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VERZAMELING
Van UITHEEMSCHE en ZELDZAAME

VOGELEN.
ZEVENDE DEEL.

PLAAT l

ï)e gekroonde Adelaar (i).

Deeze is omtrent èen derde part kleiner dan de grootfte Arenden, die wy Iri

Europa hebben , maar hy fchynt niet minder fïerk en dapper te zyn dan de

éndereri.

De Bek, ërt dé Huid, dié het öpperfte van dë Bovenkaak bedekt, het Wasch
genaamd , waar in de Neusgaten geplaaifl zyh , hebben een donkere Kleur. De hoe-

ken van den Bek lóopen ver agterwaards onder de Oogen , en zyn geelachtig

,

de Oogkringen roodachtig Oranje-Kleur. Het voorfte van den Kop, de plekken

daar de Oogen in flaan, en de Keel, zyn gedekt mët witte Vederen, doorzaaid met
kleine zwarte Vlakjés. Het agterfte Van den Hals en van den Kop, de Rug en dé
Wieken, zyn donker öf zwartachtig bruin, dë buitenfte randen der Vederen helder

bruin , de Slagpennert donkerer dan de andere Veders der Wieken. De bovenrand

én de tippen van eenigen der kleinfte Dekvederen, Zyn wit.' De Staart is bruin,

met zwarte Banden overdwars, van onderen donker en Jicht graaüw. De Borft is

roodachtig bruin, met groote zwarte Vlakken overdwars aan de zyden. Het Lyf
en de Dekveders onder aan de Stuit, zyn wit met zwarte Vlakken. De Bouten, en
de Pooten tot aan de Voeten toe, zyn met witte Vederen gedekt, die een fierlyke

fprenkeling hebben van ronde zwarte Vlakken. De Voeten en Klaauwen heeft de

Vogel zeer grofen fterk: de Voeten gedekt met Schubben van een heldere Oranje-

Kleur, de Klaauwen zwart. Hy Verheft de Veders aan het agterfle van den Kop
in de gedaante van een Kuif of Kroon , en daar van heeft hy zynen naam.

Ik zag deezen Vogel, in 't jaar 1752, levendig op de Kermis van St. Bartholö-

méus, te Londen, en maakte 'er een Aftekening van. De Man, die hem hadt,

verhaalde my , dat dezelve overgebragt was van de Kun1 van Guinee in Afrika :

Welk Berigt ik geloof aan flaa, alzo hetzelve my federt beveiligd is door den Heer
Penwold, woonende op Garlick-Hill te Londen, alwaar ik twee anderen van

deeze zelfde Soort van Vogelen zag, die van daar gekomen waren. Barbot maakt

in zyne befcbrping van Guinee , in Folio te Londen Anno 1746 uitgegeven
, pag.

218, gewag Van een Vogel , dien hy de Gekroonde Arend' noemt , zeggende daar

van alleenlyk: „ Hier ontbreeken geen Arenden: ook verfchillen zy niet van de

„ genen, welken men in Europa heeft; hoewel fbmmigen niet volkomen eveneens

„ zyn. De Prent verbeeldt eenen van deeze laatfle Soort , welken men zeer zeld-

35 zaam

(1) Aquila coronata. Edw. Av. V. p. 31. T. 224. coronatus. Linn. Syfl. Afaf.XII. Gen. 42. S p. 1.

Aquila Africana criftaia. Briss. Av. I. p 448. Falco
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2 VERZAMELING vAtf UITHEEMSCHE
,, Zaam ergens anders vindt dan in de Provincie van Akra, alwaar dezelve genoemd
„ wordt de Gekroonde Arend ". Uit dit zeggen kan niets opgemaakt worden 5

zonder het Oog te flaan op de Afbeelding, welke hy daar van geeft, alwaar de Vo-
gel een Kuif op den Kop heeft , veel naar die van den onzen gelykende : maar
zyne Afbeelding is zeer ruuw ert onnaauwkeurig , hebbende geen Stippen noch
Vlakken. Astley heeft, 'm zyne Verzameling van Reizen , Vol. IL p. 722, Bar-
bots befchryving en afbeelding van deezen zelfden Vogel geplaatft; doch alzo uit

geen van beiden veel kundigheid dienaangaande te haaien is, zo merk ik het aan
als een Voorwerp, dat tot nog toe niet wel is afgebeeld of befchreeven.

PLAAT II.

De blaaime T^alk en de kleine bruine Haagdis (2).

Deeze Vogel is tot minder dan de helft van zyne weezentlyke grootte , in allé

Afmeetingen, verkleind. Zyne Wiek , geflooten zynde, hadt de langte van 1^
Duimen, daar dezelve, in deeze Afbeelding, weinig meer dan 6 Duimen lang is^

en de andere Lighaams deelen verfchillen in de zelfde evenredigheid ; waar uit men,

de Lighaamelyke grootte van den Vogel, ten opzigt van anderen, kan berekenen.

Hy fcheen my omtrent zo groot te zyn als een gemeene Kraay. De Haagdis is iri

de
t
Natuurlyke grootte voorgefteid. Beiden zyn zy, op de Plaat, cnmiddeiyk naar

5
t Voorwerp gegraveerd.

Deeze Valk heeft een ranke en vlugge Gefïalte ,
gelyk de Sperwer. Zyne Pöö-

ten zyn lang en dun* tegenflrydig met het grove Arendachtige portuur van veelè

Vogels onder de Valken. Men moet hem in de Afdeeling der genen i die men
lang-gewiekte noemt >

plaatzen. Hy heeft den Bek zwart en een weinig gegolfd
3

doch niet getand, aan de zyden of kanten van de Bovenkaak. De Neusgaten (taan

in het witte Wasch* dat den Grond/leun desBeks, van boven, bekleedt: de Oog»
kringen zyn Oranje-kleur: de Huid aan de hoeken van den Bek, als ook aan de

Oogleden 5 is geel. De Kop, Hals, Rug, een gedeelte der Wieken en de Staart*

zyn van eene licht blaauwe of Aschgraauwe Kleur, hoedanig men in veele Zee-

Meeuwen waarneemt , loopende een witte ftreek onder de Keel door, van het eene

Oor tot het andere. De buitenfte helft der Slagpennen is zwart $ met witachtige pun-

ten ;terwyl de rand van de Wiek en haare binnen/Ie Dekvederen wit zyn, zowel als

de Buik, Schenkels, Stuit en Dekveders onder aan de Staart, als ook de buitenfte

Staartvederen. De Pooten zyn tot onder de Kniejen gevederd, hebbende, zowel

als de Voeten 3 een Schubbige Huid , van eene heldere Oranje-kleur , die hun bekleedt 3

en de Klaauwen zyn zwartachtig.

De kle'ne bruine Haagdis is over 't geheele Lyf van eene blaauwachtige Kleur,

uitgenomen twee bruinachtige Streepen , welke zig wederzyds langs de Rug uitflrek-

ken. Zy is met zWarte Vlakjes aan de bovenzyde gefprenkeld , en aan den Buik -

lichter bruin , zonder Vlakken. Men vindtze in drooge Heuvels en andere dorre

Gronden; omtrent de Wortels van oude Boomen , alwaar zy zig in de Zon blake-

ren en Vliegen vangen , enz. Ik betrapte eenmaal een van deeze Haagdisfèn, zo

als dezelve aan 't vegten was met een klein Vogeltje, dat op zyn Neft met nieuw-

lings uitgebroede Jongen in een Wyngaard tegen een Muur zat. ik onder/tel, dat

deeze Haagdis de Jongen tot zyn Prooy gemaakt zou hebben , indien hy ze uit

het

(2) Accipiter fubcoeruleus. Edw. Av. V. p. 33. T. 225. Falco cyaneus. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 42. Sp. 10.
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het Neft had kunnen haaien. Ik zag het Gevegt eenigen tyd aan, doch, toen ik 'er

zeernaby kwam, liet de Haagdis zig op den Grond vallen en het VWekje vloog;
Van zyn Neft.

6

De Valk was niet ver van Londen gefchooten> en als iets raars aan den Heer
Leman, in het Kollegie der Geneeskundigen te Londen, wegens de zeldzaamheid
van zyne Kleur, vereerd. Toen men hem eerft zag , dwarrelde hy aan den voet
van eenige oude Boomen, en fèheen, geduurig aan 't vliegen blyvende , nu en dan
met zyne Bek en Pooten tegen de Stammen dier Boomen te kloppen. Men kon de
reden hiervan niet gisfèn, Voor dat hy gefchooten was, wanneer men by de twin-
tig der boven befchreevene Haagdis/èn in zyne Krop vondt, die hy Mig gevangen
hadt, door dezelven gezwind te verras/en. Hierom oordeelde ik het niet oneigen

^

zulk een Haagdis by hem af te beelden. Die men in zyne Krop vondt, waren ie'

ider in twee of drie ftukken gefcheürd of gebeeten.
Doktor Shaw heeft, in zyne Reizen door Barbarié en de Levant, een Valk of

Havik befchreeven, door hem Karaburno genoemd, welke, zo ik meen, veel
övereenkomit heeft metdeezen, en waar omtrent hy de volgende Aanmerkingen,
mededeelt. „ De Karaburno is een Aschgraauwe Havik* van grootte als onze Bu-
-„ toor of Roerdomp, hebbende een zwarten Bek, roode Oogkringen, korte geele

v, Pooten, de Rug vuil Aschgraauw of blaauw, de Pennen der°Wieken zwart,
„ doch het Onderlyf en de Staart witachtig ". Ik geloof dat die van Doktor Shaw
de zelfde Vogel is, als ik befchreeven heb, en dat dezelve geen Inboorling van En*
geland, maar by toeval herwaards overgevloogen zy. Ik denk dat Doktor Shaw dé
eerfte melding daar van gemaakt, en ik de eerlïe Afbeelding daar van aan 't licht
gegeven hebbei

PLAAT III.

£)e yrugl mn den tammen Sorben-Boom (3).

Deeze Vrugt is hier in zyne NatUurlyke grootte vertoond. Zy groeit by Tros-
Fen of Bosfèn, van drie tot zeven of agt fluks. Ieder afzonderlyke Vrugt komt
voort als een klein geelachtig groen Appeltje , aan de zyde , die naar de Zon gekeerd
geweefr. is , rood gekleurd. De geheele Huid is doorzaaid met kleine bruine Puk-
keltjes, en het Oog is ingedrukt* gelyk in de Appelen, maar de Steekjes zyn wat
^hoekig en niet volkomen rond, gelyk ook de Takken van den Boom. De Vrugt,Wyp zynde, heeft eenen zeer wrangen Smaak, doch ryp zynde wordt hy zagt als

een Mispel, en krygt de zelfde Kleur, zynde dan zeer aangenaam van Smaak. Dee-
ze Sorben waren op 't end van September in volkomenheid, en hadden vyf Zaaden
of Pitten in zig, gelyk de Appelen. Een doorgelheeden Vrugt en een enkele
Zaadkorrel zyn om laag op de Plaat afgebeeld, alwaar die Vrugt zig van binnen als
een Appel vertoont, uitgenomen dat het Vleescheen weinig naar dengeelen trekt.
Anderen zyn van figuur als Peeren, en van deeze heb ik 'er ook een afgebeeld, om
het verfchil aan te toonen: dezelven worden zelden zo groot als de anderen

,

'hoe-
wel zy, in alle andere opzigten, de zelfde Soort van Vrugt fchynen te zyn'. De
grootfte der Sorben van de eerde Soort , die ik heb kunnen vinden , was twee
Loot zwaar.

JufFr.

• (3) Sorbus maxima f. Pomifera. Enw.Jv. V. p. 1. 313. Sorbus Foliis pinnads fubtus villofis. Linn S\ft
1. 211. Sorbus fativa. C. B. Pin. 415. Sorbus legicima. Nat. XII. Tom. II. Gen. 623. Sp, 3. Tamme Sorben*
Cyjs. Hifi. I. p. io, Dqd. Pempt. 803. Tou&w. Infi. boom. Nat. Hifi. II. D. II. Stuk, bladz. 598
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4 VERZAMELING vaü UITHEEMSCHË
Juffr. Blackwell heeft de afbeelding van de Peerachtige Sorben-Vrugt , ld

haar Kruidboek, I. Deel, PI. 174, gegeven.

Deeze Sorben kwamen van Hammerfmith, een Dorp naby Londen, van waar

men een menigte derzelven op de Markt van Covent «Garden bragt , in den jaare

17 J2; alwaar ikzekogt. Zy waren, niettemin, diestyds nog niet bekend, by onze

voornaamfle Tuinlieden en Boomkweekers • noch ook by onze keurigfte Kruidkun-

digen omflreeks Londen , die 'er fèdert alles wat zy krygen konden van opkogten,

om het Zaad te hebben.

De Boom, die deeze Sorben draagt, wordt van de Franfchen Cermier of'Sorbier y

in 't haxyn Sorbus *
geheten. Hy is hoog, regt, fraay getakt en bevallig voor 't

gezigt. Zyn Balt is ruuw en witachtig: het Hout ziet uit den rooden, is fyn van

Draad, taay en zeer goed voor de Draaijers* die 'er Weevers Spoelen en andere

dingen van maaken. De Bladen zyn langwerpig, fmal, aan den rand gekarteld, van

boven groen- van onderen witachtig , en gelyk die van den Esfchenboom weder-

zyds aan een Steel geplaatfl, die in een enkeld Blad uitloopt. De Bloemen zyn kleirl

en wit, verfcheidene by elkander gevoegd, en ieder uit vyf Blaadjes, die als een

Roos gefchikt zyn, beftaande. Deeze Boom, een nieuweling in dit Land, is, naar

ik verneem, zeer gemeen op zekere plaatfèn van Vrankryk , onder anderen om-

flreeks Angers , daar hy van zelf groeit en men 'er verfcheide Soorten van heefh

De Vrugt van de eene Soort wordt in Latyn Sorbum pyriforme , en die van de an-

dere Sorbum pomiforme getyteld. De meeden onzer Kruidkundigen fpreeken vari

de kragten deezer Vrugten. Zy zyn fterk famentrekkende , inzonderheid voor daê

zy haare rypheid bereikt hebben, en alsdan zeer bekwaam om 't braaken en den

Buikloop te dempen. Men heeft my gezegd, dat dezelven met voordeel 'm de Zui*

delyke deelen van Vrankryk worden voorgefchreeven , aan de genen, die zig in 't

eeten van Druiven of 't drinken van Moft of nieuwen Wyn te buiten gegaan heb-

ben. Wy hebben een kleine Vrugt in Engeland, waar van de Boom in 't wiJdö

groeit, geheel in Soort van deeze verschillende, welke van Gerard genoemd wordt

Sorbus tot-minalis , en by ons the Common fervice-Tree. Van deeze vindt men, met

het Loof, de afbeelding op de naafte Plaat.

PLAAT IV,

De Vrugt van den pVïlden Sorben-Boom (4), in de Hand van een Jongen, die

een zonderlinge Huidkwaal hadt.

In den jaare 173 1 werdt aan de Koninglyke Sociëteit Van Londen een Jongen

vertoond, wiens Huid door eene Kwaal was aangetafl, welke men nergens vondt

befchreeven : wordende toen een Berigt daar Van , met de Afbeelding van een zy-

ner Handen enz., in de Verhandelingen van de Koninglyke Sociëteit van Londen *

N. 424, aan 't licht gegeven. Die zelfde Perfbon liet zig nog in 't jaar^ 17^ te

Londen kyken, onder den naam van de Stekelvarken-Man , hebbende een Zoon van

hem by zig, in de zelfde flaat. Ik zagze toen beiden, en onderzogtze zeer zorgvul-

dig. De Vader, wiens naam Eduard Lambert is, was te Brandon, in de Provin-

cie van Suffoïk , gebooren , zynde thans omtrent veertig Jaaren oud. Het is een

welgemaakt Man , het Aangezigt wel gefield en bloozend hebbende* zo dat, wan-
neer

(4) Sorbus vulgaris five Torminalis. Eow. Av. V. cordatis feptanguüs , lobïs infimis divaricatis. Linn.

p 3. T. 212. Mefpilus Apii folio &c. C. B. Pin. 454- Syfi Nat. XII. Tom. II. Gen. 622. p. 342. Wilde

Sorbus Torminalis. Dod. Pcmpt. 803. Cratsegus Foliis Sorbenboom. Nat. Hifi. II. D. I. Stuk, bl. 587.



fetï'ZÊLDZAAME VOGELEN. $

heer Zyné Handen én Lighaam bedekt waren, hy niet van andere Menfchen fcheen

te verfchillen: maar, buiten hét Aangezicht en het Hoofd, het binnenfte zyner Han-

den, de zyden en toppen der Vingeren, en de Zooien zyner Voeten, was zyn ge-

heele Lighaam begroeid met ontelbaare dunne Wrattig uitpuilende verhevenheden,

fommigen van boven platachtig >, anderen hol, eenigen puntig als een Kegel, ande-

ren onregelmaatig gefatzoeneerd. Zy ftonden byna zo digt aan elkander , als de

Borftels in een Schuijer, en werden onderfleld eene verlanging te zyn van de Te-

pelen dér Huid, tot de dikte van gemeen tweedraads Touw gezwollen; 't welk zy-

ne Huid zéér ruuw maakte. Deeze Uitwasfen hadden een donker bruine Kleur, of

waren Roeftig zwart, zynde zo flyf en Veerkragtig, dat het ftryken met de Hand
daar over eén fèhor geluid maakte. Op ibmmige plaatfen waren zy meer dan een

half Duim lang, en de algemeene Oppervlakte vertoonde zig redelyk egaal, hoe-

wel zy trapswyze in langte afnamen naar de enden der Vingeren en Toonentoe,
alwaar zy geheel verdweenen.

By zyne Geboorte was deeze Man gelyk andere Kinderen geweefl , maar na

verloop van agt of negen Weeken was zyne Huid geel, vervolgens zwartachtig ge-

worden, en deeze uitpuilingen kwamen eerlang te voorfchyn. Toen ik hem zag,

vielen zy op eenige plaatfen af, en haar plaats werdt vervuld door anderen van een

bleeker Kleun 't welk$ zo hy my verhaalde* Jaarlyks plaats grypt, in eene van de

Wintermaanden, en dan is hy genoodzaakt zig eenig Bloed te doen aftappen, om
eene Ziekte te voorkomen, die anders het afvallen derzelven vergezelt. Op andere

'tyden doen zy hem zeer weinig Ongemak aan, dan 't gene uit de drukking van zy*

ne Kleederen op dezelven ontfhat, wanneer zy haaren vollen wasdom bereikt heb-

ben. Hy hadt ook de Kinderziekte gehad en men hadt hem tweemaal de Kwyl-
kuür doen uitflaan , om te zien , of men hem dus van deeze Huidkwaal verlosfen

zou kunnen. Geduurendé de Kinderziekte en onder deeze Operatiën , wierd zyn
Vel blank en effen, gelyk dat van andere Menfchen, dewyl de rauwheid 'er afging,

maar, op zyne herftelling, kwam de Huidkwaal weder als te vooréri. Buitendien

is hy altoos redelyk gezond geween1 .

De wonderbaarlykfte byzonderheid In dit Geval is, dat deeze Man zes Kin-

deren gehad heeft, die altémaal met deeze zelfde Kwaal behebt waren, en iri

welken zig dé eerfte tekenen daar van, insgelyks, op den Ouderdom van omtrent

negen Weeken geopenbaard hebben. Een derzelven is thans nog maar in Leven

,

een aartige Jongen van agt Jaaren, die zig naauwkeürig in de zelfde toefiand bevindt

als zyn Vader. Hy heeft ook de Kinderziekte gehad, en is, geduurendé dien

tyd, van deeze Kwaal bevryd geween1 . De Hand, op deeze Plaat afgebeeld, is

van deezen Jongen naarde Natuur ontleend. Ik vertoon het binnenfte van de Hand,

zo om het andere te meer te doen uitmunten, als om eenige verandering te maakert,

alzo men in de Phiiofbphifché Tranfaóliën de Rug van de Hand naar 't Oog geplaatfl

heeft. Myne Afbeelding vertoont beter de effene Huid binnen in de Hand , en het

iuuwe Vel aan de buitenzyde der Vingeren en aan de Vuift. Beneden op de Plaat

ziet men eenigen van de Uitwasfen door *t Mikroskoop vergroot.

Het fchynt my ontwyfelbaar, dat van deezen Man een ras van Menfchen voort-

komen zou kunnen, *t Welk even zodanige ruuwe Bekleedzels had, en, Wanneer

dit gebeurde, en men kwam te vergeeten wie de Vader was geween1 , zo is 't niet

onwaarfchynlyk dat men dezelven voor een byzondere Soort van Menfchen houden

zou. Deeze aanmerking zou bykans voet kunnen geeven tot het denkbeeld, dat,

indien de Menfchen akemaal uit één Geflagt gefprooten zyn, de zwarte Huiden der

Mooren , enz. misfchien aan een dergelykë Toevallige oirzaak toe tefchryven waren (*).

Ik

(*) [Ik weet niet j dat hier nog van eene Toevalli- eene Kwaal, den Vader overgekomen, en op deszelfs

ge Oirzaak is gefproken. Zo men hec aanmerkt als Zoon voortgeplant * dan is de Vraag, of die Kwaal ook

Fll Dcd B niec



6 VERZAMELING vak UITHËEMSCHË
Ik moet hier bekennen , dat dit Berigt grootendeels , hoewel met de vrywiïllgè

toeflemminge van den Autheur, den Heer Henry Baker, mynen verpligtendeii

Vriend, ontleend is uit een Brief die aangebooden werdt aan, en voorgelezen in de

Koninglyke Sociëteit, in 't jaar 1755; welken ik bevond een zo volkomene be-

fchryving van het gemelde Onderwerp te behelzen, dat ik niet in flaat was dezelve

te verbeteren of noodig vond iets daar by te voegen (*).

Den Tak Van den Wilden Sorbenboom heb ik hier niet alleen bygevoegd, tot

verfiering en opvulling van de Plaat, maar ook om een misflag te verbeteren, dien

men in 't Kruidboek van JufFr. BlackwelL vindt, alwaar zy, den Lyflerbeziën-

boom afbeeldende, denzelven voor deezen Sorbenboom hadt uitgevent. Zie haar

Werk, in 't J. Deel, pag. 173. Deeze is de Sorbus Torminalis van Gerard (f):

de Afbeelding heb ik in de Natuurlyke grootte gemaakt. De Bladen zyn in den

Zomer groen , en worden tegen den Herfft roodachtig, Hunne gedaante is door

de Afbeelding beter uitgedrukt, dan ik door befchryving zou kunnen doen , zyndö

dit Takje met de Vrugt naar 't Leven getekendi Gerard heeft de Bloemen vyf-

bladig vertoond, en zegt dat dezelven wit zyn; ik hebze niet gezien. De vrugt is

in 't eerft groenachtig, dan ros, en Wordt, ryp en murw zynde, van eene bruin-

roode Kleur. Ieder Vrugt, dwars doorgefheeden , vertoont vier Pitten of Zaadkor-

rels, die van binnen wit zyn, met een donker roode Schik Deeze Boom groeit

van zelf in de Zuidelyke deelen van Engeland.

PLAAT V.

JJe zwart en witte Klamwier (f).

De Afbeelding vertoont den Vogel naauwkeurig in Zyne Natuurlyke grootte, tty

heeft den Bek naar den Kop toe taamelyk dik , en naar de Punt verdunnende , vari

een donkere Kleur. De Bovenkaak is een weinig nederwaards geboogen, hangen-

de met haare Punt over de Onderkaak heen. Ter wedèrzyde van de Bovenkaak

is een kleine inkeeping , by de Punt. De Vederen aan het Grondftuk van den Bek
fleeken voorwaards uit , bedekkende ten deele de Neusgaten. De Pluimagie over

den Kop, het Lighaam, de Wieken en Staart, is met dwarfè Baaren zwart en wit

getekend; zynde de Dekveders, aan de binnenzyde der Wieken, byna geheel wit^

met een weinig zwart verwardelyk daar onder gemengd. De inwaardfè baarden der

Slagpennen hebben witte Vlakken, De binnenzyde derzelven, zo wel als de onder-

zyde van de Staart, is byna zo zwart als de bovenzyde, en het getal der Staartvede-

ren is tien. De uitwaardfè Vinger van den Voet is by de Poot gehecht aan den mid-

delden. De Pooten, Voeten en Klaauwen, zyn donkerbruin. Ieder enkele Pluim
*

over h geheele Lighaam, is met dwar/e baaren, zwart en wit, getekend: doch die

van de Rug hebben naar evenredigheid meer zwart en die van den Buik meer wit.

Zie zodanig een Vedertje in een hoek beneden op de Plaat afgebeelde

Deeze Vogel is in bezitting van den Heer Leman, Lid van het KoUegie der

Ge-

niet wederom even Toevallig verdwynen zou kunnen

,

dat de Waarneeming van deeze Kwaal niet van gedag-
ofdoor Middelen genezen; even als met de Vallende ten Edwards is, maar van den Heer Baker.]
Ziekte plaats heeft. En dus fchynt de Zwartheid der (f) See bis Herbal by Johnson, Lond. Ann. 16*36;

Negeren of de Roodheid der Wilden , waarfchynlyk

'

p. 1471.
niet toevallig , hier mede niet te ftrooken.

"] (5) Lanius five Collurio Surinamenfis , ex albo & nï-

(*) [Dit Vertoog vindt men in de Philof. TranfaB. gro variegatus. Edw. Av. V. p. 35. T. 226. Lanius
voor dat zelfde Jaar, bladz, 21 , zynde deeze Afbeel- Cayanenfis ftriatus. Beiss. Av. II. p. 187. T. 29. f. 3.
ding vanden Heer Edwards, daar nevens, gecopi- Lanius doliatus. Linn. Syft. Nat. XII. Gen. 44.
eerd, in Plaat gebragt. Dus moet men wel letten, Sp. ?ö.
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Geneeskundigen te Londen. Hy was zeer wel opgezet bewaard , en hem gegeven
als een inboorling van Suriname, in Zuid -Amerika. Ik had hem onder 't bewer-
ken van deeze Plaat in handen, om hem met de grootfte naauwkeurigheid te kun-
hen in Afbeelding brengen.

Een fraai]e CUneeftbe Kapel

t)e kleine zwart en witte Kapel
b daar by gevoegd , is uit China afkomftig, en

maakt een gedeelte van myn kleine Verzameling uit. Haar Wieken zyn van boven
gwart of zeer donker bruin , fchuins van de eene naar de andere zyde getekend met
Roomkleurige Banden. De Kop en 't BorMuk is zeer fchoon rood; zynde het

overige des Lighaams, tot aan het uiterfïe end, Hemelschblaauw. Dit Blaauw
loopt een weinig wegs in het Zwart der Jangfle Wieken , ter plaatfè daar dezelven
aan het Lyfgewricht zyn. Van onderen is deeze Kapel eveneens getekend als van
boven , uitgenomen dat de Kleuren wat ilaauwer zyn.

PLAAT VI.

De groote Hoorn-Uil van Athene (6).

Deeze Afbeeldirtg is getekend naar den leevenden Vogel, dien ik genoodzaakt was
keer veel te verkleinen, om hem in 't beftek van myne Plaat te kunnen brengen.
Het Origineel is van de tweede grootte, ais kleiner zynde dan de groote Arend-
Uil, die te Londen verfêheide Jaaren in 't Leven gehouden is door Sir Hans Sloa-
Ke, en aan de Natuurbeminnaars van dien tyd zeer wel bekend was • van den Jaare

173Ö naamelyk tot 1740. Een Maatftok regt overend naby den Vogel op zyn Stok
zettendei zo als dezelve in het hier afgebeelde portuur zat, bevond ik dat zyne
hoogte over de zeventien Duimen ware. Daar uit kan de Leezer opmaaken, hoe
veel dezelve hier in Afbeelding is verkleind.

De Bek is zeer haakig en aan het Grortdftuk ten deele gedekt niet kleine graauw-
achtige Vederen, gelyk Haair, die voorwaards uitfteeken. Dezelve heeft, zo wel
als de Klaauwen * eene donkere of zwartachtige Hoornkleur. De Oogen zyn

, (ge-

lyk in alle de Soorten van Hoorn-Uilen, welken ik gezien heb,) van een fierlyke

Goudkleur, met zwarte Appelen. Het Aangezigt is plat, gelyk in 't geheele Geflagt

der Uilen ; en vaneene Witachtig graauwe Kleur; in den geheelen omtrek bepaald door
donkere of zwarte Streepen en Vlakken. De Hoornen ofOoren beflaan alleen uit Ve-
deren , welken de Vogel naar believen kan overend zetten of byna plat nederleggen.

