Bengha- IV. Stuk, bladz. 388.

FL Deel X
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ten en Klaauwen, zyn van eene zwarte of donkere Kleur, vertoonende het onder-
fle der Voeten zig een weinig Zandkleurig, De Vingers zyn , twee agter- en twee
voorwaards , aan ieder Voet geplaatft , en hebben taamelyk (lerke Nagelen.

Deeze Vogel is uit de Verzameling van wylen den Heer Dandridge ontleend.

Hy kwam van Bengale, en is nimmer dan door den Heer Albin befchreeven. De
Heer Dandridge niet wel voldaan zynde met de Afbeeldingen , welken Albin
gemaakt hadt van de Vogels zyner Verzameling , verzogt my, dezelven altemaal

aan myn Huis te neemen, en 'er op myn gemak Aftekeningen van te maakenj op
dat ik dezelven iets verbeterd aan 't licht geeven mogte. De Kleur van derzelver Go-
gen zal ik niet opgeeven, aangezien Albin dit reeds gedaan heeft, ichoon de Vo-
gels altemaal opgezet den Heer Dandridge toegekomen zyn, en hy bygevolg de
Kleur van hunne Gogen niet kon weeten.

PLAAT Lxxvnr.

De Indiaanfche Byën-eeter (78)*

De Vogel is hier in Zyne Natuurlyke grootte voorgemeld. Hy ver/chilt van den
A/<?ro/>^ of Byën-eeter, die in Europa gevonden wordt, daarin, dat hy niet half
zo Ly vig is en de middelde Veders van de Staart veel langer heeft. Het is zekerlyk
eene van den Europifchen Byën-eeter verfchillende Soort , fchoon Albin deezen
kleinen het Mannetje van den anderen wil maaken.

De Bek is taamelyk lang en fcherp gepunt, en een weinig nederwaards geboo-
gen. De Bovenkaak is zwart of donker; de Gnderkaak witagtig aan haaren Grond-
fteun. Van den hoek des Beks loopt een zwarte Streep door het Gog , buigende ziff

nederwaards aan de zyde van den Kop. Het begin des Voorhoofds , naaft aan den
Bek , is blaauw : zo wel als de Keel en de zyden van d^en Kop beneden de Gogen

:

de Kruin en het agterfte van den Kop en Hals zyn rood of Granje-kleur. Gp heü
hovende van de Bord is een zwart Merk overdwars, gelykende een Vl^aflènde Maan,
met de Hoorens opwaards gekeerd. De Rug en de kleine Dekveders der Wie-
ken zyn Pappegaay-groen ; de Stuit of Dekveders van de Staart blaauwagtig
groen ; de Bord en Buik licht groen ; de Dyën roodagtig bruin ; de Dekveders
onder de Staart vuil groen. De grootde Slagpennen der Wieken zyn aan de Tip-
pen donker of zwart, hebbende aan haare kanten, naar de Wortels toe, een wei-
nig Groen; de middelde Slagpennen zyn Granje-Kleur , met Groen gezoomd,
hebbende zwarte Vlakken een weinig binnen haare Tippen, zynde de Tippen zelf
Granje. De binnende Slagpennen, naad aan de Rug, zyn geheelgroen. De Dek-
veders van de eerde ry j boven de Slagpennen , zyn in 't midden Granje en aan
de randen groen , zo wel als de Staart , maar de Schaften der Vederen zyn donker
bruin. De twee middelde Veders fchieten meer dan twee Duimen voorbv de overi-

gen uit, zynde bruin aan haare Tippen en zeer fmal, weinig meer dan bloote Schaf-
ten. De onderzyde van de Staart is donker groen. De Pooten zyn kort, gelvk in

de Konings-Visfcher, waar van deeze een Soort uitmaakt. De drie voorde "^Vin-

gers zyn ten deele famengewebd, inzonderheid de bultende aan den middelden , heb-
bende taamelyk d:erke Klaauwen; de Pooten en Voeten donkerbruin van Kleur.

Deeze Vogel is een uit de Verzameling van den Heer Dandridge. Hy was van
Bengale overgebragt. Albin heeft 'er een degte befchryving van gegeven , ont-

lee-

(78) Merops minor Benghalenfis , Cauda duabus p. 552. Merops viridis. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen.
Pennis longioribas & tenuibus infignita. Edw. Av. T. ót,. Sp. 2. Syfi. Nat. X, Gen. sy. Sp, 2. Groene Byën-
1^3, Merops viridis fupra ferruginea. Amcen. Acad. IV. eeter. Nat. Hifi. I. Deel. IV. Stuk, bladz. 411.
p. 237. Apiafter Benghalenfis torguatus. Briss. dv. IV.
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kenende geheele Regels van Willoughbys Merops ^ dat blykbaarlyk een ge-
heel verlchillende Vogel is. Zie Wilt^OUGHBYS befchryving , in zyne Vogel-
kunde, en die van Albin^ in deszelfs.Hiftorie der Vogelen g Vol. lil. p. 29.

Afnkaanfch Eïichryfum , met Ldncetswy^e W^óllige Bladen en ronde Bloem*

hoofdjes^ uit den r00den Goudkleurig ("*).

Deeze Plant draagt niet meer dan een enkele Tros Bloemen aan ^tx\ Top, gelyk

my bericht is. Dit wifi: ik niet , toen de Plaat onderhanden was j zo dat ïk de Tros-

fèn verdubbelde, tot meer fieraad: maar thans ben ik genegen mynen misflag dus

te verbeteren. De Bloemen komen hier in haare Natuurlyke grootte voor, hebben-
de de geflalte van een Artisjok , die rood of RooÉekleurig is , op baar bovenfte
deelen , en eene Goudkleur daar onder. De Bladen der Plant zyn vuil wit van Kleur,
zonder Steekjes; terwyl de Bladen en de Steel, beiden, met eene Katoenagtige
zelfflandigheid bedekt zyn. De Heer Watson", Lid der Koninglyke Sociëteit,

uit Aldersgate-flraat , heeft my met den Kruidkundigen naam van deeze Plant ver-

pligt. Ik meen te weeten, dat dezelve nog niet befchreeven ware. De Bloem
was mede gebragt van de Kaap der Goede Hope, door mynen goeden Vriend Ka-
pitein ISAAK WoRTH, Bevelhebber op het Ooflindifch Schip the Houghton , in

denjaare 1749.

PLAAT LXXÏX.

De h'uine Bengaalfche Lyfter (79).

Öe Vogel is hier in zyne Natuurlyke grootte voorgefield. Hy fchynt baarblyke*

lyk, Ichoon niet gevlakt zynde , tot de Lyflers te behooren. De Heer Albin
heeft hem in zyn Derde Volumen van Vogelen, p. 18. afgebeeld, en zegt, dat

de buitenfle randen der Dekvederen en Slagpennen wit zyn, \ welk ik niet heb kun-

nen ontdekken. De randen van dëeze Vederen zyn wel lichter bruin , doch ver

Van wit.

De Bek gelykt zeer veel naar dien van een Lyfter, en is geé. van Kleur. De
Kop en de geheele bovenzyde, de Nek, Rug, Wieken , Stuit en Staart, zyn don-

ker bruin: de Borfl, Buik, Dyën en Dekveders onder aan de Staart, lichter bruin

,

dat allengs verfmelt in het donker bruine aan de zyden van den Hals en het bovenfte

van de Borft. De Veders der Wieken hebben haare Randen of Zoomen een wei-

nig lichter dan het midden : de Staart is van onderen donkerer dan van boven, en

heeft de middelfte Veders een Duim langer dan die aan de buitenzyde , neemende

dezelven trapswyze af, van het midden naar de zyden. De Pooten , Vingers en

Klaauwen, zyn allen geel van Kleur, terwyl van de Vingeren drie voorwaards en

een agterwaards fiaan ,
gelyk in, de meefte Vogelen.

Deeze Vogel bevondt zig mede in de gedagte Verzameling. Hy was van Ben-

gale in de Ooflindiën gekomen. De Heer Albin heeft eene fchoon g^de Kleur

aan de Oogen gegeven, doch ik ben verpligt van de Kleur geen gewag te maaken,

alzo deeze alleenlyk Glazen Kraaien in plaats van zyne voorige Oogen heeft. De In-

diaanen van Bengale noemen hem Banjahhoiv.

De

(79) Turdus fuscus Benghalenfis non maculatus. ig. T. 19. Turdus canorus. Linn. Sy/i. Nat. XIU
Edw. Jv. T. 184. Meruia Benghalenfis. Briss. Jv. Gen. 107. Sp. 8. Syji. Nat. X. Gen. 95. Sp. 5. Ben-

II. p. 260. Banjah Bove Benghala. Aijb. Av. III. p. gaalfche Lyfter. Nat. Hiji. I. D. V. Stük, bladz.48?.

X 2



84 VERZAMELING van UïTHEEMSCHE
De 2wart en witte Kapel van China; die nevens den Vogel is afgebeeld, bevindt

^ig in de Verzameling van Roberx Nesbitt, Med. Dodor, Eleóteur en 'Lid

van het, Kollegie der Geneeskundigen te Londen. Alzo deeze Kapel byna alleen-

l}'k zwart en wit is, wordt zy door het Afdrukzel .zonder Kleuren beter dan met
woorden befchreeven. Zy heeft bruine Oogen , en een flaauwe kleuring van bruin

op de Onderwieken , daar dezelven aan het Lighaam raaken. De zwarte Vlakken
2yn wat flaauwer aan de onder- dan aan de bovenzyde.

Ik heb eenige nieuwe en uitgezogte Voorwerpen gevoegd by de Plasten van Vo-
gelen uit den lieer Dandridge's Verzameling, welke reeds door den Heer Al-
BiN uitgegeven waren, en ik wil niet beweeren dat de Vogelen op deeze myne Plaa-

ten nieuw zyn; maar ik heb zorgvullig getragt daar van volkomener befèhryvingen
en Afbeeldingen voor te (lellen.

PLAAT LXXX.

De Geehogel of Wl,elewaal (8ö).

De Afbeelding vertoont den Vogel in zyne Natuurlyke grootte. Het is eeri

Trekvogel. Men vindtze in de Zuidelyke deelen van Europa het geheele Zomer-
iiizoen , en ik heb 'er ook van Bengale in Ooftindie ontvangen.

De Bek is, in evenredigheid, wat grover dan die van een Lyfler en rood vanKIeul*.

De Oogkringen zyn rood, volgens het Berigt van den Heer Willoughby, door '1

wien 'er eenigen in Duitschland zyn gefchooten. Van den hoek des Beks tot aan
het Oog loopt een zwarte Streep. De Kop, Hals, het geheele Lighaam, zo wel
boven als beneden, de Dyën, benevens de bovenfte en onderde Dekveders van
de Staart j zyn zeer fchoon geel of Goudkleurig. De Wieken zyn aan de bovenzy-
de zwart, uitgenomen de Slagpennen, ^\^ fmalle geele Tippen hebben, en de Dek-
veders onmiddelyk boven de groote Slagpennen , genaamd de Bafterd-Wiek , die

ook wat hooger geel zyn getipt: en een geele Vlak op de Vl^iek formeeren. De bin-

nenfte Dekveders van de Wiek zyn geel; de Slagpennen aan de binnenzyde don-
ker; zynde de eerde Slagpen zeer kort, en niet meer dan de halve langte van de
tweede. De Staartveders zyn taamelyk gelyk van langte , de middelden geheel

zwart; de zyd-Veders meer dan ten halven wege, naar haare Wortels toe, zwart
^

en Goudkleurig aan haare Tippen : de Pooten en Voeten gelyk die der Lyderen

,

van eene zwarte of donkere Kleur.

Een zodanige Vogel was my in Spiritus van Bengale toegezonden , en een ander

van Gibralter, zynde aldaar op de Rots gefchooten. Men kent hem in Vrankryk

by den naam van Loriot, Het is de J/J^ielewaal ^ GalbuJa^ Galgidusoï Picus Nidum
Jufpendens van Aldrovandus , de Oriolus van Albertus , de Chloreus van

Aristoteles en de /(f/^r^/^ van Plinius (Zie Wlloughbï's Ornkhohgie ^ ip,

198. ) Ik oordeel de G&qIq Gaay en de Bujf-Jay van Pexiver geen andere te zyn
dan het Mannetje en Wyfje van deeze Soort. (Zie Ka}i Synopjis Methodica Avium^
p. 194. Tab. I. Fig. S, 9.) De Heer Albin is de laatfte, die deezen Vogel in Af-
beelding gebragt heeft. (Zie zynen Geehogel van Bengale^ Vol. III. p. 19. van

2yne Hiftorie der Vogelen;) maar hy erkent, dat het naar een Tekening was, die

men uit Indie hadt overgebragt. Ik heb de gezegde Tekening in handen van den

Heer

(80) Galbula Benghalenfis. Edw. Aii. T. 185. Co- Raj. Av. 68. N. 5. Oriolus Galbula. Linn. SyJi.Nat,

racias Oriolus. Faun. Suec. gs. Oriolus. Gesn. Jv. XII. Gen, 52. Sp. 4. Coracias Oriolus- Syfi. Nat. X.
713. Bkiss. Jv, II. p. 320, Turdus luteus. Frisch. Gen. 49. Sp. 3. Wielewaa!. A'«f. Hifi. ï. D. IV. Stuk,
uiv. T. 31, Galbula. Wiu. Ornitb. 147. T. 38, 36. bladz. 332.
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Heer DandRidge gezien , en bevond dezelve fbber eii tégen de Natuur gemaakt
tezyri: weshalve ik deeze Tekening, onmiddelyk naar den Vogel, heb uitgege-

ven 5 in hope, dat dezelve aan de Liefhebbers bevallig zal zyn : want ik weet hiet^

dat eenig Engelsch Aulheür eene Tekening daar van naar 't Leven heeft medeo-e»

deeld. Albin was of onkundig dat deeze Vogel gemeen is in Europa, of hadt eeri

oogmerk, om hem de oiikundlgea als eén onbefchreevene Soort in de hand té

floppen.

PLAAT LXXXL

De gee'k Bengaalfche Spreeuw f8 1).

Öeeze Vogel is wederom in zyne Natuurlyke grootte afgebeeld. Albtn heeft

'er reeds ook eene Afbeelding van gegeven , doch den Bek veel te dik gemaakt*
Dezelve is van geftalte als die vaneen Spreeuw j roodagtig bruin van Kleur aan 't

Grondftuk, maar donkerer wordende naar de Punt. (Zie de Kleur der Oogen in Al-
BiNS Vogel-Hiftorie Vol. II. p. 38.) Het Voorhoofd , van den Bek tot aan de Oo-
gen , is helder geel: rondom de Oogen zyn de Veders van eene donkere Kleur:

de Kruin, het Agterhoofd en de zyden van den Kop onder de Oogen, zyn zwart;

ftrekkende deeze Zwartheid zig langer aan de zyden dan in]de Nek uit , en zig op 'ü

laatft vermengende en verdwynende in het Geel op 't Voorhoofd en de donkere

Kleur rondom de Oogen, De Keel, onmiddelyk beneden den Bek, is witagtig;

de Borfl: licht geel; de Buik, Dyën en Dekveders onder aan de Staart, hooger

geel ; de Keel en Borft gefprenkeld met lange , zwarte of donkere Vlakken , langs

de Schaften der Vederen nederwaards. De Nek, Stuit en Dekveders aan de boven-

zyde van de Staart, zyn van eene hoog helder geele Kleur: de grootfle Slagpennen

der Wieken donker of zwart, met fmalle geele Randjes aan derzelver buitenfte

Baarden , uitgenomen de eerde Slagpen , die kort is en geheel zwart. De kleine

Slagpennen, naaft aan de Rug, zyn donker, met breede geele Zoomen aan haare

Baarden. Alle de Dekveders, aan de boyenzyden der Wieken, zyn geel, hebben-

de taamelyk groote donkere Vlakken in 't midden. De middelfle Veders van de

Staart zyn donker , met een geelen weerfchyn en de tippen geel: de zyd Veders

geheel en al geel : de Pooten en Voeten van eene zwarte of donkere Kleun De
Vingers ftaan op de gewoone manier, gelyk dit de Afbeelding duidelyk aantoont.

Ik zag deezen Vogel in de Verzameling van wylen den Heer Dandridge. Hy
was met anderen van Bengale in Oodindie overgebragt, en^ zo ik geloove, door

niemand dan den Heer Albin befchreeven. Ik zou hem den gevlakten Geekogel

getyteld hebben, doch oordeelde het niet gevoeglyk de naamen te vermenigvuldi-

gen , ziende dat de Heer Albin hem de Geele Spreeuw genoemd hadt. Misfchiea

kan het de Gevlakte Gaay van Petiver zyn : zie Raji Synopfis Methodim j4vium

p. 195. Tab. 2. N. 7.

(81) Sturnus luteus Bengalenfis , Edw. Av, T. i8ö. l^at. XII, Gen. 52. Sp. 3. Sturnus Luteolus. Syji. Nai'

Pica Maderafpatana , Stiirni adinftar maculata. RaJ. X. Gen. 94. Sp. J^. Nat. Hiji. L D. V. SlüK. Wadzt

Av. 195. N. 9. T. I. f. 7. Oriolus Bengalenfis. Briss. 47Ö.
^ "

Avl II. pi 329. Oriolus meUnocephalus. Linm. S'^fi,
^

Fl. Deel V PLAAT
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PLAAT LXXXIL

De hniin en witte Spreeuw van Êengak (82)*

De Afbeelding 5 die hier vertoond wordt, heeft de Natuurlyke grootte van den
Vogel. Albin heeft hem ook in Plaat gebragt, maar de twee witagtige ftreepen,
de eene aan het agterfie van den Kop, de andere aan het onderfle van de Nek, die
weezentlyk afgezonderd behoorden te zyn , ondereen verward , doende dezelven
van agteren te famenloopen; hetwelk niet alleen ilrydt met derzelver ftand in d^n
Vogel, maar ook met zyn eigen befchryving. Hy heeft insgelyks vergeten gewag
te maaken van de Witheid der buirenfle Baarden van de bultende Staartvederen j 20
wel als eenige andere byzonderheden.