Zy zyn bruin aan de bovenzyde, en van onderen zwart, welke zwartheid onmid-
delyk boven de Oogen valt, welke bovendien niet eene donkere Streep omringd zyn,
even of de Natuur dus derzelver luider meer had willen doen uitfteeken. De Plui-

magie van den geheelen Vogel is vaal bruin, met zwarte Vlakken. Dit Bruin is

lichter aan den Borft en Buik, dan op de Rug, en verfmelt in een flaauw Asch-
graauwe of witte KleUr aan het onderfle van den Buik. Van de groote Vlakken
op den Kop, de Rug en Wieken, zyn fbmmigen dwars, anderen nederwaards ge-

firekt, op eene gebrokene verwarde manier: die aan de Borh1 zyn zeer breed, ver-

fmallende allengs aan den Buik. Behalve deeze groote Vlakken is de geheele Plui-

magie met zeer fyne donkere dwars-Streepjes getekend. De Dekveders aan de bin-

nen-

(6) Buho magnus coronatus Athenienfis five Avis Gen. 43. Sp. 1. Syji. Nat. X. Gen. 42. Sp. 1. Na*
Minervse. Edw. Av. V. p. 37. T. 227. Alb. Av. III. tuwl Hijl. I. D. IV. Stuk, bl. iBH.
T. 6. Strix liubo. Varietas 0, Linn. Syji, Nat. XII.
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nenzyde der Wieken zyn licht Aschgraauw, met fmalle donkere dwars-Streepjës*

De inwaardfe zyden der Slagpennen en de onderzyde van de Staart, zyn Asch-

graauw j met de dwars-Streepjes flaauwer. De Pooten en Voeten zyn van maakzel

gelyk in andere Uilen , en tot de enden der Vingeren toe bekleed met zagte Dons-

achtige Veertjes.

Deeze Vogel was van Athene gebragt , èn wordt onderfteld de geen te zyn *

dien de oude Atheners hielden voor toegewyd aan haare Godin Minerva. Tegen-

woordig, in 't jaar 175 f , leeft hy te Londen, en is in bezitting van mynen ver*

pligtenden Vriend, Doktor John Föthergill, Lid van het Kollegie der Genees-

kundigen, die 'er my kennis van gaf3 en my vriendelyk verzogt ten zynen huize

te komen, om hem naar 't leven af te tekenen.

PLAAT VIL

ï)e Sater of Bosch-Mensch (7).

Dit Dier, dat een der éerften is in het Geflagt der Aapen, wordt geoordeeld hei

mafte, inde uitwendige Geftalte, te komen aan den Mensch. Veelen van onze

Reizigers naar Afrika en Indie verhaalen , dat de Ouden ongevaar zes Voeten hoog
zyn, wanneer zy ftaan ofoverend loopen.

Het voorwerp, naar het welke deeze Afbeelding getekend is. Wordt in het ver^

ïnaarde Kabinet, dat men het Brittisb Mufeum noemt, te Londen, bewaard. Het
was een Jonge, van omtrent derdhalf Voet hoog, wanneer hy flierf. Men hadt

hem eerft een poos in Koornwyn gehouden, vervolgens gedroogd, en in dat poftuur

opgezet, daar ik hem in heb afgebeeld; zynde de Tekening daar van gemaakt
$

Voor dat deszelfs deelen te veei gedroogd of ingevallen waren. In Geftalte ge^

leek hy naar de meeden van het Aapen-Geflagt , als ook wat de Handen en Voe*

ten aangaat, doch hy verfchilde van het algemeen derzelven door geen Staart, noch

een Eeltachtige Huid van agteren te hebben , om op te zitten, gelyk de Aapen , en

verder, doordien zyn Hoofd ronder en Menfchelyker was. Hy hadt het Voorhoofd

hoog, de Neus plat, de Tanden meelt, met die der Menfchen overeenkömftig.

Het Haair uit de Nek ftrekte opwaards naar het Voorhoofd, en hing een weinig

over 't zelve en de zyden van 't Aangezigt, dat geheel kaal was, heen, De Ooren

waren ook Hairloos, ert geleeken veel naar Menfchen Ooren. In de zydelingfè

Tekening van den Kop ziet men deeze groeijing van het Haair zeer duidelyk. Hy
hadt twee Tepels , eveneens geplaatfl als in de Menfchen. Het Aangezigt en de

kaale deelen der Pooten waren van eene zwartachtige Vleesch-kleur , zynde het Lig-

haam en de Leden gedekt met een luchtig, ruig, roodachtig bruin Haair, dikker

van agteren dan van vooren , en aan den Onder-Arm opwaards geftrekt.

Voor omtrent vyftig Jaaren was, door Edward Tyson, Med. Doktor, een Ont-

leedkundige befchryving uitgegeven van dit zelfde Dier , 't welk hy een Pigmy

noemt , voegende de Afbeelding van hetzelve daar nevens. Sedert werdt , in den

jaare 1738, eene Afbeelding aan 't licht gebracht van een Dier, dat men van Afri-

ka hadt overgevoerd, Chimpantee genaamd, 't welk in Londen te kyken was: zynde

die Print aan Sir Hans Sloane opgedragen. Geen van beiden1, echter, voldeedt

my , die het hier befchreeven Schepzel gezien had, dat een Wyfje was, als ook een

an-

(7) Homo Sylveflris five Satyrus vel Orang-Outang. De Sater of Bosch-Mensch. Nat. Hifi. I. D. I. Stuk,
Ebw. Av. V. p. 6. T. 213. Simia Satyrus. Linn. Syft. bladï.. 345. PI. V. Hg. 2.

Nat. XII. Gen. 2. Sp. 1. Syji. Nat. X. Gen. 2. Sp. 1.
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g'nder, Zynde een Mannetje, 't welk ik thans in handen heb, en daar mede In alle

opzigten, uitgenomen de Teeideelen, overeenkom ftig is. Daarom heb ik deeze

Afbeelding uitgegeven, welke met veel zorgvuldigheid door my gemaakt was, om
bewaard te worden onder de Tekeningen van Dieren , in het Mufëum van wylen

den Heer Sloane, thans een gedeelte van het Brittannisch Kabinet uitmaakende.

Ik geloof dat zy allen Inboorlingen van Afrika zyn, fchoon fbmmige, die naar ln-

die gereisd hebben, iets befèhryven dat naar dezelven gelykt. In een Boek van

Printen by V-an der Aa^ Boekverkooper te Leiden (welk ik denk uit Reisbefchry-

vingen by eert verzameld te zyn,) komen twee Plaaten voor, de n de naamelyk en

77
fte

, van het gene men aldaar Saters of Orang-Outdng noemt. Kapitein Beeck-

man heeft, in zyne Reiftocht naar 't Eiland Borneo, Londen 17183 eene aandeeze

nabykomende Soort afgebeeld; doch dit is de zelfde niet. Hy heeft den eerften

naam ontleend, doch anders heeft hy dien gefchreeven Oran-Óotan; 't welk, zö

hy zegt , in de Landtaal betekent een Bosch-Mensch. Hy zegt , dat zy geen Haair

hebben, dan op die Deelen, daar hetzelve aan Menfchelyke Lighaamen groeit, en^

dit waar zynde , zo komen zy nader aan de Menfchen dan de hier afgebeelde Sater.

PLAAT VUL

De Aap met de P^arkens-Staart , van Sumatra (8).

Deeze Aap is, in 't Jaar 17 £2, uit Oóftindie ovèrgebragt , dooreen van onze

Oorlogfchepen , dat aldaar gebruikt was , om den Handel van onze Üoftindifché

Kompagnie te befchütten, tegen het indringen der Franfchen in die deelen des Aard-

kioots. Hy was ongemeen levendig en voi van Aótie. Hy hadt ongevaar de

grootte van een gewóone Huis-Kat. De Kop Was zo rond niet als in eenige Soor-

ten van Aapen, doch evenwel ook niet langwerpig. Men ziet dënzelven afzonder-

lyk op zyde afgefchetfL Op 't Aangezigt hadt hy geen of zeer weinig Haair, zyn-

de de Kleur van 't zelve byna als die van een zwartachtig of door de Zon verbrand

Mensch. De Öoren gèleekën veel naai* Menfchen Ooreri: de Neus was taamelyk

plat: de Oogen Hazelnooten Kleur met zwarte Oogappelen, waar in men geen Wit,
gelyk in die der Menfchen, zag. De Mond, geflooten zynde, vertoonde geen

Lippen uitwendig, maar was, boven èn beneden, dunnetjes bezet met eenige kor-

te zwarte Haairen. De Tanden waren als Menfchen Tanden. De Kop was ge-

dekt met bruin Haair, van eene lichtachtige Kleur, uitgenomen dat hetzelve boven

de Oogen , en van het Voorhoofd langs de Kruin , veel donkerer Was. Het ge-

heele Lighaam was ook gedekt met bruin Haair, op de Rug donkerer en lichter

aan de onderzyde des Lighaams, alwaar hét zeer dun wierdt of byna verdween.

Naar de Voeten toe wierdt hetzelve ook langs hoe dunner. Een Streek van dortker

Haair liep, van boven op den Kop agterwaards, langs de Ruggegraat en Staart, ten

énde uit. De Staart was klein én kort , tegenftrydig met de meefte Soorten van

Aapen : want deZelvën hebben in \ algemeen of lange Staarten , of natuurlyk in 'e

geheel geen Staart. Hy droeg zyn Staartje doorgaans zo, als het hierin de Afbeel-

ding is vertoond , en daar onder bevonden zig twee ronde , Eeftachtige , kaale Plek-

ken van de Huid, waar op hy zat, wanneer hy fliep of buiten Aótie was. De PaN
men, zo wel van zyne Voor- als Agterpooten, geleeken naat Menfchen Handen,

heb-

(8) Simia brevicaudata. Edw. Av. V. p. 8. T. 214» wyzer. NB. De benaaming van Cercopithecus ex ïnfu-

Simia Nemeftrina. Linn. Syft. Nat. XII. Gen. 2.Sp. 4. la St. Jago, hier op de Plaat gefneedep 3 is fout, e#

Varkens Staartje. Nat. Hifi. I D. XVIII. Stuk. Blad- ziet op een andere, die ftraks volgt.

F1L Deel. C
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hebbende platte Nagelen; Die der Voorpooten verfchilden van Menfchen Handen
ten opzigt van de Duimen, welke naar evenredigheid korter en kleiner waren, doch
die der Agterpooten hadden de Duimen grooter.

Dit is by ons een ongewoone Soort van Aapen 3 zynde het de eerfle dien
5
t my

heugt gezien te hebben. Het was een Mannetje, maar fèdert ik dee2en kogt, die

een Jaar by my leefde, heb ik een Wyfje van de zelfde Soort gezien, 't welk op
de Kermis van St. Bartholomeus te Londen te kyken was. Met was de helft groo-

ter dan de myne, dien ik derwaards bragt om met elkander te vergelyken, en het

fcheen dat zy veel vermaak in elkanders gezel/chap hadden, fchoon dit hunne eerfïe

byeenkomft ware. Ik kan geen befchryving, in voorige Autheuren der Natuurly-

ke Hiflorie, vinden, die hier mede overeenkomt; alzo door dezelven geert bekwaa-
me onderfcheiding gemaakt is tusfchen de Soorten van Aapen 3 die zeer talryk zyri.

Men vindtze in byna alle Landen tusfchen de Keerkringen. Koude Geweften ftry-

den tegen hunne Natuur. Ik weet niet dat *er eenig Dier op höoge Breedcen natuur-

)vk voortkomt i 't welk eenigszins ftrookt met het Geflagt der Aapen.

PLAAT IX.

De kleine Kat- Uil (9).

Deeze hadt ongeVaar de grootte van een Merel of Zwarte Lyffér. De Afbeet-

ding is een weinig verkleind, zynde een Schets vanden Kop op zyde, in de Na-
tuurlyke grootte, daar nevens gevoegd. Dat het een Wyfje was blykt daar uit ^ da£

men 't zelve openende veel Eijeren daar in vondt. De Kop was rond en vry groot

naar 't Lighaam, gelyk in alle Vogels van 't Uilen Geflagt. Het voorfte deel of*

Aangezigt is van het agterfle door een breede Streep afgefcheiden , en Hartvormige

van een witte Kleur met eenige langwerpige donkere Vlakjes; De Bek is in 't mid-

den daar van geplaatfl, en haakig krom, gelyk die der Valken, zynde dé Opper-
kaakten deele met Wasch gedekt <> waar in de Neusgaten geplaatft zyn. Hy heeft

een Hoornkleur i zynde aan de Punt een weinig geel, zo wel als de Oogkringem
Het Grondfluk des Beks is in de geheele rondte omringd met langachtige Haairen.

De Kruin en het agterfle van den Kop is met donker bruine Vederen gedekt , die

witachtige merken beneden haar midden hebben. De Rug, Wieken en Staart, zyri

ook donker bruin , gefprenkeld met lichter bruine en witachtige Vlakken, die rond

zyn op de kleine Dekveders der Wieken; langwerpig op de büitenfte Baarden def

Slagpennen ; halfmaanswyze en groot tusfchen de Rug en Wieken en op de Stuit. Over
de Staart loopen dwarfè Streepen, van donker en licht bruin, beurt om beurt. De
rand der Wieken is wit: de binnenfte Dekveders hebben een kleine mengeling van

Zwart en Wit : de binnenzyden der Slagpennen Zyn Aschgraauw 3
met witte Vlak-

ken zo wei op de in- als uitwaardfè Baarden. De onderzyde van den Vogel is , van de

Keel tot aan de Dekveders van de Staart, geheel wit,, met groote zwarte Vlakken

op de Borfl en aan de Zyden; zynde de Pooten en Voeten, tot aan de Klaauwen

toe, met witte Vederen gedekt, die zig als Haair vertoonen. De Klaauwen zyn

grof, haakig krom en zwart.

Deeze Uil, door een Schoorfteen nedergevallen in de Parochie van Sinte Katryn,

by den Tower van Londen , werdt onderfteld een vreemde Vogel te zyn , uit het

een

(9)No6luaminima.EDW.^ü.V.p.'39.T.ö28.GESN. Briss. Av. I. p. 514. Strix Pasferina. Linn. Syfi. Nat.

Av. 620. Aldr. Ornitb. I. p. 543. T. 544. Will. 0r-" XII. Gen. 43. Sp. 12. Syfi. Nat. X. Gen. 42. Sp. 11.

nith. p. 69. T. 13. Raj. Av. 26. N. 6. Alb. Av. II. Klein Kac-Uilcje. Nat. Hifi. I. D. IV. Stuk, bl. 207.

p. 12. ï. is. Fkisgh. Av. T. 100. No&ua minor.
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een of andere Schip op de Theems oritfhapt: maar, na dat 'er deeze Afrekening
van door my vervaardigd was, werd ik onderrigt van den Schildknaap Peter The<>
Bald , van Lambeth , dat een dergelyk Kat-üïlrje door een van zyne Schoorftee-
nen was ingekomen. Sedert heb ik my verbeeld, dat het een inboorling van En-
geland ware, hoewel weinig bekend : want, fchoon Willoüghby twee of drie
Soorten van Kat-Uilen befchreeven heeft, komt echter geene derzelven hier mede
Volmaakt Overeen. Derhalve achtte ik het niet ondienflig, daar van de Afbeelding
en befchryving aan 't licht te géeven. Alzo deze Vogel in leven was, toen ik
myne Waarneemingen daar omtrent in 't werk ftelde, kon ik 'er de befchryvinp- te
haauwkeuriger van maaken. Ik onderftel dat het Mannetje van deeze Soort fchooner
zal Zyn dan het Wyfje, Hy kwam in eigendom toe , aan een Heer in gedagte
Parochie, die een Buurman was van mynen goeden Vrind, den Heer Joseph Ames

3
Sekretaris van het Genootfchap der Oudheidkundigen te Londen, door wien my ge-
legenheid bezorgd wërdt om hem te zien.

PLAAT X.

De groene Brafiliaaiifche Pappegaay (10).

Deeze Vogel is van grootte als een tamme Duif, of als de Asehgraaüwe Pappe-
gaay met een roode Staart, hoedanigen men van de Kuft van Guinee in Afrika
Overbrengt. Hy heeft een taamelyk fterken Bek met eeri haak en hoeken aan de
zyden van dé Bovenkaak , zynde de Neusgaten in het witte Wasch , dat het Grond-
ftuk van den Bek bekleedt, geplaatfl Ter wederzyde van den Kop heeft hy een
breede, kaale Plek der Huid, van eert'ë witachtige Kleur, dunnetjes befpreno-d met
zeer kleine zwarte Veertjes.

,
In deeze Plekken zyn de Oogén geplaatftf welke

hooggeele of Goudkleurige Kringen hebben, met zwarte Oogappelen. De Ve-
ders op het Voorhoofd, naaft aan het Grondftük van den Bek, zyn zwart: de Kruin
des Kops is blaauw , 't welk allengs groen wordt in de Nek. Hy heeft ook een zwar-
te Vlak aan ieder zyde van de Ondérkaak , welke opwaards puntig uitloopt. De
Hals en het geheele Lighaam , zo wel van onderen als van boven , is groen. Dé
Wieken zyn aan de buitenzyde ook groen j uitgenomen de groote Slagpennen , en
eenigen van de eerfte ry der Dekvederen, over dezelven leggende, die fchoön'He-
melschblaauw zyn. De .Slagpennen j naah1 aan de Rug , hebben eene geelachtig
groene Kleur. De rand van de Wiek* in het bovenfte gedeelte , rondom het Ge-
wricht, is rood, gelyk ook de binnenzyden der Wieken, uitgenomen een klei-
ne ïprenkeling van Groen in de kleinfte Dekvederen; De Stuurpennen van de
Staart hebben, aan de bovenzyde, haare Baarden groen, die allengs blaauw wor-
den aan de Tippen, maar de buitenfte Baarden van de twee buiten/Ie Vederen zyn
over de geheele langte blaauw. Daar is een weinig roodheid naaft aan de Schaften in
allede Vederen. Geheel rood is de onderzyde van de Staart, die uit twaalf Pen-
nen beflaat, allen aan de enden fmal, de middelden langu: , de buitenften kortft, [en
dit maakt de Staart zeer puntig. ] Een zwarte fchubbige Huid bekleedt de Pooten en
Voeten, waarvan de Vingeren twee voorwaards en twee agterwaards ftaan, gelyk
in anderen van het Geflagt der Pappegaaijen , waar dit een Soort van is. De KJaau-
wen zyn zwart en fterk. Tusfchen de groene Veders aan de Schenkelen en de

zwar*

(ro) Pfittacus five Macao viridis BrafilienOs. Evw. "Nat. XII. Gen. 45. Sp. 6. Syfi. Nat. X Gen ±±'
jAv. V. p. 41. T. 229. Pfittacus Ara Braülienfis viridis. Sp. 5. Groene van&afil. Nat. Hifi. X. D. IV Stuk
Briss. Av.lV. p. 198. Pfittacus Severus. Linn. Syjt. biadz. 241.
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öwart'e Huid der Pooien, zyn Ringen geplaatft van Scharlakenroode Vederen, wel-

ken het pofïuur, waar in de Vogel hier afgebeeld is, niet toeliet te vertoonen.

Tot nog toe was deeze niet in Afbeelding gebragt , fchoon redelyk wel befchree-

ven zynde door Marcgraaf. (Zie Güil. Piso's Natuurlyke Hijlorie van Brafily

p. 207.) Hyzegt, dat deszelfs gefchreeuw is Oe> Oe 9 Oe. Onze Landsgenoot,

Willoughby, heeft in zyne Ornithologie, p. 112, ons een Engelfche vertaaling

der befchryvinge van den Heer Marcgraaf, wiens tweede Maracana het is, ge-

geven.

Myn Origineel is naar de Natuur * en Levensgrootte , getekend , hoewel het

verkleind heeft moeten worden, om op de Plaat te kunnen komen. De Vogel

was, in 't jaar 1752, in bezitting van den Hoog Edelen Lord Carpenter , die

£0 goed was van hem my te leenen, om 'er een Afbeelding van te maaken. Sir

Hans Sloane fchynt te willen, dat de kleine Macao, daardoor hem in zyne Hijlo-

rie van Jamaika , Vol. II. p. 297 , melding van gemaakt is , de zelfde Vogel als

de boven befchreeven zy : maar ik denk, dat wy, zo het een Inboorling van dat

Eiland ware» hem gemeener in Engeland zouden zien, alwaar hy zeer zeldzaam is.

Het is de eenigfte, dien ik, in al myn zoeken naar vreemde Dieren, heb aange*

troffen.

PLAAT XL

De groene Aap van St. Jago (11).

Men geeft doorgaans aan dit Dier den naam van Groene Aap t en het is ons by

dien naam bekend: doch onze Zeelieden noemenze gewoonlyk St. Jago-Aapen^ oni

dat zy van dat Eiland komen, 't welk tot die van Kaap Verde behoort, leggende

op de hoogte van deeze Kaap , aan de Weftkuft van Afrika, in den Atlantifchëri

Oceaan , van vyftien tot agttien Graaden Noorder Breedte.

Het had de grootte van de kleinfte Soort van Huiskatten. E)e Kop is zo rond

als die van een Mensch: het Aangezigt Haairloos , en de Huid, die 't zelve be-

dekt , van Kleur als het bleekfte Soort der Afrikaanfche Negeren. De Oogen zyri

helder HaZelnoöten-Kleur, niet zwarte Oogappelen , die niets Wits vertoonen : dé

Keus is plat. Dikwils grynsde dit Dier, vertöonende zyne witte Tanden. Het was*

naar ik geloove, toen ik het eerfr. had z'eer Jong; om dat het alle zyne Tanden *

den een na den anderen , (gelyk in Kinderen plaats heeft,) kwyt raakte; doch die

het weldra wederkreeg. Zyne Ooren geleeken , in plaatzing en figuur , zeer veel

naar Menfchen Ooren, doch uraren zwart van Vel. Aan de zyden van het Aange-

zigt hadt het redelyk lange licht gekleurde of donker wicte Haairen, die agterwaards

over de Ooren vallen, en dezelven ten deele bedekken. Boven de Oogen, op dè

plaats der Wenkbraauwen , hadt het éenige weinige lange zwarte Haairen. De
Kruin van den Kop, de Nek, Rug en buitenkant der Leden * was van eëne geel-

achtig groene Kleur. De enden van het Haair, naamelyk, groen zynde, en de

Wortels donker Aschgraauw, maakte dit een mengzel, waar in het Groen de over-

hand hadt. Het Lighaam aan de onderzyde, en de Leden aan de binnenzyde, waren

gedekt met wit of Zilverkleurig Haair , dat korter was en dunner flondt dan op de

Rug. Deeze verfchillende Kleur ging voort tot aan het end van de Staart , welke

de bovenzyde groenachtig hadt, de onderzyde wit. Alle de Pooten geleeken veel

naar

(11) Cercopithecus ex Infula St. Jagó, f. viridis. Genis Iongis Pilis albïs. Briss. Quai.2o$. Simia Sabasa,

Edw. Av. V. p. 10. T. 215. C. ex einéreo flavefcens, Linn. Syjf. Nat. XII. Gen. 2. Sp. 18.
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mar Menfchen Handen en hadden platte Nagelen, Ik geloof dat alle de Soorten

van Aapen flegts twee Tepels hebben, nagenoeg als die aan de Borden der Vrou-

wen geplaatft.: hetwelk voor my een fterk bewys is , dat 2y maar één of twee Jon-

gen t
5
eener dragt voortbrengen.

Ik had eens gelegenheid , om ten huize van wylen den Hertog van Ëichmond, te

WhitehaH , een oude Wyfjes Aap te zien , welke met Jong naar Engeland was

overgebragt, en deeze wierp maar één Aapje, voor 't welk zy groote tederheid hadr.

Vermaakeïyk was het te befch'ouwen, hoe zy het in haar Armen hieldt en liet zui-

gen: haar Gebaarden zweemden grootelyks naar die van een Moeder, welke haar

Zuigeling liefkooft. Alzo nu dit flag van Aapen zeer gemeen wordt overgebragt

in de meefte Handeldryvende Zee-PIaatfèn van Europa , zal het waarfchynlyk reeds

befchreeven zyn , doch ik heb gene Afbeelding kunnen vinden, die meer met het-

zelve dan met veele andere Soorten van Aapjes flrookte.

t> L A A t XII.

Het Diertje Mongooz genaamd (12).

Deeze Dieren worden van Madagaskar overgebragt, en komen ook van veelen

der kleinere Eilanden , die tusfchen 't zelve en de Ooftindiën zig bevinden. Zy
fchynen eene afwyking te zyn van het Geflagt der Aapen. De Maucauco , in my-
ne Hiftorie der Vogelen p. 197, befchreeven (*), is een andere Soort van dit Ge-
flagt > maar veel fchooner dan deeze. De Mongooz is kleiner dan een kleine Kat.

Dit was een Wyfje.

De Kop van dit Diertje gelykt taamelyk naar dien van een Vos > en is geheel

met Haair bedekt : de Oogen zyn zwart, met Oranjekleurige Kringen; zo ook hec

Haair, waarin zy ftaan, dat naar de Neus toe, die ook zwart is , puntig loopt, maar
tusfchen de Oogen en Neus is een witte plek , die zig wederzyds naar de Ooren
uit/trekt.. De Kruin van den Kop, de Nek , Rug, Staart en Leden , zyn met
Wollig Haair gedekt , van eehe donker bruine Aschkleur. De onderzyde des Lig-
haams is wit. De Palmen der Pooten zyn van maakzel als in de Aapen, met platte

Magelen, uitgenomen de tweede Vinger der Agterpooten, die met eene fpitspuntige

Nagel of Klaauw gewapend is. Alle de Palmen zyn gedekt met kort licht Asch-
graauw Haair. De Staart is lang: het Haair taamelyk dik en zagt, en fchynt over
3
t geheel eene mengeling te hebben van lichte en donkere deelen. In poftuurmaa-

king geleek dit Diertje volkomen naar een Aap.

Jk zag hetzelve, in 't jaar 1752, levendig, ten huize van de verpligtende Juf-
frouw Kennon, toen Vroedvrouw van haare Koninglyke Hoogheid de Princes/è van
Wales, die my aanporde om 'er een Aftekening van te maaken , en berigtte, dat het-

zelve aasde op Vrugten , Kruiden en byna allerley dingen , die men hetzelve aan-

boodt , zelfs op leevënde Visfchen , en dat het geduurig zig toeleid , om de Vogels

in haare Kouwen te vatten. Sedert het maaken van deeze Tekening , heb ik meer
van dit Geflagt gezien; onder anderen een, die gezegd werdt uit Oofh'ndie over-

gebragt te zyn, de grootte hebbende van een groote Huiskat, met de Oogen als

boven befchreeven is, maar het Aarigezigt en de Palmen geheel zwart, en dege-
heelePels, voor 't overige, donker bruin. Jk zag ook, op de Kermis van Sr.

Bar-

(12) Cynocephalus CapiteVulpino,Mongooz di&us. (*) [Dit is de Inkhoorn-Aap van Madagaskar : zie
Edw. Ao. V. p. 12. T. 21 6. Lemur Mongoz. Lïnn. ons VI. Deel. p. 96. PJ. XCII.]

Sjjl. Nat. XII. Gen. 3. Sp. 2.

VU. Deel D
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Bartholoméus te Londen ^ drie 'of vier van deezé Dieren , die alle nagenoeg vari

grootte als een Huiskat waren, en met elkander in geflalte overeenkwamen, ver-

fchillende hoofdzaakelyk in Kleur. Fen derzelven hadt de Staart ruiger dan eenig dié

ik had gezien, en van taamelyk egaale dikte over de geheele iangte.

TL AA ,T XIII.

be Pappegaay met blaauwe 0*angen (13).

t)eeze Vogel heeft de grootte van één klein Hoen of Kuiken. t)ë Bek is tloorn-

kleurig of Aschgraauw, met eene Oranjekleurige Vlak aan ieder zyde van de Boven*

kaak, welke taamelyk haakig is, hebbende een hoek aan ieder zyde. De Neusga-

ten (laan in het Waseh^ dat den Bék gedeeltelyk bedekt. Het voor/Ie van den
Kop, of het Aangezicht, rondom den Bek, is gedekt met blaauwe Vederen, etl

hier in zyn de Gogen geplaatft j omringd met fmalle Kringen van een kaale Vleesch-

kleurige Huid, en rondom den Oogappel Oranjekleurig. Aan den Keel, onder het

Blaauw, is een plek van roude Vederen. Hét agterfte van den Kop, de Nek

5

Rug en Dekveders der Wieken, de Borft, Buik en Dyën, Zyn allen van een be-

vallig Groen, 't welk op de Rug donkereren aan de onderzyde lichter is. De groot-

He Slagpenneh zyn blaauw ; die daar aan volgen blaauw getipt en rood aan de Schaf-

ten: de overigen, dié dé Rüg bedekken, groen. De binnenzyden der Slagperi-

nen zyn licht blaauw * een weinig naar 't Groene trekkende. De Staart, van boVen
$

is aan het end, ter halver Iangte , geel; het overige donker groen, én de onderzy-

de bleek geelachtig groen ; fommigen van de inwaardfe Baarden der buitenfte Vede-

ren naar baar Wortels toe rood zynde. De Pooten, Voeten én Klaauwen^ die gé-

iyk in de anderen van het Pappegaaijen-Geflagt (taan, hebben eene Vleeschkleun

De Vogel behoorde aan den Heer Lehman, in Bisfchops- Poort Straat te Lori-

óqp^ en is, naar ik geloove, nooit te vooren afgebeeld of befchreeven : alzo het dé

eenigfte van dit flag is$ dien ik immer heb gezien. Myn Tekening was rtaar het Le-

ven gemaakt.