De Bek is aan zyn Grondftuk Vry dik en taamelyk fcherp aan de Punt, een weinig
nedervvaards krom geboogen en van een geele Kleur , dÏQ naar Oranje trekt. Het Voor-
hoofd , naaft aan den Bek van boven, is wit, welke Kleur zig verder rondom de Oogen
uitftrekt, m.aakende agter h Oog een witte Plek , die de grootte byna van eens
Menfchen Vinger Nagel lieeft, en van daar loopt een fmalle witagtige Streep, van
Oog tot Oog, rondom het agterfie des Kops heen» De Kruin boven de witte Streep^
zo wel als de Keel en de geheele Hals in \ ronde ^ is zwart : doch aan den Keel flrekt

dit Zwart zig laager uit, dan in de Nek, hebbende over 't geheel eenen groenagti-
gen weerfchyn. De Rug,

^

Stuit , de Wieken van boven en de Staart , * zyn van eene
zwartagtige of donker bruine Kleur, zonder eenigen Glans. De Rand van de Wiek
is, naad aan de Bord, witagtig: de bultende kanten van de groote Slagpennen zyn
lichter bruin dan de andere deelen : de Dekveders naad boven de Slagpennen , op
eene ry, hebben haare Tippen wit, en formeeren eene wat gebrokene witte Streep

dwars over de Wiek. De kant der bultende Baard van ieder der bultende Staartve-

dereniswit. De Bord, Buik, Dyën en Dekveders beneden de Staart, zyn ook
M'it. Een Streek van bruinagtig Wit loopt van de zyden van 't hovende èed der Bord
af, en formeert een Ring rondom het laagde van den- Hals van agteren. De Poo-
ien en Voeten zyn van gedalte als die van andere Vogelen van 't zelfde Gedagt, en
rood^tig bruin of donker Vleeschkleurig.

Deeze Vogel werdt in de Verzameling van wylen den Heer Dandridge be-

waard, en is reeds door Albin in Afbeelding gebragt. Alzo ik myne redenen voor
het op nieuws uitgeeven van de Vogelen uit die Verzameling reeds gegeven heb, zal

ik hier daar van zwygen. Hy was uit Bengale gebragt, alwaar men hem Contra

noemt; doch, alzo hy waarfchynlyk van het Gedagt der Spreeuwen is 5 oordeelde

ik het gevoeglyk 'er den gedagten naam aan te geeven.

PLAAT LXXXIH.

De Dikhk^ Steenbyter ofKerfenvink (83).

DeiVogelis hier, wederom. Levensgrootte vertoond. Het zyn geen Inboorlin-

gen

(82) Sturnus ex albo & fufco varius Bengalenfis. Frisch. Av. I. T. 4. f. i, 2. Raj. Av. 85. Charlet.
Edw. Av. T. 187. Alb. Av. lU. p. 20. T. 21. Ifte- Onom. p. 84- T. 85. Briss. Av. III. p. 219. Loxia Coc-
rus Bengalenfis. Briss. Av. II. p. 94. Sturnus Contra. cothrauftes. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 109. Sp. 2.

LiNN. Syfi.Nat. XII. Gen. 106. Sp. 4. Syji. Nat. X. Syfi. Nat. X. Gen. 96. Sp. 2. Dikbek. Nat. ffi/i. ï. D.
Gen. 94- Sp. 3. Nat. Hifi. I. D. V. Stuk, bladz. 477. V. Stuk, bJadz. 500.

(83) CoccQihrauftes vulgaris. Edw. Av. T. igj?.
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gen van Engeland, Ichöon ibmmigen hüiinef in harde Winters by ons vooi'kottien.

Het ongemeenfte daar in is^ de geftalte der Tippen van fommigen der middelfte

Slagpennen van de Wieken, die met de Punten opwaards gekeerd zyn, gelyk eenige

Strydbylen der Ouden ; 't welk beter door derzelver gedaante in de Afbeelding dan

met Woorden uit te drukken is. Van deeze byzonderheid hadt nog niemand ge-

wag gemaakt.

De Bek is, in evenredigheid, zeer grof, en kort naar zyne dikte; van eene

lichte Vleefchkleur maar donker aan de Punt, welke redelyk fcherp is. De Neus-

gaten zyn ten deele door de Veders, aan het Grondftuk van den Bek, gedekt, zynde

de Bek in 't ronde omringd met een zoom van zwarte Vederen, die van boven fmal

is , en aan de Keel ongevaar een Duim breed. Daar loopt ook een zwarte Streep

van dezyden desBeks naar deOogen. De Oogkringen zyn van eene witagtige Asch-

kleur: de Kop, Stuit en de Veders die de Staart bedekken, bevallig, licht bruinag-

tig, rood: het agteffre van den Mals blaauwagtig Aschkleur: de Rug donkerbruin.

Het voorfte van den Hals, de Borfl:, Buik en Oyën , zyn bleek bruin, naar Roo-
zekleur trekkende. De Onderbuik en Dekveders onder aan de Staart , zyn wir.

Van de Slagpennen zyn de buitenflé of grootfte zwart ; maar de inwaardfè Baarden

hebben eenig Wit, dat zig vertoont wanneer de Wiek een weinig nedergelaten is,

gelyk in de plaatzing ^ waar in ik dezelve afgetekend heb. De middeliie Slagpennen

zyn van eene donkere of zwarte Kleur, met eenen fchoon glanzigen luilter van

blaauwagtig Purper, en zeer aanmerkelyk wegens de gedaante van haare Tippen.

De binnenfte Slagpennen, naafl aan de Rug, zyn roodagtig bruin. De eerde ry der

Dekvederen is wit aan het bovenfle gedeelte , en v/ordt trapswyze al meer en meer

bruin ^ formeerende met de laatd befchreevene bruine Slagpennen een ichuine Streep

dwars over de Wiek heen. De rand van de Wiek, naafl: aan, de Borfl:, is wit: de

kleinfle Dekveders der Wieken zyn zwart , die aan de binnenzyde wit , met een

klein mengzel van Zwart omtrent den rand der Wiek. De middelfle Veders van de

Staart zyn bruin , hebbende de buitenflé Veders haarer buitenfte Baarden bruin , ds

binnenfle Baarden zwart naai* de inplanting toe, en zynde wit aan haare Tippen: zo
dat de Staart, geflooten zynde, van boven bruin is, maar uitgefpreid zig met een

ichoone mengeling van Bruin , Zwart en Wit, vertoont. De Pooten en Voeten

zyn van eene bevallige bloozende Vleefchkleur en van geflalte als in de Afbeelding.

Ik heb deezen Vogel ter begeerte van zyne Excellentie , wylen den Hertog van

ÈiCHPyiOND, mynen edelmoedigen Patroon, wiens verlies ik van harte. betreur, in

Afbeelding gebragt. Hy zondt my denzelven van zyne Luflplaats te Goodwood in

Susfex , alwaar die gefchooten was op een Pynboom : om welke reden ik denzelven

geplaatfl heb op een Takje van den Cederboom van den Libanon, naar de Natuur in

de Hortus Medicus te Chelfèa getekend, maar de helft verkleind, om het op de Plaat

te kunnen brengen. Zie het Bericht van den Heer Willoughby aangaande dee-

zen Vogel , in zyne Ornithologie p. 244. Albin heeft 'er ook een Afbeelding van

uitgegeven en eene befchryving die meeflendeels van Willoughby ontleend is.

Zie zyne Hijiorie der Vogelen Vol. L p. 54. De Duitfchers noemen hem Kern^

heisjer. Monfr. N. Robert heeft 'er, onderden naam van Pardalus^ Grosbec of

Pinfa-Royal, een Tekening van gemaakt. WiLLOüGHBï geeft 'er den Latynfchen.

naam van Coccothraujles vulgaris aan.

Y 3 PLAAT



88 VEREAMELïNG va i^- U IT H E E M S C H E'

PLAAT LXXXIV.

De Geeikoppige Mofch van Bengak (84).

De Vogel Is hier in zyne Natuurlyke grootte voorgefleld. Twee der^elven wa-
ï-en overgebragt, Welken de Heer Albin heeft afgebeeld als Mannetje en Wyfje^
en hy maakt in derzelver befchryving verfchil, niettegenflaande ik, dezelven naauw-
'keurig belchouwende , geen weezentlyk ondèrfcheid in Kleur of Gedalte kon vin-

den: want zy kwamen my 20 volkomen gelyk voor, dat ik oordeel dezelven bei-
den door één Afbeelding, zo Wel als door tweö, te kunnen vertoonen.

De Bek is van een lichte of witagtige Kleur, dik en flerk gelyk die van ëen
Mofch: de Kruin van den Kop g^oi of Goudkleurig: de Nek, Rug, Wieken en
Staart, zyn zwartagtig bruin of donker, hebbende de Vederen met lichter Bruin ge-
rand of gezoomd. Dit maakt dat de Vogel zig van de bovenzyde licht bruin met
donkere Vlakken vertoont. Vari de zyden van ^Qn Hals, dwars over de Borf},
heeft hy een Streek van de zelfde bruinagtige Kleur als aan de bovenzyde. De zy-
den van den Kop, beneden de Oogen , alsook de Keel, zyn wit of Roomkleurig,
zo ver als de Kraag van donkere Vederen loopt. Onder die Kraag is de Borft , zo
wel als de Buik , Dyën en de Dekveders onder aan de Staart , wederom geelagtig

wit, en de zyden van den Buik zyn gemerkt met langwerpige Vlakken van eene
flaauw donkere Kleur. De Pooten en Voeten, van geflake als in ander klein Ge-
vogelte, zyn Vlee(chJ<:Ieurig.

De Tekening^ van deezen Vogel Was uit den Heer Dandridges Verzameling
ontleend. Hy kwam van Bengaie. Zie Albins Afbeeldingen in zyne Hiftorie

der Vogelen, Vol. II. p. 48.

De Kapel, nevens deezen Vogel afgebeeld, heeft het Lyf en de Oogen zwart,
met witte Vlakken , zynde het laagrte des Lighaams bruin of Oranjekleuring. De
langfte Wieken zyn aan haare bovenzyde Kaneelkleurig, met de uiterfte randen
en tippen , byna ter halver langte van de Wieken , zwart , doch met verfcheide
groote en kleine witte Vlakken. De kortfte Wieken zyn van de zelfde Kleur, doch
lichter, met drie of vier kleine zwarte Vlakjes op 't midden; en aan den rand zwart
gezoomd met witte Stippen. De onderzyde is gelyk de bovenfte maar flaauwer,

en de langfte Wieken hebben geele Vlakken aan haare Enden, daar zy aan de bo-

venzyden zwart zyn. Deeze keurlyke Vlinder, uit China afkomflig, bevindt zig

in de Verzameling van den Heer Doktor Nesbit, Lid van het Koninglyk Kollegie

der Geneeskundigen te Londen, die my daar mede verpligt heeft.

PLAAT LXXXV.

De Koodjlüart van Bengaie (85).

Dee^eisookin de Natuurlyke grootte afgetekend. Ik flaa in twyfel, tot welk
Geflagt hem t'huis te brengen. Hy heeft ftyve Haairen rondom de hoeken van den

Bek 5
gelyk de Slagtervogels of Klaauwieren en Geitenmelkers hebben , maar komt

met

(84) Pasrer Benghalenfis Capite flavo. Efiw. Aii. (85) Ruticilla Benghalenfis. Edw. An^. T. 190. La-
T. 189. Alb. Aii. 11. p. 48. T. 52. Pasfer Benghalen- nius Bengalenfis fufcus. Briss. Av. II. p. 175. Lanius

fis. BrIss. Av. III. p. 9S' Loxia Benghalenfis. Linn. Emeria. Linn. S'^fl. Nat. XII. Gen. 44. Sp. 23, Mus-
Syjl. Nat.Xil. Gen. 109. Sp. 32. Syji. Nat. X. Gen. cicapa Emeria. Ibid. Gen. 133. Sp. 7. Hy ftaat dus,

96. Sp. 23. Bengaalfche Mosch. Nuf, iiiji I. D. V. met den zelfden bynaam, in twee geheel verfchillende

-Stuk» bladz. si^. Rangen j dat Doktor Boddmt niet aangemerkt heeft.
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iïiét geenen derzelven In de gedaante des Beks overeen , die flerker is van ttiaakzel

dan in de laatften, en zwakker dan in de eerllen. Ik heb hem, in navolging van den

Heer AcBm, Rood/Iaarl geheten. Zie deszelfs Vogel- Hiflorie, Vol. III. p. 52.

De Bek is aan het Grondfiuk donker en zwart aan zyn Punt. De Kruin van dert

Kop is met lange, zagte, zwarte Vederen gedekt, die agtervvaards over hangen

^

in de gedaante van een Kuif, welke, zo ik onderftel, de leevende Vogel overend

kan zetten. Onder ieder Oog heeft hy eerte Scharlakenroode Vlak , die aan de on-

derz'yde met Wit omringd is. De Keel, Borft, Buik en Dyën zyn ook wit van

Kleur. De zyden van den Hals en van de Borft zyn gedekt met zwarte Vederen^

die verwardelyk breeken in het Wit op de Borfl en de bruine Kleur agter aan den

Hals. De Nek, Rug, VVieken en Staart, zyn allen van eene donkere ofzwartag-

tig bruine Kleur , zynde de kanten van de grootfte Slagpennen een weinig lichter

en de Schouder van de Wiek witagtig, daar dezelve op de Bord: valt. De Veders aan

de Stuit en de Dekveders onder aan de Staart , 'Zyn van eene zeer fchoone roode

Kleur: de Pooten en Voeten donker zwart.

Deeze Vogel, uit Bengale overgebragt , bevondt zig ook in de Verzameling van

den Heer Dandridge. Ik heb thans alle de Vogelen op nieuws uitgegeven, wel-

ken Ajlbin daar uit ontleend hadt, uitgenomen de Gaay*van Bengale^ Vol. I. p. 17:

de Bengaalfche Kwartel , p. 27. de kleine Konings-yisfcher van Bengale , Vol. IIL

p. 28: en de Bengaalfche Pf^üier- Rail , p. S^. Deeze , naamelyk , zyn door den

Heer Albin naar Tekeningen gekopieerd, welke in Indie gemaakt waren, zonder

dat de Vogels zelf overgebragt zyn ; en dus heb ik dezelven overgeflagen , als niets

willende uitgeeven, dat niet onmiddelyk naar 't Voorwerp was gemaakt.

De Doorn-Staart Haagdis uit Indie (fj.

De Afbeelding van deeze Haagdis vertoont dezelve ook Levensgrootte. De Kop
en alle de Pooten zyn van eene donker-groene Kleur : de bovenzyde des Lighaams

is ook donker, met eene licht Aschgraauwe Kleur gevlakt en gewolkt. Dwars over

de Schouders heeft hy drie zwarte Streepen, De zyden des Lighaams trekken naar

Koozekleur, zo wel als de Buik, die bleek Aschgraauw is. De Kop, het Lyf en
de Pooten, zyn met zeer kleine Schubbetjes gedekt, Zo dat zy zig vertoonen als

een gladde Huid. De Schubben van de Staart zyn groot, en op een ongewoone

manier met Icherpe opftaande Punten voorzien. De raiddelfle ry van vSchubberi, op

het bovenfte van de Staart, valt niet over de naaflen wederzyds, maar de zydeling-

fè ryën over de middelde heen, 't welk aanmerkelyk is. Dit alles ziet men in de

Afbeelding uitgedrukt , welke onmiddelyk naar 't Voorwerp op 't Koper >is gegra-

veerd. De Staart heeft eene bruinagtig groene Kleur, van onderen lichter dan van

boven.

Het Dier was my gegeven doof mynen Vriend, den Kapitein Isaak Worth,
die 't zelve levendig uit Ooftindie hadt overgebragt. Ik geloof, dat het nog niec

in Afbeelding gebragt ware. De Heer Petiver heeft eene Haagdis afgetekend

,

die over 't geheele Lyf met fcherpe puntige Schubben is bekleed , en welke hy de

ruuiv gefchubde Kaapfche Haagdis iyielt^ Cat. 403. Hyzegt, dat dezelve, getergd

zynde, al haare Schubben opzet en ichreeuwt gelyk een Kind; doch maakt geen ge-

wag van derzelver grootte. Zyne Afbeelding komt daar in omtrent met de myne^

uitgenomen de Staart, die korter is, overeen.

(*) Lacerta Cordylus. Linn. Syji. Nat. XII. Gen. ftaart. l^at. Bft. I. D. VI. St.bl. 114.

122. Sp. 9. SyJi. Nat. X. Gen. 105. Sp. 9. Stekel-
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PLAAT LXXXVL
De rood en bkauwe Brajiliaanfche /^ink (86),

De Vogel is hier in ^yne Natuurlyke grootte voorgefleld. Hy gelykt in geftalte

veel naar onze kleine Zingvogelen , maar heeft de Staart in evenredigheid een wei-
nig langer, zynde dezelve ook Puntig, als dè middelfte Veder langer dan de zyd-
Vederen hebbende, die trapswyze verkorten, het welk zeer ongewoon is in de Vo-
gelen van zyn Geflagt. Het is een zeer levendig en vlug Zingvogeltje, dat een
redelyk fraaijen toon flaat.

De Bek heeft de geflalte van dien van een Goudvink, zynde van een fchoone
Scharlakenroode Kleur. De Veders rondom het bovenfle vanden Bek, en aan de
zyden van den Kop, toteené aanmerkelyke breedte rondom de Oogen, zyn £'hoon
Purper of Appelbloesfèm. De Oogen zyn donker , maar de Oogleden , of de Huid
rondom de Oogen , is heerlyk Scharlakenrood. Een donkere^ Streep loopt van den
Bek tot aan het Oog. De Keel, onmiddelyk beneden den Bek, is zwart. De
Kruin des Kops, de Nek, Rug, Dekveders der Wieken ^ de Borfi en Buik, zo
ver als de Dyën, zyn van eene doffe donker roode 'Kleur: de Slagpennen der Wie-
ken zwartagtig of donker: hetlaagflevande Rug, de Buik omtrent de Stuit, en de
Dekveders, zo wel boven als beneden de Staart , zyn heerlyk Hemelfchblaauw, het
welk allengs verfmeltende verdwynt in het röOdagtige aan' de Rug en den Buik. De
Staart is zwart, hebbende de middelfle Veder taamelyk lang en de zyd-Vederen al-

lengs verkortende^. De Pooten en Voeten gelyken naar die van ander klein Gevo-
geke van deeze Klasfè, en hebben eene donkere Vleefchklèuf.

Dit zeldzaame, aartige en onbelchreevene Vogeltje , was in bezitting van Mejuf^
'ïxouw Strafton ^ woonende in Bucklers-Bury te Londen. Myn keurige en waarde
Vriend, Doktor Monro, de Oude, gaf my laf! om 'er een Tekening van te maa-
ken: ' Het kwam van Brafil , alwaar het een zeldzaam Vogeltje is, en van veel
waiirdd. '

"
'

- '

" '

'

'

De J^liegende Inkhoor-n (*).

-

Dit aartige kleine Beeflje is hier in zyne Nati^urlyke grootte afgetekend. Het
was den geheelen Dag loom en onwerkzaam , doch met het aankomen van d^n.