PLAAT XIV.

ÏDe groene en roode Pappegaay uit China (14).

Dit is een van de grootfte Soorten van Pappegaaijen b hebbende de grootte vari

een middelmaatig Hoen. De Bovenkaak van den Bek is rood, doch trekt naar 't

Geele aan de Punt j die taamelyk krom is, hebbende een hoek aan ieder zyde.

De Onderkaak is zwart. De Neusgaten (taan tusfchén de Veders van den Kop en

het Grondftuk Van den Bek * alwaar deeze geen Wasch heeft , gelyk de meefté

Pappegaaijen hebben. Hy is ook daar in byzonder, dat 'er geene kaale Huid plaats

heeft rondom de Oogen, wier Kringen helder Oranjekleurig zyn. De Kop, Hals,

Rug; Dekveders der Wieken; de Borft, Buik en bovenzyde van de Staart, zyn
alle van een fchoone donker groene Kleur. De zyden des Lighaams onder de Wie-
ken en de binnenfte Dekveders derzelven, zyn rood: welke roodheid zig uitwaards

langs de Zyden van de Borfl en Buik vertoont. De groötfte Slagpennèn der Wie-
ken

(13) Pfittacus viridis Fronte cosrulei Edw. Av. V. (14) Pfittacus Chinenfis niber «Se viridw. E©«r. Av,
p. 43. T. 230. V. p. 44- '-T. 231.
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«een Zyn Hemeïschblaauw, gelyk ó\e van de eerfle ry van Dekvederen daar boven,
en de rand van de Wiek, die op de Bord valt, heeft even de zelfde Kleur, terwyl
de binnenzyde der Slagpennen en de onderZyde van de Staart, donker bruin of
zwartaehtig zyn. De tippen van de Staartveders , aan de onderzyde , zyn geelach-

tig bruin: de Dyën, en Dekveders onder aan de Staart, groen; de Pooten, Voe-
ten en Klaauwen , zwart. Van de Vingeren ftaan twee voorwaards en twee agter-

waards, gelyk in alle andere Pappegaaijen.

Deeze Vogel is thans, in 't jaar 1754, in 't Leven en behoort aan MejufE Ken-
non , Vroedvrouw van haare Koninglyke Hoogheid , de Princesfê van Wales. Ik

oordeel dezelve Zo zeldzaam te zyn, als eenige Pappegaay my voorgekomen; zyn-
de het de eenigfte dien ik ooit van dit flag gezien heb. Jk geloove dat hy tot nóg
toe nimmer afgebeeld of beïchreeven zy.

PLAAT XV.

De zwarte Inkböorn-j4ap (15).

Dit Dier , van grootte als het kleinfte 3Qag van Huiskatten , is zeer gemeenzaam

,

zagtzinnig en onfchadelyk, zonder iets van de flimheid of kwaadaartigheid der Aa-
pen te hebben. De Afbeelding is op de Plaat gefchetft naar het leevende Dier.

De Kop heeft een fpitfè Snuit en gelykt veel naar dien van een Vos. De Oo-
gen zyn van eene helder roodachtig geele of Oranje-Kleur, met zwarte Oogappe-
len. De Ooren zyn aan de tippen rond, èn zeer veel bedekt door het lange Haair,

dat op derzelver Randen groeit, loopende, langs de zyden van den Kop, op- en
hederwaards, voort, èn dus de vertooning maakende van een ruighaairige Kraag
rondom het Aangezigu Het heeft zes fchraapendé of Gudsachtige Tanden voor in

den Mond beneden; maar aan de bövenzyde kond ik geene daar op fluitende vinden:

daar vertoonde zig alleen een holiigheid om ze in te neemen. Het heeft vier Honds-
tanden, twee boven twee beneden, en die verder in den Mond flonden waren zeer

oneffen. Het Haair aan het Lighaam en de Leden was taamelyk lang, dik en zagt,

flaande byna regt overend op de Huid. De Handen waren van figuur als die van
Menfchen of Aapen , hebbende platte Nagelen : de Voeten waren als in de Aapen
gefatfbeneerd , uitgenomen dat de groote Toon of Duim grooter was, en de daar

aan volgende Vinger een Honds of fcherpe Klaauw had, zynde de vier overigen

plat genageld. De Agterpooten waren langer dan de Voorpooten : de Staart langer

dan het geheele Lighaam, taamelyk ruig en byna van egaale dikte over de geheele

langte. De geheele Pels , zo wel als de kaale dedm van de Neus en de binnenzy-

den der Palmen , was donker zwart.

Dit Dier was van Madagaskar afkomftig. Men wifr. my te verhaalen , dat het een
Wyfje was; maar, wegens de dikte van het Haair, en om dat deeze Dieren van
de Aapen in deTeeldeelen verfchillen , welken zy meer inwaards hebben, kon ik my
van deszelfs Sexe niet nader verzekeren. Het bevindt zig thans, in 't jaar 1755,
in leven, en in bezitting van den Heer Critington, Klerk van het Genootfchap der

Heelkundigen te Londen, die my de vryheid gaf om het eens aan Huis te hebben,
ten einde 'er, op myn gemak, eene Aftekening van te maaken. Het fcheen my
van Plantgewasfèn te Jeeven. Terwyl ik het had, at het Gebak, Brood en Boter,

en

(15) Cynocephalus ex Infula Madagafcar, Maucau- Corpore fufco. Gron. Zooph. 22.Lemur Macaco. Linn,
co niger di&us. Edw. Jv. V. p. 13. T. 217. Profi- Syft. Nat. XII. Gen. 3. Sp. 3.

mia fufca. Briss. Quadr. 220. Lemur Cauda floccofa

Dj



i6 VERZAMELING VAfc Uï T H E Ë MS C HË
en Zomer-Vrugten. Het was toen in July. Met Vleesch daar aan te geeveri heb ik

de proef niet genomen. Het zit als een Aap of Inkhoorn op, wanneer het eet,

houdende de Spyze in zyne Handen of Voorpooten.

PLAAT XVI.

Hei Aapje Sagoüin genaamd (i6)i

Dit is een Diertje uit het Aapen-Gëflagt, dat naar de Inkhoornen zweemt. De
Afbeelding is naar 't Leven gemaakt, in de Natuurlyke grootte. Men heeftze be-

vonden te weegen van vier en een half tot zes en een vierde Once , Avoirdupois Ge-
wigt. Het was een Mannetje.

üe Kop is zeer rond, en op de Kruin gedekt met zwart Haair. Aan de zyderi

van den Kop, en rondom dé Ooreri, hééft het lange witte Haairen, die op een
zonderlinge manier als twee Kwarten uitfteeken. De Ooren zyn niet zigtbaar in dat

poftuur , zo als het hier getekend is* maar op zyde vertoonen zig dezelven: zy ge-

Jyken naar Menfchen Ooren, zyn kaal en van eene donkere Vleeschkleur. Het
Aangezigt beeft weinig of geen Haair: de Huid is Vleeschkledrig $ ten deeie don-
ker, uitgenomen het boven fte des Voorhoofds, dat wit is. De Oogén zyn vari

een roodachtige Hazelnooten Kleur, met zwarte Oogappelen : het Aangezigt zweemt
naar dat vaneen Aap, gelyk de Afbeelding beter uitdrukt ^ dan de befchryving Zou
kunnen doen. Het geheele Lighaam was gedekt met Haair van eene donker bruin-

achtige Asehkleur, en van een zagte Wollige natuur: zynde dat op de Rug éeh wei-
nig fïyver * en ieder enkeld Haairtje van verfcheiderley Kleuren: te weeteh orri

]aag donker, in 't midden roodachtig en aan 't end graauw; 't welk eene mengeling
maakte op de Rug. De Palmen der Pootert waren uitwendig met kort Haair gedekte

Het hadt vyf Vingers aan ieder Poot, van maakzel als die der Inkhoornen, met fpit-

fè Klaauwen, uitgenomen de twee groöte Toonen of Duimen van de Agterpooten*
die plat genageld waren. De Staart, zeer lang naar maate van het Lighaam, hadt

een dik Dons, licht Aschkleurig en zwart * Ringswyze elkander vervangende, over
de geheele langte.

By Piso, in zyne Natuurlyke Hiftorie van Brafil^ is dit Diertje, hoewel zeer
flegt , afgebeeld , en daar uit door Ray befchreeven (*). Het fchynt ook de Sagouin

van Clusius te zyn (f). Johnston heeft, in zyne Hifiorie der Viervoetige Die-
ren, de Afbeeldingen van beiden uitgegeven , als byzondere e'iï onderfèheidené

Dieren. Zyne Afbeelding van Piso noemt hy , by misvatting, Cataia, welke
naam, in 't werk van dien Autheur, rtader by de Afbeelding van de Cagui fïaat,

dan derzelver eigen naam.
J.

Lüdolphüs heeft, in zyne Hiftorie van Ethiopië of
Abyjjinie^ twee Afbeeldingen gegeven van dit Schepzel , welken pag. ?8, in de
Engelfche Vertaaling van dat Werk, befchreeven Worden. Hy noemt hetzelve

Fonkes of Guereza , maar zyne befchryving komt in geenen deele met de Afbeel-
dingen overeen: des ik my verbeeld, dat men, dit in Holland gevonden hebbende,
onderfleld heeft het kleine Aapje , door Ludolphus befchreeven , te zyn , fêhoon

het weezenlyk uit Brafil gekomen was, daar de Eiollanders , ten tyde van het uitgee-

ven dier Hiftorie, in bezitting van waren. Kdein heeft, in zyn Werk over dé
Viervoetige Dieren, Leipzig 175 1, eene Afbeelding, Levensgrootte, op dé derde

Plaat

(iö) Cercopithecus parvus, Cagui minor Brafiüerr- Syft. Nat. XII. Gen. 2. Sp. 24. Syft. Nat. X. Gen. 2.

fnm, f. Sagouin Clufii. Ebw. Av, V. p- 15. T. 218. Sp. 12. Nat. Hifi. I. D. I. Stuk, bladz. 364.
Cercopithecus Braülianus f. Sagouin Clüs. Exot. T. (*) Synops. Metbod. Anhnalium Ouadrupedum. p. 154.
372. Kaj. Quadr. 154, ito. Siraia Jacchus. LlNN. (f) Exot. Vol. II. p. 372.
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Plaat gegeven , welke p. 87 befchreeven is , en daar heeft hy de Staart dikker afge-

beeld dan ik die ooit heb waargenomen te zyn > fchoon ik vyf of zes van deeze
Diertjes levendig heb gezien.

De laatfte Autheur, die ook de vólkomenfte en befte befchryving van de Cagui aan
't licht gebragt heeft, is James Parsons, Med. Do&or en Lid van de Koninglyke
Sociëteit, door wien zo veel daar van gezegd is, en zo wel met de Natuur overeen

-

komftig (*)i dat zyn Ed. my de moeite heeft befpaard van eenige dingen dienaan-
gaande te berde te brengen, die ik anders zou gemeld hebben: maar de Doktor hadt
het geluk niet van een Voorwerp aan te treffen, dat zo frifch en vlug, en zo wel
in 't Bont was, als eenigen die ik naderhand heb gezien. Dat van Lord Kingston
was het kleinfte en ziekelykfte van allen die ik heb gezien. Dat van den Heer Hyde
bevondt zig ook, toen ik het zag, zeer zwak, en zonder de natuurlyke dikheid van
Haair. Vervolgens kwamen 'er my twee of drie voor* die geheel andere Dieren
fcheenen te zyn , wegens hunne gezondheid en volheid van Bont. Dat, daar ik
de Afbeelding naar maakte j behoorde aan de zeer verpligtende Juffr. Kennon

,

weleer Vroedvrouw van de Koninglyke Familie, die my verhaalde hoe het ver'
fcheiderley dingen at

;
gelyk Biskuit. Vrugten, Groente, Infèkten, Slakken, enz.

ook dat het eenmaal, Ioszynde, fchielyk een Chineesch Goudvischje uit een Kom
met Water haalde, dat het dood beet en gretig opvrat; waarna men 'er kleine lee-

vende Aaltjes aan gaf, welken hem in 't eerft verfchrikten , door het flingeren om
zyn Hals , doch die hy weldra meefter wierd , dezelven opvreetende.

Een fraay Diertje van dit flag zag ik ten huize van den Heer John Cook, Koop-
man te Londen. Deeze Heer hadt weleer zyn verblyf te Liilabon gehouden al-

waar zyne Huisvrouw j tot haar vermaak, de proef nam om de Sanglin^ gelyk men
dit kleine Schepzekje aldaar noemt, voort te teelen. Door de gunftigheid van het
Klimaat, gelukte het haar, Jongen daar van te krygèn, die gantsch niet möoy wa-
ren by de geboorte, kleevende zeer vaft aan de Borften van haar Moer, en hangen-
de vervolgens , wat grooter wordende , op haar Rug, zo dat zy eindelyk, de^Jaft

moede geworden , zig daar van ontfloeg door de Rug tegen den Muur of iets an-
ders té wryven • maar dan ham aanftonds het Mannetje de bezorging van deeze Jon-
gen op zig, gedoögende dat z-y eëriigeh tyd op zyrie Rug hingen, als 't ware om
het Wyfje te verligten.

PLAAT XVH.

De roodborftige Parkiet (17).

Ik heb twee derde déelen van de Natuurlyke Afmeetingeri van deezen Vogel ge-
nomen, om hem tot eene grootte te brengen bekwaam voor deeze Plaat: zo dat de
zigtbaare Oppervlakte van deeze Afbeelding in evenredigheid, tot myne Tekening
in de Natuurlyke grootte, flaat als 4 tot 9; en indien de Lighaamelyke Inhoud van
een Vogel van deeze grootte vergeleeken werde met dien van zodanig eenen in de
Natuurlyke grootte , dan zou de evenredigheid zyn als 8 tot 27.

De Bek is geelachtig wit, met een fmal ftrookje Wasch over het bovenfïe ge-
deelte, waar in de Neusgaten geplaatft zyn. De Bovenkaak is redelyk Haakig
krom, aan de kanten golfswyze geboogen. Alle de Pluimpjes rondom den Bek
zyn blaauw, en ftrekken zig een weinig over de Kruin uit. De zyden van den

Kop,

(•) Phil Tranfaiï. Vol. XLVII. p. 146. bro. Edw. Av. V. p. 45. T. 233.

(17) Pfittacns minor Indiae Orientalis Peótore ru-
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Kop, daar de Oogen fïaan, zyn groen, zo wel als 't Agterhoofd. Om de Nek
heeft hy een geelen Band en daar onder is de geheele Hals groen. De Rug, Stuit j

benevens de- bovertzyden van de Wieken en Staart , zyn allen van een fchoon groe-

ne Kleur, welke zig hier
b wegens het pofluur dat ik aan den Vogel gegeven heb,

niet vertoont. Ik verkoos, veeleer > de binnenzyden der Wieken en de Bord: voor
5
t Oog te brengen, alwaar hy een grooter Verfcheidenheid heeft van Kleuren. De
Borft, naamelyk, is pragtig Oranje-rood; het LyF daar onder , en de Zyden onder
de Wieken, zyn donkergroen, met eenig Rood vermengd: de Bouten, het On

-

derlyf en de Dekveders onder aan de Staart, zyn geel met eene mengeling van groen :

de onderzyde van de Staartveders vuil geel. De kleine Veders op den rand by
het Gewricht, aan de binnenZyde van de Wiek, zyn geel en de Dekveders, dié

daar aan volgen, rood. De binnenzyden van alle de Slagpennen hebben haaró Tip-

pen en Grondflukken van eene donkere Kleur; terWyl de inwaardfè Baarden der lang-

fle Slagpennen in 't midden geel zyn, en die der kortere, naaft aan het Lighaam,
rood. De Pooten^ Voeten enKlaauwen, die in maakzel en plaatzing met de an-

derenvan dit Geflagt overeenkomen, zyn donker of zwartachcig.

De opgezette Huid van deezen Vogel, taamelyk wel geconfèrvëerd ^ dien ik

thans in myne Handen heb , was gekogt in een Porfèlein-Winkel te Londen , waar
van de Patroon my verhaalde , dat dezelve met een van onze Oofïindifche Schepen
overgebragt ware. Het is een Soort van Parkiet, niet minder fchoon dan een ige,
die ik immer heb gezien , en, zo ik geloove, door niemand tot nog toe in Afbeel-
ding gebragt of befchreeven.

. PLAAT XVIII.

De Roozekleurig gekdpte Ring-Parkiet (18).

Dit is een Vogel van eene zonderlinge fchoonheid. De Afbeelding vertoont: heiri

omtrent Levensgrootte of een weinig kleiner, zo 'erverfchil in plaats heeft.

De Bovenkaak des Beks is van een Zeem-Kleur, aan de Punt haakig en aan dé
fcyden gehoekt : de Onderkaak donker of zwartachtig. Het bovenfle des Beks is

gedekt met een fmal nrookje van donker Wasch, waar in de Neusgaten ftaan. De
Kop is voorwaards , en rondom de Oogen , van eene roodachtige of Roozekleur
welke naar agteren verfmelt in 't Hemelsblaauw. De Veertjes onder den Bek zyn
ongevaar een Duimbreed zwart, en van daar loopt wederzyds een zwarte ftreep ag-

terwaardsi die een fbort van Ring of Halsband formeert , fcheidende den Kop van
het Lighaam , dat , zo wel als de Wieken , geheel groen is , donkerer aan de bo-
venzyde, van onderen lichter en naar 't Geele trekkende. Op de Wiek zyn eeni-
gen van de kleinfte Dekveders van eene dof roode Kleur, maakende een roode
Vlak. De binnenfte Dekveders der Wieken zyn bleek geelachtig groen, en de
binnenzyden der Slagpennen donker, die eenigen der uitwaardfè Baarden helder
geelachtig groen hebben. De Staart is famengefteld uit Hemelschbiaauwe Vederen,
die puntig uitloopen en waar van de middelften taamelyk lang zyn , verkortende de
anderen allengs naar de zyden. Van onderen is de Staart donker geel. De Pooten
Voeten en Klaauwen, zyn Aschgraauw , en de Vingers flaan gelyk in anderen van
het Geflagt der Pappegaaijen.

Deeze fierlyke Vogel was, opgezet en op een Stokje zittende, van Bengalen 'm
Ooftindie gezonden aan wylen den Heer Dandiudge, in Moorfields te Londen *

die

(18) Pfittacus minor torquatus Capite rofeo. Edw. Av. V. p. 47. T. 233.
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die hém aan my leende om 'er een Aftekening van te maaken. De Indiaanen noe-

men hem Fridyttitab. Albin hadt, in zyne Hiftorie der kogelen, Vol. 1IJ. p. 14,
reeds een Afbeelding gegeven van dit eigende Voorwerp; maar zyne befchryving

met den Vogel vergelykende , oordeelde ik die beiden eenigzins te kunnen verbete-

ren. Hy hadt Verzuimd gewag te maaken van de roode Vlakken op de Wieken

,

en de bovenzyde van de Staart Grasgroen geheten , daar dezelve weezentlyk blaauw

is , hebbende maar eene boven verbeelding kleine kleuring van Groen by de
Wortels der Vederen. Hy zegt, dat de Staart beftaat uit vier Pennen, 't welk tegen

de natuur is van alle Vogelen, die ik ooit gezien heb. Geen Vogel heeft 'er minder

dan tien, en, naar ik geloove, geen van het Pappegaaijen-Geïlagt minder dan twaalf;

maar de Staart was in deeze wat onvolmaakt, en, de Vogel in Glas beflooten zynde,
kon de Heer Albin de Veders niet van elkander fcheiden , om dezelven te tellen. Ik

had de vryheid, om de Glazen Kas te openen, ten einde hem naauwkeuriger te

kunnen onderzoeken. Hy was
,
geloof ik , ons onbekend

3 voor dat Albin 'er de
Afbeelding en befchryving van aan 't licht gegeven hadt.

PLAAT XIX.

De Egypftfibe Springmuis (19).

De Plaat vertoont dit Dier in Zyné Natuurlyke grootte. Deszelfs gedaante, 'm

't algemeen, is als die van een Rot, uitgenomen dat de Neus en de Voorpoöten
korter en de Agterpooten veel langer zyn.

De Kop gelykt veel naar dien van een Konyn, maar de Ooren zyn korter en de
Oogen puilen zeer veel buiten den Kop uit. De Neus is kaal en Vleesch kleurig

;

de Tanden hebben veel overeenkomh: met die der Konynen. De Huid is, op den
Kop en langs de Rug 5 gedekt met bruinachtig Haair, van Kleur als dat der Wilde
Konynem De onderzyde van den Kop, de Keel, Buik en de binnenzyden der

Dyën, zyn met wit Haair bekleed. Aan het laagfte van de Rug is een Halve
Maan, uit zwart Haair beftaande, waar van de Hoornen zydewaards naar den Kop
gekeerd zyn. De Voorpoöten hebben vier Vingers met Klaauwen en een fïompje

van een Vinger zonder Klaauw. Zy zyn Haairloos, zo wel als die deragterfte Poo-

ien, en Vleeschkleurig. Gemeenlyk verbergt het Diertje zyne Voorpoöten in zyn
Vagt, zo dat het alleenlyk twee Agterpooten fchynt te hebben, flegts met drie

Vingeren j en deeze zyn tot boven de Kniejen kaal, zo dat zy zig als de Pooten
van de Vogels, die men Steltloopers noemt, vertoonen. De voortgang is huppe-

lende, 't welk het zeer vlug kan doen, drie of vier Voeten wegs afleggende in

één fprong. De Staart is lang , en van Kleur als de Rug, uitgenomen naar 't End
toe

3
alwaar dezelve zwart en Kwaflig ruig word, hebbendeden tip wit. Zyne

Voorpoöten raaken nooit den Grond 3 maar hy houdt 'er zyn Voedzel mede, ge-

lykerwys een Inkhoorn.

Aldrovandus heeft een taamelyk goede Afbeelding gegeven van dit Schep-

zel , 't welk van hem het Indifcbe Konyn ofHaas genoemd wordt. Men vindt het in

Egypte en aan de Barbaryfche Kuft. MoKcony tytelt het de Berg-SIaapmuis (*). Het

is

(19) Mus iEgyptiacus,Pedibus pofticïs longisfimis, 21 3, 249. Gerbo. Le Brün Itin. 287. T. 210. Mus
Cauda elongata , Gerbua diftus. Edw. Av. V. p. 18. Jaculus. Linn. Syji. Nat. XII. Gen. 24. Sp. 20. Syfi.
T. 219. Mus Jaculus Pedibus pofticis longiffimis, Syft. Nat. X. Gen. 26. Sp. 15. Springer. Nat. Hijl.l.

Cauda extremo villosa. Hassklq. Itin. 198. Act. Stokb. D.II. Stuk, bl. 488. PI. XX. Fig. 2.

1752. p. 123. T. 4. f. 1. Curriculus minor Caudatus (*) Foyage cïEgypte. Ed. Germ, p. 288. Monconys
Dauricus. . .Mmj Petrop. I. p. 344. N. 123. Lepus Indi- Reizen.

cus Utiasdliïüs. Aldr. Quadr. 395. Jerbua. ShawJiin.
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is in de Brïttannifcbe Schatkamer van den Romein Hamy, afgebeeld en befchreé ;

ven onder den naam van Jerbiia (*). Ook vindt men de Afbeelding by de Bruin,
die het Gerbo noemt in deszelfs Levantfcbe Reizen (f).

Dit Dier behoorde aan Mr. Scarlet, Glazen Slyper-, by Sr. Anne Kerk , irt

Weftmunfter ^ die my vryheid gaf om 'er een Afbeelding van te maakén. Mr.

Beew, Bibliothekaris van het Kollegie der Inner Temple
5
hadt 'er ook voor eenigen

tyd een gehad, dat hy my opgezet ter onderzoeking leende. Men zegt dat dit

Dier maar ééne Opening of Leg van onderen heeft , gelykerwys de Vogelen , doch

zulks kan ik niet verzekeren, alzo ik het leevende Dier niet genoegzaam behande-

len kon, 't welk byten wilde wanneer men het van1 hield. Het feheen my, anders,

een zeer zagtzinnig Schepzel te zyn , 't welk op dergelyke manier aaft als de Kony-
nen en Haazen, eetende Graan en verfcheiderley Kruiden. Het is fchuuwer, en

blyft meer in zyn Hokje over dag, dan in het fchemeren van den Avond, wanneer

het te voorfchyn komt en onbefchroomder door de Kamer huppelt, waar men het

houdt. Dit doet my denken, dat het een Dier zy, 't welk van Natuur de duifter-

nis tot zyne bedryven verkieft. Het heeft , zo ik meen , twee of drie Jaaren by

Mr. SCARLET geleefd , eer het fherf. Zyn Bont was Zeer zagt , en de Huid

uitermaate dun. Doktor Shaw noemt dit Dier Jerboa of Terboa. Men vindt

'er een omftandig Bericht van in zyne Reizen naar Ëarbarie en de Levant (§). Hy
fchynt daarin miste hebben, dat hy alleenlyk drie Vingers aan de Voorpooten en

vier aan de Agterpooten geeft , waar van ik het tegendeel heb bevonden. De Spoo-

ren of kleine Vingers aan de Agterpooten kon ik niet ontdekken in 't een of andere

der twee Voorwerpen, welke ik onderzogt heb^ ichoon ik vee! moeite daar toe

aanwendde. Hyzegt, dat deeze Springmuizeh aan de Kuil: van Barbarie gemeen
zyn , en in holen onder den Grond neftelen.

PLAAT XX.

De kleine Mieren-Eeter (20);

De Afbeelding vertoont dénzelven weinig kleiner dan Natuurtyk; alzo hyorigëvaar^

de grootte van een Engelsch Inkhoorntje heeft. De origineeie Tekening van deeze

Plaat was naar 't Leven gemaakt.

Het Diertje is bekleed met een dikke Vagt van zagt Haair, glanzig als Zydé, en

op de Rug een Weinig gekruld of gegolfd. Het heeft een donkere Streep , die

langs de Rug Van de ]\ek tot aan het begin van de Staart loopt, ën langs den Buik

een andere, dié wat breeder is, aan de eerfte evenwydig. Het Haair van den

Kop, het Lighaam en de Staart, is licht roodachtig bruin: dat van de Poöten ën liet

dikfte der Staart, trekt naar Aschgraauw. Zyn Haair is overal, zelfs tot aari de

Klaauwen toe , nagenoeg van de zelfde langte. De binnenzyde van de Staart , naar

de Punt toe , is Haairloos , en fchynt Natuurlyk naar beneden om te krullen : 't welk

my doet denken, dat het zig met de Staart kan ophangen aan de Takken van Boomen.
Het zonderlingfte in dit Dier is ^ dat het niet meer dan twee Klaauwen aan ieder

Voorpoot of Hand, (gelyk fömmigen die noemen,) heeft. De Vingers of Töo-
nen , uit welken deeze Klaauwen fpruiten , hebben geen kennelyke verdeeling. De

bui-

(•) Têfero Btitanico , delineate £ƒ defcritte da Nico- (20) Myrmecophaga iïiinor. Ebw. Jt. V. p. 20.

laFrancefco Hamy, Roraano. Vol. II. p. 124, 125. T.,220. Tamandua aut.Coati Americana alb. Seb. Kabi

(t) KaP- 78. PI. 210. I p. 60. T. 37. f. 3. Myrmecophaga didaclyla. Linn.

(§) Zie de oirfprongelyke Eng. Uitgaave, p, 248, Syji. Nat. XII. Gen. 8. Sp. 1. Syfi. Nat. X. Gen. 8.

249. Sp. 1. Nat.Hijl. I. D. I. Stuk, p. 487. PI. X.f. 1.
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bultende Klaauw, aan ieder Hand, is aanmerkelyk groot , en de binnende , met de-

zelve te vergelyken, zeer klein. De Agtervoeten hebben ieder vier Klaauwen,

welke nagenoeg van egaale grootte zyn. Omtrent de Voeten 20 wel als de Handen
is 't aanmerkelyk, dat zy niets hebben 't welk naar een Duim gelykt, als veele

Viervoetige Dieren, maar in plaats van dien dikke Eeltachtige Knobbels des Hielen,

tusfchen welken en de Klaauwen de Voeten hol zyn: waar door het in daat is om
dunne Takjes van Boomen te vatten of aan te grypen. De Ooren zyn klein en

rond, vertoonende zig naauwlyks boven het Haair: de Agterpooten langer dan de

Voorpooten.