Avond zeer levendig, fpringende of vliegende zeer vlug,, van de eene plaats op -de

andere, in zyn Kooitje. Deszelfs bovenzyde , van de Neus tot aan het end der
Staart, was bruinagtig, gelyk in de Wilde Konynen. De Neus was kort, en in den
omtrek witagtig : de Oogen waren groot , zwart en flerk uitpuilende : het hadt een
wi^^Merk boven ieder Oog: de onderzyde van den Kop, de Hals, Buik en bïnnen-

^ydeh der Pboten , waren wit. De bovenzyde des Lighaams was van de onderzyde
afgefcheiden door losfè Huiden, langs de zyden loopende, en zig uitfpreidende tus-

ichen de voor-en agter-Pooten, wanneer die in 't fpringen ui;gefl;rekt worden. Dee-
ze Huiden helpen het Dier, om een groot end wegsal flrykende in de Lugt te zwee-
ven. De Staart, ook breed en plat gelyk een Pluin} zynde, is verder hetzelve be-

hulpzaam in 't vliegen. Het heeft wederzyds, effen boven den Rand van de Huid,

een

(§6) Fringilla coloribus ccemleo & rufo Brafilienfis. (*) Sciurus volans , Colore dilute fufco , Atnerica-
Edw. Av. T. ipi; 'Granatinus^ Bkiss. Av.lll.^. %i6. nus. Edw.- Av. 'T. 191., Seb. Mus. l. p. 72. T. 44.
T. 9. f, 3. Fringilla Granatina, Linn. Syfi. Nat. XIL p. 3. ^aj. Qiiacir. 215. Mus volans. Linn. SyJl.Nat.
Gen. 112. Sp. II. Fringilla Brafiliana. Syfi. Nat. X. XII. Gen. 24. Sp. 21. Syfi. Nat. X. Gen. 26. Sp. 16.
Gen. 98. Sp 16. Brafiliaanrche Vink. Nat, Bfi, I. D. Vliegende Muis. Nat. Hifi. I. D. II. Stuk , bladz. 492,
y. Stuk , bladz. 543.
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een 'zwartagtige Streep of Vin, die langs ^yne Zyden loopt. Aan iedêf Vöof-Voet
heeft het vier Vingeren met het bewys van een vyfden , doch aan de agter- Voeten
Vyf duidelyke Vingeren» De Ooren waren kort en rondagtig,: terwyi het Vleefch

2ig vertoonde wegens de dunte van het Haairj als medcj omtrent de Neus en aan

de Pooten.

De Heer Catesby heeft een Vliegende Inkhoorn afgebeeld, welken ik voor een

andere Soort houde , alzo die over 't geheel bleek bruin of Asch kleurig is. Hy
zegt, dat zy omtrent tagtig Yards [of twintig Roeden] ver kunnen fpringen of
vliegen. Zie zyne Hifturie van Kafolina^ Vol. II. p. 76, 77. Zy worden ons uit

vericheide deelen van Noord-Amerika toegebragt en zyn over eenige Jaaren ook in

Polen ontdekt. James Theobald, Schildknaap, in Surry-Straat , heeft het hier

afgebeelde Diertje thans in 't Leven.

PLAAT LXXXVII.

£)(? geh'oonde Afrikadnfcht Kraanvogel (87).

Het is eengröote en Staatelyke Vogel , die, als hy met étx\ Kop regtop loopt^

meer dan drie Voeten hoogte fchynt te hebben. Zyne Pooten zyn , van de Knie tot

aan het onderde vanden Hiel, negen Duimen lang, en van de Punt des Beks tot

aan de Veders op 't Voorhoofd is de langte twee Duim en drie Kwartier, en van

die zelfde Punt tot aan de hoeken des Beks een Kwartier minder dan vier Duimen.

Die Vogel, welke voorwaards op de Plaat ftaat, heeft voor een Kraanvogel eert

korten Bek. Dezelve is regt en fcherp gepunt, van eene zwartagtige of donker-

Aschgraauwe Kleur. De Neusgaten zyn ver vanden Kop af; de Oogen tegenover de

hoeken des Beks geplaatfl, hebbende de Oogkringen Paarlkleurig. Het Voorhoofd

is zeer rond en uitpuilende , met zwarte Vederen als Fluweel gedekt. Agter ieder

Oog heeft hy eene Paarlkleurige , harde , kaale Huid , in de gedaante van een

Schaaps-Nier, welke zig een weinig verheft, en aan zyn bovenfte en onderfte ge-

ètdi^ met Rood gekleurd is. De zwarte Veders op den -Kop gaan al rondom deeze

Vlakken. Uit de Kruin fchiet een Kwad van langagtige Vedertjes of liever flyve

Borftels , van een plat maakzel, die gedraaid ofgevlogten zyn, van een vuile Oran-

je-Kleur, zynde ieder op zyde dunnetjes bezet met lichtgekleurde Haairtjes, en een

Kwaflje van zwartagtige Vedertjes aan 't end hebbende. ' Deeze Borflels Ipreiden

xig zeer bevallig in eene Klootswyze geftalte uit, en vertoonen zig grooter dan de

Kop zelf. Onder aan de Keel heeft hy een groote roode Huid of Kwab, gelyker-

wys d.f Huishaan ,
. maar enkeld , en deeze wordt fbmtyds door Lugt uitgefpannen

wegens een onaangenaam fchor Geluid , hetwelk de Vogel uitgeeft. De Hals , Zo

wel als 't geheele Lighaam boven en beneden, is van eene bevallige licht blaauwag-

tjge Aschkleur. De Veders zyn aan den Hals lang , zagt en fmal , op de Rug bree-

der, maar langiCn puntig. De Staart is zwart en haare Veders zyn taamelyk egaal

van langte. De grootfle Slagpennen der Wieken zyn ook zwart; de binnenfte Slag-

pennen vuil rood, en deeze vallen over de Stuit, wanneer de Wieken geflooten zyn.

Alle de Dekveders derzelven, van binnen en buiten, zyn wit, uitgenomen die over

de zwarte Slagpennen heen vallen, en dezelven bedekken; want deeze zyn donker

bleekgeel. De Pooten zyn, taamelyk hoog boven de Kniejen , Vederloos, en

hebben , zo wel als de Voeten en Klaauwen , eene donker zwartagtige Aschkleur.

De

(87) Grus criftata Africana. ^dw. A-o. T. 192. Pa- Briss. A-o. V.'p. 511. T. 41. Ardea Pavonina. Linn.

yo marinus. Clus. Exot. 105, Grus Capenfis fufca, Ca- SyJi.Nat. XII. Gen. É4.. Sp'. i. Syjl. Nat. X. Gen. 7(5.

pite Aureo Galeato.. Pet. Ca^. T. 7Ö. f. 9. Balearica. Sp. i. ^rgonvogel. Nah Hifi, I. D. V. Stuk, bl. 150.
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De agterfte Vogel , die ik denk de Hen te zyn , verfchilt van den eerflen of voor-^

fien daar in, dat hy de Plek aan zyne Wang in de onderfle helft rood en voor 'c

overige wit, en een zeer kleine, byna onzigtbaare , roode Kwab aan zyne Keel
heeft 5 zynde ook zwart aan den Hals en het Lyf, daar de ander Aschgraauw is: in

andere opzigten komen zy overeen.

Den eerden van deeze Vogelen tekende ik ten huize van den Heer Sloane, den
anderen ten huize X'an Sir Charles Wager. De Akademie van Parys heeft den-
zeiven wat verfchillende voorgemeld. Zy bevonden de twee Onderwerpen , die zy
onder handen hadden, beiden Hennen te zyn: zy noemen hem de Koninglyke Vo-
gel , en meenen , dat het niet de Grus Balearica zy , gelyk men onderfteld hadt. Zie
Memoires de PAcad. Royale; depiiis 1666 pfqi^a 1699; T^c>m. UI. troiftéme Par-
tie. p. 199. Zie ook Willoughbï's Ornithologie^ p. 275. I^etiver noemt hem
de bruine Kaapfè Kraanvogel, met een Goud gehelmden Kop, Tab. 76. N.9. Van
Barlow v/ordt hy de Japanfe Paauw getyteld. Visscher geeft 'er den naam van
Chineefchen Struisvogel aan. In Astley's Verzameling van Reizen, vind ik dee-

zen Vogel door verfcheide Autheuren, die alle daar aangehaald zyn
, gemeld; \

welk bewyft, dat hy een Kraanvogel is van de Rivieren Gambia en Senegal. Zie
aldaar, Vol. IL p. 723. Hy noemt deszelfs Afbeelding, op de Plaat tegenover bladz.

72 1 , de Kroonvogel van U^hidah. Hy is de Favo marinus van Clusius. Zie des-

zelfs ^.w;. Libr. V. Cap. II. N. Robert heeft denzelven afgebeeld, en genoemd
Favo fine Cauda Chinenfis^ dat is, Chineefche Paauw zonder Staart (*).

PLAAT LXXXVIII.

De ros/e Smient ^ met een zwarten Bek (88).

Hy is wat kleiner dan een gewoone Tamme Eend , en langer van Pooten , dan
andere Eenden gemeenlyk zyn. De Bek gelykt naar dien van een gewoone Eend

,

zynde op de kanten getand en aan de Punt een weinig haakig omgekromd, van eene
zwarte of donkere Kleur. De Oogen zyn Kaneelkleurig: de Kop is op zyde bruin,

hebbende de Kruin zwart, de Vederen lang en zig op de wyze van een Kuif agter-

waards uittrekkende. Het agterfte van den Flals is donker: de onderzyden van den.

Kop , Keel en Hals , zyn wit : de Hals is gefprenkeld m.et kleine zwarte Vlakken : de
Rug en bovenzyden der Wieken zyn bruin ; de grootfte Slagpennen donker bruin ,

naar Zwart trekkende. De Dekveders der Wieken hebben ieder in 't midden een
zwarte Vlak. De Veders van de Staart zyn, zo wel als de Stuit, en de Veders die

de Staart van boven bedekken, zwart. De Staartveders zyn niet van gelyke langte,

maar de Staart is in 't midden een weinig gepunt. De Borfl of Krop is helder rood-

agtig bruin , met zwarte Vlakken , en het onderfte deel heeft een weinig mengzel

van Wit. Het geheele Onderlyf is wit , doch op de zyden , en een weinig bene-

den 't midden , fterk met Zwart gemengd. De Dekveders onder aan de Staart zyn
wit, met ronde zwarte Vlakken. De Pooten zyn hier langer dan gewoon is in het

Geflagt der Eenden , en tot een weinig boven de Kniejen Vederloos. De drie voor-

fle Vingers zyn allen aan elkander gewebd , en daar is bovendien een Vlies aan de bin-

nenzyde van ieder inwaardièn Vinger: zynde de Pooten en Voeten gedekt met Lood-

kleu-

(*) [Pamfive Cauda Chinenjis vindt men in 't Werk (8S) Anas fiflularis rufus , Roflro nigro, Occiden-

van Kdwards, dat zekerlyk in de eerfle opflag blykc talis. Èdw.Jv. '1'. 19:^. Anas fiftularis Arboribus infi-

een drukfeil van ééne Letter te zyn, die den Hoog- dens. Sloan. ^am. 11. p. 324.. T. 272. Raj. Jv.
duitfchen Vertaaler van 't zelve zo grappig by de Neus 192. Briss. Jv. VI. p. 403. Anas Arborea. Linn. Sy/i.

gehad heeft, dat hy daar van heeft gemaakt Pavo oder Nat. XII. Gen. 67. Sp. 42. Syjl. Nat. X. Gen. öi. Sp»

Cauda Chinmfu, dat is, Chineefche Paauw of Staart.] 38. Boom-Smient. Nat. Hifi. I. D. V. Stuk, bl. 69.
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kleurige Schubben. De agter-Vinger is éo hoog geplaatft, dat hy naauwlyks den
Grond raake. De Klaauweii vari alle Vingeren zyn Éwart.

Deeze Vogel was in bezitting van den Heer Charles Wager, ten \viehs Hui^
ze, op Parfons-Green , ik daar van een Aftekening maakte. Men berichtte my^
dat dezelve uit de Weflindiën kwam, alwaar men ze een Smient noemt. Sir Hans
Sloane zegt, in zyne Natuurlyke Hijiorie van Jamaika , Vol. J[. p. 324, dat
zy een fluitend Geluid maaken, weshalve men ze in 't Engelfch T^^hiftling Duck ^

dat is Fluitende Eend, noemt. Hy voegt 'er by, datzy doorgaans op Boomen roeften
en gemeen zyn op dat Eiland.

PLAAT LXXXIX.

De RooSekkige Smient (89).

Öeeze is wat kleiner dan een gewoone Endvogel , hebbende den Hals en Pooten
in evenredigheid langer. Hy zal mooglyk het Mannetje en de laatfl: befchreevene
het WyQe van de zelfde Soort zyn • maar ik kan niet verzekeren dat het dus be-
flaat , dewyl het op verfchillende tyden was , dat ik deeze twee Vogelen zag,

In fatzoen gelykt de Bek veel naar dien van den laatft be(chreevenen , maar is van
eene fchoon roode Kleur, omtrent de Neusgaten geelachtig, en zwart aan de haak
öf punt van de Bovenkaak. De Oogkringen zyn van een donkere Hazelnooten
Kleur. De ^yden van den Kop , rondom de Oogen en de onderzj'de of Keel , zyn
licht AschgraaUw. De Kruin en 't agterfte van den Kop is zwart. De Hals, Borfl
en Rug zyn bruin- of Tegelrood, aan de Bord lichter, aan de Rug donkerer. De
groote Slagpennen der Vl^ieken zyn zwart, zo wel als die van de baflerd-Vl/iek

,

welke derzelver Wortels bedekt. De binnenfte Slagpennen, die op de Rug of Stuit
vallen, zyn donker Tegelrood. De eerde en tweede ryën der Dekvederen, naad bo-
ven de Slagpennen, zyn wit, en maaken eene groote witte Plek op 't midden van
de Wiek, en verder opwaai"ds is een helder Oranjekleurige Vlak, waar boven de
kleine Veders, aan den Schouder van de Wiek, zwart zyn, en dit Zwart gaat langs
den rand derzelvevoort tot aan de Slagpennen. De geheele Buik en Dyën zyn
zwart, maar, ter plaatfè daar het roode van de Bord en het zwarte van óqïx Buik
zig vereenigen, formeert die mengeling een donker Aschgraauwe Kleur. De Dek-
veders onderaan de Staart zyn witachtig, met kleine zwarte Vlakken gefprenk'eld,

die zig in de langte der Vederen uitdrekken. De Staart loopt wat puntig en is

5zwart , zo wel als de Stuit en de Dekveders aan de bovenzyde. De Pooten zyn tot

een weinig boven de Kniejen Vederloos; de Vingers gewebd even als in andere
Endvogelen; hebbende de binnenden ook Vliezen aan de binnenzyde. De Pooten
en Voeten zyn Vleefchkleurig en de Klaauwen zwart.

Deezen Vogel tekende ik ook ten huize van Sir Charles Wager, op Par-
ïbns-Green. Hy was uit de Wedindiën gebragt , onder den naam van Fluit-Eend
of Smient. Beide de laatd befchreevenen maaken , als zy verontrud worden een
Fluitend Geluid. Of deeze of de ander de Smient zy, waar van in Sloanes His-
torie van Jamaika gewag gemaakt is, kan ik niet zeggen; alzo 'er geen berigt van de
Kleur is -bygedaan: maar ik zou eer denken, dat de voorgaande gemeend worde, de-
wyl de Afbeelding ( Vol. IL Tab. 272 ) vertoond is met een gevlakten Buik.

(89) Anas fiftularis rufus,Roftro rubro Occidentalis. Islat. XII. Gen. 6-j. Sp. 39. Syji. Nat. X. Gen. 61. Sp.
Edw. ^u.T. 194. Anasfiftularis Americana.BRiss. y^u. 33. Amerikaanfche Smient. Nat. Jli/i, I. Ded' V
yi. p. 400. T. 38. f. I. Anas Aummnalis. Linn* SyJl. Stuk, bladz. 62. ^ * '
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PLAAT XC
Het kleine Leeuw-jlapje (90).

Dit ongemeene Diertje is hier door my in de Natuurlyke grootte voorgefleld: >zo
naby als ik hen kon treffen, terwyl het zig bezig hield met zyne Aapenkuuren in
de Kamer van zyne Mevrouw. Het is een Wyfje en een der kleinfte Soorten
van Aapen.

Het voorde van den Kop, of ^t gene men het Aangezigt in de Aapen noemt, is

met een zwarte Huid gedekt, en de Ooren zyn ook zwart. Het Aangezigt is zeer
dunnetjes bezet met korte witte Haairen, die hetzelve een weinig graaüW maaken*
Deeze witte Haairen zyn iets dikker aan de kanten van het Aangezigt, en formee-
ren een helderen Ring daar om heen. De Oogen zyn zwart ,"vertoonende geen
andere Kleur. HetHaairop den Kop is lang en wit, ipreidende zich, gelyk het Hoofd-
haair van een Mensch, over de Schouders uit, die, zo wel als het groot/te dté van
de Rug, gedekt zyn met lang, los^ vlokkig Haair^ dat bruin is van Kleur. Het
laagfte van de Rug, of het Gat, wordt allengs helder bruin of Oranjekleurig, gelyk
de eene helft van de Staart, naafl aan het Lighaam^ ook met lang Oranjekleurig
Haair bekleed is, wordende het overige van de Staart allengs zwart, en deeze Kleur
vervolgt tenende uit. De Keel is zwart en kaal, de Borfl, Buik, benevens alle
de Pooten en Voeten

, zyn met kort wit Haair gedekt. Het heeft vyf Vingers
aan ieder Voet, zo der Voor- als Agterpooten, die altemaal gewapend zyn met
fcherpe Nagelen, even als in de Inkhoornen. De Voeten zyn aan de binnenzyde
bekleed met eene zwarte Huid, en het Vel is over het geheele Lighaam, zelfs on-
der het witte Haair aan den Buik, ook zwart. Zeer wonderlyk is 't in dit kleine
Diertje, dat hetzelve een zagt fluitend Geluid maakt, eenigermaate naar 't zingen van
een Kanaryvogel gelykende. Het is vlug en behendig, hebbende alle de aardigheid
der Kuuren van de grootere Aapen. Wanneer het, op zyn vier Pooten, in de Ka-
mer rond loopt, dan heeft het veel van de geflalte van een Leeuwtje, vertoonende
zig fbmtyds gelyk de Afbeelding in 't Grondwerk van de Plaat aanwyfi

Ik werd door haare Hoog Edelheid, de Graavin van Suffolk (in wier bezitting
^ig het gedagte Leeuw-Aapje bevondt,) onderricht, dat hetzelve van La Vera Cruz
in Nieuw Spanje overgebragt ware. Met verlof van de gemelde Vrouwe maakte ik
'er een Aftekening van voor wylen den Hertog van Richmond; en met toelaatins
van zyne Genade heb ik het aan 't Jicht gegeven. In de Reiflocht van den Heer
DE LA CoNDAMiNE, Lid Van de Akademie der Weetenfchappen van Parys, langs
de Rivier der Amazoonen , vind ik een Aapje, veel naar het tegenwoordige gdykm-
de, beichreeven, uitgenomen dat hy 'er fcherpe Ooren aan geeft. Na gefproken te
hebben van de grootere Aapen zegt hy, „ en fommigen wederom zo klein als

3, Rotten. Ik fpreek niet van de genen die onder den naam van Sapajous bekend
3, izyn, maar van andere nog kleinere en moeielyk tam te maaken, wier Haair lang

35 en glanzig is , gemeenlyk Kaftanje-bruin en fbmtyds met een Soort van Geel ge-
5, vlakt. Derzelver Staarten zyn eens zo lang als het Lighaam. De Kop is klein

„ en vierkant: de Ooren zynfpits en uitfleekende , gelyk die van Honden of Kat-
5, ten, en niet gelyk die van andere Aapen of Meerkatten, naar welken 'zy ^eer

3, wei-

(90) Cercopithecus minimus Mexicanus , Capillitio Quadr. 154. Simia Oedipus. Linn. Syjl Nat Xlï
niveo. Edw, Jv. T. 195. Cercopithecus Pilis canes- Gen. 2, Sp. 25. Syfi. Nat. X. Gen. 2 Sp 19" Nat
centibus nigro mixtis, Cauda rufa. Briss. Quadrup. 19. IM. I. D. I. Stuk, bladz. 3Ö4.PI VI Fiff q
Cagui major Brafilienübus. Marcgk. Bras, 227. Raj.

• 6- j



È N 2 E L D Z A A M E VOGELEN, 9?

^i weinig gelyken, hebbende veeleer het poftuür van een kïeiri Leeuwtje^ Men
^, noemtze Pinches te Maynas en Tamanns te Cayenne ". Zie het Kort Begrip van

gedagten Reiftocht in 't Engelsch, p. 83. Indien dit, doof den Heer de la Con-
DAMiNE befchreeven , niet een zelfde als het myne is , moet het ten minde eené

naby daar aan komende Soort zyn.

PLAAT XCL

Hé kleine zwarte Aapje (91).

bit Aapje is hier in zyne Natuurlyke grootte voofgefleld, zynde een v^n de klein-

fle Soorten, die ik ooit heb aangetroffen. Door zyne kleinte was deszelfs Beet

niet hinderiyker dan het byten van een Mosch. Het was zeer levendig en vol be-

weeging , gelyk de meeften van het Geflagt der Aapen zyn.

De Oogen van dit Beeflje hadden eene Hazelnooten en het Aangezigt eene don-

kere Vleeschkleur. De Neus verhief zig zeer weinig. De boven- Lip was geiplee-

ten als die van een Haas ' de Tanden waren zeer klein , gelyk die van andere Aap-

jes, komende zeer naby aan de Tanden van een Mensch. DeOoren hadt het taa-

melyk groot, van eene vierkante figuur, zwartachtig Vleeschkleur, en zeer dun-

netjes bezet met korte Haairen. Op den Kop maakte het Haair een tip aan 't Voor-

hoofd: het Aangezigt hadt Weinig of geen Haair. De Kop, het geheele Lighaam
en de Staart, waren gedekt met zagt zvVarc Haair, dat eer ruig en Vlokkig dan glad

van Oppervlakte was. Het Haair aan het onderfle Van de Rug fcheen overend te

flaan, en hadt een mengeling van geele of Goudkleurige Haairen. De Staart is twee*

maal zo lang als het Lyf De Voeten, zo wel voor als agter, zyn gedekt met kort.

Huik, geelachtig Oranjekleurig Haair. Het hadt vyf Vingers aan ieder Voet, wier

Nagels of Klaauwen niet plat waren gelyk in de grootere Aapen ^ maar haakig en

icherp, gelyk die der Inkhoornen, hoewel niet zo lang. De voorde Pooten gelee-

ken niet zo veel naarde Handen van Menfchen, als in fbmmige Aapen; hoewel het

allerley dingen in ééne Hand kon houden, hetwelk een Inkhoorn niet zal doen.

Dit raare en zo ik geloof onbefchreeven Aapje, was uit de Wedindiën overge-

bragt door den Vlootvoogd FixZroy. Lee, in 't jaar 1747, en door hem aan haa-

re Hoog Edelheid de Graavinne Weduwe van Litchiield vereerd, met wier verlof

ik daar van eene Aftekening naar 't Leven maakte. Het was een Wyfje.

Vindende een Berigt van een zeer ongemeen Aapje, in de voorgemelde Reiftogt

door de binnenlandfche deelen van Zuid- Amerika, langs de Rivier der Amazooneuj

20 heb ik dienfhg geoordeeld hetzelve alhier in te lasfchen. „ De Gouverneur van

j, Para (zegt de Heer la Condamine) deedt my een Aapje prefènt, dat het ee-

3, nigfle in zyne Soort was hetwelke men immer in het Land gezien hadt. De Haai-

35 ren van deszelfs Lighaam waren 20 glanzig als Zilver, en hadden de Kleur van

j, defchoonfle Vrouwen Lokken, terwyl de Staart glanzig Kaftanje-bruin was, naar

„ zwart trekkende. Het hadt nog een andere byzonderheid , welke veel aanmerke-

5, lyker was. Zyne Ooren, de zyden van het Aangezigt en de Neus, waren 20

3, levendig rood , dat men iematid naaüwlyks kon doen gelooven , dat hetzelve de

5, Natuurlyke Kleur daar van ware^ Ik hield het een Jaar , en het was nog in Leven

5, toen ik dit fchreef, byna in ^t gezigt van de Kuft van Vrankryk. en ik verheugde

35 my met het denkbeeld, om hetzelve aldaar levendig te brengen^ doch, in ipyt

33 van

(91) Cercopithecus nïger minimus , Manibus & Pe- 155. Simia Midas. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 2. Sp,

dibus Croceis. Edw. ^u. T. 196. Cercopithecus niger 27. Syji. Nat. X. Gen. 2. Sp. 15. Nat. Bifi. I. D. ï,

Pedibus Croceis. Gkon. Zoo^^, 20. Cay. Raj, Qiiadrup. Stuk , bladg. 3Ö(J. PI. VI. Fig, 4.
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„ van de geduurige zorgvuldigheid, wdke ik gebruikte, om het voor de Koude te

5, bewaaren, ftierf het door de ftrengheid van 't Saizoen ". Deeze Heer fprak van
kleine Aapjes, toen hy hier van gewag maakte, hoewel hy de grootte van hetzel-
ve niet gemeld heeft.

PLAAT XCIJ.

De Inkboorn-Aap ^an Madagaskar (92).

Dit Dier heeft omtrent de grootte van een tniddelmaatige Kat, maar het Lighaam
en de Leden zyn veel ranker en langer. Het heeft een Staart die ten minfte eens zo
lang is als het Lighaam. 't Is lang van Snuit, zo dat de Kop veel naar dien van een
Vos zweemt j met fcherpe Tanden van vooren , waar mede het bekwaam fchynt
te zjm om te kunnen knaauwelea Dat geen , naar 't welke ik myn Afbeelding
maakte, was een Mannetje.

DeOogen hebben taamelyk breede Kringen , van eene heldere Hazelnooten-
kleur, zynde het Aangezigt en de Ooren wit, de Neus een goed end wegszwart^
en het Oog met een breeden zwarten Kring omgeven. Rondom de Neus, als ook
aan de zyden van den Kop en op de Oogleden , flaan lange ftyfachtige Haairen, gelyk
in de Knevels der Katten. De Kop is, van boven en van agteren, gedekt mee
donker AschgraauwHaair, langer dan het Haair op 't Aangezigt: de Rug en Zy-
den zyn roodagtig Aschgraauw, niet zo donker als de Kop: de buitenzyden der Bee-
nen zyn licht Aschgraauw, niet zo rood als de Rug: de bovenzyden der Voeten zyn
witachtig, hebbende aan de binnenzyden een kaale zwarte Huid. De Voorpooten
of Handen zyn gelyk die van Menfchen ofAapen, hebbende den Duim zeer onder-
fcheidenen de Nagels plat: de Agterpooten zyn daar door aanmerkelyk, dat zy étn
Duim of grooten Toon zeer breed hebben , loopende de Nagels der Agterpooten
puntiger dan die der Voorpooten uit. De geheele onderzyde des Lighaams en de
Leden aan de binnenzyde , zyn met wit Haair gedekt. Het Haair van 't geheele
Lighaam is op ^t Gevoel zeer zagt, veeleer overend ftaande gelyk de pool van Flu-
weel, dan fluik nederleggende. Het heeft, taamelyk hoog aan de Bor/l, twee
kleine Tepeltjes, even als in de Aapen geplaatft. De Staart is lang en redelyk ruig,

béurtlings met breede Ringen van Zwart en Wit getekend. Slaapende kromt het
zyne Neus naar den Buik, en haalt de Pooten digt by malkander in een zittend pos-
tuur, brengende zyne lange Staart over 't Hoofd heen. Speelende oefFent het een
Soort van galoppeering, met de Staart boven de Rug opgeheven, gelyk in de kleine

Afbeelding is uitgedrukt. Men ziet ook zyn Kop op zyde vertoond.

Dit aardige Dier was, in den Jaare 1748, van het Eiland Madagaskar overgebragt
door mynen Vriend, Kapitein Isaak Worth, die dat Eiland, op zyne terug-

komft van Indie, aandeedt. Ik hield het eenigen tyd, ten mynen Huize, in 't Le-
ven. Het was een zeer onnoozel Schepzel , doende niemand leed , en niets hebbende
van de grappigheid of kwaadaartigheid der Aapen, hoewel het in zyne geftalte en ma-
nier van zitten veel naar dezelven gelykt. Het voornaamfte verfchil, tusfchen dit Dier
en de Aapen, is, dat het een fpitfên Snoet heeft, en het Aangezigt met Haair ge-
dekt: ook zyn de Teeldeelen anders en naauwlyks zigtbaar, gelyk in de Katten. Ik

houd het derhalve voor een van de Aapen verfchillend Geflagt , en vind een
Soort daarvan, die van de befchreevene verlchilt: zie Petzvers Werken Tab. i/^

af.

(92) Simïa-Sciurus MadagafcarJenfis. Edw. Av. T. Nat. XII. Gen. 3. Sp. 4. SyJl.Nat. X. Gen. 3. Sp. 2. De
197 Profimia Cinerea, Cauda cinfta annulis albis & Inkhüorn-Aap. Nat, Hijt.l. D. I. Stuk , bladz. 3pp,
nigris. Bkiss. Quadr, 22a. Lemur Catta. Linn. Syjl.
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alwaar dé Afbeelding roet 'de myfté overeenkomftig fchynt te zyn, uitgenomen
3»

dat, het Dier langer Wol of Ha^ir heeft en geen Ringen aan de Staart. Hy zegt:

35 de Wol van dit Schepsel is bruin, zagt, en gekruld als"" die van een Lam. Het

„ heeft verfcheide Eigenïchappen van een Inkhoorn , zittende dikwils overend wan-

% neierhet eet, 't welk hetzelve doorgaans met zyne Snytanden doet, fenzynerüi-

5, ge Staart agter ombuigende. Het was levendig gebragt van het Eiland Joanna ".

Zyne Aftekening was door dien vermaarden Anatomifl: Mr. William Cowper,
gemaakt. Ik heb ook een andere Soort van dit Geflagt, niet grooter zynde dan

een Inkhoorn, in het Kabinet van Sir Hans Sloane, in Spiritus geconfèrveerd

gezien'.

PLAAT XCni.

Het Bnrbaryfch Inkhöorntje (93 ).

iMyne Afbeelding is Levensgrootte , eri dus komt hetzelve onZe Engelfclle Ink-

hoorntjes, in grootte, zeer naby , verfchillende voornaamelyk daar in van de gemee-

he Soort , dat het een andere Kleur en korter Ooren heeft , dié digt aan den Kop
leggéri. De Kop en het Lighaam aan de bovenzyde \ als ook de Pooten , Voeten

en Staaft , zyn allen Aschgraauw , een weinig naar 't roode trekkende , dat don-

kereris aan de bovenzyde van den Kop en Rug, maar lichter aan de Pooten, Voe-

ten én de onder^yde van den Kop. De Oogén zyri vry donker, maar het Haair

rondom dezelveri is wit en de Buik met wit Haair gedekt. Ter wederzyde van

het Lighaam heeft het twèe breede Streepen , van witte of Roomkoleur, die van

de Schouders zig uitftrékken tot aah de Agtérpooten , hetwelk een fraaije verandering

maakt in het Bruin. De Staart , die
,
gelyk in onze Inkhoornen , ruig is , heefc

ieder Haairtje met licht én donkere Aschkleur gemengeld, en deéze Kleuren veree-

nigen êigzo regdmaatig, dat zy Streeken van Licht en Donker in de Staart maa-

ken, die 'er een fierlyke Vértöonlng aan geeven. De voorde Pooten hebben ieder

vier onderfcheiden Vingers met zwarte Klaauwen , binnen welken als 't ware het be-

ginzel is van een Vinger, doch geene Klaauw, en de Agtérpooten hebben ieder vyf

bndericheiden Vingers of Toonen met Klaauwen. De Huid en Wortels der Haai-

ren zyn over 't geheel, zelfs op die plaatfèn, daar het Haair uitwaards wit is, vafi

feene zwartachtige Kleur.

Deeze Inkhoorn was van Santa Cruz, op de Weftkufl: van Barbarie aan den At-

lantifchen Oceaan gelegen, overgebragt, en levendig aan my preiènt gedaan door

mynen Vriend , Kapitein Jöhn Dobson, van Rotherhite in Londen. Of dezelve

in Boomen leeft, dan zyne woonplaats in de Aarde heeft, kan ik niet zeggen; maar

jk verbeeld my, dat het een Soort van Gmnd-Inkhoorn zy : want, als men hem los

in Huis liet loopen, zo hadt hy géén drift ora te klimmen , gelyk de meeden van

onze hikhoornen, maar trachte zig te verfchuilen in de een of andere Lap, of een

Zagt ding op den Vloer, daar hy dan op ging leggen flaapen. Ik vind 'er een af-

beelding en belchrving van in eene Hiftorie van Viervoetige Dieren, Slangen en In-

fèkten, verzamelden uitgegeven te Londen, in den Jaare 1658, door John Row-
I^AND, Med. Doótor. Hy noemt het den Gêtulifchen of Barbaryfchen Inkhoorn,

belchreeven en afgebeeld door Doólor Cay : maar , alzo zyne Afbeelding klein is en

(93) Sciurus flriatiis Africanus. Edw. At. T. 198. lus. Linn. Sjfi. Nat. XII. Gen. 25. Sp. 6. Syjl. Nat.

Sciurus Getulus. GEsn.Qiiadr. 112. Aldrov. Dig.ióó. X. Gen. 17. Sp. 5. Nat. Hifi, I. D. II. Stuk,bladz»

JoHNST, Quadr. T. 67. Raj. ÜLiair. 216. Seb. Kab. 500. PI. 21. f. i.

I. p. 76. T. 47. f. 3. Briss. Qiiadr. isj. Sciurus Gecu-

ri Deel. B b
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gebrekkelyk ii;i het uitdrukken Van de ware GeMtè eii Houding van het Schepsel

,

heb ik hier de Afbeelding daar van gegeven, zo als het gemeeniyk zat, wanneer
het bezig was aan 't kraaken van Nootenofaazen op eenig droog VoedzeL

PLAAT XCIV*

De Ichneumon uit Oöjlindie (94)*

Dit Dier fcheen my de grootte te hebben van een Fret of Ëuntfing. Het waS
omtrent drie vierden van een Yard ofzeven en-twintig Duimen lang; zynde derhal-

ve hier ongevaar tot een derde verkleind. De Staart liep van het Lyf allengs in een
Punt uit, gelykerwys die van een Haagdis. Het hadt een taamelyk fpitfè Neus, ge-
dekt met korte Haairen van eene roodachtig bruine Kleur. De Oogeri waren hel-

der en glinflerende als die van een Fret, hebbende iets Vuurkleurigs in zig. De Oo-
ren waren klein en rond, dunnetjes met Haair gedekt, zo dat de Vleeschkleur zigt-

baar was. De Kruin van den Kop, Hals^ Rug, Zyden en Staart, waren bekleed
met taamelyk lang Üyfachtig Haair, zynde ieder Haairtje ten deele bruin ten deel0
donker. Zo dat het geheele Lighaam zig van eene gemengelde Kleur vertoonde. Dé
Keel en het Lighaam hadt de Haairen wat korter en zagtér, van eene bruinachtige
Aardkleur, zonder eenige mengeling. De Pootten waren kort en donker of zwart»
Het hadt vyf Vingers of Toonen aan ieder Poot,- met zwarte KJaauwen.

Dit aardig Diertje zag ik ten huize van den Heer Bradbury, Apotheker in de
Southampton- Huizen, op Holborn, alwaar ik van Doktor Wilmox, 's Konings
ordinairen Geneesheer, order kreeg te gaan^ om het af te tekenen,- De Heer BraDt
BURY was zo beleefd, dat hy het deedt vangen en in een klein Vertrek brengen ^ al,,

waar ik alle deszelfs bedryven kon waarneemen. Somtyds kroop het met zyn Buik
op den Grond en ftrekte zig zo lang uit, dat het naar een Slang geleek, ^iq zig
zonder Pooten bewoog : op andere tyden ligtte het den Kop op, en fcheen op zyne
Pooten te Ibopep, kortende het Lyf een weinig in: het ging ook wel eens op zyne
Agterpooten zeer regtop zitten en keek rondom, zettende, als men het plaagde, de
Haairen op een verbaazende manier overend. Men liet het los in Huis Joopen, dat
hetzelve, zo men my verhaalde, van Muizen en Rotten zuiver hieldr. Het was uit

Ooftindie gekomen. Eenige Jaaren geleeden zag ik een Ichneumon^ uit Egypte
overgebragt, die, zo ik geloof, deezen meer dan de helft in Lighaamelyke grootte

overtrof: want ik bevond denzelven twee-en-veertig Duimen lang. In Gellalte en
Kleur geleeken zy elkander taamelyk. Al het verfchil, 't gene ik ?er in vond, was,
dat de Egyptifche een klein Kwaflje Haair aan 't end van de Staart had (Zie by Let-
ter A op de Plaat) en die van den Indifchen liep puntig uit. Geen voldoende Afbeel-
ding kunnende vinden by iemand, die 'er in Schriften van gewag geffiaakt htQÜ^
achtte ik het niet onnut, daar van een betere mede te deelen. Alle de Verdigtze-

len, die van dit Dier en den Krokodil verhaald zyn. Zal ik onaangeroerd iaaten. Ik
acht den eenen van den anderen in Soort te verfchillen; want de boven befchreevene

was volwasfèn, en niettemin zo veel kleiner dan de gedagte Egyptifche (*j.