De Tekening was gemaakt naar een opgevulde Huid van dit Diertje , wel geconfèn-

Veerd, die zig in bezitting bevondt van zyne Excellentie den Graaf Perron, Am-
basfadeur van den Koning van Sardinië, welke verdaan hadt, dat het van de Spaan-

fêhe Kun1 in Amerika was gekomen. Een ander dergelyk Diertje, in Spiritus be-

waard i kogt ik by kommisfie voor wylen Sir Hans Sloane, uit de Verzameling

van wylen den Hertog van Richmond, in welker Catalogus het een Soort van Lui-

aard genoemd was. Dit zal in het Brittannisch Kabinet blyven, alwaar het onder-

zogt kan worden door de Liefhebbers der Natuur. Door behulp van deeze twee is

hier een volmaakter Afbeelding aan 't licht gebragt , dan van een derzelvën alleen

zou hebben kunnen gefchieden: want het eerde was alleenlyk een opgezette Huid,

en het andere digt bedooten in de Flesch met Liqueur, welke ik geen permisde

had te openen. Dus kon ik den Bek niet onderzoeken , die volgens LiNn^eüS
Tandeloos is, Men zie zyn Syftema Natura Lips; 1748. p. 8. Ord. 3. Agri^:,

Dentes nullij Lingna longisfima Cylindrka. Gen. 1 £. Myrmecöphaga. Corpus pi-

lofum, Aures fubrotunda. Zyne Tweede Soort fchynt my te zyn het hier afge-

beelde en befchreevene Dier. 2. Myrmecöphaga Manibas didafly/is, Plantis tetra-

Üadylis: 't welk men vertaaien kan Mieren-Eeter ('een Gëflagt van den Rang
der Veld-Dieren , waar van LiNNiEUS deeze zyne Tweede Soort maakt

,
) met twee-

vingerige Handen en viervingerige Voeten (*). Van dit Dier vind ik geen Afbeelding

öfeenig Bericht, nléer dan Linn^eus daar van , als gemeld is, gegeven heeft, dac

byna maar een enkele benaaming is : zo dat deeze Afbeelding, naar ik geloovei

de eerde is , welke daar Van het licht gezien heeft (f).

PLAAT XXL

De groene Parkiet met geele PVangen (21).

De hier afgebeelde Vogel is van Natuurlyke grootte, zynde van dat dag, die een

lange en puntige Staart hebben. Het was een vlugge levendige Vogel , die veel

kakelde, doch weinig verdaanbaaré Woorden uitbragt.

De Bek is Aschgraauw, aanmerkelyk haakig en gehoekt of gegolfd aan de kan-

ten. Het Wasch, daar de Neusgaten in daan, heeft die zelfde Kleur. De Oog-
kring is Oranje, en is omringd door een drookje vaneen kaale witte Huid. Het
Grondduk van den Bek , en de zyden des Kops rondom de Oogen , zyn gedekt met

gee-

(*) [Ik volg de Woorden van den'Heer Edwarös. In (21) Pfittacus minor Fronte lutea. Edw. Av. V. p.

volgende Uitgaaven van het Samenjlel der Natuur heeft 49. T. 234. Pfittacus minor viridis Cauda longa <3e

de Ridder de Mieren-Eeters verplaatft, en deeze is de Malis croceis. Frisch. Av. IV. T. 54. Pfittacus perti-

Eerfte Soort geworden: zie myne Natuurlyke Hiftorie, nax. Linn. Syft. Nat. XII. Gen. 45* Sp. 15. Syft. Nat.

als boven.] X. Gen. 44. Sp. 10. Geel-Wang Parkiet. Nat. Hiji. I,

(f) [Indiende door Linn^us aangehaalde dezelfde D. IV. Stuk, bladz. 2^6.

is, zo vondt men 'er reeds de Afbeelding van by Seba.]
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geele of Oranjekleurige Vederen, die nader naar den Bek toe röoder,.en lichter

geel zyn hoe zy verder agterwaards daan. Het bovende van den Kop, de Nek*

Rug, Wieken, Stuiten Staart, zyn altemaal van een hooge Grasgroene Kleur,

uitgenomen de grootde Slagpennen en eenigen van derzelver Dekvederen, die aan

de uitwaardfè Baarden met blaauw gerand zyn. Het -Voorde van den Hals, de Bord*

Buik, Dyen en Dekvèders onder aan de Staart, zyn lichter of geeler groen , en het

onderde van den Buik geheelenal geel. De binnenzyden der Slagpennen en de on-

derzyde van de Staart, zyn donker groenachtig van Kleur. De Pooten en Voeten'

zyn van figuur als gewoonlyk en Aschgraauw.

Deeze Vogel was in eigendom van de eerde Gemaalin van den Hoogedelen

Heer, Robert Walpole, die naderhand Graaf van Orford wierd. Haar Edele

onderrichte my^ hoe dezelve was overgebragt uit de Wedindiën, waar van ik na-

derhand ben verzekerd geworden, door zes of meer van even die zelfde Soort in

een Kouw by elkander te zieri , ten huize van den Hoogedelen Heer Charles Wa-
ger, toen Eerfkn Lord van de Admiraaliteit, wiens Vrouw my vertelde^ dat de-

zelvert uit de Wedindiën kwamen. Ik kan geen befchryving van eenige Soort vari

Pappegaay met deeze overeenkomdig vinden : des ik befluit , dat het een nog

niet befchreeven zy*

PLAAT XXIL

De Goudkrüinige Parkiet (22)*

Deeze, die de gróotde Afbeelding op de Plaat uitmaakt, is maar een weinig

kleiner dan Levensgrootte getekend; zynde deeze Vogel even zo groot of liever

ruim zo groot, als een Merel.

, De Bek is zwart; de Bovenkaak haakig aan haai- Punt en heeft hoeken aan de Zy-

den, met een fmal drookje van blaauwachtig Vleeschkleur Wasch rondom het

Grondfluk, waar in de Neusgaten geplaatst zyn. Het Oog ftaat in een plek vari

kaale Huid, van even de zelfde Kleur. De Oogkringen , zo wel als een plek van

Vederen, zig van het opperde des Beks uittrekkende tot aan bet midden vari de

Kruin des Hoofds , zyn van een heldere Oranjekléur. Het overige Van den Kop , dé

Kek, Rug, de bovenzyden van de Wieken en Staart, zyn van een hooge donker

groene Kleur. De Keel is geelachtig groen met een roodachtig bruinen Glans. Dé
Bord, Buik, de Zyden onder de Wieken, de Dyën en Dekvèders onder aan dé

Staart, zyn licht geelachtig groen. Eenige weinigen der Slagpennen, tusfchen de

langden en kortden , naad aan het Lighaam , zyn uitwaards blaauw. Zulken van

de eerde, ry der Dekvederen, als op deeze blaauwe Slagpennen vallen , zyn ook

blaauw, maakende het een en andere een blaauwe baar langs de Wiek neder.

Haar binnenzyden , en de onderzyden van de Staart , zyn vuil geelachtig groen , of

van Kleur als gepekelde Olyven: de Pooten en Voeten van eene roodachtige

Vleeschkleur, vari figuur en plaatzing gelyk in anderen van dit Geflagt: de Klaau-

wen donker.

Deeze Vogel behoorde, toen hy in Leven was, aan een jonge Juffrouw, Dogter

van wylen Doktor JuRiN,die als Prefident van het Kollegie der Geneeskundigen , te

Londen, in 't jaar 175*0 dierf Men berigttemy, dat dezelve van Lisfabon was gekomen,

en onderdeld werdt een Inboorling te zyn van Brafil. Hy hadt in Engeland veertien

Jaaren geleefd. Geduurende de eerde drie of vier Jaa'ren na zyne aankomd, leid'

hy

(22) Pfittacus minor Vertice Aureo. Edvr. Av. V. p. 50. T. 235.
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by vyf of zes kleine witte Eytjes, waar uit blykt, dat het een Wyfje ware, en ik

denk, dat het welde gade van den laatft befchreevenen kon zyn: alzo de overeen-
komt van die beiden zeer aanmerkelyk is.

• •-- "
,

De Groen- en blaauuoe Mosch-Parkiet (*);

Dekleinfie Afbeelding op de Plaat vertoont deeze, in Natuurlyke grootte, zo
haauwkeurig als ik het treffen kon.
-• De Bek en het Wasch, daar de Neusgaten in geplaatft zyn, hebben eene Goud-
kleur. De Bovenkaak is Haakig, aan de kanten gegolfd. Het Vel rondom de Oo-
gen, de Pooten, Voeten en Klaauwen, zyn allen van eene Goud- of Oranje-Kleur.
De figuur van den Belren de Voeten toont, dat dit Vogeltje,' hoe klein ook zynde,
van het Pappegaaijen-Geilagt is. De Kop, Nek, Rug, en de geheele onderzyde,
hebben eene hooge Grasgroene Kleur. De Wieken zyn ook groen, uitgenomen
deeerftery der Dekvederen boven de Slagpennen, die'fïerlyk hoog blaauw zyn,
en de buitenfte randen van deZelven licht geelachtig groen. Het laagfte van de Rug
en de Dekveders aan de boven zyde van de Staart, zyn Hemelschblaauw : de bin-
nenzyden der Wieken van eene groen-acbtige Aschkleur; hebbende eenige weinige
fchoon blaauwe Vederen gemengd onderde kleinere Dekvederert, rondom het Ge-
wricht van de Wiek. De Staart is groen , aan de bovenzydë flerker en flaauwer
aan de onderzyde.

,

Dit Parkietje was , in 't jaar 1753, in bezitting van Mr. Jöhn MiIXAn, Boek-
handelaar, haby het Admiraaliteits-Kantoor. Het woog, toen het uit de Wyn-
geeft genomen was en gedroogd, ilegts drie Vierendeel Loots , ordinair Gewikt.
De Heer Millan was zo beleefd, van my dit en eenige andere Vogeltjes mede
haar Huis te laatenneemen, om deZelven af te tekenen. Hy verhaalde my, dat

deeze kleine Parkiet gekogt ware uit het Kabinet van wylen den Hertog van Rich-
mond, doch daar was geen bericht tekrygen, uit welk Land dezelve afkomftig ware.

PLAAT XXIII.

De Olypbant (23);

De Olyphant wordt gezegd het grootfte te zyn van alle Viervoetige Land-Dieren:
hoewel het leevende Voorwerp- naar V welke deeze Aftekening, maar weinige
Jaaren geleden, in Londen gemaakt werdt^ niet meer hoogte had dan een ge-
meene Koe.

De Kop, hoewel groot, is het niet naar de grootte des Lighaams te rekenen.
Dewyl dit een Jonge was, zo hadt hy geene Tanden, welken ik 'er derhalve byge-
daan heb om de Afbeelding te voltooijen. Het Voorhoofd is zeer verheven en
bultig : de Ooren zyn naar evenredigheid van den Kop groot en hangen nederwaards:
deOogenzyn klein: de Snuit of Tromp is lang, verdunnende allengs van den Kop
naar het End toe , dat plat is en aldaar twee Openingen of Neusgaten heeft. Het
Dier kan zyne Tromp naar believen verkorten of verlangen ; alzo dezelve vol Kreu-
kels of Ringen is, die 'erin 't ronde als ingefheeden zyn; hebbende de onderzyde

eeni-

(*) Pfittacus minimns viridi cceruleoque varius.EDw. Quadr. 131. Seb. Kab. I. D. PI. III. f. 1. Briss. Quadr.
Av. V. p. 51. T. 235. Pfittacula Brafilienfis. Briss. 45, Elephantus. Gesn. Quadr. 377. Aidr. Quadr. Libr.
Jv. IV. p. 384. Pfittacus Paflerinus. Linn. Ègt. Nat. I. T. 9. Johnst. 'Quadr. 30. T. 7,8,-9. Jifephas ma-
XII.. Gen. 45. Sp. 47. Syjt. Nat,. X. Gen. 44. Sp. 37. ximus. Linn. Syft. Nat. XII. Gen. 5.Sp. 1. Syjl. Nat.
Nat. HiJi.I. D. IV. Stuk, bladz. 270. X. Gen. 5. Sp. ï. Nat. HUI, I. D. I. Stuk, Bladz. 410.

(23) Elcphas. Edw. Av. V. p. 22. T. 221. ÏUj.
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eenigermaate plat en de bovenzyde rond. Ook het allerkleinfte ding kan het varï

den Grond opraapen met zyne Tromp , door middel vah een klein Puntje , dat

het daar om kan draaijen. Terwyl ik in zyne Stal was om 'er de Schets van té

maaken , zogt het naar Appelen in myne Zakken , lichtende met zyne Tromp de

Kleppen zeer vaardig op, eri dan dezelve nederwaards daar in fteekende. Het

Lyf is rond en dik : de Rug verheft zig ronder en meer uitpuilende dan irt de Varkens

of eenig ander Viervoetig Dier, my bekend. Het geheele Schepzel is naar zyne

hoogte kort, maar de Pooten zyn taamelyk lang ; de Voeten rond, en niet veel

bréeder dan de Pooten. Ieder Voet heeft vyfplatte Hoornige Verhevenheden , wel-

ke de Enden fchynen te zyn der Toonen , hoewel zig uitwendig geen fèheiding

openbaart. Men zou het veeleer Stompvoetig mogen noemen, hoewel het Geraam-

te van den Olyphant, door de Koninglyke Akademie van Parys in Afbeeldinggen

bragt , vyf afgezonderde Toonen aan ieder Voet of Poot vertoont. Zie de Memorieft

van de Akademie der Weetenlchappen, Tom. III. Parti UI. p. 91 ; alwaar Gy vin-

den Zuit zes Plaaten van den Olyphant en deszelfs deelen. De Staart gelykt naar die

van een Varken. De Huid fcheen zeer dik , Hoornachtig en ruuvv te zyn , met

veele verheffingen en laagtens, hangende, op veele plaatfên van het Lighaam en de

Leden, los met kreuken; gelyk in de Afbeelding is uitgedrukt.

Over
6
t geheel hadt dit Dier een donker bruine Kleur, zyndë dunnetjes over-

fpreid met korte zwarte Haairen. De Liefhebbers kunnen deszelfs Ontleedkundige

Hiftorie nagaan in een klein Werkje, genaamd Ontkedkandig Berigt aangaande den

Olyphant, die by toeval, in 't jaar 168 r, te Dublin verbrandde $ zynde een Brief

aan den Prefldent van de Koninglyke Sociëteit, door den Heer A. Molineux Dok-

tor van Trinity-Kollegie by Dublin, te Londen gedrukt in 't jaar 1682. Men kan

dit Werkje vinden in de Bibliotheek van het Kollegie der Geneeskundigen te Lon-

den (*).
i

>J.
Lüdolphus heeft, in zyne Hiflorie van Ethiopië of Abysfinie, (bladz. $4 4

5 j. van de Engelfche Vertaaling,) een lang Verhaal gegeven van de manier op wel-

ke de Olyphanten aazen ('t welk geheel op PJantgewasfèn is,) benevens het nadeel

en de verwoefting , welke zy hier door maaken in de Plantagiën der Inboorlingen.

Hvzegt, dat de Mannetjes alleen die lange Tanden hebben in de Opperkaak. Uit

de meefte Reisbefchryvingen naar de Kuften van Afrika en Indie, kan men ook Be*

rigten aangaande de Olyphanten bekomen.
J.
T. Klein heeft, in zyn Werk over

de Viervoetige Dieren , dat te Leipzig in 't jaar 175*1 aan 't licht gegeven is, p. 36

tot 38 van den Olyphant gehandeld , doch geen Afbeelding daar van gegeven. John-

ston heeft 'er verfcheidene in zyn Werk gevoegd , die zeer goed zyn. Eene beföhry-

ving van deszelfs Gebeente en Natuurlyke Hiftorie, met een Afbeelding, vindt men

in de PbiL Transadiën, Nomm. 326 (f).

De Rbinoceros ($)/

Men rekent dit gemeenïyk het naad: in grootte aan den Olyphant komende Vier-*

Voetig Dier te zyn. Deszelfs hoogte tot aan den Schouder, in de Loodlyn geme-
ten ?

(•) [De Heer Linnjfus zal dit op 't Oog hebben, (f) [Geheel omftandig heb ik het gene den Oly-

wanneer zyn Ed.; by de algemeene befchryving van phant betreft befchreeven, in myne Natuurlyke Bijio-

deri Olyphant, Syfi. Nat. loc. cit. zegt. Anatome in Bi- rie, als boven. Gedagte Hoogleeraar P. Camper zal

bliotheca Mcdica, Dublin iógi. De vermaarde Hoog- eenige nieuwe Afbeeldingen van een Jongen Olyphant

leeraar P. Camper heeft onlangs, in de Vaderlandjche uitgeeven, om die der Ouden te verbeteren.]

Letter-oefeningen , verfcheide Ontleedkundige Waar- (§) Rhinoceros. Edw. Av. V. p. 24. T. 221. Gësn.

neemingen op eenen Jongen Olyphant , welken zyn Wel Quadr. 842. Aldrov. Bifulc. 878. Johnst. Quadr. 98.

Ed. in de voorgaande Winter, uit de Stadhouderlyke '1'. 38. BoNT.Jav.so.T.si. Bergen Orat. 1746. T. r.

Menagerie, dood bekomen hadt, tot opheldering en ver- Raj. Quadr. 122. Rhinoceros unicornis. Linn. Syfi.

betering van het gene dienaangaande door de Autheu- Nat. XII. Gen. 36. Sp. 1. Syfi. Nat. X. Gen. 22. Sp.

ren gezegd was, aan 'c licht gegeven.] 1. Nat. Hifi. I. D. II. Stuk. t>l. 327.
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len, was ongevaar vyf Voeten agt Duimen, volgens myn eigen langte , welke het

maar twee Duimen overtrof. Het is vry lang naar zyne hoogte, hebbende, naar

't berigt van den Eigenaar, meer,dan veertien Voeten langte van de Neus tot aan

het end der Staart, wanneer die volkomen werdt uitgerekt.

De Kop is van een lang maakzel, hebbende eene holte tusfchen het Voorhoofd en
xle Hoorn \ welke voortkomt uit het böverifte,.. deel van de Snuit, alwaar geen ander

bekend Dier een Hoorn heeft; De Snuit fchynt gevormd te zyn om de Aarde op
te wroeten, tot aazing op de Wortels van Planten ; want dezelve is zeer buigzaam,
en loopt ineen Punt uit, welke het Dier, opwaards, nederwaards en zydewaards,

kan draaijen; zynde de Neusgaten ter wederzyden daar van geplaatft. De onderfte

Lip i's byna vierkant , platachtig van vooren , met de twee hoeken zig aan de zyden
vertoonende, van eerie leevendige Vleeschkleur. De Qogen zyn klein, redelyk

voorwaards aan ieder zydë van den Kop geplaatft. Hy heeft groote Ooren , die

regtoverend op 't bovenfte van den. Kop ftaan. Het geheele Dier is gedekt met een
zeer dikke, ruuwe, barfhge Huid, Aschgraauw van Kleur, hebbende Plooijen en
Kreuken op alle de plaatfên daar zulks noodig was, voor de beweeging van het Dier,

en vallende agterwaards over malkander, gelyk de Afbeelding beter uitdrukt dan ik

met Woorden zou kunnen doen.

Ik tekende dit naar een Wyfje, dat zig, in 't jaar 175:2, te Londen bevondt; doch
-kbrï geene verhevene Knobbels over de Huid van het geheele Lighaam ontdekken 5

die op een regelmaatige manier, geplaatft waren; gelyk in eenige onlangfè Afbeel-
dingen is vertoond. Het Vel kwam my flégts zeer ruuw en barftig voor, uitgeno-

men aan de zyden van het Agterkwartier, welke de geheele zwaarte Van het Lig-
haam draagen als het Dier gaat hederleggeri ; want daar waren deeze verhevene Knob-
bels op de Huid zeer groot. De Staart hadt eenige weinige zwarte Haairen aan het

End: deÖoren, bok, hadden eenige dun veriprëide Haairen op zig: in andere dee-

len dés Lighaams vond ik geen teken van Haair. De Rug is hol en de Buik zakt

baar beneden : de Pooten zyn kort en dik naar evenredigheid. De Voeten zyn van
agteren rond met Hoeven voorwaards, welke in drieën zyn verdeeld, door twee in-

fnydirigen, aan ieder Voet: maar zy hebben die kleine Hoefjes niet aan 't agterffe

van den Voet, welke men vindt in deRunders, Harten, Schaapen, enz. De Hoorn
was in dit Dier maar klein; zynde hetzelve op ver haa nog niet gekomen tot zy-
he volle groote.

Daar komen ibmtyds Rhinócerösfèn vóór, die op den Snuit eeri dubbelen Hoorn *

b£ twee Hoornen agter elkander hebben : doch of 'er zulk eèn Ras zy , dan of dee-

ze Voortbréngzeleh toevallige Speelingen zyn van de Natuur, kan ik niet bepaa-

len. (Men kan een Medaille, met den dübbel-Hoornigen Rhinoceros daar op ge-

Hagen, inde PUL Tranfad. N. 490; als ook den dubbelen Hoorn zelf vinden in

het Kabinet van Sloane, en een anderen in de Verzameling van wylen Doktor
Meao.) In de Pbil Tmnfatt. Vol. XLII.^ N. 523 heeft men drie Gezigten van
dit Beeft, benevens een Plaat Van ëënige afgezonderde deelen , naaüWkeurig be-

ichreeveri dooi*
J.

Parsöns, Lid der Koniriglyke Sociëteit en van het Kollegie

der Geneeskundigen te Londen. Klein handelt, in zyn Werk over de Viervoeti-

ge Dieren , van pag. 26 tot 34, over den Rhinoceros, en geeft drie keurlyke Af-
beeldingen van een dubbelen Hoorn, Ik heb thans voor my leggen de Afbeelding
van zulk een Dier, gemaakt door een Heer, die een Officier was aan boord van de
Shaftsbury, een Ooftindifche Kompagnie Schip, onder Kapitein Matthew Boo-
key, in den jaare 1737: ivélke Afbeelding zeer naby met de myne ftrooktj Het
ftierf op den Overtogt van Indie naar Engeland. De aantekening van dien Heer

,

onder de Afbeelding , is als volgt. „ De hoogte van de Rug was omtrent zeven

„ Voeten boven den Grond, lh Kleur geleek het naar een Varken dat begint te

„ droogen , na dat het zig in de Drek heeft gewenteld. Drie Hoornige Hoeven
VU. Deel. G °

„ heeft
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5, heeft het Dier aan ieder Voet. De Plooijen van de Huid vallen agtérwaards over

,-, elkander, en in deeze Plooijen huisveften Duizendbeenen , Scorpioenen, kleine

5, Slangetjes en ander Ongediert. Het was nog geen drie Jaarën oud, toen het af-

5 ,
getekend werdt. De Schaft% gefpannen zynde, fpreidt -aan het end gelyk eer!

5, Franfche Lelie
*

De Schaft heb ik> in ëén hoek van de Plaat, naar dé Tekening van gedagteri

Heer , in Afbeelding gebragt. Alzo deeze Tekening my door de Handen van

Doktor R. Tyson toegekomen was, had Ik geen gelegenheid om dien Heer te

Vraagen, of hy Zodanige befchadigende Infèkten had waargenomen in de Plooijen

Van de Huid re leggen ; dan of dit Berigt van de Indiaanen overgenomen ware. Jk

moet bekennen, dat het my zeer vreemd voorkomt. M T. Asthleys Verza-

meling van Reizen^ enz. in Quarto, Lond. 174? 9 kan men den Olyphant én Rhï-

noceros , beiden * breedvoerig befchreeven vinden. ( Zie 't Regifter aan 't end van

h IV. Deel ) Oude Autheuren hebben onderfteld, dat *er éene groote vyahdfchap

tusfchen deeze Dieren plaats hebbè , en gezegd , dat Zy zelden elkander ontmoeten

fconder te vegten* Zie de Werken van St. Ambrosjus, Paris 1J3Ö, pag. 51^
alwaar men een Print enz. van derzelver Gevegten vindt , welke daar over nage-

zien kan worden-.

PLAAT XXIV,

De Kleine rood gewiekte ParBet (24);

Deeze Vogel, hierin Zyne Natuurlykê grootte voorgefleld , is aahmerkejyk ais

de kleinfte zynde van de lang geftaarte Pappegaaijen , welken ik tot nog toe heb ge*

zien. De Bek komt veel met dien van anderen overeen., zynde van een lichte

Vleeschkleur. De Oogkring is zeer donker Hazelnoot, zo dat hy zig byna Zwart

vertoont: terwyl de Pappegaaijen dien gemeenlyk Goudkleurig of geel hebberi. Het

Oog is in een Plek kaale Huid van witachtige Kleur geplaatft. Digt onder den Bek
bevindt zig een kleine Vlak van fierlyk fcharlakenroode Vederen. Hét overige van

den Kop en Hals is , zo wel als de Rug , Stuit en Staart , van eehé hoog Grasgroe-

ne Kleur. De gröotfte Slagpennen zyn donker groen < en alle de Dekveders der

Wieken roodachtig ^ uitgenomen de kleine Veertjes aan derzelver Randen ^ dié

groen zyn, DeBorft, Buik, Dyèïi en Dekveders onder aan de Staart, zyn lich*

ter groen , meer naar geel trekkende , dan die aan de bovenZyde van den Vogel. Dé
Pooten en Voeten zyn van een lichte Vleeschkleur : de Vingeren eveneens geplaatft

als in andere Pappegaaijen.

In *t Jaar 1733 behoorde deeze Parkiet in eigendom aan mynen goedgunftigen Pa-

troon, wylen Sir Hans Sloane, Baronet , ten wiens Huize, in Londen, ik den-

Zelven voor hem aftekende , en met zyn verlof 'er ook een Afbeelding van maakte

tot royn eigen gebruik. Ik kan geene befchryving vinden * welke met deezen Vo-

gel overeenkomt, en derhalve geloof ik dat dezelve niet befchreeven zy. Il wil ech-

ter niet volftrekt verzekeren, dat de Autheuren, die over Vogelen gefchreeven heb-

ben, nooit een eenigen van de Pappegaaijen , welken ik onderdel niet befchreevenen

te zyn, hebben gezien: want hunne befchryvingen zyn dikwils niet genoegzaam

volkomen, en eene uitlaating van het minfte belang kan misflagen veroirzaaken,

wanneer het Onderwerpen zyn die veel naar elkander gelyken. Na dat ik den bo-

ven gemelden afgetekend had, heb ik een anderen van die zelfde Soort gezien, een

Jongman toehoorende, die zeid' dat hy denzelven uit Ooftindie hadt medegebragt.

PLAAT
(24) Pfittacus minor Cauda longisfima, viridis & ruber. Edw. dv. V. p. 53- T - 236.
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P L A A T XXV.

ïïetidéine PtirBétje, % Güinèefche Mmch gemoed (25).

De Kleine Roodkoppige Parkiet , die de bovenfte Figuur op de Plaat vertoont, is

Shier in haare Natuurlyke grootte afgebeeld. De Staart is kort
:

, en heeft de Ve-
ders van gelyke langte. Jk heb alleenlyk drie Soorten vari kleine Pappegaaitjes met
korte Staarten gezien : want de middelfte Veders van derzelver Staarten zyn door-

gaans taamelyk lang , en verkorten trapswyze tot aan de buitenfte Veders op de zyden.
De Bek is Oranjekleurig, haakig aan de Punt van de Bovenkaak, maar heeft

geen hoeken aan de kanten, gelyk gemeen is in de meeften van het Pappegaaijert-

Geflagt.
,

De Neusgaten ftaan niet in een Huid, die zig overliet Grondftuk van de
Bovenkaak uitftrekt , maar tusfchen de Veders van het Voorhoofd en den Bek , die

in de geheele rondte, zo wel boven als beneden, omringd is met heldere roode of
Schariakënkleurige Veertjes, welken het geheele Voorfte deel vanden Kop, ofdat men
het Aangezigt zou kunnen noemen , beflaan. De Oogen vertoonen zig geheel

zwart, hebbende gëene gekoleurde Kringen, gelyk in de meefte Pappegaaijen , en
zyn omringd met kaaie Plekjes van een lichte Aschkfeur. Het agterfte van den
Kop, de Rug én bovenzyden der Wieken, zyn van een fchoon groene Kleur: dé
Keel., Borft, Buik* en Dekveders onder de Staart, zyn lichter groen j en meer
baar h geele trekkende, dan die van de bovenzyde. De binnenzyden der Slagpen^-

nen Van de Wieken zyn donker Aschgraauw* zo wel als derzelver Tippen uit-

waards: de klein/Ie Dekveders, binnen de Wiek;, zyn zwart en de rand Van dé
Wiekj omtrent het Gewricht, is blaauw. De Stuit is met Hemelschblaauwe Ve-
deren gedekt. De Dekveders aan de bövehzyde van de Staart zyn , zo wel als der-

zelver twee middelfte Veders, groen; maar de overige tien, vyf aan ieder zyde -

9

zyn eerft, by haareri oir/prong of Wortel^ groen; dan volgteen dwarfè Baar, van
Scharlakenroode Kleur: dan een ïmaller Streep die zvvart is, en de Tippen der Ve-
deren, èindelyk, Zyn groen. De Dekveders van de Staart, boven en beneden, zyn
zo lang, dat de Kleuren der Vederen niet gezien kunnen worden, ten zy men de

Staart een weinig uitfpreide. Zy zyn derhalve in de Afbeelding een weinig korteir

gemaakt , om de fchoonheid van de Staart te vertoonen. De Pooten, Voeten én

Klaauwen *, waren in deeze Van een donkere Kleur, gelyk die van andere Pappe-

gaaijen. Het was een Mannetje: in de Wyfjës is de Kop bleeker rood, en de rand

van de Wiek , omtrent het Gewricht , geel van Kleur. Jk heb eenigen van deeze >

die opgezet zyn.