(94) Ichneumon Indicus. Edw. Av. T. ipp. Serpen- een verfchillende Soort zyn van 't Ceylonfche Vosje
ticida five Mungos. Rumpü. Amb. VII. p. öp. T. 28. van Seba , en het Weftindifche Kwasje. Men Ican , im-
f. 2,3. Mufl-ela five Viverra Indis Mangutia. K^ïmph. roers, als men deeze beiden, waar van de Afbeeldin-
Amcen. T. «67. Viverra Ichneumon, Linn. Syfb. Nat. gen in myne Natuurlyke Hijlorie. Fig i en 2, op PJaaC
XII. Gen. 14. Sp. i. Syfi. Nat. X. Gen. 13. Sp. i. XIII. gegeven zyn, met elkander, en met deeze ver-
JVizf. //f/ï. I, D. II. Stuk, bladz. 150. gelykt, niet anders oordeelen. Zie myne befchryving

(*) [Dit laatfte zou ik niet denken, maar ftel vad, daar van in het I. Deels II. Stük, bladz. 149, enz.]
dat' de ichneumon , zo die der Indien als van Egypte,

: PLAAT
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PLAAT XCV.

f/.?^ Ooflindifche Buffeltje (^^),

,

bit Beeft heeft óöitfent de grootte van een Engelsch Kalf van Zes Maanden, en
gelykt veel naar onze Engelsche Bullen, uitgenomen dat het zeer korte Hoornen,
én eene Bult of verhevenheid heeft op zyne Rug, tusfchen de Schouderen. Ik meen
dat het fchynt de Pooten ook wat dunner hoewel niet langer te hebben dan die van
onze Runderen. Men maakt 'er in Ooflindie gebruik van tot het trekken der Ry-
tuigen , in plaats van Paarden.

De Neus is taamelyk breed en plat, aan 't end, daar de Neusgaten geplaatfl ^yn,
donder Haairen vogtig. De Lippen van den Smoel hebben eenige yle opftaande

Haairen. Aan de zyden van de Neus is het Haair witachtig. De Oogkringen zyn
Hazelnooten-Kleur. De Oogen flaan in langwerpige zwarte Plekken. De Hoor-
den ^yn donker en klein, vertoonende zig maar een weinig boven het gekrulde

Haair boven op den Kop. De Ooren , die veel grooter en langer fchynen te zyn
dan de Hoornen , hebben eene Vleeschkleur aan de binnenzyde , daar zy kaal zyn.

Het geheele Lighaam is met redelyk kort glad Haair bezet. De Kop , Hals , Rug

,

,Staart en de Zyden, zyn van eene blaauwachtige Aschkleur : de losfè Huid aan

den Hals is wit en de Buik zo dun met lichtachtig Haair bezet, dat de Vleeschkleur

izig daar doorheen vertoont. De zwarte Plek, die bet Oog omringt, is aan de bo-

yenzyde door eene witte Streep en aan de onderzyde door eene licht bruinachtige

bepaald. De Pooten zyn van eene lichte Kleur (wordende naar de Voeten toe air

iengs wit ) met Zwart gevlakt en getekend , gelyk in de Afbeelding is uitgedrukt.

pe Kwaft aan het end van de Staart is zwart. Het heeft de Hoeven gelyk die vaa
ons Rundvee, van eene donker bruine Kleur.

Ik zag één van deeze Buffekjes, dat men eenigen tyd graazende gehouden hadt

óp het Drilveld te Londen, en eene Schildery naar de Natuur van hetzelfde Dier,

welke volmaakt getroffen was, ten Huize van den Heer Hans Sloane gevonden
hebbende, hield ik my te vrede met een Plaat tegraveeren naar die Schildery: want
ik kon het naar 't Natuurlyke Voorwerp niet beter gemaakt hebben. Gedagte Heer
verhaalde my jdat de Schildery een Origineel was, op order van wylen den Baronet,

Sir JosiAH Chïld, van Wanfteadin Esfex., gemaakt. Het Dier was uit Öofhn-
die aan dien Heer tot een prefènt gezonden. De Schildery werdt vervolgens aan

Sir Hans Sloane gegeven door Mevrouw Casjandra W^ilhgby , naderhand Her-
toginne van Chandois. Het behoort tot het tamme Weidvee in Indie. Dikwils heb

ik den Heer Sloane hooren zeggen, dat men van de Schenkels van deeze Buffek-

jes, gebrand of half gekalcineerd zynde, dat gene maakt het welk gemeenlyk 5/^;^-

^^y?^^;2^;2 genoemd wordt in Oofhndie, en die men voorgeeft gehaald te worden uit

de Koppen der Brilflangen , Cohras de G?^^/ö 'genaamd: aan welken zy een wonder-

lyke eigenlchap toefchryven om het Vergift uit te trekken, wanneer die op de Wond
gelegd worden , zoudende , in Melk ' gewasfchen en gedroogd zynde weder als

yooren tot gebruik bekwaam zyn,

(95) Bubulus parvus Indicus, Edw. Av. T. 200. Nat. X. Gen. 33. Sp. 5. Indiaanfche Koe. NaUBJi,
Bos Indicus Linn. Syji. Nat. XIL Gen. 32. Sp. 6. ^3^, I. D, III. Stuk, bl. 023. Pi. XXVII.

Bb2 PLAAT
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PLAAT XCVI.

ÏDrie kleine yiedermuizen.

De bovenfle Afbeelding is een Vledermüis van Jannaika. Dezelve verfchilt vari

de Engelfchen daar in 5 dat zy een klein Klepje op de Neus heeft en geen Staart^

vullende een Vlies de tusfchenruimte van de agterfle Pooten. Deeze is met deri

Buik öm hoog getekend. De middelde Afbeelding is de kort ge-oorde Erigeliché

Vledermuis , met de Rug boven. De onderfle is de lang gé-oorde , of dubbeld ge-oor-

de van ons Land, met den Buik om hoog, om te beter haare dubbelde Ooren të

Vertoonen. Zy zyn alle drie van de NatuurlyÊe grootte tot de juiftë helft vei-kléind.

De Vledermuis van de bovenfte Afbeelding (^) is inzonderheid merkwaardig we-
gens haare Klep op de Neus, die, in het versch uit de Spiritus genomen Voor-
werp 5 buigzaam was, door welk middel ik het gebruik daar van mèeri ontdekt te heb-

ben, dat dezelve, naamelyk, de Neusgaten kan bedekken, voegende éig met dé
Punt in een Sleuf van de Onderlip , en dus Neus en Mond beiden fluitende. Dit
oordeel ik een Geflel te zyn , dienende om de te flerké uitwaafenling van Vdgteri

te voorkomen , wanneer het Dier 7,\g in een flaat Van loomheid of Slaap bevindt , iri

de Regenachtige Saizoenen van heete Klimaaten , of in de koude Saizoenen van
koude Klimaaten : want dit flag van Dieren flaapt geduurig op zekere tyden des

Jaars. Het verfchilt door geen Staart te hebben van de onzen.

De middelfle Afbeelding is de kort geoorde Engelfche Vledermuis
(f). DèeZè

heeft een Staart, doch geen Klepje óp de Neus. De Kleuren in alle de drie Soor-

ten zyn byna eveneens : te weeten zy hébben dé Koppen en Lighaamen gedekt mee
korte Wolligheid of Haair, gelyk dat der Muizen, licht Muisvaal of bruinachtig vari

onderen en een weinig meer roodachtig bruin van boven. De Beentjes, die dë Wlé-^

ken uitfpannen, bevindt men weezentlyk riiëts anders te zyn dan de voorfie Pööten,

ver boven de gewoone langte in viervoetige Dieren uitgeftrekt, en door Vliezen fa-

mengewebd gelykerwys de Voeten in Water-Vogelen: zó dat een Vledermuis niet

nader met de Vogelen vermaagfchapt is, dan de Water-Vogels met de Visfchen.

De kleine Vinger, en de vier grooten, zyn in het gene men de Wiek noemt on-

derfcheiden. De kleine Vinger is kort met een Klaauw, om zig op de een of an-

dere plaats vafl te zetten en langs dezelve op te kfuiperi. DeeZe Vingers zyn fa-

mengewebd met een uitermaaten fyn , dun, 'zagt Vlies, 't Welk ook de ruimten

opvult aan de zyden tusfchen de Wieken en Agterpooten , als ook tusfchen deeze

laatflen en de Staart, gelyk de Afbeeldingen zeer wel vertoonen. De Agterpoo-

ten gelyken in haar allen zeer wel naar die van Muizen. Zy hebben kleine fcherpé

Tanden, eerder gelykende naar die van Katten dan van Muizen, en de Webben of

Vliezen zyn in haar allen, zo wel boven als beneden , van eene donkere Kleur ,'

maar de Beénders van de Pooten en Wieken , die het Vlies uitfïrekken , zyn varï

onderen bedekt met eene donkere Vleeschkleurige Huid.

De oriderfte Afbeelding heeft uitermaaten lange Ooren , met kortere daar bin-

nttk

(*) Vefpertilio parvusjaraaicen fis. Edw. ^'0.1'. 2^1. (f) Vefpemlïo vulgaris Auribus Brevlbus. l^tivf. Jv.

Fig. I. Arnericanus vulgaris. Seb. Kab. I. p. 90. T. T. 201. f. 2. Vefpertilio Authorum. Bell. Aldr. Jonst.

S5. p. Vefp. Roflro appendice Auricu'ce forma dona- &c. Vefpertilio Aiiribus minoribus. Frisch. T. 162.

to. Sloan. J^am. II. p. 330. Vefpertilio perfpiciüatus. Vefp. major. Briss. Qtiadr. 224. Vefpertilio Murinus.

LiNN. S^[fi. Nai. XII. Gen. 4. Sp. 3. Syji. Nat X. Gen. Linn. Syft. Nat. XII. Gen. 4. Sp. 6. Syji. Nat. X. Gen,

4. Sp. Gebrilde. Nat. BJl. I. D. I. StüK bladz. 409. Sp. 7. Vledermuis met kleine Ooren. Nat. Hl/l. 1. D,

PI. VIII. p. I. I. Stuk, bladz, 411 PI. VIII. f. 6.
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ben in'(j)5 welke fchynen gefchikt te zyn, om haare Ooren in de Slaaptyd toe te

fluiten, even als de Klep die den Mond fluit in de bovenfte Afbeelding. Deeze

verfchilt ook van de beide anderen daar in, dat zy de Punten der Wieken een wei-

nig uitgefneeden heeft, gelyk de Figuur aanwyft.

De bovenfte wa§ van Jamaika gebragt door den Heelmeefler, Mr. HarpüR, van

Plaftow in Esfèx; de twee anderen deed ik iny te Londen levendig bezorgen. Sir

Hans Sloane maakt gewag van een Vledermuis op Jamaika, overeenkomende met

onze gemeene Vledermuizen. Zie deszelfs Hidorie van Jamaika, Vol. II. p. 330.

Ook (preekt hy van eene Vledermuis met een Oorgelykend uitfteekzel over zyne

Snuit, welke, zo ik onderflel, de zelfde is met Pjso's J^efpertilio cormitus en de

eerfte hier befchreevene. De Heer de la Condamine zegt in, zyne Reiftogt langs

de Rivier der Amazoonen af, dat de Vledermuizen, die het Bloed van Paarden,

Muilezels en zelfs van Menfchen (indien zy zigdaar voor niet behoeden) uitzuigend-

een algemeene Plaag zyn vari de meefte heece Landen in Amerika, en dat eenigen

derzelven van eene monftreuze grootte zyn. Tq Borja en op verlcheide andere plaat-

fèn hadden zy het Rundvee , dat 'er door de Zendelingen was ingevoerd en 't ge-

ne in die Streeken begon te vermenigvuldigen, geheel vernield. Dampier getuigt

in zyne Reiftogt rondom den Aardkloot, dat op het Eiland Mindanao, in de Üoftin-

diën , Vledermuizen zyn zo groot als de Kuikendieven.
,
Naby dat Eiland lag het

Eiland der Vledermuizen^ dus genaamd wegens de ongelooflyke menigte van zoda-

nise Dieren, welken men aldaar vondt, met Lighaamen zo groot als Endvogels

of grooter, én zeer uitgebreide Wieken. Hy zag 'er te Mindanao één van deeze

Soort, en oordeelde dat de Wieken, uitgeflrekt zynde, van 't eene end tot het ande-

re , niet minder dan zeven of agt Voeten langte hadden : want het was meer dan

iemand hunner, met de beide Armen uitgeftrekt, bevademem kon. Zie de befchry-

ying en Afbeelding van de Groote Vledermuis van Madagaskar, hier voor bladz. 79.

Plaat LXXV.

PLAAT XCVIf.

De groote groene hlaauw gevlakte Haagdis f97).

bezelve is hier in de Natuurlyke grootte voorgefleld. Ik trof die SchepZel le-

vendig aan, in bezitting van een Perfbon, wiens naam my ontgaan is. Deez bleef

maar kort te Londen, en gafmy vryheid om 'er eene Aftekening van te maaken,

verhaalende my, dat het van Jamaika kwam.

De Kop, alle de Pooten, de Zyden en het onderde des Lighaams, zyn van

eene fchoon groene Kleur. De Kruin van den Kop is met breede Schubben ge-

dekt; de zyden en het onderde van den Kop met kleiner Schubben : ook heeft zy een

Soort van Halskraag onder aan de Keel, gelyk de Afbeelding aanwyfl. Uit den

Mond fleekt een zwarte gevorkte Tong. De Oorholligheid is ver agter 't Oog

,

dateene zwarte Kleur heeft. De bovenzyde des Lighaams, van den Kop tot aan

de Staart, is donker of zwartagtig bruin, gedekt met zeer kleine Schubben als Knop-

jes met geelachtige Streepen daar tusfchen^ die elkander kruisfèn, en op de Rug een

on-

(i) Vefpertilio Aurlbus raajoribns. ^EDVf.Av. T. 201. Av. T.202. Lacertus major cinereus maculatus. Sloan.

f. 3 Frisch. Av. T. 103. Vefpertilio minor. Briss. Jam. II. p. 333. T. 273. f. 3. Lacertus Indiciis. Raj.

Quadr. 226. Vefpertilio Auritus. Linn. Syjl. Nat, XII. Chiadr. 270. Clus. Exot. 115. Lacerta Ameiva. Linn.

Gen. 4. Sp. 5. Sypi. Nat. X Gen. 4. Sp. 6. Vledermuis tiyjl. Nat. XII. Gen. 122. Sp. 14. Syjl. Nat. X. Gen.

met groote Ooren. Nat. Hijl I. D. I. Stuk, bladz. 410. 105. Sp. 14. Ameira Haagdis. Nat. Hifi. I. D. VI.

PJ. VUL f. 5. Stuk, bladz. 121.

(97) Lacertus major viridis,coemleo maculatus. Edw,

FL Deel Cc
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onregelmaatig föort van Netwerk maaken. Wederzyds , van de voor- tot de as;tèr-
Poot, isdeeze Haagdis getekend met groote ovaale blaauwe Vlakken , die altemaat
in Ringen flaan van eene donkere of zwartachtige Kleur. De Staart is mét lang
werpige Schubben gedekt, die 'er in regelmaatige ryën , renende toe, rondom loe-
pen , zynde allen donker bruin met een groenacbtigeri weerfchyn. De Buik heeft
breede Schubben, die 'er dwars over heen leggen. Het Dier heeft vyf Vingers aan
ieder Voet ^ welke gewapend 2iyn met kleine fcherpe Nagelen* De Agterpooteii
ichynen als een Duim te hebben met vier duidelyke Vingeren.
De Heer Petiver heeft in zyne Werkert dezelfde Haagdis, zo ik gelodvCi af-

gebeeld. Zie^ zyne Plaat 92 Fig. i. Dewyl hy dezelve met de Rug opwaards ge-
tekend heeft, kon hy de Vlakken op de zyden niet vertoonen, daar hy nogthans ge-
wag van heeft gemaakt. Hy zegt, dat de zyne van Gibraltar kwam, en noemt
haar eene Gibraltar- Haagdis, die op de Rug fraay geborduurd is met bruin Net--

VjQxk en geele Vlakken, hebbende blaauwachtige plekken op de Zyden. Dit fchoo-
neSchepzel, zegthy, was hem levendig prefent gedaan, en leefde meer dan drid
Maanden na dat het oVergebragt was, zonder eenig Voedzel, flervende in de Win-
ter. Schoon Petiver geen gewag daar van heeft gemaakt, dat de Kop en de an-
dere Deelen groen zyn , gelyk ik die heb beichreeven, onder/tel ik , dat hy zulks
nagelaten heeft als gemeen zynde aan veele Haagdisfen, willende alleenlyk het ge-
ne hem in deeze buitengemeen voorkwam befchry ven. Ik oordeel zyne en de my-
ne van de zelfde Soort en Landfchap te zyn, fchoon hy en ik verfchiüend onderrichë
èyn aangaande de Geboorteplaats, 't Gene ons met Schepen, die op Reiflogtert

van Koophandel geweefi: zyn, toegebragt wordt , zegt m.en dikwils van dat Land
te zyn , daar het Schip de laatflemaal is van daan gekomen.

Het Kapelletje dat alhier, flegts om Aktie aan de Haagdis te ^eévehi, dfaaf by
gevoegd is, vindt men op de Aalbesfeboomen in Engeland. Dëszelfs Lighaam is

Goudgeel met zwarte Vlakken: de Wieken zyn Roomkléurig met Veele zwartö
Vlakken en Streeken: de voorfie Wieken hebben ieder een dwarfè Baar van Goud-
geele kleur, dwars over haar midden heenjtusfehen twee ryën van zwarte Vlakken (*).•

PLAAT XCVni.

1)5 groote gevlakte Haagdis met hüar Eieren en Jongen (98).

De Afbeelding vertoont dezelve in de Natuurlyke grootte. Zy was van Jamak
ka overgebragt met haar Eijeren en Jongen, waarvan fbmmigen nog halfin 't Ey
zittende, anderen reeds de Kleur beginnende te krygen van de Moer. De Eijerert

zyn van grootte als in de Afbeelding, eerfl wit van Kleur , en worden bruin, eer dö
Jongen 'er volmaakt in zyn gegroeid, welken men daar in famengewonden vindt

als de Jonge Vogeltjes, met het Doijer aan hunnen Navel hangende. Ik vond een
Ey daar onder ^ met het jong agterwaards uit hetzelve breekende, gelyk ik heb afge*

beeld. Als 'er de jongen dus uitkomen zyn zy bruin , maar een weinig aangegroeid

zynde groenachtig.

De Tong is, even als in andere Haagdisfèn
, gevorkt: de Kruin van den Kop,

met breede Schubben gedekt, van eene witachtig Aschgraauwe Kleur. De zyden van
den Kop, de Hals, de zyden des Lighaams^i de Pooten en Voeten, zyn allen Asch-^

kieu-s

(*) Phalsna Gfomef ;-a Grosrulariata. LlNN. 63^, AT^f

.

fis, bicaudatas. Edw. ^u. T. 203. [Linnaüs houdc
XH. Gen. 233. Sp. 242. Syjl. Nat. X. Gen. 205. Sp. deeze voor een zelfde Soort met de Ameiva; doch de
167. BesfenUikje. Nat. Biji. I. D. XI. Stuk, bl.677. Staart is veel langer, het Lighaam dunner en de Rug

(98) Lacertas major einereus maculatus, Jamaicen- geheel anders getekend.]
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kteurlgof graauwachtig: de Oögen zwart: de Bek tot voorby de Obgen gefpleèten;

de Onderkaak roodachtig. De Ooren zj^n ronde Openingen, gelyk in andere Haag-
disfèn. Op ieder Schouder heeft zy twee zwarte Vlakken , en op 't midden van dé
Kug éen groene Streek in de geheele langte , breedil: op de Stuit en in een Punt uit-

loopende tusfcheh de Schouderen. De Zyden zyn met ovaale blaauwe Vlakken ge-
tekend 5 zo wel als de buitenzyden van de Agterpóoten : de Buik en een gedeeke
der önderzyde van de Staart is gefprenkeld met Hemelschblaauwe Ruitjes op een
zwarten Grond. De Staart, zo ver die enkeld is^ heeft van boven een blaauwe^
doch , van de verdubbeling af tot aan de enden der beide Staarten , eene bleek graau-

we Kleun De Voeten zyn ieder met vyf Vingeren Voorzien, die kleine Nagelerl

of Kkauwtjes hebben. Jk geloof dat het noch Natuurlyk noch Monftreus in dit Dier
is, twee Staarten te hebben, maar dat een nieuwe Staart op de oude volgt, wanneer
daar by geval is op getreeden , of dat zy eenig ander nadeel heeft geleeden, waar
door de Staart komt te fierven ofwegdroogt : want in het Onderwerp, hier voor my^
was debovenfle, welke ik onderflel de oude en gedroogde Staart te Zyrt, Uk haaré
plaats opwaards gefchooven en de nieuwe behieldt een Tynregte flrekking met hec
Lighaam van het Dier (*).

Deeze Haagdis is zeer wel, met een ënkelde Staart, afgebeeld in Sir Hans Slöa-
NES Natuurlyke Hiftorie van Jamaika, Vol. If. p. 333. Tab. 273. Fig. 3, onder
den naam van Lacertus major cinereus maculaim. Die Heer zegt, dat dezelve by
oude Muuren zeer gemeen is. Sedert ik myne Aftekening van de hier be/chreeve-

ne maakte, zag ik een Haagdis van deeze zelfde Soort, driemaal zo groot als myn
Onderwerp, welke ook een gevorkte Staart hadt, maar de verdeeling was verder van
het Lighaam , in het dunne gedeelte van de Staart. Deeze laatfle bevindt zig iri

de Verzameling van mynen Vriend, den Heer P. Colïnson. De hier befchreevenè
heb ik, met de Eijers en Jongen, van Doktor Cromwell Mortimer, Sekretaris

der Koninglyke Sociëteit 3 prefènt gekreegen.

PLAAT XCIX.

i>e Afrikaanfche Land-Schildpad {<^<^),

De Afbeelding vertoont haar in de Natuurlyke grootte. Ik had het Mannetje en
Wyfje van deeze Soort, die twee Jaaren by my leefden in de Tuin van het Kolle-

gie der Geneeskundigen te Londen. In de warme Maanden paarden zy door dek-
king, op de gemeene manier van de rneefle viervoetige Dieren. Ik had hope om
de boort dus voort te planten , maar kon nooit eenig Ey van haar vinden , op de
plaatfen daar zy haare Kuilen groeven.

De Oogkringen waren van eene roodachtige Hazelnooten- Kleur : de Lippen
hard, gelyk de Sneb van een Vogel: de Kop met geelachtige Schubben gedekt: de
Hals, Agterpóoten en Staart, met eene losfe Huid van een vuile Vieeschkleur, ten
einde die buigzaamer zouden zyn, om uitgeftoken en weder ingetrokken te kunnen
worden binnen de Schaal. De Voorpooten zyn met geele Schubben aan de buiten-

zyden gedekt, die ten ÓQQh bloot komen, wanneer zy de Pooten ingetrokken heb-
ben. De Schaal is rond van omtrek, aan de bovenzyde taamelyk verheven en van
onderen plat j in veele Paneelen of byzondere Schubben verdeeld , die Groeven of

Kreu"»

(*) [Het krygen van dubbelde Staarten is in de ntNat. Hifi. I. D. VI Stuk, bladz. 162.]
Haagdisfen niet ongewoon, en de meellen zyn met den. (99) Ttftudo tesfeilata minor Africana, Edw. Ji',
Heer Edwards van Gevoelen , dat zulks door kwee- T. 204. Raj. Ouadr. 259. Tefludo pufilla. Linn. S^fi.
zing ontftaat, waar aan zy, als dikwils onder Steenen Nat. XII. Cen?li9.Sp. 14. Tellndo Gr^ca. Syji. Natl
en Fuin verkeerende , veel onderhevig zyn. Zie my- X. Gen. 103. Sp. 6. Nat, Bijl. I. D. VI. St. bJ. 5Ö

*
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Kreuken in de geheele omtrek hebben , allengs verkleinende naar het midden van dé
Schub, de een binnen de andere. Dé Schaal is van eene geelachtige Kleur , gewolkt
en gefprenkeld met groote en kleine onregelmaatige Vlakken van donker of Zwart.
De Leg is in de Staart zelve, welke het Wyfje in de Paaring opligt en het Mannet-
je fleekt 'er de zyne onder, waar door deeze Openingen elkander komen té raaken;
Zy hebben vyf Klaauwen aan de Voorpooten en vier aan de Agterpoóten. Als zy
bekommerd zjm voor gevaar, dan haaien zy den Kop, de Staart eri Pooten, binnen
de Schaal, zodat menze niet ligt zal befchadigen.

Dit Schildpadje was aan my van Santa Cruz, in Wefl-Barbarye^ gezonden doof
wylenmyn Vrind, den Koopman Monfr. Thomas Rawlings, die aldaar in dert

Jaare 1748 ftierfj na dat hy eenige Jaaren zyn verblyf in dat Land hadt gehouden.

De kleine Gevlakte graauvje Hangdis (*).

Derzek^r Natuurlyke grootte is öök in de Afbeelding uitgedrukt. Mèh kan eet-

Keggen 5 dat zy een ruuwe Huid , dan Schubben heeft. Zy is over 't geheel bleek

graauw van Kleur, en heeft de Huid een weinig ruuw of Wrattig, aan de bovenzy-

de met kleine donkere Vlakken , aan den Buik met grootere gefprenkeld , en eeni-

ge Ringen van dergelyker donkere Kleur rondom den Staart. Aan ieder Poot zyri

vyf Vingers, allen van gelyke langte, tegenftrydig met andere Haagdisfèn. \k oor-

deel , dat het een Soort zy van dat Geflagt van Haagdisfèn , die wy in Engeland Eft^
noemen , welke zig gemeenlyk op natte plaatfèn en onder Steenen onthouden. Dee-
ze was uit Turkye gebragt, en gegeven aan mynen waarden Vriend, Doktor John
FoTHERGiLL , van het Kollegie der Geneesheeren te Londen, die my met hec

Gezigt daar van verpligtte. Zy komt taamelyk overeen met Petivers kleine

Karolinafche Salamander, (Ziedeszelfs Catalogus^ Fig. 535 :) welke de grootte eri

nagenoeg de gedaante van de hier befchreevene heeft , maar voornaamelyk ver-*

fchilt , door het hebben van grooter en duidelyker Vlakken. De Koleur van dezel-

ve is niet gerrleld.

PLAAT C.

De Lnndfchildpad van Karolina (tooj^

Dezelve ïs hier ook in de Natuurlyke grootte vöorgefteld. Zy verfchilt Vön de

laatd befchreevene Afrikaanfche daar in, dat zy geen Staart heeft, fchoon zy 'er

het beginzel van fchynt te hebben , aan welks end de Leg is geplaatft , welke deeze

Dieren , zo wel als de Vogelen , enkeld , dat is met het Aarsgat gemeen hebben.

Zy verfchilt ook van de voorgaande, door de laage zyde van de Schaal in twee dee-

len, dwars over het midden van den Buik, verdeeld, en aan de bovenfle Schaal

op de zyden famengehecht té hebben door fniddel van een taaije, doch niettemin

buigzaame Huid, en dit maakt dat het Dier, wanneer het zynen Kop en Pooten

intrekt, zyne Schaal zo digt en vaft kan fluiten als een Oefier de haare. De Schaal

van de gedagte Afrikaanfê is vafl, en derhalve kunnen derzelver Openingen niet ge-

flooten worden, maar, als het Dier den Kop én Pooten intrekt, dan worden dezelvefi

ge-

(*) Lacerta minor cmerea,macu]ata, Afiatica. Epw. Av. T. 105. Tefludo terreftris major Americana. Seb.

Av. T. 204. Lacerta Turcica. Linn. Syjt. ï<Iat. Xll. Kah. I. T 80. f. i. Teftudo Carolina. I^inn. Syji. Ndh
Gen. J22. Sp. 13. SyJi. Nat. X Gen. 105. Sp. 13. XII. Gen. 119. Sp. 11. Syjl Nat. X. Gen. 103. Sp. 7.

Turkfche Haagd.s. Nat. Hifi I. D. VI. Stuk, bl. 120. Nat. Hiji. I. D. VI. Stuk, bJ. 57,

(loo) Telludo tesfellata minor Carolinenfis. Edw.
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gevuld en befchut door de Hoornagtige Neus en Voorpooten , als mede door de Hie---

len der Agterpooten , die ook Schubbig zyn.

De Kop is op de Kruin bekleed met een hardfchaalig Dekzel , van eene donker

bruine Kleur. De Keel is aan de zyden geel, rnet kleine zwarte ofdonkere Vlak*

ken. De Neusgaten fiaan by elkander een weinig boven het end van den Bek , en
de Oogen 2yn van eene geelachtige Kleur. De Hals is bekleed met een losfè Huid^
van eene donkerpaarfche Vleeschkleur, dekkende den Kop ten deele, wanneer die

niet ten vollen is uitgeftrekt. De Agterpooten en het Lighaam aan de Stuit , hebben
een dergelyke donker Vleeschkleurige Huid als de Hals; de Voorpooten en Voeten
zyn gedekt met harde geele Schubben. Het heeft aan ieder Voorpoot vyf en aan

ieder i\gterpoot vier Toonen , die allen gewapend zyn met redelyk fterke Klaau-

wen, van eene donkere Kleur. De 3chaa] van boven is taamelyk verheven rond^

in byzondere Schubben verdeeld, van die Hoornachtige zelfftandigheid , welke men
Schildpad noemt, en ieder Schub is als gegraveerd met Ringswyze Zoomen, die

naar het middelpunt allengs verkleinen. Van boven is de Schaal donkerbruin, met
geelachtige Vlakken van verfcheiderley figuur : de onderfte platte helft geel , met
zwarte Wolkjes en Vlakken.

Zodanige kleine Schildpadden Worden van de Engelfchen , die in Amerika hun
verblyfhebben , gemeenlyk Turapins geheten. Deeze , uit Karolina levendig over-

gebragt, wierdt my vereerd door mynen Vriend den Heer Alexander LigmTj
van wien ik in 't voorfte deezes Werks gewag gemaakt heb. Ik was eerft van
denkbeeld, dat de Landschildpadden alleenlyk voortkwamen in heete en gemaatigde
Klimaaten, maar men heeft my verhaald, dat 'er een Soort van Schildpadden ge^
vonden wordt in de Hudfbns-Baay, omflreeks de Engelfche Handelplaatfèn. Ik zag
in handen van myn verpligtenden Vriend , den Heer Isham, een 1 abaksdoos in Zil-

ver gezet 3 hebbende de bovenfle Schaal van een Schildpad tot Dekzel , en de on-
derfchaal tot Bodem. Het eerde was rondverheven , en de laatfte platachtig , bei-

den van eene lichtgeele Hoornkleur, zonder Vlakken, en, naar 't my voorkomt,
omtrent van grootte als de boven befchreevene. De Heer Isham verzekerde my,
dat hy die Schaal uit de Hudfbns-Baay medegebragt had, en dat dezelve een natuur-

lyk produkt ware van dat Land.

PLAAT Cl.

De Zee-Schildpad (loi).

De Zee-Schildpad wordt gemeenlyk van onze Zee-Kapiteins Turtle genoemd
^

van welken 'er drie Soorten zyn, welken de Europeaanen in 't algemeen kennen
en eeten, hoewel zy allen niet even goed geacht worden. De Groene Schildpad

houdt men voor het lekkerfle Voedzel, de Haviksbekkige als naafi; daar aan vol-

gende, en de Dik-Kop voor het flegtfte, zodat die ook Zelden tot Spyze wordt
gebruila. Alle deeze Soorten groeijen tot eene aanmerkelyke grootte. De hier af-

gebeelde zyn Natuurlyk vertoond , gelyk zy eerfl uit het Ey voortkomen. De bo-

venfte Afbeelding is in 't geheel, van de Rugzyde gezien; de middelfle fielt alleen

den Kop zydelings voor, en de onderde is een monftreuze, met een dubbelden Kop..

De Neus van dit Schepzel is fpits, en pas daar boven flaan de Neusgaten, die een
weinig buiten den Kop ichynen uit te puilen. De Bek is tot voorby de Oogen ge-
Ipleeten en de Onderkaak heeft aan zyn End een Haak of Tand, welke, de Bek zig

flui^

(loi) Teftudinis marinee Fcstus recenter Ovo exclufus: item monftrofus Biceps ejusdem Foetus. Edw.-^s.T. iq6
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fluitende, van de Bovenkaak ingenomen wordt. Zie de zydelingfè i\fbeelding vai\

den Kop. Dezelve is met Schubben van eene donkere of zwartaclK'ige Kleur op dé
Kruin gedekt, en onder de Oogeneen weinig met donkere Vlakjes op een Room-
kleurigen Grond gefprenkeld. De Hals is bekleed met een losiê buigzaame Huid

^

van eene purpere Vleeschkleur: de Pooten by het Lighaam, de Staart en alle de
deelen aan de onderzyde , niet door de Schaal verborgen , zyn ook met een Huid
van die zelfde Kleur bekleed. Zie de onderde Afbeelding. De Schaal heeft aan de
bovenzyde dertien voornaame Schubben of Paneelen, die met vyfen twintig kleine-

re aan den Rand van 't Schild omgeven zyn , hebbende uitwaards l^andjes gelyk eert

Zaag. Deeze Schubben zyn allen van eene donkere of zwartachtig bruine Kleur, uit-

genomen de kanten der kleinde Schubben aan de buitenzyde, welke geel zyn. De
zydelingie Schubben van de Rug hebben ieder eene verheverilieid in h midden. De
onderzyde is met een Soort van Borfi-plaat of Schild bekleed, dat in 't midden een
weinig hol flaat, zynde op zyde door andere Schubben met de bovenfte Schaal fa-

mengevoegd. De geheele Schaal van onderen is roodachtig geel , zynde de donkere
Vlak in 't midden de Navel. De Schubbeii zyn zo naauwkeurig verdeeld in de Afr
beeldingen, die op de Plaat onmiddelyk naar 't Voorwerp getekend werden, dat ik

ze niet behoef op te tellen. De Voeten, die inde Land-Schildpadden Toonen en Na-
gels hebben, zyn in deeze plat en breed, en mogen veeleer Vinnen geheten wor-
den. Zy hebben wel, als menze naauwkeurig onderzoekt, de Beentjes der Toonen

5

doch die zyn iamengehecht en uitgefpannen door een Schubbige Huid , zo dat zy
2ig niet uitfpreiden of famentrekken kunnen. Zy zyn, aan de bovenzyde der Voe-
ten , boven en beneden met donkere of zwartachtige Schubben gedekt, uitgenomen
een weinig Geel aan haare randen; maar aan de onderzyde der Voeten zynzë gee-
ler; en alléenlyk met een donkere Kleur aan de enden gewolkt. Aan ieder Voet
ichynt een der Toonen een weinig afgezonderd te zyn , hebbende een klein Kkauwt-
je. De Staart flrekt zig effen buiteri het Schild uit. De Schaalen , zo wel van dé
Land- als Water-Schildpadden, zitten vaft aan een zeer flerke Beenige zelfftandig-

heid, daar zy zig van affcheiden, indien meri Viiur legt onder de holte van het

Beenige bekleedzel , wanneer hetzelve tan het Vleelch is afgenomen. Het Dier
heeft een aanm.erkelyke Wrat aan de binnenzyde van ieder der vooffie Vinnen, om-
trent het Gewricht,

Deeze Voorv/erpeh bevinden zig in dé Verzameling van Doktor Mead, een vafi

^s Konings ordinaire Geneesheeren. Ik oordeel , wegens de puntigheid van de
Neus, dat zy tor de Haviks-Bek Schildpadden behooreh ; doch dit kan ik niet ver-

zekeren , alzo ik de byzondere Soorten niet gezien heb, om de noodige onder/chei-.

ding daar in temaaken. Sir Hans Sloane geeft ons de manieren op, van het van-

gen der Schildpadden en derzelver gebruik in de Weflindiën ; maar geen Afbeeldin-

gen of byzondere befchryvingen. Zie zyne Hiftorie van Jamaïka^ Vol. II. p. 331

3

332. De Heer Catesby heeft de drie bovengemelde Soorten in Afbeelding ge-

bragt, (zie deszelfs Natuurlyke Hiftorie van Karolina^ Voe. II. p. 38-40) maar,

aangezien géene derzelven naar de myne gelykt, zo kan ik derzelver byzondere

Soort uit hem niet bepaalen (*}.

(*) [Waarfchynlyk zullen deeze Jonge Zee- Schild- Schild, alles wit, en is daar door zeer fraay: de derde

padjes , gelyk men dit in de meefte Dieren ziet, in- is ronder van Lyf en heefc wel vyfentwindg Rugfchub-
zonderheid wat den Kop betreft , door 't aangroeijen ben ieder geknobbeld , 't welk drie Ribben «p die Rug
van figuur veranderen. Immers ik heb 'er driederley maakt , verfchijlende dus niet alleen van deeze, maar
van deeze grootte, allen vry fpits geneusd. De eene ook van alle die by Seba afgebeeld. De Kleur is in

van Kleur als hier befchreeven , de ander heeft, be- 't geheel donker zwartagcig bruin , van onder met eenig

halve de dertien groote Rugfchubben welke zwart zyn

,

geelachtig ros gemengd.