Men brengt deeze Parkiérjes vari Guinee, aan de Ruft van Afrika, en zy Zyn
by ons gemeener dan eenige andere Soort van Parkieten* Willoüghby heeft een

lange befcbryving van deeZen Vogel uit Clüsius gegeven , en zegt, dat het een
Inboorling is van Ethiopië. Zie zyrte Ornithologie , p. 119. Barbqt geeft in

zyne Hiftorie van Guinee, in 't Engelsch, p. 220, een Afbeelding en redelyk

volkomene befchryving daar van, zeggende, dat het veel fchade doet aan de Koorn*

landen. Albin heeft dit Parkietje in zyne Hiftorie der Vogelen ^ Vol. III. p. if, be-

fchreeven en afgebeeld, zeggende, zonder eenig gezag, dat het uit Ooftindie af-

komftig is. Seba noemt hetzelve b Vol. p. 40, de Kleine Parkiet Van Amerika, die

mee

(25) Pfittacus minimus Capite rubro, vulgo Pasfer 387. Pfittacus pullarius. Linn. SyJl.Nat, XII. Gen. 45.
Guineënfis di&ns. Edw. Av. V. p. 54. T. 237. f. 1. Sp. 45. Syft. Nat. X. Gen. 44. Sp. 35. Guineesch Par»

Pfittacus parvusviridis ex Indiai Orientali. Alb. Av. III. kietjc. Nat, HUI. I. D. IV. Stuk, bladz. 4^.
T. 15. p. 15. Pfittacula Guineënfis. Brïss. Av; IV. p.
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ïïiet verlcheide Kleuren is getekend. Anderen geeven Brafil voor zyne Geboorte-

plaats op. De reden van deeze verichillendheid der Berigten ïs , dat deeze Parkiet-

jes gemeenlyk overgebragt worden door Schepen , wier iaatfte Vertrekplaats is uit

de Weftindiën : want, die
l

bj> Guinee vaaren, komen zelden regtftreeks van daar

terug naar Europa , maar zeilen , ingevolge van hunnen verfoeielyken en ónnatuur-

lyken Koophandel in Menfchen, met Laadingeri van Negers naar de Amerikaanlche

Volkplantingen, alwaar zy die ongelukkige bchepzels verkoopen, even als «gecivi-

ïizeéïd Volk de Beerten ; keerende vervolgens met hunne fhóod verkreegene Win-
den naar Europa te rügd). Hierom wordt het gene ons door dit Kanaal toekomt föm-

tyds gehouden Voor een vöortbrengzel van Amerika , terwyl het inderdaad uit Afri-

ka afkom/tig is. Zodanig is 't geval met dit Vogeltje, het werk ik verzekerd ben

een Inboorling Van Afrika en niet van Amerika te zyn.

Th Geel-Keélvah Marykhd (*).

fee onderfte Figuur op de Plaat vertoont deezen Vogel in de Natuurlyke groottéc

Hy ichynt van het Geflagt dier Vogelen te zyn, welken men gemeenlyk Vliegen*

vangers tytelt.

De Bek is regt, dun -

9 ichêrp gepunt en bruin van Kleur. Rondom de Bovenkaak

zyn zwarte Veertjes, die ter wederzyde van den Kop pasfèeren, en nederwaards

loopen naar den Hals, en in dezelven zyn de Oogen geplaatfL De Kruin van dert

Kop is roodachtig bruin: de Rug, Stuit en bövenzyden van de Staart en Wieken,
zyn van eene groenachtig bruine of donkere Olyfkleur. De randen Van de Wiekeri

en de Staartveders zyn lichter geelachtig, zo wel als.de Staart en de Wieken aan de

onderzyde. . De Keel en Borft zyn helder geel , \ welk allengs witachtig geel

wordt aan den Buik en de Dyën. De Dekveders, onder aan de Staart, zyn geel-

er ; de, Pooten en Voeten even als in andere kleine Vogeltjes , en van een donkere

Vléeschkleur.

Deeze Vogel was in eigendom van den Heer Elliót, Koopman, in Broad-

flreet te Londen, die denzelven, benevens anderen , in Spiritus, van Karolina iri

Noord-Amerika hadt ontvangen, en de beleefdheid ha'dt, van ze rriy allen te leenend

om 'er Aftekeningen van te maaken.
J.

Petiver heeft, in zyn Gazopbylacium^

op de VI. Plaat , de Afbeelding gegeven van een Vogel 5 dien ik geloof de zelfde

te zyn met deezen , en daarom heb ik den naam behouden , dien hy 'er aan geeft.

Al wat hy 'er van zegt is. „ Avis Marykndica Gutture iuteo: de Geelkeel van Ma»

„ ryland. Deeze is my door den Eerwaarden Heer H. Jones van Maryknd toe-

„ gezonden "* Petiver s Afbeelding is van de zelfde grootte als de myne, en

heeft dergelyke zwarte Streep van het Voorhoofd over 't Oog loopende. De Vogel

is, zo ik geloove, tot nog toe nooit beichreeven , hebbende Petiver 'er alleenlyk

een Naam aan gegeven.

Sedert het fchryven van het bovenflaande , heb ik den Geelkeel ontvangen , en

tevens een zeer netjes en naauwkeurig uitgevoerde Tekening daar van, door den

Heer W. Bartram van Penrylvanie, die my in ftaat gefield heeft om eenig verder

Berigt te geeven van deezen Vogel : want hy zégt : „ dezelve bezoekt veel het

„ Kreupelbosch en laag Geboomte, by Loopen, (van Water denk ik dat hy meent;)

„ en laage Landsdouwen. Hy verlaat Penfylvanie by 't aannaderen van den Winter

„ en wordt als dan onderfleld naar een warmer Klimaat te vertrekken ".

(f) ['t Is een onbarmhartig oordeel geveld over beter gehad in hun eigen Land.]

Luiden , die zulks alleen in een trein van Negotie doen

,

(*) Mu^cicapa Marylandica Gutture Juteo. Edw.
en aan den eenen kant de Slaaven koopen , volgens Jv. IV. p. 56. T. 237. f. 2. Ficedula Marilandica.

's Lands gebruik , aan den anderen kant geen deel heb- Baiss. Av. lil. p. 505. Avis Marilandica Gutture Ju-

tten' in de flegté Behandeling', welke die Slaaven nader- teo. Pet. Gaz. T. 6. f. 1. Turdus Trichas. Linn.
hand mogt wedervaaren. Mooglyk hadden zy 'c niec Syji. Nat. XII. Gen. 107. Sp. 7.
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PLAAT XXVI.

Het Mannetje win den Kaapfen Ezel (26).

Dit Dier heeft omtrent de grootte van een Muil-Ezel > of van een middelmaatig

Rypaard , en deszelfs algemeene Geftalte is als die van een welgemaakt Paard* De
Kop heeft 'er ook de gedaante van , uitgenomen dat de Ooren een weinig langer

zyn, maar op ver naa zo lang niet , zo 't my voorkomt, als die van een Ezel.

De Maanen zyn kort, niet nederhangende gelyk die van een Paard, maar overend
ftaande: de Smoel is van donkere Kleur. De Kop is met fyne Streepen zwart en
wit getekend , die op zekere manier voor op den Kop als in een middelpunt famen-
loopen. De Ooren zyn ook wit en bruin gemengeld. Rondom den Hals loopen

breede donker bruine Streepen , zelfs over de Maanen heen , met fmalle witte

Streepen daar tusfêhen in. Het Lighaam is ook, over de Rug, met dergelyke bree-

de Baaren geftreept , die fmaller witte Streepen tusfchen zig hebben , en puntig ein-

digen aan de zyden van den Buik , welke wit is , uitgenomen een zwarte Streep, ter

wederzyde gekamd , welke van tusfchen de Voorpooten zig , langs het midden van

den Buik , tot twee derden van deszelfs langte uitftrekt. Daar is eene Streep van
affcheiding tusfchen het Lighaam en de Billen, waaragter, op het Gat, een vlakte

is van fmalle Streepen , welke te famen gevoegd zyn door een Streep , die langs het

midden voortloopt tot aan het end van de Staart, maakende dus de figuur van eene

Vischgraat. De Kwaft aan het end van de Staart is donker bruin. Over de buiten-

zyde van ieder Bil loopen drie breede bruine Baaren fchuins , eindigende rondachtig

aan beide Enden. De Staart gelykt meer naar die van een Ezel dan van een Paard,

zynde bezet met kort Haair, uitgenomen de Kwaft aan het end , en de onderzyde

is wit. De Pooten zyn allen met wit en bruin, beurtlings, geringd, op een onre-

gelmaatige en gebrokene manier. Het Dier is als een Paard gehoefd, en de Voeten
zyn een klein end wegs boven de Hoeven bruin. Alle de Streepen of Banden , in

't algemeen , zyn donker Kwartachtig bruin en de tusfchenruimten wit.

Deeze Afbeelding was gemaakt naar een opgevulden Huid, die thans in het Ko-
ninglyk Kollegie der Geneeskundigen te Londen bewaard wordt. Ik heb veelen

van deeze Huiden gezien , die altemaal eenvormig waren in Tekening en Kleu-

ren, 'c Gene door Reizigers aangaande dit Dier gezegd is, verfchilt in eenige op-

zigten van myne befchryving, en, alzo geen hunnereene taamelyk goede Afbeel-

ding daar van gegeven heeft, hope ik, dat deeze nieuwe Afbeelding en befchryving

aan de Liefhebbers aangenaam zal zyn. Men moet aanmerken , dat de Afbeel-

ding een veel beter befchryving daar van is, dan iemand met woorden zou kun-

nen maaken.

Het zien van één deezer Dieren levendig, by het Paleis van wylen zyne Ko-
ninglyke Hoogheid Frederik., Prins van Wales, te Kew, hielp my zeer veel

om myne eerfle Tekening, die flegts naar een gevulden Huid gemaakt was, te ver-

beteren.

Onze oude Natuurlyke Hiftoriekundigen hebben allen gewag gemaakt van dit

Dier, en fommigen derzelven befchryven een Geftreept Paard\ doch ik ben verze^

kerd, dat hetzelve en de Zebra, verzameld door Alprqvandus en Gesnerus,
en

(26) Zebra mas. Edw. Av. V. p. 27. T. 222. Ze- XII. Gen. 33. Sp. 3. Syfi. Nat. X. Gen. 34. Sp. 3.

bra. Raj. Quadr. 69. Johnst. Quadr. T. 5. f. 1. Aldr, Nat. Hifi. 1. D. III. Stuk, bladz 400,

Quadr. Libr. I. Cap. s. Equus Zebra. Lïnx. Syjl. Nat.
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en gekopieerd door een talryke Schaar van derzelver Navolgers , niets zyn dan de

gedagte Kaapfè Ezel, welken fömmigen van de oude Reizigers een Paard genoemd

hebben, uit hoofde van zyne grootte, anderen een Wilde of Woud-Ezel, we-

gens de gelykenis van zyne Ooren, Maanen en Staart, naar die van datSchepzel.

PLAAT XXVIL

Het TVyfje van den Kaapfen Ezel (27).

Dit fraaije Dier was levendig , met het Mannetje , overgebragt van de Kaap der

Goede Hope; doch, alzo het Mannetje, voor dat zy te Londen kwamen, geftorven

was, heb ik hetzelve niet gezien. Dit Wyfje heeft verfcheide Jaaren ten huize

van zyne Koninglyke Hoogheid, den Prins van Wales, te Kew, geleefd.

In grootte en geftalte zweemt het veel naar den voorgaanden. Om van deszelfs

algemeene Kleur te fpreeken; (de Streepen uitgezonderd, die akemaal zwart zyn:)

de Kop, de Hals, het bovenfte des Lighaams en de Dyën, hebben eene geelach-

tige licht bruine Kleur : de Buik , Pooten , en het end van de Staart , zyn wit.

Aan de Leden der Pooten heeft het zulke Doorens, als wy in Paarden zien: de Hoe-

ven zyn zwartachtig: de Kop is een weinig anders dan in de laatftbefchreevene ge-

ftreept: de Maanen zyn zwart en wit: de Ooren van de zelfde Kleur als het Lyf.

Op 't Voorhoofd is een weinig wit: het heeft verfcheide breede Streepen rondom den

Hals , die aan deszelfs onderzyde fmal worden. Een zwarte Streep loopt langs de

Ruggegraat en een gedeelte van de Staart, en een andere langs het midden van den

Buik heen. De Streepen op het Lyf komen van de Ruggeureep af, en fbmmigen

derzelven loopen Vorkswyze aan de zyden van het Lyf, anderen in enkelde Spitfèn

uit, en daar tusfchen zyn eenige langwerpige Vlakken. Het Kruis is op eene meer

verwarde onregelmaatige manier gevlakt. De twee zyden van dit Dier, zo wel als

van het hier voor befchreeven Mannetje, waren zeer eenvormig getekend.

Het Geluid, 't welk dit Dier maakte, was zeer van dat van een Ezel verfchil--

lende, en geleek meer naar het verwarde geblaf van een Buihond. Het fcheen van

een wilden aart en zeer koppig te zyn : niemand durfde het naderen uitgenomen een

Tuinier in 's Prinfèn dienft, die gewoon was 'er Voeder aan te geeven, en dees' kon

het beryden. Ik zag hetzelve een groot Peperhuis vol Tabak, met Papier en al,

opeeten, en men verhaalde my , dat het Vleesch zou eeten en allerley foort van

Voedzel, welk men 'er aan wilde geeven. Ik onderftel, dat zulks van noodzaaklyk-

heid of van gewoonte kwam, in deszelfs lange Reis op Zee: want het zal ontwy-

felbaar natuurlyk Gras of Kruiden eeten , gelyk een Paard of Ezel. Nooit zag ik

een Huid gelyk deeze overgebragt; 't welk maakt dat het veel grooter zeldzaamheid

is dan het Mannetje. Ik onderftel dat de Huiden der Wyfjes niet zo fraay geacht

worden te zyn als die der Mannetjes, en dat menze om die reden niet overbrengt.

Het Wyfje is tot nog toe niet afgebeeld of befchreeven geweefr.

Job Ludolphus befchryft, in zyne Hiftorie van Ethiopië of Abysfïnïe, (Eng.

Vertaaling p. 56,) den Zebra, en zegt, dat ditDierin de Bosfchen van dat Land ge-

vangen wordt , maar aldaar zo zeldzaam is, dat men het, tam gemaakt zynde, tot

een hoogen Prys verkoopt, achtende het een bekwaam prefènt te zyn voor een

Souverein Vorft. In de Verzameling van Reizen, te Londen, in Quarto, door

Asthley uitgegeven in 't jaar 1745 , kan men by een verzameld vinden, wat vee-

Ie Hiftorie-Schryvers en Reizigers gezegd hebben van den Wilden Ezel of Zebra.

(Zie

(27) Zebra fcemina. Edw, Av. V. p. 29. T. «223. Zebra Authornm. Linn. Syjl. Nat. XII. utfupra.
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(Zie het gemelde Werk, Vol. III. p. 320 en 378.) Ik kan geen zeker Berigt vin-

den, dat men Zebraas aangetroffen heeft in eenig ander Wereldsdeel dan Afrika, al-

waar dit Dier een Inboorling fchynt te zyn , van de Zuidelykfle tot aan de Noor-
delykfle deelen.

PLAAT XXVIII.

De roodbekkige Toukan (28).

Deeze Vogel is van grootte als een middelmaatige tamme Duif en van geflalte

als een Kraay. De Bek is , naar reden van het Lighaam , zeer groot , zo wel als

de Kop, om den Bek te kunnen voeren. De Bek heeft, van de hoeken der Gaa-
ping tot aan zyn Punt, de langte van zes en een half Duim: deszelfs hoogte of
wydte is, in hetdikfïe deel, een weinig meer dan twee Duimen: de dikte by den
Kop is vyf Kwartier Duims. De rand van de Bovenkaak is rond* tegenflrydig met
een andere Soort van Toukan, door my in myne Hiftorie der Vogelen, p. 64, be-

ichreeven , die den rand van de Bovenkaak redelyk fcherp hadt. De onderzyde is

ook rond. De Bovenkaak is rondom haar Grondfluk , of by den Kop , en in het

bovenfle gedeelte, geheel tot aan de Punt toe, van eene helder geele Kleur: haare

zyden zyn fchoon rood tot aan de Punt , zo wel als de Onderkaak , uitgenomen
dat die het Grondfluk paarschagtig heeft. Het Roode, zo wel aan het bovenfle als

aan het onderfle van den Bek, is op verfcheide plaarfèn meer of min zwart gewolkt

:

zelfs is de Punt van de Onderkaak zwart. Een zwarte Lyfl gaat byna rondom den.

Bek digt aan deszelfs Grondfleun , fcheidende het Roode van de andere Kleuren af
Ook loopt tusfchen den Kop en Bek een zwarte Streep van afzondering geheel rond-

om , en in het bovenfle gedeelte van die Streep flaan de Neusgaten , welke zig niet

vertoonen , als byna geheel met Vederen bedekt zynde. Dit heefc onze oude Na-.

tuurlyke Hiftorie befchryvers doen zeggen , dat deeze Vogel geen Neusgaten had

,

en hunne Zinnen flypen om dat gebrek op eene andere manier vervuld te krygen.

Rondom de Oogen , ter wederzyde van den Kop , is eene geheel Vederlooze Plek

van eene blaauwachtige Huid, waar boven de Kop zwart is, uitgenomen een witte

Vlak aan ieder zyde , tegen het Grondfluk van de Bovenkaak aan. De Nek , Rug,
Wieken, Staart, het Onderlyf en de Dyën, zyn zwart. De onderzyde van den
Kop, de Keel en het begin van de Borfl, is wit. Tusfchen het Witte van de Borfl

en het Zwarte aan het Lyf, is een halfmaanswyze Plek van roode Vederen , met
de Punten opwaards gekeerd. De Dekveders onder aan de Staart zyn rood , en die

boven op de Staart geel : de Pooten , Voeten en Klaauwen , Aschkleurig : terwyl de

Vingers gelyk die der Pappegaaijen , twee voorwaards en twee agterwaards , ge-

plaatfl zyn.

Deeze fchoone Vogel wordt opgezet bewaard in Salters KorTyhuis, te Chelièa by
Londen. Zyne Bek, Kop, Lighaam en Wieken, zyn volkomen, doch de Staart

en Pooten ontbreeken. Denzelven vergelykende met de Aftekeningen van Surinaam-

fe Vogelen , door Anna Maria Merïan , in het Kabinet van wylen Sir Hans Sloa-
ne , vond ik een. Afbeelding daar van Levensgrootte , welke naauwkeurig overeen

kwam met de overblyfzels van den gedroogden Vogel, en my in flaat flelde om
myne Figuur te voltooijen.

J.
Petiver heeft van den zelfden Vogel, zo ik geloo-

ve, in zyn Gazopbyhcium , PI. XLIV. Fig. 13, een Afbeelding gegeven: want

hy

(28) PicaToucandi&a Roftro rubro. Edw. Av. V. Linn. Syjl. Nat. XII, Gen. 46. Sp. 5. Ramphaftos

p. 58. T. 238. Tucana Brafilienfis Gutture luteo. Briss. Roftro rubro Carina obtula albida, Syfi. Nat. X. p. 103.

Av. IV. p. 419. T. 32. f. 1. Ramphaftos Tucarws. Gekraagde Toukan. Nat. Hifi I. D.IV. Stuk, bl. 270",
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hy 'zegt *er van : „ Toucan Surinamenfis niger> ex albo, ftavo, rubro^ mixta. Ge-

5 ,
maakt naar een Hollandfche gekleurde Tekening, die 2ig bevondt in de Verza-

„ meling van Heer ClaRKE. Deeze komt niet naauwkeurig overeen, met eenig

„ Autheur, dien ik gelezen heb '.

De Heer de la Condamine vondt deeze zelfde Soort van Toukan, op zynen

Togt langs de Rivier der Amazoonen nederwaards. Hy zegt: „ de Toukan, wiens

„ rood en geele Bek monftreus is naar evenredigheid van het Lighaam , en wiens

„ Tong, gelykende naar een Fyn Veertje, gerekend wordt van zonderlinge kragten

,; te zyn, is aan het Land, waar van ik fpreek, in 't byzonder eigen". Zie het

Kort Begrip van zynen Reiftogt door de binnenfle deelen van Zuid-Amerika , te

Londen uitgegeven in 't jaar 1747, p. 86.

PLAAT XXIX.

De blaauive Kidf-Gaay van Karolim (29).

Deeze Vogel wordt in de bovenfte Figuur van de Plaat vertoond. Hy is tot op

twee derden van zyne Natuurlyke grootte verkleind, zo wel als het daar onder (taan-

de Zomervogeltje.

Deeze Gaay heeft omtrent de geftalte van den Eüropifchen Gaay , uitgenomen

dat de Staart langer is, en de Veders van ongelyke langte; zynde de middelden de

langden en de anderen allengs verkortende tot aan de buitenden , die de kortfte zyn.

De Bek is zwart : de Neusgaten zyn gedekt met kleine witte Haairtjes , voorwaards

omgeboogen. De blaauwe Veders op de Kruin van den Kop zyn lang en de Vogel

kan ze als een Kuif opzetten of nederlaaten naar believen. Hy heeft zwarte Veert-

jes rondom het Grondduk van de Bovenkaak, welke om de Oogen heen agterwaards

voortloopen, en zig op den Kop, agterde Kuif, famenvoegen, maakende dus een

Ringswyzen Band , die zig wederom voorwaards ombuigt en langs de zyden van den

Hals voortgaat, tot dat de beiden Enden op de Bord famenkomen, en aldaar, zig

verbreedende, een halfmaanswyZe Bef maaken, met de Punten opwaards gekeerd.

De zyden van den Kop en een gedeelte van de Keel , door deezen zwarten Band

omvangen, zyn wit. De Vogel heeft boven ieder Oog ook een witte Plek. Het

onderde van den Hals, van agteren, en de Rug, zyn van eene paarschachtig bïaau-

we Kleur: de bovenzyden der Wieken en Staart zyn ook zeer fchoonblaauw; zo

wel als het iaagdé van de Rug én de Stuit. De Staartvederen, uitgenomen de twee

middelden, zyn wit getipt, en allen overdwars met fmalle zwarte Baaren getekend,

uitgenomen de twee buitenden wederzyds. De buitenden van de groote Wiekve-

ders of Slagpennen hebben alleenlyk een flaauwe Tekening van donker blaauw aan

haare randen. De overigen van de Slagpennen naad aan de Rug , en de eerde

ry van Vederen boven dezelven , zyn wit getipt en overdwars zeer fraay gedreept*

De Dekveders aan de binnenZyde der Wieken zyn zwartachrig: de binnenzyden

der Slagpennen en de onderzyden van de Staart Aschkleurig: de Bord:, onder de zwar-

te Bef, van eene brüinroodachtige Appelbloelèmkleur, die allengs verdwynt en in

wit verandert aan den Buik , welke geheel wit is , zo wel als de Dyënen Dekveders on-

der aan de Staart. Dé Pooten , Voeten en Kiaauweo , hebben de gewoone figuur

en zyn donker bruin.
J
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Het eerfte Bericht, dat ik van deezen Gaay vind., is in een Stel Plaatenie Pa-

Trys uitgegeven omtrent denjaare .1676, getekend en in het Koper gebragt door N.
Robert, Kabinet-Schilder van Koning Lodewyk den XIV. Dezelven bevatten

zeldzaame Vogels, uit de Koninglyke Menagerie te Verfailles. Ik oordeel dat het

deeze Gaay is, welken hy Garruks Jndicus ccendeus noemt : hy kon 'er Occidenta/is

bygevoegd hebben \ want het is een Vogeluit Karolina in Noord-Amerika , hoeda-

nig een onlangs van daar gezonden werdt aan den Heer Elliot, Koopman, in het

Oude Zuidzee-Huis te Londen, tevens met den Rooden Zomer-Vogel, ftraks tebê-

fchryven, en aan deezen Heer ben ik verpligt Voor het gebruik derzelven om myne
Tekeningen te maakën.

, ,•,-.,
De naafte Autheur, die van deezen Vogel gefpróken heeft, is de Heer Cates-

by, in deszelfs Natuurlyke Hiflorie van Karolina, die in 't jaar 1731 uitgegeven is

,

Vol. h p. 1?. Die Heer zegt, dat zy de zelfde poftuurmaaking hebben als onze
Gaaijen , doch dat hun Geluid aangenaamer is , en dat het Wyfje niet zo levendig

is van Kleur , zynde 'er anders geen verfchil in te befpeuren. . De reden , dat ik 'er

deeze nieuwe Afbeelding van geef, is omdat de Vogel, fchoon dood zynde , my
veel fchooner voorkwam dan die , welken de Heer Catesby befchreeven heeft. Men
kan het onderfcheid zien, door zyne befchryving met de myne te vergelyken. Ik on*
derftel , dat de myne mooglyk een ouder Vogel zal zyn : want veele Vogels komen
in 't eerde Jaar tot hunne volle fchoonheid niet (*).

De Roode Zomèr-Vogel (j-).

In de Onderde Afbeelding öp de Plaat komt deeze voor. Hy heeft den Bek tad-

melyk dik en fterk, van eene geele Kleur, maar langer naar evenredigheid dan in

de Graan-eetende Dikbekken. De Veders van den geheelen Vogel zyn fchoon hoog
rood fcharlaken Kleur, uitgenomen de Tippen van de grootfïe Slagpennen, die don-

ker rood zyn , en de Dekveders aan de binnênzyde der Wieken helder rood. De
binnenzyden der Slagpennen en de onderzyde van de Staart, hebben eene roodach-

tige Ascbkleur; De Pooten en Voeten zyn donkerbruinachtig en van 't gewoone
maakzel,

Deeze Vogel was, met den Jaatftbefchreevenen , van Karolina ovérgëbragt. Hy
is, inde Natuurlyke grootte, door Catesby, in deszelfs Natuurlyke Hifiorie van

Karolina; Vol. I; p. 0, voorgefleld. Myn Onderwerp droog zynde, kon ik des-

zelfs Oogen niet befchryven. Catesby zegt, dat dezelven groot en zwart zyn : dat

hy Virginie en Karolina verlaat, by 't aankomen van deh Winter, en dat de Wyf-
jes bruin zyn , met geel gemengeld. Ik denk dat die Heer zal bevonden hebben

,

dat zy op Vliegen aazen , aangezien hy 'er den Latyrifchen nadm Mufcicapa rubra
$

dat is Roode Vliegenvanger 3
aan geeft

(j),

PLAAT XXX.

De Nooienkraaker (30).

Dèeze Vogel is, wederom, kleiner dan Natüurlyk afgebeeld, alzo hy omtrent

de

(*) [ De Afbeelding van Heer Catesby en deszelfs (30) Caryocata&es vel Nucifraga. Edw. Av. T.
befchryving van deezen Vogel, vindt men in den Èers* T. V. p. 63. T. 240. Óesn. Av. 245. WiLt. Om. 90.
ten Band van dit Werk, PI. XXX, bladz. 24.] T..20. Raj. Av. 42. Meruia fasatilis. Aidr. Om. II.

(f) Avicula seftivalis rubra Carolinenfis. Edw. Av. p. 630. Pica Abietum nigra guttata. Frisch. Av. T.
V. p. 63. T. 239. f. 2. Mufcicapa rubra. Catesb. Car. 56. Nucifraga Briss. Av. 11. p. 59. T. 1. f. 1. Cor-

I. p. T. 56. Briss. Av. II. p. 432. vus Caryocata&es. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 50. Sp.

f1) Men kan hier omtrenc PI. XII. , iri den Tweeden io. Syfi. Nat. X. Gen. 48. Sp. 9. Nootekraaker. Na(.

Band van dit Werk., bladz. iq. nazien. Bijl. I. D. IV. Stuk, bl. 417. PI. XXXIV. f. 4.
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de grootte heeft van onze Bontekraaijen. De Wiek, geflooten zynde, is by de ze-
ven Duimen lang: de Bek, van zyne Punt tot aan de hoeken der gaaping, twee
Duimen.

Hy heeft den Bek wat langer dan die gewoonlyk is in de Aakders en Gaaijen , in-

dien men hem van boven ziet rond getipt en zwart van Kleur. De Neusgaten zyn
met witachtige Vederen gedekt, die wederzyds een witte Streep maaken, van het
Grondduk des Beks tot by de Oogen. De Veders over den geheelen Kop , den
Hals en 't Lighaam, zyn van eene donker bruine Kleur, welke een weinig naar het
roode trekt: die aan de Keel, den Hals van onderen, de Bord en het beginzel van
de Rug, hebben ieder aan haare tip een driehoekige witte Vlak, met de fcherpde
Punt opwaards gedrekt. De Wieken zyn zwart, met driehoekige witte Vlakjes
op de kleinde Dekvederen alleen. De Dekveders aan de binnenzyde der Wieken
Zyn zo ver met Wit getipt, dat men van het donkere derzelven byna- niets kan
£ien. In de Wiek hebben drie of vier van de middelde Slagpennen ieder een lang-

werpige witte Vlak omtrent het midden van haare binnende Baarden. De Staart is

famengedeld uit twaalfzwarte Vederen, die allen witte Tippen hebben, inde mid-
delden kleinft en allengs vergrootende in de buitenden , welke een weinig korter dan
de middelden zyn. De Dekveders onder aan de Staart zyn wit : de Pooten , Voe-
ten enKlaauwen, zwart.