}

die van den Rand , de Pooten , Kop , en 'c onder-

PLAAT



Ë N Z É L b Z A A M É V Ö G Ë L É N. lo?

PLAAT ClI.

De Slang met twee Kóppem

Hy is hier In de Natuurlyke grootte afgebeeld. Ik had in \ eerf! niet voorgeno-
men, Monllers te brengen in deeze Natuurlyke Hifïorie, maar ons tegenwoordig
Onderwerp, (zelfs als met een enkelen Kop aangemerkt zynde,) mag men wel
aanzien als een natuurlyk Voortbrengzel , van een Soort, die ons weinig of in 't

geheel niet bekend is.

Hy heeft twee zeer duidelyke Koppen, óh met de Bekkeneelen aan elkander ge-
voegd zyn , gelyk in de nevens geplaatfle Afbeelding blykt. De Koppen waren niet

'm een horizontaale plaatzing, als de Slang op zyn Buik lag, maar helden naar ei-

kander aan de onderzyde, laatende een Opening voor de Keel, die ingang hadt
tusichen de twee Koppen van onderen

,
gelyk in de andere zig vertoont. Ik bevond,

door de Bekken te openen , dat ieder van dezelven eene gevorkte Tong hadt , en
men zag Tanden in ieder Mond. Hy was niet van het Geflagt der Adderen, alzo
2ig geene Slagtanden of Hoektanden in hem vertoonden. De Kruinen der Koppen
tvaren gedekt met breede platachtige Schubben: de Hals was rank: het Lyf nam
allengs in dikte toe, tot byna de helft der langte, en verdunde dan wederom naar

\ Staart-end, hetwelke uitliep in een fpitfè Punt. De bovenzyde, over de gehee-
le langte, was gedekt met kleine Schubben, over elkander fchietende : de Buik met
enkelde Schubben , die 'er dwars over heen liepen, in de gedaante van halve Rin-
gen» Hy \vas over 't geheel, zonder eenige Vlakken of verandering, geelachtig
van Kleur. Na dat ik deezen getekend hadt, bragt iemand my een gemeenen En-
gelfchen Slang, die twee Koppen hadt, geheel van elkander afgezonderd, loopen-
ide de Halzen, omtrent een Duim van de Koppen af, te (amen.

,

De boven befchreevene kwam van het Eiland Barbados , en zoude aldaar ült èeii

Ey, dat de grootte van een klein Hoender-Ey hadt , gehaald Zyn door een Man,
die 't zelve in de Grond vondt onder 't graaven. Hy werdt, in iSbvember des Jaars

1747, aan de Koninglyke Sociëteit gebragt en aldaar naauwkeurig befchouwd. Ik
kreeg hem vervolgens om een Aftekening daar van te maaken , welke my toefcheen
van de zelfde Soort te zyn met den geelen Slang, die befchreeven en afgebeeld is

in Sir Hans Sloanes Natuurlyke Hiflorie vanjamaika^ VoL. ÏI. p. 335. T. 274.

Zwarte J^ejlindifche Pagies (*).

Ik önderM dat deezè twee Kapellen Mannetje en Wyfje zyn. De Lighaamen
en het Grondwerk der Wieken, zyn in beiden van eène zwarte Fluweelachtige Kleur

aan de bovenzyden, en meer Roeflig zwart van onderen. De grootfte Kapel heeft

een groote onregelmaatige witte Vlak op ieder van de bovenfte of langde Wieken

,

en op de onderde zeven fchoon rood langwerpige Vlakken , behalve nog zes kleine

halfmaantjes van Rood, tusfchen de punten van uitlhyding der Wieken. Op het

Lighaam heeft hy ook vier kleine roode Vlakken. De kleinfte Kapel heeft dwars

over ieder boven-Wiek een Wolk gebroken Vlakken van eene geelachtige Kleur:

de onderfte Wieken hebben langwerpige roode Vlakken , veel gelykende naar die

van de grootfle Kapel, maar de kleine half Maantjes tusfchen de Funten zyn wit,

èn op het Lyf heeft zy ook geen Rood (f).

Ik

(*) Papiliö Eq. Troj. Anchifes. Linn. Syfi. Nat. Surinaamfe Pagies , waar van ik a1Ie verfcheidenheden
XII. Gen. 231. Sp ir. SyJi.Nat.X. Gen. 203. Sp. 10. gehouden heb, onder welken voorkomen met witte,

Seb. Kab. IV. D. PI. VII. Fig. 27, 28. PL XI. Fig. met geele en zonder Vlakken op de voorfte Wieken,
II, 12. Nat. Hijl. I. D. XI. Stuk, bladz. 194. de agterflen, behalve eenige roode. Vlakken, onver-

(t) [Wel vyftig zyn my bezorgd van deeze zwarte fchillig met witte of roode Maantjes. ]
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Ik acht dit zeldzaame Kapellen te zyn : want ik hebze niet gezien in eenige Ver-

Zamelingen. Zy waren my gegeven door wylen den Heer Willem Goupy,
V^aaijermaaker in de Strandftraat de Londen j die my verhaalde , dat hy dezelven

uit de Weftindiën gekreegen hadt. Zy zyn , gelykerwys alle de in dit Werk be-

fchreevene Infèkten , naauwkeurig in de Natuurlyke grootte getekend.

PLAAT CIIL

De Mango-plscb (103.)

De Natuurlyke grootte blykt in de Afbeelding. DeeZe Visch is aanmerkelyk 5

om dat hy twee Neusgaten heeft aan ieder zyde van de Neus. Hy is taamelyk dik

naar zyne hoogte. Over 't geheel heeft hy eene Oranje of Goudkleur, daar in naar

de Goudvisfchen gelykende, die in de laatfte Jaaren ons levendig van China toege-

bragt zyn. Zyne Geftalte is niet onaardig, voorwaards dik uitgezet, en naar 't

Staart-end fmal afloopende. Aan de onderzyden der Kieuwen, wederzyds, fchie-

ten zeven ftyve Borfielachtige Vezels uit, wier bovenfte zeftien Duimen lang is, ver-

kortende de anderen allengs tot twee Duimen , het welk de maat is van de kortfle.

Boven deeze, wederzyds, juifl aan den hoek der Kieuwen, heeft hy een redelyk

Jange, fcherpe Vin. Hy heeft ook een ander paar Vinnen aan het begin van dert

Buik, effen onder de Kieuwen. Aan den Buik, agter de Navel, heeft hy een en-

kele Vin, en op de Rug twee Vinnen agter elkander, de eene naby den Kop in

het dunfte end. Men kan derzelver gedaante in de Afbeelding befchouwen. De
Staart is ongemeen diep gegaffeld of Vorkachtiger dan in andere Visfchen. Hy
heeft over 't geheele Lighaam een vafi: hard bekleedzel van Schubben , wier

grootte en gedaante in de Afbeelding uitgedrukt zyn; gaande een fyn Streepje aan

beide zyden over dezelven, van den Kop tot aan de Staart. De Vinnen en Staart

zyn van een donkerer geelachtige of Oranjekleur, dan het overige des Lighaams.

Deeze Visch was van Bengale, met andere zeldzaame Zaaken, den Heer Dr.

Mead toegebragt, die de beleefdheid hadt, van hem my te vertoonen. Ik geloof,

dat men hem Mango-P^iscb noemt, om dat hy de Kleur heeft van die Vrugt: wanc

den Reistocht van Dampier. , rondom den Aardkloot , doorbladerende , vind ik

dat hy, pag, 391, van de Indiaanfche Vrugten fpreekende , zegt , de Mango is,

ryp zynde, van eene geelachtige Kleur. Of het een Zout dan een Verfch Water

Visch zy , kan ik niet bepaalen , doch ben voor het laatfle. De Rangfchikking der

Visfchen niet beftudeerd hebbende, laat ik zulks voor de genen die daar in kundig

zyn over. Ik durf vaftfkllen dat het een niet befchreeven zy.

De groote bruine Sprinkhaan (*).

Den vierden Auguflus des Jaars 1748, zetten zig groote menigten van deze groote

bruine gevlakte Sprmkhaanen neder in alle deelen van de Stad Londen en de meefte

Landfireeken van het Ryk van Engeland. Dit bragt een groote ontfleltenis te weeg

onder de Ingezetenen; alzo het Volk in 't algemeen geen dergelyke gebeurtenis zig

erinneren kon. Degrootften gingen de hier voorgeftelde Afbeeldingen -weinig te

bo-

rio-^) Pifcis Paradifica. Edw. J-o. T. 208. Polyne- Frisch./w/. IX. T. i.f. g.RoEs.II.Gry//. T. 24. Gryl-

'

mus Paradifeus. l^im. Syfl. Nat XII. Gen. i8ö. Sp.3. lus Locutta migratorius. Linn. Syji. Nat. XII. Gen.

Syfl Nat X. Gen. 159. Sp. 3. Paradys-Visch. Nat. 221. Sp. 4r. Syfi. Nat. Gen. 19+. Sp. 45. Overvlie*

lïiji. I. D. VIII. Stuk, bladz. 280. ger. of Trek -Sprinkhaan. Nat. Hijt. I. D. X. Stuk,

(*) Locufta major brunnea. Edw. Av. T. 208. bladz. 220.
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DOVen, die onmiddelyk naar 't Leven op de Plaat gegraveerd werden, inde Na-
tüürlyk'e grootte. Zy hadden Hoornen van omtrent een Duim lang: de Geftalte

geleek veel naar die van onze gewoone Gras-Sprinkhaanen. De Kop en Hoornen
^yn bruinachtig van Kleur, bJaauw omtrent den Bek en aan de binnenzydeder groot-

fte Pooten; maar het Schild, dat de Rug bedekt, is groenachtig. De bovenzyde
van t Agierlyf is bruin met zwarte Vlakjes ; de onderzyde paarschachtig : de zes

Pooten zien uit den bruinen met donkere Vlakken en eenig Groen. De bovenfte

Wieken zyn bruin met kleine donkere Vlakjes £n een grootere Vlak aan de Tip-
pen: de önderfle W'ieken doorfchynender, van eene licht bruine Kleur met groen
gemengeld, en met een Wolkje of donkere Vlak getipt. Sir Hans Sloane noemt
dezelve Allergroot/ie C) Aschgraauw purpere Sprinkhaan met bruine Polakken:

(in zyne Natmirlyke Hiflorie van Jamaika^ Vol. II. p. 29.) Dampier zegt in zyn
Reistogt rondom den Aardkloot^ dat menze in de Landen ^ daar zy rykelyk zyn ^

tot Spyze gebruikt
(f). Dr. Shaw heeft omftandig van deeze Soort in zyn Bericht

mn Barbarie^ enz. gehandeld. Dit is de vernielende Sprinkhaan, die zig by Wol-
ken vertoont, en op zekere tyden zig ver/preidt tot fchrik en groot nadeel der hee-

teGeU/eften van Europa, Afia en Afrika (j). Tusfchen beiden is een hoopje Eije*^

ren afgebeeld , welken men gevonden heeft in de Aarde , daar de Bodem van het Glas
mede bedekt was, waar in men eenige van deeze Sprinkhaanen levendig hieldt.

PLAAT CIV.

De Cbineefche Goudvisfchèn (104).

Uit een groot getal van deeze Visfchen , die vericheidelyk gemengeld waren van
Kleur, heb ik de vier Onderwerpen, welke hier in die Natuurlyke grootte afgebeeld

zyn, verkoozen; hoewel men 'er fbmmigen aantreft êi\Q. grooter en anderen die

veel kleiner zyn. De grootfte, die ik heb gezien, hadt delangte van agt Duimen,
en was byna drie Duimen, op 't dikfte van zyn Lighaam, hoog. Deeze hadt geen
Vin op zyne Rug. Ik heb dit zelfde ook in veele van de kleinen waargenomen.

Deeze Visfchen ^yn byna van geftalte als een Karper, van welk Geflagt ik oor-

deel dat zy eene Soort uicmaaken. Hunne Neusgaten puilen gelyk de enden van

kleine Pypjes tot den Kop uit. Allen, die ik 'er van gezien heb, hadden drie paar

of zes Vinnen aan de onderzyde van het Lighaami Aan de bovenzyde zyn fbmmi-
gen zonder Vinnen, en anderen hebben die van verfcheiderley figuur, gelyk in dee-

ze Afbeeldingen is uitgedrukt. Sommigen hebben de Staart enkeld , anderen dub-

beld en aan de bovenzyde famengevoegd , gelyk de derde Afbeelding van boven

ver-

(*) [Bezwaarlyk is het te denken , dat dit de zelfde

Sprinkhaan zou kunnen zyn : want fchoon deeze Over-

vlieger wel de grootfte der Europifche Sprinkhaanen

is , fchiet hy doch by de grootfte Weflindifchen ver te

kort : waar van ik 'er één heb , het Lyf van grootte als de

Pink en met de Wieken wel vier en een half duim lang.

Evenwel moet ik bekennen , dat Sloane ze voor de zelf-

den houdt, en 't is zeker, dat zy een enkelde reis ook

wel tot in de Weftindiën overvliegen. Behalve in Ara-

bie, zyn zy in Afrika een gewoone Plaag, komende by

Wolken van het Ooften aan , en dan doorgaans in den

Oceaan nederflrortende tot voedzel voor de Visfchen.]

(j) [Dat men dit flag van Sprinkhaanen in alle Ste-

den van Arabie dagelyks ter markt brengt en dus nog

heden aldaar voor een gewoone Spyze houdt, worde

in de nieuwe Befchryving van Arabie door den i^eer

FL Deel

NiEBTJHR , thans uitgekomen, verzekerd]

(j) £ Deeze Tartarifche Trek-Sprinkhaanen veroor-
zaakten in dat Jaar 1748 , waar van de Heer Edwards
fpreekt

,
groote verwoeftingen in Duitschland , en de

Nederlanden liepen toen ook niet vry van Schade;
gelyk men dit omflandig kan zien in het I. D. X.
Stuk, van myne Natuurlyke Hijïorie y bJadz. 224,
225.]

(104) CyprinidomefticiChinen fes, variorum Colo-
rum. Edw. Jv. T. 209. Pet. Gaz. T. 78. f. 7. Chi-
neefche Goudvisfchèn. Bast. Verband, der HolL Maal-
fchapp. VII. D. p. 215. PI. Fig. 4-9. Cyprinus auratus.

LiNN. S^lfI;. Nat. XII. Gen. 189. Sp, 7. S)Ji. Nat. X.
Gen. 161. Sp. 8. Chineesch Goudvischje. Nat. Hik.
I. D. Vllf. Stuk, bladz. 396. en?. Pk LXVU. Fig. 3.
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vertoonh De bovenfte hééft de Rug én de Rügvin blaauw, 2ynde voor 't overige
Goudkleur, en deeZé Kleuren verfmelten aan de zyden in malkander, zynde dé
Staart donker bruin. De tweede Visch is in 't geheel Goudkleurig, uitgenomen
een zwarte Vlak op den Kop. De derde Visch heeft zyne bovenzyde, de dubbelde
Staart en de onderfie Vinnen van eene Goudkleur; den Buik Zilverkleurig: welke
twee Kleuren aan de zyden verwardelyk door elkander loopen. Eenige zwarte
Vlakken heeft hy op zyne Vinnen en Staart. De onderfle of vierde Visch heeft

zyne bovenzyde donker, de onderfïe Zilverkleur; verfmeltende het een in \ ande-

re aan de Zyden: maar de Vinnen en Staart zyn donker.

Zyne Hoog Edelheid, wylen de Hertog van Richmond, hadt een groöte Porfe-

leine Kom vol met zodanige Visfchën , die levendig in Engeland overgebragt wa-
ren. Ik tekende voor dien Heer eenigen daar van , en hy gaf my verlof, om ook
eenige Aftekeningen daar van voor my te maaken, en dezelven aan 't licht te gee-

ven. Het eerde Bericht van zodanige Vischjes , die in Engeland overgebragt wa-
ren , kan men vinden in de Werken van Petiver^ omtrent den Jaare 1691 uit-

gegeven. Zie deszelfs Catalogus, p. 186, Pifcis Chinenfis Cauda Argente^, Plaat

78. Fig. 6, en 187. Pifcis Chinenfis Cauda Aurea, Plaat 78. Fig. 7. Zy waren in

Engeland niet algemeen bekend, voor het Jaar 1728, v/anneer een groot getal varl

dezelven door het Ooftindisch Schip de Houghton , onder 't bevel van Kapitein

WiLLiAM WoRTH, overgebragt werden, én döor hem benevens den Schildknaap'

Manning Lexhieullier aan Sir Matthew Decker prefent gedaan. Sedert

zyn dezelven, door verfcheide Heeren Liefhebbers, in de nabuurfchap van Lon-
den, in Vyvers voortgeteeld. Men kan ze voor Huifelyke Vischjes houden: zy
veranderen oneindig in Kleuren en Tekening, gelykerwys alle Hiiifèlyke Dieren.'

Op 't Eiland St. Helena zyn zy voortgeteeld én grootelyks vermenigvuldigd ,' wor-

dende thans door alle de Ooflindifche Schepen, die dat Eiland aandoen, medé-
gebragt. Men houdt dezelven in China in kleine Vyvertjés en Kommen ,- tot

verluftiging van de Dames en andere Perfbonen van Liefhebbery. Die by ons voört-

teelen zyn doorgaans van een fletzer Kleur, dan die van China ofSt. Heleria wor-

den overgebragt. In weinige Jaaren zullen wy ze, waarfchynlyk , in onze Rivie-

ren hebben. De laatfle Autheur die daar van gewag gemaakt heeft, is Linn^üS:
zie deszelfs Fauna Succica^ te Leiden in 't Jaar 1746 uitgegeven, alwaar een zoda-

nige Goudvisch. Tab. 2, Fig. 331, vertoond wordt, welke naar de onzen gelykt,

doch van vooren als ingekort £^hynt te zyn, zo dat hy zig kort en dik vertoont.

Hy noemt dezelve Cyprinus ^ Pimd Ani dupliciy Catida trifurcdj exoticus Pifcis

Aureus Chznenjium (*).

P L A A T CV.

De Lintbandige J^isch f105).