Deeze Vogel is in bezitting van den Heer Millan, Boekverkooper by White-
hall , die hem my tot het maaken van deeze Afbeelding leende. Hy is de oplettend-

heid van den Heer Albin ontfhapt. Willoughby heeft, in zyne Ornithologie,
Tab. XX. p. 132, deezen Vogel befchreeven en afgebeeld, dien hy noemt Caryo-
cataÜes Gesn. & Turn. Gesner heeft 'er den naam van Nucifraga by p-ezet, in

zyne Nomenchtor ^ p. 25, de Avibus^ alwaar hy een Afbeelding gegeven heeft van
deezen Vogel. Willoughbï Zegt, dat dezelve op Nooten aad, en een Geluid
heefr, eenigzins naar dat van een Aakder gelykende, en dat men hem vindt in de
Bergagtige deelen van Oodenryk. Myne befchryving verfchilt een weinig van die

van Willoughbys Vogel, welke de middelde Veders van de Staart geheel zwart
hadt, en het gantfche Lighaam wit gevlakt; terwyl hetlaagde deel- van de Rug en de
Onderbuik in de myne zonder Vlakken waren, en alle de Staartveders wit getipt.

PLAAT XXXI. ^
De blaauwe Mees met de purpere Borfi (3 1).

Hier is dit Vogeltje in zyne Natuurlyke grootte afgebeeld. Het is, wegens zyne
glanzige Kleuren, een van de fraaiden, die ik ledert eenigen tyd heb aangetroffen.

De Bek is eer dun dan dik, een weinig krom, met de Punt wat nederwaards hel-

lende, zwart van Kleur. De Kruin en zyden van den Kop , de Nek, Rug, Stuit,

Dyën, het Onderlyf en de Dekveders, zo wel boven als onder aan de Staart, zyn
van het fchoonde blaauw dat men zig verbeelden kan, met een weinig zwart ge-
wolkf op de Kruin van den Kop, in 't midden van de Rug, als ook op de Vede-
ren tusfchen de Rug en Wieken. Daar is insgelyks een kleine zwarte Zoom , rond-

om de Bovenkaak. Alle de fchoon blaauwe Veders hebben haare Gronddukken van
eene zwarte of donkere Kleur. De Keel en de Bord zyn uitermaaten fchoon rood-

achtig purper, hebbende deeze Veders haar onderde of Donsachtige óqqï gantsch

wit.

(31) Parus cceruleus Pe&ore pnrpureo. Edw. Av. 34. f. r. Ampelis Cotïnga. Linfl. Svft. Nat. XIL Gen.'

V.p. 65. T. 241. Cotinga. Briss. Av. II. p. 340. T. 108. Sp. 4.
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wit. De Wieken zyn zwart , uitgenomen de kleinfte Dèkveders,, die blaauwzyn,
en de binnenfte Dèkveders derzelven zyn zwart; de binnenzyden van de Slagpennen
donker zwart. De Staart is geheel zwart, zo wel als de Pooten, Voeten en Klaau-
wen. Men vondt den buitenften Vinger van ieder Voet met den middelden fa*

mengewebd, even als in de Ysvogelen.

Deeze Vogel was my, tot het maaken van deszelfs Aftekening, geleend, door
mynen verpligtenden Vriend, den Schildknaap James Theobald , die my verhaal-
de , dat dezelve naar Engeland overgebragt was door den Vlootvoogd MiTchel, wel
ke met den tegenwoordigen Lord Ajnson op deszelfs Tocht rondom de Wereld is

geweeft. En, alzo ik een Vogel van de zelfde grootte en Geflagt, hoewel in Kleur
verfchillende, heb, welke van Suriname afkomftig was, dien men afgebeeld kan
zien in myne Hiftorie der Vogelen, Plaat 39 (*), zo verbeeld ik my , dat deeze zal
gevangen zyn op zekere Memelsbreedte in Zuid-Amerika, nagenoeg overeenkom-
ftig met die van Suriname. Ik heb verfcheide Vogels van deeze Familie , hoewel
kleiner, in myne voorigen Zo wel als in dit Deel van myne Natuurlyke Hiftorie af-
gebeeld, waar van de meeften hunne afkomft hadden van Suriname.

PLAAT XXXII.

De Karolinijcbe Gaay ofBeemer (32).

Men ziet hier de Natuurlyke grootte van deezen Vogel. Hy was op de Plaat on-
middelyk naar het Voorwerp ge-etft, zo wei als de Plant met de Bloemen, daar ne-
vens voorkomende.

De Bek is kort, hebbende de Bovenkaak een weinig krom, en van eene zwart-
achtige Kleur zynde. Rondom het Grondftuk van de Bovenkaak zyn kleine zwarte
Vedertjes, die een breede Streep formeeren, welke zig om en voorby de Oogen
uitftrekt, zynde, zo wel onder als boven, met Wit gezoomd. Op de Kruin van
den Kop zyn lange Veertjes, welken de Vogel naar believen kan opzetten of Jaaten
zakken. De Kop en Hals zyn bruinachtig rood of Kaftanje-bruin: de Borft bykans
wit

:
de Buik en Dyën bleek geel : de Dèkveders onder aan de Staart witachtig. De

Rug is donker bruin; de Stuit en Dèkveders aan de bovenzyde der Staart licht Asch-
graauw, zo wel als de Wieken aan haare bovenzyden ; maar de grootfte Slao-pen-
nen donkerer, hoewel de Randen van derzelver buitenfte Baarden licht Aschgraauw
zyn. De drie binnenfte Slagpennen van ieder Wiek, naaft aan de Rug, hebben haa-
re inwaard/e Baarden tot aan de Tippen wit. Zeven of agt der middelfte Slagpen-
nen van ieder Wiek , hebben kleine langwerpige platte dingetjes hangen aan haare
Tippen

,
welke van zelfftandigheid en Kleur fchynen te 2yn als rood Zegel-Lak.

De Staart is donker Aschgraauw, hebbende de Tippen der Vederen fchoon Goud-
geel. De Pooten, Voeten en Klaauwen, zyn zwart, en van figuur als gewoonlyk.

Deeze Vogel was my geleend door mynen waarden Vriend , Dokter John Fo-
thergill. Het was een zeer compleet Stuk, hem uit KaroJina toegezonden. Ca-
tesby heeft denzelven afgebeeld en befchreeven (f): maar alzo hy zyne Afbeel-
ding gefchikt heeft om eene uitgefpreide Wiek te vertoonen, is daar door het geele

On-

T
.(*)[z

,

ie PI. LXXVII, in den Eerflen Band van Nat. XII. Gen. 10S. Sp. r. Lanius Garmlus. «.
dit Vogelen Werk, bladz. 62.] Nat. X. Gen. 43. Sp. 10. Nat. Hifi. I. D. IV. Stuk,

(32) Garrulus Carolinenüs. Edw. At. V. p. 66. T. bladz. 223.
*

242. Catesb. Car. I. p. T. 46". Avis Americana cris- (f) \_See hls Natural Hifiory of Carolina. Vol I p
tata. Seb. Kab. II. T. 65. f. 5. Caquantototl. Hfrn. 46: en dit Vogelen Werk. I. Band. PI. XCII en de
Mê.v. 55' RaJ* Av. 174. Ampelis Garrulus. Linn. Syjl. befchryving, bladz. 72. ]
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Qnderlyf, dat een van deszelfs grootfle fchoonheden uitmaakt, verborgen. Ik heb
derhalve deeze nieuwe Afbeelding en befchryving daarvan gegeven , welke in de
Tekening en Kleuren een weinig van de zyne verfèhilt. Myn Vrind Doktor Broo-
K.E, Heelmeefler in Maryland geween1 , verhaalde my , op het zien van deezen Vo-
gel, dat de Wyfjes van deeze Soort niet zo helder gekleurd zyn als de Mannetjes*

en dat aan dezelven die roode Druppen aan het end der Wiek-Vederen ontbreeken

,

welken in de Mannetjes zo opzigtelyk zyn : des hy verzekerde , dat deeze een Man-
netjes Vogel ware.

De kleine blaauwe Klokjes-Winde (Convokuks), hier alleen tot fieraad byge-
voegd , is nogthans naaüwkeurig naar de Natuur gemaakt. De gedaante der Bladen

en Bloemen vertoont zig in de Afbeelding duidelyker , dan ik door befchryving die

zou kunnen voordellen. De Kleur der Bloemen is in den Omtrek Hemelsblaauw, iri

't midden geel, als een Straalend Zonnetje. By veele Autheuren vind men 'er goe-
de Kruidkundige befchryvingen van, doch de meefïe Afbeeldingen > die my daar vari

voorgekomen zyn * meen ik met de myne te hebben verbeterd;,

PLAAT XXXIJL

De kleine Banannen-J^ogel (33);

De Afbeelding vertoont deezen Vogel in de Natuurlyke grootte. Uit Wyno-eefi;
genomen zynde en maatig gedroogd, woog hy zeven Vierendeel Loots, van^bns
gemeene Gcwigt.

De Bek, die aan 't Grond/luk by den Kop redelyk dik is, buigt zig een Weinig
krom naar beneden, hebbende een fcherpe Punt. Hy is van een donkere of zwart-
achtige Kleur, het Grond/luk van de Onderkaak uitgezonderd , dat Vleeschkldün>
is. Van boven heeft hy een fmal Zoompje van zwarte Vedertjes, die zydewaards
tot aan deOogen reiken, maar zig nederwaards wel een Duim breed langs de Keel
uitftrekken. De Kopen een gedeelte van den Hals zyn groenachtig geel of Olyfkleun
doch hetgeheele Lighaam, zo wel boven als onder, de Dyën* als ook de opper-
en onder-Dekveders van de Staart, zyn Ichoon helder geel. De kleine Dekvederé
der Wieken, zo binnen als buiten, zyn ook geel. Van de ry der Dekvederen, on-
middelyk boven de Slagpennen, zyn de meeffen wit aan de buitenfte Baarden, for-

meerende een witte Vlak in \ midden van de Wiek. De Slagpennen zyn Zwart
^

uitgenomen drie of vier van de naaften aan de Rug, welken haare uitwaardfè Baar-
den wit gerand hebben. Daar is een klein mengzel van Zwart onder de kleine Dek-
veders van de Wiek, naby het Gewricht. De binnenzyden der Slagpennen zyn
donker Aschgraauw; maar de randen van derzelver Baarden by de Wortels ligter.

De Staart heeft twaalf zwarte Pennen van ongelyke langte , verkortende trapswyzé
naar de kanten. DePooten, Voeten enKlaauwen, op de gewoone manier, mei
drie Vingeren voorwaards en een agterwaards geplaatft, zyn altemaal zwart.

Deeze Vogel, een Inboorling van 't Eiland jamaika, was, met andere Natuurlyke
Zeldzaamheden, van daar overgebragt door den Heer P. Browjne , Med. Doólor,

wien

(33) Avis Bonanse minor , five I&erus Nidum fuf- om hem van de Agtfte Soort, welke ook Mexicanus
pendens. Edw. Av. V. p 68. T. 243. Briss. Av. II. p. heet, te onderfcheiden. De Soortnaam Bonana zou be-
ug. T. 11. f. 2. Avis Aijoquantototh- Seb. Kab.. II. ter Banaria gefpeld zyn; alzo de Vrugt de Mufa o?
p. 102. T. 96. f. 4. Hern. Mex. 54. Raj. Av. 171. Pifang, onder welker Bladen de grootere Banannen-
Oriolus Mexicanus. Linn. Syji. Nat. XII. Gen. 52. Sp, Vogel zyn Nefl: ophangt, niet Bonana maar Banana of
13. [Ik heb 'er, in myne Syjlematifche Bladwyzer der Banannen-Boom , ten minfte van de Hollanders, ge»
Dieren, in het I. Deels XVIII. Stuk der Natuurlyke noemd wordt. Vergelyk het I. D. IV. Stuk van- myne
Hijtone, den Soortnaam aangegeven van Xanthornus, Nat. Hifiorie, bladz. 335.]
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Xtfièn het behaagde my te begünftigen met het gebruik van denzelven en van 'des*

•zelfs Neft, als ook van verfcheide andere Vogelen, om Aftekeningen daar van te

maaken. Jk vind geene beichryving aan 't Jicht gegeven, welke volmaakt met
deezen Vogel ftrookt* De genen, die 'er naaft by komen, zyn die van den l£te±

rus minor Nidum fujpendens [of kleinen Geelvogel die een Hangneft maakt] in

Sloanes Natuurlyke Hiftorie van Jamaika(*), en die van den Itlerus minor of
Bafterd-Bakimore Vogel, in Catesbys Natuurlyke Hiftorie van Karolina (f): maar
deeze beiden worden befchreeven ais kleiner zynde dan onze Banannen-Vogel , en
een weinig verfchillende van Kleur: nogthans geloof ik dat zy de zelfden of zeer na^

by daar aan vermaagfchapt zyn , want het Neft van onzen Vogel komt nagenoeg
overeen, met het gene Sir Hans Sloane aan den zynen toefchryft, met de vol-

gende woorden. ,, Zy maaken hunne Neften van de Steelenof het binnenfte Haair

„ van die Soort van Vifcum, Herba parafitica, Mos of Kruid, welk men Oud Mans
„ Baard noemt. Deeze weeven zy zorgvuldig onder elkander, aan de uiterfte en-

„ den der Twygen van hooge Boomen, Zakswyze, op de manier van Hangneften^

„ waar in zy hunne Ëijeren leggen , om de Slangen enz. te ontgaan. Deeze Steelen

„of Draaden houdt men gemeenlyk, hoewel ten onregte, voor Paarden •Haair '\

Het Neft, dat met den Vogel overgebragt was door Doktor Bbowne , fchynt in den
eerften opflag van Paarden-Haair gemaakt te zyn. Catesbï heeft aan zyn Iderus

minor een Wyfje gegeven, dat my eer fchynt te behooren tot zynen Baltimore-Bird

op de naaftvoorgaande Plaat (,)). Daar is een andere Vogel, onder deezen Naam-,
aan 't licht gebragt en belchreeven , die gezegd wordt een Inboorling van Jamaika
te zyn; doch deeze is, volgens het Berigt van Dr. Browne, afkomftig van het

Vafte Land van Mexiko of Nieuw Spanje, wordende op dat Eiland niet gevonden.
Zie Albins Vogel-Hiftorie , Vol, II. PJ. 40», alwaar hy dien den Banannen-Vogel
tytelt. Catesby noemt denzelfden Vogel de Geel en zwarte Aakfter. Zie zyne
Appendix, p. 5. Sloane heeft 'er dien zelfden naam aan gegeven (§). Deeze
verfchilt van onzen Vogel daarin, dat hy een weinig grooter is; den Kop geheel

Kwart, den Bek in evenredigheid langer heeft , en een zwarte Baar dwars over het

bovenfte van de Rug» De Heeren Ray en Sloane merken den Jupujuba of Japib
van Marcgraaf ais denzelfden met den lÜerus minor, enz. aan. Jk heb de be-

Ichryvingen van beide deeze Vogels zorgvuldig vergeleeken , en geen overeen-

](omft tusfchen dezelven gevonden. Doktor Browne zegt in zyne' Natuur'lykt

Hiftorie van Jamaika, dat de Kleine Banannen-Vogel zyn Neft maakt van het Ve~
gelig gedeelte der Renealmia* Zie aldaar; p. 477, (**)»

PLAAT., XXXIV,

De Specht van Jamaika (34}.

Öeeze Vogel is een weinig kleiner dan het Leven getekend. Öe Wiek, gefloö-

ten zynde, is vyf Duimen lang : de Bek, van zyne Punt tot aan de hoeken der Gaa^

PinS*

(*) Natur. Hijlory of jamaika. Vol. II. p. 300. Iiïerüs van Linnjéus. Sy/l. Nat. XII. Gen. 52. Sp. 4.
Tab. 258. f. 3. Vergelyk róyne Nat. Hifi. I. Ü IV. Simt, BI. 33Ö.]

(t) Natur. Hiflory of Carolina. Vot. I. p. 49. [Zie (34) Picus Jamaicenfis. Emv. Av. V. p. 71. T. 244.
den I. Band van die Vogelen-Werk, PI. XCVIII. Bladz. Plens varius Jamaicenfis. Briss, Av\ IV. p. 59. Picus

76, enz. varius medius. Sloan. Jam. II. p. 299. T. 255. Picus

(j) Plaat XCVI. in de I. Band van dit Werk. Ventre rubro. Catesö. Car. I, p 19. T. 19. f. 2. Picus

(j) Natur. Hijlory of Jamaika^ Vol. II. pA 301. Carolinus. Linn. Syft. Nat. XIÏ. Gen. 59. Sp. io. Syfii
Tab. CCLIX. £ig. 4. Nat. X. Gen. 54. i?p. 6. Roodbuik van Karolina* Nah

(**) [Men vindt deeze aangehaald op den öriolus Hifi. I. D. IV. bl. 379.
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ping, anderhalf Duim. Ik telde in de Wiek negentien Slagpennen

i en agt Veders
in de Staart, die my fcheen volkomen te zyn, hoewel Willoughbï zegt, dat de
Spechten tien Veders in hunne Staarten hebben.

De Bek is regt , taamelyk fèherp gepunt en zwart. De Vogel kan Zyne Tong
een goede langte uitftrekken ; die puntig en hoornig is aan 't end, bekwaam om In-
iekten te treffen. Het voorde deel des Kops, geheel rondom het Grondfluk van
den Bek, en voorby de Oogen heen, is geelachtig wit: het agterfte van den Kop
en Hals, fchoon rood Scharlaken: de Keel en Borfr. vuil Olyfkleurige 't welk traps-

wyze roodachtig wordt aan den Buik, met donkere dwars-Streepen aan den On-
derbuik en Dyën. De Dekveders onder aan de Staart zyn met donkere en witachti-

ge gebrokene dwars-Streepen getekend. De Rug, de bovenzyde der Wieken, de
Stuit en Staart, zyn zwart, met fmaüe licht bruine Streepen dwars over de Rug; op
de Wieken witter; breeder en wit op de Stuit. De twee buitenfle Pennen van de
Staart hebben witte Vlakken op haare buitenfle Baardem De binnenfie Dekveders
van de Wiek zyn donker, met een kleine mengeling van Wit overdwars. De on-
derzyde van de Staart en binnenzyden van de Slagpennen Zyn zeer donker Asch-
graauw. De inwaardfè Baarden der Slagpennen zyn overdwars met Wit geflreept.

De Pooren en Voeten zyn van maakzel gelyk in andere Spechten, met fterke Klaau-
wen, alles van eene zwarte of donkere Kleur.

ïn 't jaar 1753 werdt deeze Vogel van het Eiland Jamaika overgebragt door Doótor
Patrick Browne, die de beleefdheid hadt, hem aan my te leenen, om 'er een
Afbeelding van te maaken. Het is dezelfde die befchreevén wordt en afgebeeld

door Sir Hans Sloane, Natuurlyke Hiftorie van Jamaika (*); doch
5 alzo die Heer

het ongeluk gehad heeft, van op dat Eiland een zeer flegten Tekenaar in 't ftük van
Vogelen aan te treffen, deugen de Afbeeldingen van dezelven weinig. Om die

reden heb ik het dienflig geoordeeld deeze tweede Aftekening daar van te maaken*
welke beter overeenkomt met de opregte befchryving , door wylen myn goede
Vrind en begunfliger van deezen Vogel gegeven Dit is de eenigfie Specht, (eigen-

lyk zogenaamd,) welke op Jamaika gevonden werdt, zo door Sloane als door De.

Browne, die kortlings het geheele Eiland door gereisd heeft, om de Natuurlyke

Voortbrengsels van hetzelve op te fpooren : fchoon 'er een goed getal Spechten op

\ Vatte Land van Amerika zyn. Catesby heeft 'er omtrent agt verfchillendö

Soorten van befchreevén. De geen, die naafi aan deezen Jamaikafchen komt , hoe-

wel een weinig daar van verfchillende , is zyne Roodbuikige Specht (f). Zo iemand

zeer naauwkeurige Waarneemingen aangaande de beweeging, enz. van de Tong der

Spechten , begeert, hy kan de Memoriën der Koninglyke Akademie van Parys , voor

't jaar 1709, of het Kort Begrip daar Van in 't Engelsch door Martyn en Cham-
eers, Vol. III. p. 183* Pk 3» nazien. De Afbeeldingen, zo wel in 't Origineel als

inde Vertaaling, zyn zeer fraay. Daar is ook een Ontleedkundig Berigt van den

zeiven, in N. 350 van de Pbil Trans, te vinden. Zie insgelyks een Afbeelding

van den Kop en Tong, in Willoughb'ys Ornithologie, Tab. XXI. Het zelfde

maakzel van de Tong heeft in 't geheele Geflagt der Spechten plaats* De boven-

gemelde Doctor Browne heeft 'er een befchryving van gegeven (1)* maar zonder

Afbeelding , wyzende zyne Leezers tot myne Natuurlyke Hiftorie, ten opzigt van

de Afbeeldingen van verfcheide Vogelen , door hem befchreevén*

(*) Natur. Hifi. of Jamaika. Vol. II. p. 299. T. den I. Band van dit Vogelen-Werk, bladz. 29, PI. 3$,
255. % 2. (|) Natur. Hifi. of Jamaika. Lond. 1759, pag. 474*

(f) Natur. Hfi. of Carolina. Vol. I. p. 19. Zie
<<>*>t* w

PLAAT
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'P LA AT XXXV, ,,

Het groen en Oranjekleurig Tsvogeïtje (3 $?}.

Dit Ysvogeltje is in de Natuurlyke grootte voorgemeld, Het heeft de Staart in
evenredigheid een weinig langer dan de gewoone Ysvogel. De Bek is van eenè
zwartachtige of donkere Kleur, uitgenomen de Onderkaak, die by den Kop rood-
achtig is. De Keel is Oranjekleurig en een Streep van die zelfde Kleur loopt van
het Grondftuk des Beks boven de Oogen. De Kop, Nek, Rug, Staart en dè
Dekveders der Wieken, fcyn heerlyk Pappegaay-groen. Het heeft ook een bree-
xïen Band van die zelfde Kleur dwars over de Bord De zyden onder de Wieken,
en de zyden van den Buik, zyn helder roodachtig Oranje. Het midden des Buiks
de Dyën en Dekveders onder aan de Staart, zyn wit. De Staart heeft twaalf Pen-
.nen, waar van de middelden een weinig langer dan de anderen zyn. De inwaardfe
Baarden der Staartpenhen zyn wit gevlakt: de binnenfte Dekveders en randen der
Wieken licht Oranjekleur; de Slagpennen donker bruin, met een lichte Kley-Kleur
op haare buitenfle en binnenfle Baarden gevlakt, uitgenomen eenige weinigen van
de buitenfle Pennen, die geen Vlakken hebben. De Pooten en Voeten zyn klein
en de Vingers aan eikander gehecht , even als in alle andere Ysvogelen

3 en van
eene Vleeschkleür.

Dit Vogeltje was, in een Glas met Spiritus bewaard zynde, op dé Veiling van
wylen den Hertog van Richmonds Verzameling gekogt door Charles Chaun-
cy , Med. Dottor, die het my leende om een Aftekening daar van te maakenj,
doch wy konden niet ontdekken , van waar het was gekomen-.

De Blaautvè Haagdis van Nevis (*),

De Blaauwe Haagdis der onderde Afbeelding is zeer byzonder wegens het maak-
sel zyner Vingeren

,
die kleine Webbetjes hebben zig van de zyden uitipreidende*

niet op de wyze der Vogelen met gevliesde Pooten, maar eer gelyk zeker Soort vart

Vliegen. Deeze Webbetjes bégryp ik een fbort van Zuigers te zyn, die het Dier
in ftaat ftellen om te foopert langs de gladde Oppervlakten der groote Bladen vart

Bpomen en Planten. Het heeft een fmalle fcherpte op de Rug, welke zig langs het
midden derzelve uitftrekt tot op de Staart; alwaar die hakkelig of getand wordt. Dë
geheele bovenzyde is blaauwachtig, overdwars gewolkt met donkerer en lichter Scha-
duwen : de onderzyde heeft eene lichte Vleeschkleür.

Deeze Tekening is onmiddelyk naar 't Voorwerp, en Levensgrootte, op 't Ko-
per gefheeden. De Haagdis was van het Eiland Nevis, in de Wefhndiën, gebragü
door een Jong Heer, die Opvoedings halve te Londen kwam, en my dezelve, iri

Liqueur bewaard > vereerde.

. (35) ïspida minor , viridi Aurantiöqüe Colore va- (*) Lacerta cceriilea ex Infula Nevis. Ëdw. Av,
na Edw. Jv. V. p. 73. T. 245. Ispida Americana V. p. 74. T. 245. f. 2. Lacerta Cafotes. Likn. S#.
vindis. Briss. Av. IV. p. 490. Alcedo fuperciliofa. Likn; Nat. XII; Gen. 122 Sd 20
Syji. Nat. XII. Gen. 62. Sp. 6.

.

-
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P L A AT XXXVI

De Francolyn (36)»

DeeZe Afbeelding is aanmerkelyk verkleind ten opzigt van de Natuurlyke grootte

Van den Vogel , welke die van onze Patryzen een Weinig overtreft. Sommigen
van zyne Afmeetingen waren als volgt. De Wiek geflooten zynde hadt zês Dui-

men : de Poot van de Knie tot aan het onderfte van den Voet , twee en een vierde

Duims: de Bek, van den hoek der Gaaping tot aan de Punt> iets meer dan een
Duim langte.

De Bek is zwart en van gedaante byna als die Van een Hen. De Neusgaten zyn
in een kleine verhevenheid geplaatlL De Tong en binnenzyde van den Bek zyn
Vieeschkleur : de Oogkringen Hazelnooten- Kleur. De Kop is gedekt met zwarte

Vederen , uitgenomen een witte Plek onder ieder Oog , een weinig mengzel van
Rood op de Kruin, en een reeks van witte Vlakjes, die van boven de Oogen ne*

derwaards gaat , zig famenvoegende in de Nek. Alle de Vederen , rondom den
Hals, zyn van eene roodachtige Oranje-Kleur, en onder deeze Halskfaag zyn de
Veders in de geheele rondte zwart, van agteren met kleine ronde witte Vlakjes ge-

sprenkeld, tusfchen de Nek en Rug. De Buik is zwart, zo wel als de Borft, óïq

aan de zyden zeer regelmaatige, ronde, witte Vlakken heeft. Aan den Buik en op
de Dyën bevinden zig ook witte Vlakken, doch die zyn meer gebroken, en met
een weinig roodachtigs gemengd. Onder aan de Staart zyn de Dekveders geheel

roodachtig Oranje-Kleur. De Rug is gedekt met Vederen, die in 't midden zware

en roodachtig bruin gezoomd zyn: tervvyl die aan de zyden van de Rug , ten deele

over de Wieken vallende, het Zwart en Bruin Tandswyze in elkander fluitende heb-

ben. Van de Wieken zyn zo wel de Slagpennen als Dekveders donker , en regel-

maatig gemerkt met ronde licht bruinachtige Vlakken. De binnenzyden der Wie*
ken zyn even als van buiten gekleurd , maar hebben de Vlakken meer gebroken en

op Streepen overdwars. Het laagfle deel van de Rug en Stuit is met Vederen ge-

dekt, die zwart en wit getekend zyn door fmalle dwars-Streepen. De Staartpennen

zyn eveneens gemerkt, uitgenomen aan haare Tippen, welken een Duim breed lang

geheel zwart waren. De Pooten en Voeten waren met roode Schubben gedekt,

van Kleur als Duiven-Pooten, en de drie voor-Vingers by hunnen Wortel Samen-

gevoegd door Vliezen , hebbende derzelver Klaauwen eene Hoornkleur. Ik geloof

dat het een Haan was, om dat hy Spooren hadt.

Deeze Vogel was levendig in Engeland overgebragt van *t Eiland Cyprus in de

Middellandfche Zee, en prefènt gedaan aan den Heer James Leman, die hem my
leende om een Aftekening van te maaken , maar niet voor dat hy dood was, hoewel

niettemin frisch, behoudende zyne Oogen en Voeten nog hunne levendige Kleur.

De Heer Willoughby heeft, in zyne Ornithologie, eene befchryving gegeven

van den Francolyn, maar de zyne fcheen een geheel verfchiliende Vogel te zyn van

denmynen, dien ik houd voor den echten en eigentlyk Francolino der Italiaanen.

Olina heeft, in zyn Boek van de natuur der Vogelen, te Rome Anno 1622 ge-

drukt ,
pag. 3 3 , een Afbeelding van den Francolyn gegeven , maar dat is een van

den hier vertoonden t'eenemaal verfchiliende Vogel. Door Tournefort is , in

deszelfs Levantfcbe Reize, Vol. II. p. 97, tegenover zyne befchryving der Voge-
len

(36) Attagen f. verus Francolino Italorum. Edw. 43. Tetrao Francolinus. LinN. Syfi. Nat. XII. Gen.

Av. V. p. 75. T. 246. Gesn. Av. 228. Toürnf. Itin. 103. Sp. 10. T. Orientaüs. Syfl. Nar. X. Gen. 91.