De middelfle Afbeelding op deeze Plaat toont de Natuurlyke grootte van dit

Vischje. De bovenfte is van den gewoonen Vliegenden Visch, de onderfle van den

Zuig-

(*) [ In de Verhandelingen der Koninglyke Stock- beelding van Doktor Baster. Ik heb 'er ook zodanig

holmfe Akademie, op 't Jaar 1740, vindt men de eer- een gehad, met eene dubbelde Staart.]

fte Afbeelding van dat Goudvischje, zynde hetzelve (loj) Guaperua, ex fufco & albo eleganter flriata.

van Koppenhagen aan de Kon. Sweedfche Akademie Edw. Jv. T. 210, Chsetodon lanceolatus. Linn. Syfi^

toegefchikt, endoor den Ridder Linn/eus aldaar be- Nat. XII. Gen. 164. S^.z'^.Syft.Nat. X.Gen. 140. Sp.
fchreeven. Onder de Goudvisfchen komen wel voor, 20. Lancetswyze Klipvisch. Nat. Uiji. I. D. VII. Stuk,

die van dergelyke figuur en dus minder Karper-of bladz. 374.

Voorn achtig zyn, gelyk men die zien kan in de Af-
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Zulgvisch, beiden in de Natüurlyke grootte naar kleine of Jonge Vischjes getekend,

'en 'er tot vulling van de Plaat flegts bygevoegd , 2ynde de middelde alleen niet be-

ïc:hreeven.

Deeze is taamelyk regt langs den Buik, doch heeft de Rug van vooren rond ver-

heven. Aldaar is de Visch zeer dun, hebbende de Rug fcherp; naar den Buik toe

valt hy Wat dikker, hoewel taamelyk plat van Zyden. Hy heeft de Rug bruin, den
Buik bleeker, en in 't Leven, zo ik geloof. Zilverkleurig. Ter wederzyde van

den Kop heeft hy een Vin , en een paar Vinnen daar beneden , aan de Borfl:. Aan
't agterfie van den Buik, by de Navel, heeft hy een enkele Vin, en boven op de

Rug een lange puntige Zeisfènachtige Vin, waar agter een fmalle Vin langs den
geheelen kant der Rug, tot aan de Staart toe, loopt. De Vinnen en Staart zyn van

feene donkere Kleur, Hy heeft, rondom het Oog, een roodachtigen Kring, en
iusfchende Neusgaten een zwarte Vlak. Hy heeft ook een breede zwarte Streep rond-

brn den Kop , loopende als over de Oogen heen. 1Vee andere zwart of donkere

Banden, met witte Zoomen, verderen hem. De eerfle pasfèert een weinig fchuins

agter den Kop- de andere loopt van de lange Vin, die op de Rug (laat, af, geheel

door de Staart ten ende uit; 't welk den Visch als met Linten gebonden zig doet

vertoonen. Hy was van de Karibifche Eilanden, die in de VVeftindiën zyn, o-e-

2onden aan den Schildknaap James Theoeald , Lid der Koninglyke Sociëteit ,

die de goedheid hadt van my denzelven te laaten zien. Ik laat het aan de Liefheb-

bers over, hem in den behoorlyken Rang te plaatzen.

Y)q I^liegende yisch ^ van de hovende Afbeelding, is reeds door verfcheide Rei-

nigers en Autheuren befchreeven en afgebeeld; doch, geene Afbeeldingen daar van

vindende, welke zo naby kwamen aan de Natuur als ik wel wenfchte die te zien,

heb ik zulks getragt te verbeteren. Het Lighaam gelykt, in gedaante en Kleur,

taamelyk naar dat van een Haring; de Oogen zyn in evenredigheid grooter en meer
uitpuilende: hy heeft twee paar Wieken, het grootfle een weinig agter de Kieuwen,
het kleinflé omtrent de plaats van de Navel De Afbeelding drukt derzelver juifle

Geflalteuit; zy zyn van een dunne Vinnige zelfflandigheid, met groote donkere

Vlakken op eenen licht Aschgraauwen Grond. Naby de Staart heeft hy op de Rug
een fmalle Vin, en een andere aan de onderzyde, Aschkleurig zo wel als de gegaf-

felde Staart. Deeze heeft het onderde gedeelte veel langer dan het hovende, 't welk

door anderen niet waargenomen is; hoewel ik het in allen, die door my onderzogt

zyn, dus heb bevonden. Petiver geeft ons. Plaat 30. Fig. 2, een onbekenden

Vliegenden Visch op, waar van hy zegt, „ deeze wonderbaare Visch is geheelenal

,, rood , en zyn Vleesch ontbindt zig in ééne Nagt, wanneer men hem ophangt, in

„ een hoogrood Vogt , waar men in 't verwen gebruik van maakt , zynde zeer duur-

^,' zaam van Kleur. Hy heeft de langte van anderhalve Span, en is met Wratten

3, in plaats van Schubben bekleed ". Hy noemt denzelven, Hirundo Luzonka ve-

nenata ruberrima, Bangol dióla.

De onderde Afbeelding is de Zuigvisch, Remora, dus genaamd om dat hy zig

zelf aan de zyden van groote Visjfchen, en onder aan de Schepen, vad zuigt met
het platte Schild, welk hy op de Kruin van zynen Kop heeft. Dat Schild is, naar

ik geloof, tot een voortgaande beweeging gefchikt, even als de Voet der Slakken,

want de Bek is zodanig gedeld, dat hy dan aazen kan op de Slymige zelfdandigheid;

welke 'er aan die Lighaamen is, daarhy zig dus aan hecht. Hy fchynt geen Schub-

ben te hebben en de Kleur is over 't geheel donker graauw. Hy heeft een Streep

langs ieder Zyde: twee paar Vinnen naby den Kop; een enkele Vin op de Rug,
naby de Staart , en een van gelyke langte aan de onderzyde agter de Navel. Op zy-

ne Zyden heeft hy eenige dwarfè Groefjes. Petiver heeft een verfcliillende Soort

van dit Gedagt, welke by de Philippyniche Eilanden gevonden wordt, befchreeven;

'gelyk men kan zien PI. 44, Fig. 12, van zyne Werken.
Ee 2 EE-
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EENIGE GEDAGTEN
NobPENSHÊt

VERTREKKEN der VOGELEN.
ÏK hefe aangaande dit Onderwerp reeds in de Voorrede i'ets gelegd, maar, alzo 'er

nog veel onzekerheid is in 't gene wy dienaangaande weeten , ben ik genegen
bm daar van, Zogoed het my mooglyk is, thans wederom te fpreeken , in hope
van ten minïten éenigë Aanmerkingen, die voor een volgend Onderzoek mogteri
dienftigzyn, daaromtrent te zullen mèdedeelen.

Myn goede Vriend, wylen de Heer Catesb^, heeft, io ik my erinner, eeni-

gen tyd voor zyn dood de Kohinglyke Sociëteit een Vertoog aangeboodén , teil

opzigt van heiJ^erlrekken der Fogelen, 't \^ëlk in eene van haare Byeenkomfleri
gelezen werdt. Dit Vertoog heb ik niet by my , maar het heugt my vvel, hoe het
algemeene Denkbeeld, door hem daar in geopperd, was, dat hy zig verbééldde daé
Zodanige Vogelen, ^Is by ons flegts een gedeelte des Jaars huisVefteri, van hier ver-
trekken om hun Verblyf te gaah neemen inZuidelyké Gewèflen aan de andere zydë
van den Evenaar, net op de zelfde Breedte leggende, als daar Zy aan de Noordzydé
van daan vertrokken. Zulk een Gisfirig komt, iri den eerfièn opflag, vry waarlchyn-

lyk voor; aangezien mén, in 't algemeen gefprokert, onderltek, dat, geduurendé
ons Winter-Saizoen de Gemaatlgdheid van Weer, op de Zuidelyke fcedten, na-

genoeg , de zelfde is als by Ons in den Zomer, en dus zal , by gevolg ^ één Trekvo-
gel, die van Zéftig Graaden Noorder tot zeftig Graaden Zuider Breedte overgaat,

niet alleen de zelfde hoogte van de Zon op die beide Breedten, (mids de Over-
togt in September of Maart gefchiede,) maar ook nagenoeg een zelfden trap vari

Warmte ondervinden; doch, zo wy in aanmerking neemen, dat 'er veele Trekvo-
gels verre Noordwaards voorkomen, by voorbeeld op zeventig Graaden Breedte, daar

ik geloof dat alle Vogels Trekvogelen zyn, alzo dat Klimaat tot hud Verblyf in dé
Winter rliet bekwdam is (*), zo moeften 2y al een langen Tocht doen, volgens

het Denkbeeld van den Heer Cateset^. Zeventig Graaden , naamelyk , tot aan

den Evenaar; en dan nog zö veel bezuiden, maaken 140 Graaden, die volgens on-

ze allerkleinfte Schatting van een Graad, 8400 Engelfche Mylen uitleveren, [of
2800 Uuren gaans:] hetwelk een verbaazende Reis is voor een Vogel, om in eert.

korte tyd af te leggen (f). Vogels, die gèduurig tusfchen de Keerkringen hun Ver-

blyf houden , kunnen , zeef waarfchynlyk , Togten onder den Evenaar door doen,

om zig van bekwaam Voedzel in verfchillende Saizoenen te voorzien, of het onge-.

mak der byfter zwaare Regenvlaagen, op eenige plaatfen , te ontwyken, door het

zoeken van drooger en aangenaamer Saizoenen op een andere plaats; maar zig te

verbeelden, dat Vogels die op hooge Breedten, 't zy in 't Noorder of Zuider Half-

rond des Aardkloots, huisvefien, hunne Woonplaatfèn dus van het eene tot het an-

dere uiterfte verwisfèlen zouden, fli-ydt tegen alle reden en tegen de Natuur. Zoda-
nigen, naamelyk, die koude ofgemaatigde Klimaaten bewoonen. Zouden zigby-

na geheel buiten hun Element bevinden, terwyl zy eene ftreek van meer dan 45:

Graa-

(*) fDe Heer Edwards fchynt niet geweten te heb- (f) [Een Paard, dat op zyn hardde draaft, om het

ben , dat de Ganzen in de Herffb over de Ooftzee uit te kunnen houden, zal omtrent een Uur gaans in

Noordwaards vertrekken , vindende aan de Kuft van een Kwartier afleggen ; zo dat een Vogel even zo Tnél

Noorwegen zelfs in de hardde Winters open Water en vliegende, nooit, by Dag of Nagt, zou moeten ruften

dus gelegenheid om te beftaan. Zie myne Nat. Hijl. om dien Overtogt te doen in de^tyd van een JMaand.j
1. D. V. STüKjbladz. 30.]
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Graadeh onder de Verzengde Lugtftreek pasfèerderi, eer dat zy in de hun Natuur-
jyke koeldere Klimaaten naar den Zuidpool toe, komen konden (*). Ook is 'er
geen reden in 't geheel voor de Vogelen, om van het Noorder in het Zuider Half-
rond over te gaan, tot het vinden van een Gfewefl van een bekwaame en gewensch-
te VV^armte: want, als een Vogel 2yhe Ncorder verblyfplaats verlaat, by het aan-
komen van den V^^inter, en Zuidwaards trekt , 20 komt hy eindelyk op zekere
plaats van gelyke Hitte met het Zomer-Saizoen in 't Noorden , waar van daan hy
vertrokken was

, zonder den Evenaar te naderen
(f). Derhalve vind ik geene de

minde reden, om te onderftellen , dat zy, uit het Noorden, onder de Linie door,
paar Zuidelyke Geweften trekken zouden; maar ik oordeel het met de Reden be-
flaanbaarfl^ dat zy zouden ophouden, wanneer zy eene Ruftplaats gevonden had-
den in een Klimaat van gelyke Gemaatigdheid als daar zy van daan getrokken wa-
ren. Te onderflellen, dat zy zulk een langen Reistogt, onder de Linie door, doen
zouden, meen ik, is alleen hun ver weg te zenden om het gene zy digt by der
hand kunnen bekomen. Wy weeten dat de Oijevaar, die eenigen der Noordelyke
deelen van Europa in den Zomer bewoont, 's Winters zig niet verder dan Egyp-
te, aan de Monden van de Nyl, vervoegt, 't welk aan deeze zyde van de Linie
is; daarhy, volgens 't Gevoelen van den Heer Caxesbï, de wyk zou moeten
neemen in eenig onbekend Land naar den Zuidpool : want wy kennen geen Land
aan de Oude Wereld zyde van den Aardkloot, dat op een zo hooge Breedte bezui-
den den Evenaar gelegen is, als Holland, 't <vdk een van de Zomerverblyfplaatfèn
der Oijevaaren is, benoorden de Linie legt. Daar blyft evenwel nog iets over , 'c

welk bezwaarlyker op te helderen is, betreffende het Vertrekken van eenige Voge-
len; ik meen verfcheidene der kort-gewiekte Water-Vogelen , welke, geduurende
de Zomer-Maanden , de Noorder-Eilanden van Europa

, gelyk ó'ie van Hitland,
Faro, Ysland, en veele anderen verder Noordwaards, tot de Kuft van Groenland
toe, bewoonen. Onder deeze is de aanmerkelykde wegens 2yne korte Wieken,
de^NoorderPenguyn, op Plaat XLH. hier voor afgebeeld; welke onderfield wordtm 't geheel met in (laat te zyn om te vliegen; zelfs niet om zig uit het Water te
kunnen opheffen. Daar zyn verfcheide anderen met zo korte en kleine Wieken

,

en bygevolg 20 zwaar van Vlugt, dat zy de plaatfen, daar zy broeden, op hooge
Rotfen, niet bereiken kunnen, zondervan den eenen op den anderen te vliegen,
komende dus, als by trappen, eindelyk tot aan hunne Neflen en Roeflplaatfen. On-
der dëezen bevinden zig de Scheermes-Snavel, de Pappegaay- Duiker en de Zee-
Aakfter, die men door onzen Landsman Willoughby, in deszelfs Ornitholopie

^

pag. 123, 124, 125, afgebeeld kan vinden. Alle deeze Vogels, met en bene-
vens eenige anderen van \ zelfde Geflagt, verdwynen in den Winter, en het is niet
begrypelyk dat zy op lange Togten zouden gaan, om^ van plaats te veranderen,
vooral niet de gedagte Penguyn, d^\Q zekerlyk in 't geheel niet vliegen kan.Wy moeten dan nu nog overweegen, wat 'er van deeze Vogels, zo lanP" zy
voor het Gezigt der Opgezetenen van die Eilanden verborgen zyn, worde. Daar
moeten eenige Middelen door de Voorzienigheid zyn beraamd, om hun ongezien
te bewaaren in dat gedeelte van.de Wereld, daar 2y zig alleenlyk vertoonen in de
Zomer-Maanden: want in 't Vöoijaar , zegt men, komen zy allen eensklaps te
voorfchyn, even als of zy 'er nooit geweeft waren. Ik acht de redelykfleGisfmg,
aangaande de manier, op welke zy zig verbergen, en geduurende lange koude

Win.

C) ['t Is waar, als zy den Togt over 't Land heen Lapland by voorbeeld, al zeer groot: zo dat die Vo^
deeden en dan alle Ecraaalen eens gingen ruften ; maar gels al verre Zuidwaards zouden moeten trekken , om
zo zydien logt al voortvliegende konden doen , zo in ons Winter-Saizoen dergelyke Hitte aan te treffen-
hoog m de Lugt als de Ganzen

; dan zou de Hitte hun

,

doch ik denk niet, dat zy die zoeken of noodig heb-
zelfs onder den ]ivenaar, met hinderen.] ben.]

(f) [De Zomer- Hitte is in de Noorder Gewellen , in

FL Deel Yï
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Winters van deeze Kliniaaten behouden blyven , is, dat 'er diepe Holen , in de Rot-

zige Oevers van deeze Eilanden, zyn , wier Monden, ichoon onder Water, vail

binnen 20 hoog kunnen oploopen, dat zy een bekvv'aame drooge Haven verfchaf-

fen, om dit Gevogelte, geduurende den Winter, in een (laat van Loomheid in 't

Leven te behouden. Alzo de Zee voor de Monden van zodanige Holen legt, en

dezelven een groot Lighaam van Gebergte boven zig hebben, moet derzelver in-

wendige holligheid befchermd zyn voor zwaare Vorfl, 't welk eéri middel kan ver-

flrekken om deeze Vogels in 't Leven te houden. Laat in 't Voorjaar (omtrent Mey,)

wanneer zy Zig wederom vertoonen, kan de uitwendige Warmte van de Lugt-, erl

de afkaatzing van flerke Zonneflraalen op het Water , naby den Mond der Holen

,

door een kleinen trap van Hitte en Licht, deeze Dieren als 't ware op nieuws be-

zielen, en dezelven, uit hunnen fbat van vadzigheid, by trappen, in het gebruik

van Leven en Beweeging herftellen , tot dat zy op 't laatfl; zig \^eril:outen , om 'er

uit te fchieten , onder Water door ,^ komende dus in een nieuwen Zomer, die hun

gelegenheid geeft tot het opzoeken van hun Aas in den Oceaan , en om voort te tee°

Jen op de nabuurige Rotfên of Klippen.

Ootmoedig bid ik vergiffenis, van den Leezer vermoeid te hebben met Gis0ri-

gen zo nieuw en ongewoon; maar, alzo ik de verdwyning van deeze Vogelen op

geene andere wys verklaaren kan , hope ik dat deeze bedenking eenig Ferfbon van

doordringender Verfland aanleiding mag geeven,om de plaats van het Winterverblyf

deezer Vogelen op te fpooren, of ten minfte een waarfchynlyker Gisfmg ten dien

opzigte ter baan te brengen, 't Is het Gevoelen van verfcheide geleerde Heerea,

Liefhebbers der Natuurl3'ke Hiflorie, dat veelen van ons Engelseh klein Gevo-

gelte, die 's Winter niet te vinden zyn, niet de Zee overtrekken haar afgelegene

Landen, maar dat zy zig in onderaardfche Holligheden en Spelonken verbergen 5'

alwaar zy in vadzigheid den geheelen Winter overleggen. De reden, welke zy

daar Voor bybrengen , is , dat dezelven in de Herfft^ ten tyde van hunne verdwy-

nino-, zo vet worden, dat zy maar zeer korte Vlugten kunnen doen, en deeze Vet-

heid wordt onderfteld hun te voeden geduurende óen Winter : maar dit Gevoeled

zal, zo ik geloof, niet doorgaan ten opzigt van al het klein Gevogelte: alzo ik het

buiten alle tegenfpraak meen te zyn, dat die van het Geflagt der Zwaluwen ons lii-

land in de Herffl verlaaten (*).

(*) [Dat zulks niet buiten alle tegenfpraak was, verblyven: zie het II. Deel der Uitgezogte Verhandc'

blykt uit het voorgeflelde Gevoelen van den Heer lingen y h\z&L. 135, enz: doch dit Gevoelen is genoeg-

Elein, die beweert , dat de Zwaluwen s' Winters in de zaam wederlegd in myne Natuurlyke Hijtorie: zie I.

Grond of in Poelen en Moerasfen onder Water zouden Deels, V. Stuk, bladz. 603.]

KOR-
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