I. T. p. I5$* Tetrao Orientaüs. Hasselq. It, 278- N. Sp. w. Francolyn. Nat.HIJl. I. D. V.Stuk, bladz. 421.
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Jen van 't Eiland Samos, een Afbeelding geplaatfr van mynen Vogel, dien hy op
de Plaat noemt, Francolyn, een Soort van Vogelen die zig veel ophouden in Moeras*
fen (*). In de Text heeft hy geen woord van den Francolyn gefproken , maar alleen
gewag gemaakt van Hazelhoenders, die men aldaar Veld-Patryzen noemde: nogthans
denk ik dat de Vogel, door hem afgebeeld, een derzelven geacht moet worden te
zyn. %ne Francolyn is ook een inboorling van Bengale, mOoïtindie: want ik
Vind hem zeer naauwkeurig afgebeeld in een Stel Tekeningen naar de Natuur, daar
te Lande gemaakt , op \ verzoek van wylen Doótor Mead, en aan hem te 'Lon-
den, omtrent twintig Jaaren voor zyn dood, door eén Vriend, dien de Do&or in
Ifidië lïadt, toegezonden. Tournéforts Afbeelding is dè eenigfte welke ik tot
nog toe weet van deezen Vogel aan 't licht gegeven te 2yn, maar daar aan ont-
breekt, als gezegd is , de befchryvirig, en düs mag deeze wel gehouden worden
voor de eerfte Hiftorie van den Francolyn.

P L AA T XXX VIL

De Cbineefcbe Kwartel (37).

Deeze, hier in de Natuurlyke grootte afgebeeld , is naar 't Voorwerp op de PJaaü
ge-etfl. Ik houd hém voor een Mannetjes-Vogel.

De Bek is zwart; het voorfte deel des Kops, de Borft, Zyden en binnenzyden
c!er Wieken , zyh blaauwachtig Aschgraauw. De Buik , Dyën en Dekveders onder
aan de Staart, zyn van eene donkere roodachtige Oranje-Kleur, zo wel als de Staart-
Veders, die door de Dekveders voor h Oog verborgen zyn. Hy heeft een donker
witte Streep langs het midden van den Buik. De "Zyden van de Borft zyn zwart
gevlakt. De Keel heeft een zwarte Vlak, die met Wit gezoomd is, en buitendien
een zwarte Streep van ieder hoek des Beks ; welke Streepen zig ïamenvoegen tot
een zwarte Bef, aan het voorde van den Hals, beter uit de Afbeelding na te eraan
dan door befêhryving te begrypen. Het ageerde van den Kop, de Nek, Kug'
Wieken en Dekveders van de Staart, zyn bruin, tiet middel/ie der Vederen op
de Rug en Stuit is licht bruin of Oranje-Kleur, met zwarte Streepen wederzyds, en
èenig itrooizel van Zwart in de tusfehénruimten. De Wieken zyn ook onregel-
rnaatig gebaard met donkere dwars^Streepen. De Pooten en Voeten heeft de Vo-
gel als diejan onzen gewöonen Kwartel, van eene heldere geel Oranje-Kleur.

Deeze Kwartel verfchilt hoofdzaakelyk van de onzen , in de zwarte merken aan
zyne Keel, in de roodheid van onderen, en dat hy 'er niet meer dan de halve ^rootte
van heeft. Hy was levendig van Nanquin in China overgebragt door een ICapitein
in dienft van de Ooftindifche Kompagnie, die denzelven prefènt deedt aan Mr. Le-
man, in het Kollegie der Geneeskundigen te Londen. Deeze Heer heeft den Vo-
gel , nadat die geftorvèri was, in een Glazen Kasje zeer netjes opgezet, en my
geleend tot het maaken van de Afbeelding. De Kapitein, die hem aan Mr. Leman
gaf, witt te vernaaien , dat deeze

;

Vogels in China opgebragt worden om tegen
elkander te vegten, en dat men 'er groote Weddenfchappen op doet, evenals
gefchiedt met onze Haanen-Gévegten , hier in Engeland. Ik geloof, dat dit de eer/te
Afbeelding en befchryving zy van deezen Chineefchen Kwartel. Dat de Chineezen

ook

(*) [Zie de Nederduitfche Vertaaling van zyne Reu C37) Coturnix Chinenfls. Eiw. A<o. V p 77 Tah
%enaar de Levant, Amft. 1737 , in Quarco, I. Deel, 247. Coturnix Philippenfis. Bbiss. Jv. I.p 2U T ?c'
bladz. 192, alwaar men echter, op de Plaat, die Aan* f. 7. Tetrao Chinenfis. Linn. Syfi Nat Xlï r,™
merkmg met vindt. ] 10g. Sp . I0 . Nat . Bift. I, D. V. Stuk , bladz. 416.
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ook in hun Land den gemeenèn Kwartel, met onzen Europifchen overeenkomftig»

hebben , is uit hunne Afbeeldingen blykbaa?,

De Haagdis van Guernfey (*).

t)e Haagdis der önderftë Afbeelding is ook in de Natuuriyke grootte Voórgefteld.

Hy heeft de bovenzyde bruin met zwarte VJakken , en een Streek van lichter bruin

Jangs ieder zyde van het midden der Rug. Dé onderzyde des Lighaams is groen
met kleine donkere Vlakken. Dit was een Mannetje. Het Wyfje verfchik 'er

van , daar in , dat hetzelve den Buik licht geelachtig , met donkere Vlakjes gete-

kend, heeft.

Een paar van deeze Haagdisjes werdt my leevendig gebragt, door 'een Perfbon*

die zyn werk maakte van Adders enz. te vangen. Deez' verhaalde my, dat dezel»

ven op St. Georges Heuvel , by Cobham , in Surry , gegreepen waren , zynde al-

daar voortgeteeld uit eenigen van de zelfde Soort, welken een Heer, weinige Jaaren

geleeden, met zig gebragt had van 't Eiland Guernfey aan de Franfche Kufi.

T
s

.
xxx VUL

t

Het Penjylvanifcbe gekraagde Veldhoen' (38.)

Deeze Vogel is bykahs van gemiddelde grootte tusfchen een Ëaifiht en ï*atrysó

Hy is hier, in alle Afmeetingen, tot de helft verkleind.

De Bek, van maakzel als die van een Hoen, heeft een bruinachtige Hoornkleur;

De Veders buigen voorwaards zig over de Neusgaten heen, en bedekken dezelven.

Die op de Kruin zyn taamelyk lang, en hy kan dezelven, zo ik geloof, als ëeri

Kuif overend zetten, of laatenze vallen, naar zyn believen. Hy heeft ook lange

Veders aan den Hals, welken hy kan uitfpannen als een Kraag, oflaatendie plat

neerhangen , om welke reden ik 'er den bovenflaanden Naam aan gegeven heb. De
Kop, Halsj Rug, Wieken en Staart , zyn fchoon gemengeld met donkeren licht

bruin, en zwart daar «onder: het end van de Staart is Aschgraauw, en heeft daar

binnen een breede zwarte Baar , overdwars* De onderzyde van de Staart is even

als de bovenzyde $ maar flaauwer, gekleurd. De binnenfte Dekveders der Wieken
zyn licht bruin en wit : de binnenzyden der Wieken Ascbgraauw : de Veders tus-

fchen de Rug en Wieken Oranjekleur en zwart met witte Tippen." Kort onder den

Bek zyn de Veders wit: de Keel is helder bruin naar Oranjekleur trekkende. De
Bord, Buik en Dyën, zyn wit, met eenflaauwen weerichyn van Oranje , en half-

maanswyze zwarte Vlakken op de Borh1 en Zyden. De Dekveders onder aan de

Staart zyn van een flaauwe onzuivere Oranje-Kleur, met witte Vlakken. De Pooten

zyn, tot aan de Voeten toe, met witte Veertjes gedekt, die zig als Haair vertoonen.

De Voeten hebben ieder vier Vingeren van VJeesch-kIeur,die op de zyden gekamd
zyn , en aan den wortel door een Vlies famengevoegd.

Deeze Vogel was, door den Heer John Bartram, uit Penfylvanie, gezonden

aan den Schildknaap Peter Collinson, Lid van de Koninglyke Sociëteit. Men
noemt hem aldaar een Faifant, Gedagte Heer voegde daar nevens een zee'r keurig

Be

(•) Lacerta ex Infula Sarnia. Edw Au. V. p. 78. (38) Urogalkis Collari extenfo Penfylvanicns. Edw.
T. 247. f. 2. Lacerta yiridis. Seb. Kah. II. D. T. 4. Av. V. p. 79. T. 248. Attagen Penfylvanias. Briss,

f. 4, 5. Lacerra agilis. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. Av. I. p. 214. Tetrao umbellus. Linn. Syji. Nat. XII;

122. Sp. 15. Syji. Nat. X. Gen. 105. Sp. 15. Nat. Gen. 103. Sp. 6. Faifant van Penfylvanie. Nat. Hijf.

Hifi, I. D. VI. Stuk, bladz. 124. I. D. V. Stuk, btedz. 409. PI. XL VII. f. 3.
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Berigt^ in een Briefaan den Heer Collxnson,
5
t welk ik verlof kreeg te kopiee-

ren, luidende hetzelve als volgt.

„ Het is 'een fchoone Vogel, wanneer hy zig in zyne pragt vertoont, dat is*

5, wanneer hy zyne Staart als die van een Kalkoen uitfpreidt , en een Krans van Ve-
„ deren rondom zyiï Hals uitfpant gelyk een Kraag , wandelende zeer Staatelyk

„ meteen gélyken tred, en een Geluid maakende , \ welk 'eenigermaate naar dat

„ van eene Kalkoen gelyk't. Op dat oogenblik moet de Jaiger Vuur op hem gee-

„ ven, anders vliegt hy , eensklaps, wel twee of driehonderd Schreeden ver, eer

,, hy weder op den Grond gaat zitten. Daar is iets zeer aanmerkelyks in 't gene wy
„ alsdan Kloppen noemen , \ welk zy met hunne Wieken 'doen, door met dezel-

„ ven tegen hunne Zyden te flaan, gelyk de Jaagers Zeggen. Zy ftaan op óea
„ Stam van een omgevallen Boom, die ve'ele Jaaren op den Grond gelegen heeft,

„ en beginnen hunne Kloppingen trapswyze, meteen tusfchentyd van omtrent twee
„ Sekonden , herhaalende dezelven al fchielyker, tot dat zy een Geluid van verre

„ maaken of het donderde. Dit duurt van het begin af omtrent een Minuut , dan
„ houdt het omtrent zes of agt Minuuten op, en begint van nieuws af aan. De
„ Klank is bykans een Kwartier gaans ver hoorbaar, en hier aan worden zy door

„ de Jaagers ontdekt, "en veelen van hun gedood. Ik heb 'er menig een in dit pos-

„ tuur gefchooten , maar dezelven nooit zien Kloppen ; dewyl ze my doorgaans

„ eerft zagen , en dus daar mede ophielden. In 't Voorjaar en Najaar doen zy dit

„ gemeenlyk, des morgens omtrent te negen of tien Uuren, en s' namiddags orrt

„ vier of vyf Uuren. Hun Voedzel is voornaamelyk Besfèn en Zaaden, die op 't

„ Land voorkomen : hun Vleesch is wit en zeer Smaakelyk. Ik geloofdat zy maar
„ eens in 't Jaar, en wei in

5
t Voorjaar, broeden, brengende twaalf of veertien Kui*-

3, kens op, die zig tot in 't volgende Voorjaar by elkander houden. Veelen hebben

„ hun beft gedaan, om de Jongen op te voeden en tam te maaken, doch dit is hun
„ niet gelukt. Als men de Eijeren door een Hen laat \ uitbroeden , neemen zy wel

55
haaft de wyk naar de Bosfchagie , alwaar zy of middelen vinden om van te lee-

„ ven of omkomen ". De Brief, waar uit dit getrokken is , was gedateerd Pen/yl-

vanie, den 1^ July 1750.

Om verder de Hiftorie van deezen Vogel op te helderen, fchreefik aan den Heer
Brooke van Maryland in Noord-Amerika, zig thans (in Mey 1752) te Londen
bevindende, of hy de goedheid wilde hebben, van my zo veel Berigt, als hy in

ftaat was, te geeven aangaande den Vogel, die Faifant genoemd wordt in de Pro-

vinciën van Penfylvanie, Maryland, enz. Zyn Ed. verpligtte my met een voldoe-

nend Antwoord, in een Brief, waarvan ik het volgende Uittrekzel gemaakt heb, toe

de Hiftorie van dit Gekraagde Veldhoen betrekkelyk.

„ De Faifant broedt in alle deelen van Maryland , eemge Land/chappen aan de

„ Ooflelyke Kuft uitgezonderd. Zy leggen haar Eijeren in Neften , welken zy van
„ afgevallen Bladen maaken, 't zy aan de zyde van omgevallen of by de Wortels van

„ nog overend ftaande Boomen. Zy leggen van twaalf tot zeftien Eijeren. De
„ tyd dat zy broeden is in 't Voorjaar, maar hoe lang weetik niet: waarfchynlyk

„ drie Weeken , om dat de Hoenders zo lang zitten. Een Jongen zynde vond ik

„ haar Neften, en poogde de oude Faifant te grypen doch dit gelukte my nooit. Zy
„ liet my byna de Hand op haar leggen, eer zy het Neft verlaaten wilde, en toen,

„ alsof zy my door lift van het Neft wilde aftrekken, flodderde zy een honderd

„ Schreeden, of wat meer, voor my uit : zo dat ik geduurig haar meende te zullen

„ kunnen vatten. De Kuikentjes verlaaten het Neft zo dra zy uitgekomen zyn , en

„ leeven , naar ik geloof, in 't eerft van Mieren, kleine Wormpjes en dergelyke zaa-

„ ken. Wanneer zy ettelyke Dagen oud zyn , weeten zy zig zo flim onder de Bla-

„ den te verbergen, dat het zeer moeielyk is hun te vinden. Verder aangroeijende

i?
aazen zy op Besfen

3
Vrugten en Graanen ofander Zaad. Druiven geluften haar

L 2 -, ook.
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5, ook, als 't het Saizoen is

3 zeer wel; maar de Faifant is te 't byzonder een liefheb^

>9
ber van Klim-op Bes/en. Ik ken geen ander Dier dat op dezelven aaft, en weet,

„ dat die een Vergift voor veelen zyn. Schoon zy veele Jongen tefFetts en dikwils

M tweemaal in 't Jaar broeden, belet nogthans de groote menigte en verfcheidenheid

„ van Havikken en Valken in Maryland-, die 'er Jagt op maakert, haare fterkë veir-

5i menigvuldiging. Het kloppen van den Faifant, gelyk wy dat noemen , is een Ge-
M raas dat voornaamelyk in 't Voorjaar gemaakt Wordt door den Haan. Men kan het*

5j
zelve, opeen ftillen Dag, duidelyk een Kwartier gaans verhooren. Zy zetten

3 , haar Borfr. uit gelyk een Kropper-Duif, en flaan met de Wieken, 't welk éen Geraas

,5 maakt dat veel naar trommelen gelykt; maar de Faifant verkort allengs den tuiïèntyd

3, van ieder flag, tot dat de Slagen ongewaarwordelyk famen fmelten> even als wan-
3, neer men twee ledige Bottels tegen elkander klopt ".

Om , zo veel my doenlyk is, de Hifbrie van deezen Vogel te voitoöijên, zal ik
hier een aanhaaling doen uit de Reizen van deh Baron de la Hontan naar Noord-A-
merika, in 't Engelsen uitgegeven (Vol. I. p, 67,) alwaar hy fpreekt van een Vo-
gel, by deMeiren van Kanada bevindelyk, welke ik denk geen ander te kunnen
zyn dan die hier be/chreeven is, hoewel de benaaming verlchilt. Hyzegt: „ Ik

35 ging in gezelfchap meteenige Kanadiers, om deezen Vogel te Zien Kloppen met
„ zyne Wieken. Geloofmy : dit Gezigt is een der grootfle aardigheden in de We-
3, reld: want haar Geklop maakt een Geraas gelykende veel naar dat van een Trom-
„ mei, een Minuut lang; dan houdt 'het omtrent een half Kwartier üurs op, en
„ neemt op nieuws weder aanvang. Door dit Geraas werden wy beftuUrd naar de
3,

plaats, alwaar het ongelukkige Veldhoen Zat, en vonden het op rottige mét Mos
5> begroeide Boomen.

:

Door de eene Wiek dus tegen de andere te kloppen , willen

^ zy haar makkers tot zig roepen, en het dommelend Geraas dat 'er op volgt, kan men
„i

een half Kwartier gaans ver hooren. Zy doen dit alleen in de Maanden April *

^ Mey, September en Oktober, en, 't gene zeer aanmerkelyk is, het Veldhoen
„ klopt nooit op deeze manier dan op eenen Boom. Het begint met het aartbreeken

„ van den Dag en houdt te negen Uuren 's morgens op, tot omtrent een Uur voor

„ der Zonne Ondergang: dan begint het wederom te Klapperwieken, en gaat daar

3, mede voort , tot aan den donker toe ".

Ik meen dat deeze Berigten, gegeven door twee leevende Getuigen van Agting,
en een overleeden Sehryver van Goeden naam, die niets van elkander wiften , het
gene 'er van gemeld is beveiligen moet. Zy ftemmen zo naby overeen, als iemand
met reden zou kunnen vorderen in Berigten,, die door verfèhillende Menfchen gege-
ven zyn. Ik geloof dat deeze de eerfte Afbeelding en befchryving zy van den ge-
dagten Vogel.

P LAAT XXXIX.

Het kleine Hazelhoen van Aleppo (39).

Deeze Vogel is hier kleiner dan Levensgrootte vertoond. Hy heeft omtrent dé
grootte van een Patrys , hoewel hy in geflafte veel meer naar een Duif gelykt , door
de langte zyner Wieken, die, geflooten zynde, bykans agt Duimen haaien; daar

zy in de graauwe Patrys niet boven de zes Duimen lang zyn. Dit is de Haan of
Mannetjes-Vogel.

De
(39) Lagopus minor f. Kata ex Aleppo, Gauda dua- Pyrenaica. Briss. Av. I. p. 195. T. 19. Tetrao Alcha-

bns Plumis elongata. Édw. Av. V. p. 84. T. 249. Rus- ta. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 103. Sp. 11. Nat Hifi
sel Akpp. 64. T. 9. Chaul. Onom. T. p. 77. Bonafia I. D. V. Stuk , bladz. 412.

"
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De Bek heeft een bruine of Hoornkleur , donkerft aan de Punt, zynde van maak*

zei omtrent als in onze gewoone Hoenderen. De Neusgaten ftaan op het Grond-
ftuk van de Bovenkaak s digt tegen de Veders van het Voorhoofd aan. De Kop is

Aschgraauw, maar aan de zyden , rondom de Oogen , Oranjekleur. Boven de
Oogen is een zwarte Streep. De Keel is, tot meer dan een Duim afftands van den
Bek, naar beneden, insgelyks Zwart, gelyk in de Mannetjes Mosch. Aan het be-
gin van de Borft heeft hy een Oranjekleurige Vlak, van halfmaanswyze figuur,
welke boven en onder met fmalle zwarte Streepen gezoomd is. De punten van dee-
ze Vlak {trekken opwaards naar de Nek. Het overige van den Borft en Buik; de
Dyën, het voorfte yar>de Pooten en het onderiïe van de Staart, is gedekt met wit-
te Vederen; hoewel hét Donsachtige, naaft aan het Vleesch, donker is en de Nek-
veders, onder aan de Staart uitwaards

, gemengeld zyn met een weinig Zwart en
roodachtig bruin. De Nek én Rug zyn gedekt met bruinachtige Vederen , die haare
Tippen geeler en lichter en de middelfte deelen verdonkerd hebben door donkere
dwars-Streepen. De Stuit en bovenzyde van de Staart zyn regelmaatiger getekend
met dwars-Streepen van Oranjekleur en zwart. De zyd-Veders van de Staart zyn
wit getipt en verkorten allengs tot de buitenflen aan ieder zyde; maar de twee mid-
delften zyn een groot end langer dan de overigen, en ruim zo fmal als menze in Af-
beelding heeft gebragt, hebbende eene donkere Kleur. De Dekveders van de Wie-
ken zyn fchoon getekend met geboogen Streepjes van Oranje en KofTykleur, heb-
bende haare Tippen wit. De Slagpennen naad: aan de Rug zyn van de zelfde Kleur
als de Rug. De overige Slagpennen zyn donker Aschgraauw, wordende allengs by-
na zwart aan haare Tippen. De zyden des Lighaams onder de Wieken, en derzel-
ver binnenfte Dekveders, zyn wit. De Pooten zyn, aan de voorzyde, met witte
Vederen als Haair gedekt: de Voeten kaal en Aschgraauw: de voorwaardfè Vinders
by haarert Wortel met Vliezen famengehecht, even als in veele andere Vogefen-
maar de agter-Vinger is hier Zeer klein.

'

Een fraaije Aftekening van deezen Vogel , Levensgrootte, wordt in een Lyfi be-
waard in het Brittannifche Kabinet. Hy was van Aleppo, wel geconfèrveerd zynde,
opgezet overgebragt door Doktor RusseL, die veele Jaaren in die Stad gewoond
hadt, en na zyne terügkomft te Londen Zyne Waarneemingen, dat Land betreffende,
aan 't licht gaf; in een Werk, Waarin hy de Afbeeldingen gebragt heeft van dee-
zen en andere Vogelen. De Doktor gaf my verlof, om deeze Print , zo wel als
verfcheide anderen, te maaken naar de Natuurlyke Voorwerpen, die hy in bezitting
hadt. In de Turkfche Taal noemt men den Vogel Kata* De Doktor zjegt, dat
het Wyfje van dezelfde grootte is , doch een weinig verfchillende in Kleur, op ver
na zo fchoon niet zynde en de Puntige Veders in de Staart een weinig korter heb-
bende. Men vindtze in de WÜdernifïèn , niet ver van Aleppo , het grootfle deel des
Jaars, maar in Mey en Juny komen zy nader aan de Stad, dewyl zy in óie Maan-
den aldaar een grooter overvloed van Water aantreffen dan in de Wilderniflen. In
datSayzoen worden zy menigvuldig gevangen, en zeer goedkoop verkogt op de
Markten te Aleppo. Doktor Shaw heeft, in zyne Reizen en Waarneemingen in
Barbarye, pag. 253 , een flegte Afbeelding en korte befchryving gegeven van eenen
Vogel, die ik denk de zelfde te zyn , hoewel hy 'er maar drie Vingers aan töefchryft.
Ik onderftel, dat de kleine agter-Vinger door hem over 't hoofd zal zyn gezien: al-
zo de Pooten bekleed zyn met Veders die hem verbergen. Hy noemt denzelven
Kittawia op zyne Plaat en Kittawiab in de befchryving. Die het Berigt, 't welk
'er Doktor Shaw van geeft, met het myne vergelyken willen , kunnen hem raad-
pleegen. Doktor Russel is, zo ik geloof, de eerfle , die ons een goede Hiflorie
gegeven heeft van dit Hazelhoen.
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P LA A Tj XL

De Ooftindifcbe Trapgans (40).

i

Zyne hoogte is gerekend ongevaar twintig Duimen te zyn in het Portuur , Waariri

hy hier is getekend. Het is een ranker Vogel , inzonderheid wegens de langte zy«

ner Pooten , dan eenig ander van dit Geflagt die ik tot nog toe heb gezien.

De Bek is langer dan in onze Engelfche Trapganzen en van eene witachtige'

Kleur. De Oogen zyn groot; de Oogkringen Hazelnooten-KIeur; de Oogleden

Aschgraauw. De zyden van den Kop * geheel rondom de Oogen $ zyn heidei
4

bruin: de Kruin en degeheele Hals gedekt met zwarte Vederen, die wat los han-

gen, hebbende fmalle Puntjes: de Rug, Stuit en Staart* helder bruin. De Veders op

de Rug zyn in 't midden zwart, met een weinig Strooizel van die zelfde Kleur op

haare bruine deelen. De Staart heeft dwarfè Baaren van Zwart, metdergelyk Strooizel

op de bruine Baaren daar tuilchen. Van het bovenfle der Kügge gaat het Bruin, met

Zwart gevlakt, geheel rondom het laagfte van den Hals van vooren* Alle de Dek-

vedersder Wieken zyn wit, uitgenomen dat de kleinfle Veders, by het Gewricht

ofaan den Schouder, met Zwart gerand zyn. De Slagpennen der Wieken * naafl

aan de Rug, zyn bruinachtig met zwarte Vlakken: de middelde Slagpennen met dwar-

fè Baaren en Strooizel van Zwart : de grootfie of buitenfte hebben haare uitwaardfè

Baarden wit, en de Tippen worden allengs donker Aschgraauw. De geheele onder-

zyde , van de dwarfe bruine Baar op de Bord: tot aan de Dekveders onder aan de Staart*

is gedekt met zwarte Vederen. De Pooten zyn lang, maar de Vingers naar dezel-

ven te rekenen kort. Zy zyn een goed end boven de Kniejen Vederloos. Maar

drie Vingers heeft deeze Vogel , allen voorwaards ftaande , gelyk in het gantfche

Geflagt der Trapganzen plaats heeft. Dezelven zyn bekleed met Schubben van eeng

witachtige Kleur, en hebben de Klaauwen donker.

Deeze Vogel is een Inboorling van Bengale , in Oofïindie , alwaar men hem Cbur*

ge noemt. Onze Afbeelding is gemaakt naar een Tekening, welke zig in de Ver^

zameling bevondt van wylen den waardigen Heer Dr. Mead , 's Konings Lyf-

Arts. Het is de eenigfle Afbeelding, welke ik my verftout heb in deeze Natuurly-

ke Hiftorie te brengen , zonder dat ik het Voorwerp of in 't geheel , of in Zynö

voornaamfte deelen , in Natuur gezien had. Ik geloof dat dit een Zo echt Stuk zy,

als of ik het zelfnaar 't Leven had getekend. De Afbeelding* naamelyk* was ge^

maakt door de bezorging van den Heer Cole, te Bengale woonachtig, die by-

zondere verpligtingen hadt aan Doktor Mead , en aan denzelvert * tot vergelding

van ontvangen Gunflbewyzen , omtrent twintig Tekeningen zondt van verfchillen*

de Vogelen van dat Land , die verklaard werden naauwkeurig naar \ Leven gemaakÊ

te zyn. Ik geloof, dat wy tot nog toe geen.Berigt van deezen Vogel hebben,

ichoon het een der eerftert fchynt te zyn, die de oplettendheid van een keurig Waar-

neemer naar zig trekken zouden.

(40) Otïs Beogalenfis ibi Cburgc dtéïus. Edw. Av< V. p. S7. T, 23a-

PLAAT
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P L A A T XLI.

£)ö êto Trapgans (41).

De Afbeelding vertoont den Vogel töt de helft in allé Afmeetingen verkleind

Hy fêhynt ongevaar de grootte te hebben van een Faifant* maar is volmaakt van het

Geflagt der Trapganzen. Wjllöughby noemt hem de Veld-Eend.

De Bek is> daar hy aan den Kop paalt, Vleeschkleürig en zwart aan dé Punt.

De Kruin en zyden van den Kop , het agterfte van den Hals$ de Rug en Dekveders

der Wieken, Zyn bruin, met gebroken onregelmaatigé zwarte Vlakken en Merken.

De Keelj digt onder den Bek > is wit: het voorde van den Hals licht bruin $ met don-

ker gemengeld : de Dekveders aan de binnenzyden der Wieken en derzelver randen

zyn wit : de buitenfte Slagpennen aan 't begin wit, aan de tippen zwart • dié 'er aan

volgen wit met een kleine mengeling van Zwart: de binnenfte Slagpennen, haaft aan

de Rug * bruin, met, dwarfè zwarte Vlakken, gelyk de Rug. De Borfl en Zyden
zyn wie, met zwarte Vlakken* de Buik en Dyën geheel wit: de Stuit en Dekveders

onder aan de Staart wit, met een kleine mengeling van Zwart: de Staartveders bruin 4

met donkere Vlakjes gefprenkeld , en gebandeerd met breede zwarte dwars-Stree-

pen. Het Dons onder de Vederen is Roozekleur, gelyk in de grootere Trapgans*

De Pöoten zyn tot een weinig boven de Kniejen Vederloos. Hy heeft aan ieder

Poot drie Vingers , die allen voorwaards fïaan , ert aan den Wortel door een Vliep

een weinig famengevoegd zyn. De Kleur der Schubben aan de Pooten en Voeten

is donker geel.

Deeze Vogel was gevangen in hét Graaftchap Cörnwaiï, ërt aan de Koningiyke

Sociëteit van Londen in 't jaar 175 1 vertoond : maar,, alzo 'er dies tyds onder de te-

genwoordige Leden niemand was die hem kende, behaagde het de Sociëteit hem
doof haaren Dienaar aan my te zenden, om myn Gevoelen daar omtrent te weeten»

]k gaf, naar myn vermogen, een Antwoord, behelzende een Berigt aangaande dee-

zen Vogel j met en benevens een korte Hifforie van een zeer zeldzaam Veldhoen

vanPenfylvanie$ dat aldaar een Faifant geheten wordt (*) : welk Antwoord het de

Sociëteit behaagde aan \ lichtte geeven in de Pbil TrdnJaÜiën^ voor 't jaar 17^4. 't

Is op dié manier ntl eerft ontdekt, dat deeze Vogel éen Inboorling zy van Enge-

land (f)j hebbende de overige Autheuren , die 'er van fpraken * hem tot Vrankryk be-

paald. Bellonius noemt hem Canne Petiére ,
pag; 237* 238* van zyne Hidorié

der Vogelen. Veelt laatere Autheuren hebben denzelven uit zyii Werk befchree-

ven- maar, alzo deeze Vogel in ons eigen Land gevangen was, wilde ik de gelegen-

heid niet verzuimen $ om 'er een nieuwe Aftekening en befêhryving* ohmiddelyk

naar de Natuur, van te maaken: want die ikin voorige Hiftorïën vind zyn zo Vol-

maakt niet als men wel zou wenfehen , en geen naauwkèürigheid kan te groot zyri

in de Natuurlyke Hiftorie. De Liefhebbers , die het behaagt myne befchryving eri

Afbeelding te vefgelyken met die van vorige Autheuren, zullen eenig verfchil tus-

fchen beiden vinden, genoegzaam * zo ik vertrouw* om te toonen , dat ik wat

naauwkeuriger ben geweeft dan eenigen myner Voorgangeren; Doktor Thomas
Shaw

(41) Otïs minor, Ahas Campeftris f. Tetrax Authtf- (*) [Deezë is hier voor, Plaat XXXVIII, afgebeeld

rum. Edw. Av. V. p. 89. T. 251. Briss. Av. V. p. eh befchreeven.]

24. T. 2: f. 1 , 2. Alb. Av. III. p. 33. T. 41. Ocis
, (f) [Ik kan echter niet zien, dat dit daar uit blyke.-

Tetrax. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 95. Sp. 3. Syfl. Kon hy niet uit Vrankryk in Gornwall overgevlogen

Nat. X. Gen. 85. Sp. 3. Kleine Trapgans. Nat. Hifi. zyn?]

I. Dé V. Stuk, bladz. 297,

M %
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Shaw heeft, in zyne Reizen naar Barbarie eri de Levant, p. 2^2, een Afbeelding
en befchryving gegeven van deezen Vogel, dien de Barbaryfche Volkeren (zegt hy)
noemen , » Rbaad of Saf-SafRbaad, 't welk Donder betekent in de Landtaal, en
„ dien naam onderftelt men aan deezen Vogel te zyn gegeven, wegens bet Ge-
„ luid dat dezelve maakt in het fpringen van den Grond • gelyk Saf-Saf^ de ande-
re naam, zeer natuurlyk uitdrukt het flaan van de Lugt met zyne Wieken 3

„ wanneer hy vliegt '\

P L ;A A T XLIL

ï)e Goudkoppige Lyfier (42).

De beide Vogeltjes op déeze Plaat zyn in de Natuurlyke grootte vOorgefleld* Uk
de geftalte van hunne Bekken befluit ik, dat zy of op Vliegen en andere Infèkten,

of op Besfèn en Vrugten moeten aazen.

De Lyfter, die de onderfte Afbeelding uitmaakt, heeft zynen Bek van eene don-
kere Kleur, uitgenomen het Grondftuk van de Onderkaak, dat Vleeschkleurig is.

De Kruin van den Kop heeft een fchoone Goudkleur, Boven ieder Oog loopt een
zwarte Streep* De Nek, Rug, Wieken en Staart, zyn altemsal groenachtig bruin

en Olyfkleurig ; de binnenzyde der Slagpennen en de onderzyde van de Staart

AschgraauWé De Keel, Borft en Zyden , hebben eene witte Kleur, met langwer-

pige zwarte Vlakken langs het midden der Vederen; maar het midden des Buiks , de
Dyën en Dekveders onder aan de Staart, zyn zuiver wit: de Pooten en Voeten van
het gewoone maakzel en geelachtig bruin van Kleur.

De Blaauwe yiiegenvanger (*),

DeeZe wordt in de bovenfte Afbeelding voorgefteld. Hy heeft den Bek Zwart.

De Kruin van den Kop , de Nek , Rug , Stuit en Dekveders der Wieken trekken

naar blaauwe Ley-kleur. De Staart en de Slagpennen zyn zwartachtig of donker,

hebbende de buitenfle Slagpennen het onderde wit, en de binnen Dekveders der Wie*
ken Zyn witachtïg. De Keel en de zyden van den Kop zyn Zwart, en dit Zwart
loopt langs den Hals voort tot onder de Wieken. De Borft , Buik , Dyén en Dek-
veders onder aan de Staart, Zyn geheel wit: de Pooten en Voeten van

t
de gewoone

form en donkerbruin.

In November des Jaars 175? r, waren deze Vogeltjes, beiden, op Zee gevangen

door wylen Th. Stack, Med. Doclor en Lid van de Kon. Sociëteit, op zyn Reis-

togt naar Jamaika, terwyl het Schip door Stilte bezet was, op omtrent agt of tien

Mylen afftands van Hifpanjofa. Hy heeft my deeze en verfcheide anderen prefènt

gedaan. Jk geloof dat geen van beiden tot nog toe was afgebeeld of befchreeven.

Ik houdze voor Trekvogelen , welke toen van het Vafte Land van Noord-Amerika

overtoogen, om hun Winter-Verblyf te neemen in de warme Eilanden tuflchen de

Keerkringen. De Kaap Van Florïda fchynt als door de Voorzienigheid gefchikt,

om den Üvertogt der Vogelen van de Weftzyde van Noord-Amerika naar Hifpan-

jola , Kuba en Jamaika, en de geheele ry der Karibifche Eilanden , tot aan de Noor-

delyke Kuften van Zuid-Amerika toe, te begunftigen. Die van de Ooftelyke Oe-
vers

(4.2) Turdus Vertice Aureo. Edw. A-o V. p. pï. (*) Mufcicapa ccerulea. Edw. Au. V. p.91. T. 252.

T. 252. Ficedula Penfylvanica Aurocapilla. Briss. Am. Fieedula Canadenfis cinerea major. Briss. Av. III. p.

III. p. 504. Motacilla Aurocapilla. Linn. Syfi. Nat. 527. T. 27. f. 6. Motacüla Canadenfis. Linn. Syft.

XII. Gen. 114. Sp, 29. Nat, XII. Gen. 114. Sp. 42.
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vers mag men onder/lellen Zuidooftwaards te trekken, over de Land-engte van dat

Wereldsdeel (*>

Sedert het maaken van deeze befchryvingen , heb ik twee van deeze zelfde Vo-
geltjes ontvangen van mynen goeden Vriend , den Heer W. BaRtram van Penfyl-

vanie; ^ welk myn denkbeeld beveftigt , dat zy Trekvogelen zyn; want hy zegt,

dat zy aldaar in April komen en blyven 'er den geheelen Zomer. De Goudkoppi-

ge Lyfter, zegthy, maakt zyn Neft op den Grond, en verkiefl altyd de Zuidzyde

van een Heuvel, maakende een hol in de Bladen, gelyk een klein Oventje, dat zy
met Hooy bekleedt, en legt daar in vyf witte Eytjes met bruine Vlakken. Ik ont-

ving van den Heer Bartram, te gelyk met deezen en eenige anderen, den klei-

nen Lyfter, die door Catesby, in deszelfs Natuurlyke Hifïorie van Karolina, afge-

beeld is en befchreeven (f), maar de hier door my afgebeelde is kleiner, en de klein*

fle van het Lyfleren-Geflagt die ik ken.

PLAAT XLIIL

De Olyfkleurige Vliegenmnger (43).

Deeze Vogel , zo wel als de bygevoegde Vlinder, zyn beiden onmiddelyk naar *c

Voorwerp ge-etfl, en hier vertoond in de Natuurlyke grootte.

De Vogel heeft een dunnen Bek, doch die wat dikker en fterker is dan in eenige

andere Vogels van deeze Familie. De Punt van de Bovenkaak buigt naar beneden, en
hangt een weinig over de andere heen. De Bek is van boven donker , van onderen

Vleeschkleurig. Een donkere Streep loopt van het Grond/tuk om het Oog heen,

waar boven een witachtige Streep is, zynde de Kruin van den Kop, de bovenzyde

van den Hals, de geheele Rug, Wieken en Staart, bruinachtig groen , of donker

Olyfkleur. De geheele onderzyde , van den Bek tot aan de Dekveders onder aan

de Staart, is van een witachtige Kleur , een weinig met licht Olyfkleur gewolkt,

zynde de binnenfte Dekveders en randen der Wieken witachtig ; de binnenzyde der

Slagpennen en de onderzyde van de Staart Aschkleurig, de binnenfte Baarden der Ve-
deren met Wit gerand. De Pooten en Voeten zyn van maakzel als in de meefle

andere kleine Vogeltjes en van eene zwartachtige of donkere Kleur.

De Kapel heeft den Kop roodachtig, het Lyf donker, alle de Wieken helder

geel, onregelmaatig met Zwart gezoomd : zynde de onderzyde, zo van het Lyf als

van de Wieken, geheelenal geel. Ik heb dezelve in myne kleine Verzameling.

Zy kwam van China en was, met verfcheide anderen, in een Laadje, dat ik kogt

van iemand, die zig in dienft van de OofHndifche Kompagnie bevondt.

De boven befchreeven Vogel was van Jamaika in Spiritus overgebragt door Doe*

tor Browne, die hem my, met andere Vogels van dat Eiland, prefènt deedt. Men
kent hem daar by den naam van JVhip-Tom-Kelly , welke woorden, zo men ver-

haalt, zyn Gezang byna uitdrukken. De Natuurlyke Hifïorie van Karolina van den

Heer Catesby naziende , vind ik daar in de Afbeelding en befchryving van een

Vogel, dien ik geloofdenzelfden te zyn met deezen
(.f)

Hy noemt dien de Rood-

Oogige Vliegenvanger , welke , zo hy zegt, in Karolina broedt, en Zuidwaarts

vertrekt in den Winter j zo dat, indien het een Trekvogel is, Karolina deszelfs Zo-
mer-

(*) [Ik twyfel niet of Ooftelyke zal hier Weftelyke Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 113. Sp. 14.

en bevoorens Weftzyde de Ooftzyde moeten zyn.] (f) Nat. Hifi, of Carolina. Vol. I. p. 31. [Zie den

(43) Mufcicapa fubfufco viridis five Oivacei colo- I. Band van dit Vogelen-Werk , bladz. 50. PI. LXII]
ris. Edw. Jv. V. p. 93. T. 253. Mufcicapa Jamai- (|) Natur. Hifi. of Carolina. Vol. I. p. 54. [Zie

cenfis. Briss. Av. II. p. 410. Mufcicapa Qlivacea. den N.Band van dit Vogelen-Werk, bladz. 7. PI. VÏIL]

Vil Deel N
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nier- en Jamaika het Winter-verblyf mag zyn. Deeze Vogel, geloof ik, is de op-
lettendheid van Sir Hans Sloane ontfhapt. Ik kan 'er niets , in zyne Hiftorie van
Jamaika, mede overeënkomftig vinden. Do&or Browne meent dat het een Trek-
vogel is , op Jamaika overkomende, en zegt, dat dezelve niet veel Nooten op zyn
Zang heeft, maar luid en aangenaam. Zie het Berigt daar van in deszelfs Natuur-
lyke Hiflorie van Jamaika , p. 476.

PLAAT XLIV.

Twee Penfylvanifche Goudhaantjes. (44).

Deeze Vogeltjes zyn hier in de Natuurlyke grootte vertoond. De zwaarte van
het bovenfte op de Plaat was , als elf drooge witte Erwten, en die van het onderffe

als agr zodanige Erwten, waar uit men eenigzins hunne verfchillende Lighaams
grootte kan.opmaaken. Zy waren beiden droog bewaard.

Het bovenfte kan men Robynkoppig noemen. Deszelfs Bek is zwart: de Kop,
de Nek, Rug en Stuit, van eene donkere Olyfgroene Kleur, die donker/t. aan den
Kop is en lichter op de Stuit. Het heeft op den Kop een Vlak van eene uitermaate

fchoon roode'of fchitterende kleur. De geheele onderzyde, van den Bek tot aan de
Staart, is licht geel of Roomkleurig, een weinig donkerer aan de Keel en Borft dan
aan den Buik. De Dekveders der Wieken zyn Olyf kleur, met Roomkleurige
Tippen, 't welk twee witachtige Streepen maakt, dwars over ieder Wiek. De drie

Slagpennen , naait aan de Rug , zyn zwart of donker, met Roomkleurige kanten :

de overige, ook zwartachtig, hebben (malle groenachtig geek kanten: maar de onder-
enden der Slagpennen , daar de lichte tippen der Dekvederen op dezelven vallen

,

zyn geheel zwart. De binnenfle Dekveders der Wieken zyn Roomkleurig en de
binnenzyden der Slagpennen Aschgraauw , met fmalle lichte randjes aan haare bin-

nenfle Baarden. De Staart is zwartachtig, hebbende de Veders geel groen gerand, en
yan onderen Aschgraauw. De Pooten , Voeten en Klaauwen , zyn donker. Dee-
ze befèhryving raakt het Mannetje. Het Wyfje van de zelfde Soort , ook mede-
gebragt, verfchilt 'er in 't minfte niet van , dan daar in, dat het geene roode Vlak
cp den Kop heeft. Het was even zwaar als het Mannetje.

Het onderde Vogeltje, dat men Goudkoppig noemen kan, verfchilt wederom in
5
t allerminfte niet van het andere, dan daar in, dat het kleiner is, hebbende de Vlak

op den Kop langer en van eene Oranje geele Kleur, met zwart gezoomd, en een

wit Streepje aan het Grondfluk van de Bovenkaak.

Deeze Vogeltjes waren , door mynen Vriend den Heer WjLltam Bartram
,

vanPenfylvanie overgezonden. Het bovenfte oordeel ik, wegens deszelfs overtreffen-

de grootte , en de Vlak , die het op zyn Kop heeft, een verfchillende Soort te zyn,

nooit te vooren afgebeeld of befchreeven en onderfcheiden van het Goudkoppige, dat

men by veele Autheuren vindt. Ik heb ontdekt, dat dit een Inwooner is van Ame-
rika, van Jamaika tot in onze Noorder Volkplantingen op het Vafte Land' en van

Bengale in Ooftindie tot in Engeland, in het oudtyds bekende gedeelte des Aards-

kloots (*).

De

(44.) Regulus Vertice Rubini coloris : Regulus crls- willen geeyen , dat hetzelve het gewoone Europï-

tatüs five Trochilus antiquqrura. Edw. Jv. V. p. 95.
- fche Goudhaantje , de Regulus criftatus der Autheu-

T. 254. Calendula Penfylvanica. Briss. Av .III. p. 584. ren, zy. Catesby verzekert ook van zyn Rood ge—,
Calendula ld, p 579. Motacilla Calendula & Regulus. kuifde Winterkoningje , dat hetzelve zo wel in Enge-
Linn. Syft. Nat. Xlf. Gen. 114. Sp. 47, 48. Goud- land voorkomt als in Amerika. Zie de II. Band, van
haantje. Nat. Hifi. I. D. V. Stuk, bladz. 588. dit Werfc, p. jlqi. PL CX.J

(*) De Heer Edwards fchync hier te kennen te
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De Wesp, hier op de Plaat vertoond, komt uit Virginie. Zy heeft den Kop
rood, het boven- en onder-Lyf donker blaauw; de Pooten en 't geen de twee dee-

len des Lighaams famenhecht
, geel. De Wieken zyn doorfchynende en bruin-

achtig gelyk in de meefte Wespen (*).

PLAAT XLV.

De F*liegenvanger met de geek Stuit (45).

De Vogel, hier afgebeeld, komt in Natuurlyke grootte te voorfchyn. Hy heeft

een dunnen Bek, aan de Punt een weinig nederwaards geboogen, en van eene don-
kere Kleur, doch een weinig lichter aan het Grondftuk van de Onderkaak. De
Kruin van den Kop en deszelfs Zyden rondom de Oogen , zyn Aschgraauw, welke
Kleur allengs in Olyfgroen verandert in de Nek en op de Rug , die met zwarte
Vlakken is gefprenkeld. De Keel, Borft en Stuit zyn helder geel De Borfl is met
zwarte Vlakken, als Drop-Paarlen , getekend. De Dyën, het Lyf, en de Dekveders
onder aan de Staart, zyn wit: de Wieken zeer donker Aschgraauw. De tippen van
de eerfte en tweede ry der Dekvederen zyn wit , en maaken twee fchuinfe Baaren
dwars over ieder Wiek. De Slagpennen naad aan de Rug zyn ook met Wit ge-

rand , en de Dekveders , aan de binnenzyde der Wieken , wit. De binnenzvden der

Slagpennen zyn Aschgraauw, met fmalle witte randjes aan de inwaardfè Baarden. De
Staartveders, uitgenomen de twee middelden, die zwart zyn, hebben 't middelde

van haare inwaardfè Baarden wit , de tippen en gronden zwartachtig : de Dekveders

boven op de Staart zwart. De Pooten en Voeten zyn van maakzel als in de meefle

andere kleine Vogeltjes , en van een donkere Kleur.

Ik kreeg deezen Vogel , droog bewaard , van den Heer Willtam Bartram
van Penfylvanie, meteene enkele Aftekening van de Gentiana, welke ik hier eer

bygevoegd heb tot fieraad , dan als een gedeelte van deeze Natuurlyke Hifbrie.

Niettemin zal ik den Heer Bartrams Berigt daar van mededeelen. Hy noemt de-

zelve de Overblyvende Herfft Gentiaan van de J-Wildernis , en zegt, dat zy drie of
' vier Steelen uit eenen Wortel voortbrengt, ieder van omtrent een Voet hoog en dat

fbmmige Steelen twee Bloemen draagen. De Steelen en Bladen zyn groen; de

Bloemen van eene fchoone blaauwe Kleur, en lang van duur, leevende de Plant ook
veele Jaaren. Men vindtze weinig in Penfylvanie. Catesby heeft, in zynè Natuur-

lyke Hiftorie van Kdrolina, Vol. ï. p. 70, eene verfchillende Soort van Amerikaan

-

fche Gentiaan vertoond (f).

Het Schytifch Lam, in een hoek van de Plaat afgebeeld, is ontleend uit de PbiL

Trans. N. 390; zynde een Soort van Mos dat aan en om de Wortels van Varen

groeit en fbmcyds de Vertooning maakt van een Viervoetig Dier. Mrs. ' Blackwell
heeft, in haar Kruidboek , Vol. II. Pi. 360, een verfchillende Af beelding daar van

gegeven. Die 'er meer van weeten willen , kunnen de gemelde Werken inzien.

(*) [De Heer Edwards heefc hier Vliegen en noemt Hiftorie, afgebeeld.]

het afgebeelde Infekt een Vlieg daar het zekerlyk een (45) Mufcicapa Uropygio luteo. Edw. Av. V. p.

Wesp of Bafterd-JVesp is , eenigermaate naar die van 97. T. 255.

Catesby, in de II. Band van dit Vogelen Werk , op (f) Dezelve is de Gentiana Saponaria of Gentiana met
Plaat CVI. vertoond , en bladz 96 breedvoerig be- Seepkruids Bladen , zie bladz 34, PI XL, in de ÏI.

fchreeven , of naar die van PI. CX. gelykende en tot de Band van dit Vogelen-Werk. Deeze verfchilt ook van
Sphex ctzrulea van Linnaüs behoorende. Dergelyke die, welke de Heer Kalm in Penfylvanie waargenomen
Nieuwjorkfe en Surinaamfe Bafterd-Wespen , doch in heeft , quinquefolia (lege quinqueflora) van Linn#üs
Kleur verfchillende, zyn in Fig. 10 en 12, op Plaat genaamd. Sp. PI. p. 333.].
XCVI., inliet L Duels XII. Stuk myner Natuurlyke

N 2 PLAAT
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PLAAT XLVI.

JDe geele Roodkop van Penjylvanie (46.)

t)e beide Afbeeldingen, op deeze Plaat, zyn in de Natuurlyke grootte naar opgö<
ïttte Vogeltjes getekend. De onderde is de Roodkop. Dezelve heeft den Bek dun,
fcherp gepunt en zwart van Kleur; de Kruin van den Kop rood; de bovenzyde, van
den Kop tot aan de Staart, Olyfgroen ; de onderzyde, van de Oogen en Bek tot aan
de Staart, helder geel* maar de Borft en Buik zyn met rood gevlakt, langs de Schaf-
ten der Vederen. De Wieken en Staart zyn donker, hebbende alle de Vederen met
Geel gerand, uitgenomen eenigen der langfte Slagpennen, die geheelenal zwartach-
tig zyn. De binnenfte Dekveders der Wieken zyn geel, en de inwaardfè Baarden
van de Slagpennen donker, met Geel gerand. De onderzyde van de Staart is geel.
De Pooten en Voeten zyn van maakzel als in de meefle andere kleine Vogeltjes
en donker Vleeschkleur.

Dit Vogeltje behoorde aan wylen Mejuffrouw Sidney Kennon> Vroedvrouw van de
Koninglyke Familie, h Is niet bekend van waar het kwam; maar ik heb deszelfs

Vaderland ontdekt, h Gene ik vaftftel daar van het Wyfje te zyn , (dewyl het in

grootte, maakzel en Kleuren, volmaakt daar mede flrookt, hebbende de Kleur
ilegts wat bleeker,) werdt my door gedagten Heer Bartram uit Penfylvanie toe-

gezonden, met het volgende Berigt. „ Het bezoekt ons in Maart, en is een zeer

„ eenzaam Vogeltje, onthoudende zig- altoos in digte Boschjes, en aazende op In-

3,
fèkten , welken het op het laage Geboomte vindt. -Zelden komt het in booge

„ Boomen. Zy broeden in Penfylvanie niet, maar trekken verder Noordwaards ".

Het witjiaartige Kolibrietje (*).

De bovenfte Afbeelding fielt hetzelve voor. Het heeft den Bek lang en dun , naar
beneden geböogen ; zwart van Kleur aan de Punt en aan 't Grondfluk lichter. De
geheele Kop, de Nek, Rug, de klein fte Dekveders der Wieken en de Borft, zyn
van eene groenachtig bruine Kleur, welke, door de verfchillende afkaatzingen van
het Licht, in een Koper- of Goudkleur verwisfelt. De twee middelde Veders van
de Staart zyn eveneens gekleurd, maar de overige agt , (want het hadt 'er tien ,)

zyn wit ; uitgenomen dat de twee buitenften , aan ieder zyde, met donker een
weinig gewolkt zyn aan haare Tippen. Het heeft een horizontaale Baar, van licht:

roodachtige Kleur, dwars over de Keel. De Buik en Dekveders onder aan de Staart

2yn donker witachtig; de Wieken van eene donker paarfche Kleur, zo wel van bin-

nen als van buiten : de Pooten en Voeten zeer klein en witachtig.

Dit Vogeltje werdt gezegd een Inboorling te zyn van Suriname. Het was my door

mynen Vriend, den Heer James Leman, geleend. Doktor BROWNEzegt, in zyne
Natuurlyke Hiftorie van Jamaika, dat de Kolibrietjes aazen op den Honig der Bloe-

men, welken zy al vliegende inzuigen; begeevende zig van de eene Bloemof Boom
op den anderen met een onbegrypelyke vlugheid. Ik geloof, dat geen van deeze

beide Vogeltjes tot nog toe afgebeeld of befchreeven ware.

PLAAT XLVJL
De Geelflaartige en gevlakte geele Fliegenvanger f47).

Deeze Vogeltjes zyn beiden ook in de Natuurlyke grootte afgebeeld. Ik oordeel,

uit de figuur van hunne Bekken, dat zy op Infekten aazen. De
(4.6) Avicula lutea Vertice rubro. Edw. Jv. V. p. 256. Polytmus Surinamenfis. Briss. Jv. III. p. 674.

99. T. 256. Ficedula Penfylvaniea erychrocephalos. Trochilus leucurus. Linh. Syft. Nat. Xlf, Gen. 66. Sp. 6.

Briss. Av. UI. p. 488. MotacüU petecbia. Linn. Syft. (47) Mufcicapa Caudalutea & lutea rnaculaca, Edw,

Nat. XII Gen. 114. Sp. 30. Jv. p. ioi. T. 257.

(*) Mellivora Cauda alba. Edw. Jo.V.p. xoo. T.
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De Geeldaartige is de bovende op de Plaar. Hy heeft den Bek van eene bruine

Kleur, en plat gedrukt gelyk die van een Endvogel; zo dat dezelve van boven ge-
zien zig veel breeder dan van de zyden vertoont» Omtrent de hoeken van den Bek
heeft het Haairtjes^ die voorwaards gedrekt zyn met de Punten» De Kruin van den
Kop is-, zo wel als deDekveders boven op de Staart, Aschgraauw. De Nek, Rug,
en Dekveders der Wieken , zyn Olyfkleurig groen. (In een ander Vogeltje van de
zelfde Soort, dat gelyk met dit was overgebragt, bevond ik den Kop en Stuit na-

genoeg van Kleur als de Rug.) De Slagpennen zyn donker bruin of zwartachtig,

met een Olyfkleurige weerfchyn> zynde het onderde der middelde Slagpennen geel

van binnen en van buiten. De Dekveders aan de binnenzyde der Wieken zyn geel-

achtig wit, en de Staartveders geel met vuil bruine Tippen , uitgenomen de twee mid-
delden, die geheel donker bruin zyn. De gantiche onderzyde, van den Bek tot aan de
Staart , is witachtig , met een flaauwe fchaduwing van roodachtig bruin aan de zyden
van de Bord. De Zyden onder de Wieken zyn geel • de Pooten en Voeten donker bruin.

De gevlakte geele Vliegenvanger-, die de onderde Afbeelding uitmaakt, heeft

den Bek zwartachtig of donker bruin; de Kruin van den Kop, de Nek, Rug, Wieken
en Staart, van eene donkergroenachtige Olyfkleur, zynde de grootde Pennen don*

kerd. De binnende Baarden van de zyd-Vederen der Staart zyn in de halve langte

,

naad aan de Tippen, wit: de Dekveders der Wieken, van de tweede ry , hebben
witte Tippen, welken een witte Vlak maaken op het bovende van ieder Wiek. De
Keel, Bord, Zyden, en binnende Dekveders van de Wieken, zyn geel, met klei-

ne zwarte Vlakjes langs het midden van de Vederen. De Buik en Dyën zyn flaauwer

geel zonder Vlakken. Ook gaan 'er geele Streepen van den Bek boven ieder Oog»
De Dekveders onder aan de Staart Zyn wit : de Pooten en Voeten donker bruin.

Deeze Vogeltjes waren my, te gelyk met de genen die op de Plaat XLIl zyn
vertoond, door mynen goeden en verpligtenden Vriend, wylen Doktor Stack, toe*

gezonden, als op de zelfde tyd en plaats gevangen zynde. Het Wyfje van heé

laatft beichreevene was mede overgebragt , hebbende de Bord vuil geel wit, mee
donkere Vlakken > en was een weinig minder glanzig op de Rug : voor 't overige

komt de Tekening vry wel overeen. Ik geloof dat deeze Vogeltjes tot nog toe niet

afgebeeld noch befchreeven waren.

PLAAT X'LVIIL

De Geele J^ater-Kwikfiaart (48).

De Vogel en *t Infekt op deeze Plaat zyn Levensgrootte getekend; maar de Steen ,

dien ik 'er alleen tot Sieraad bygevoegd heb, is Veel Verkleind; want dezelven zyn
doorgaans twee Voeten, meer of min, over *t kruis»

Men onderdelt deezen het Mannetje te zyn: alzo het Wyfje van deeze Soort geeiï

zwarte Tekening onder aan den Keel heeft. De Bek is regt, fcherpptintig en zwart,
uitgenomen aan het Grondduk van de Onderkaak , hetwelke naar Vleeschkleur trekt»

De Oogen zyn Hazelnootenkleurig. De bovenzyde des Vogels, van den Kop tot

aan de Staart, is donker Olyfgroen , uitgenomen dat de Tippen der Dekvederen van
de Staart geelachtig zyn. Een geele Streep loopt van den Bek over 't Oog heen, en
een donkere van den hoek des Beks omvangt hetzelve. De onderzyde, van den Bek
tot aan de Staart, is geel, uitgenomen eenige zwarte Merken aan den Keel* die in

de

(4 ) Motacilla lutea. Edw. Av. V. p. 102. T. 258. X. Gen. 99. Sp. 13. Geele Kvvikflaarr. Kat. Hifi. I D,
Motacilla verna. Briss. Av. III. p. 468. Motacilla fla- V. Stuk, bladz. s~js*

'

va. Linn. Syft. Nat. XII. Gen. 1 14. Sp. 12. Syji. Nat.

Fll Deel. O
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de Afbeelding uitgedrukt zyn, en eenige fyne donkere dwars-Streepjes efïèn boven
de Kniejen. De Wieken en Staart zyn donker of zwart , hebbende haare Vederen
met geelachtig Wit gerand, uitgenomen eenigen van de buitenfte Slagpennen, die

geheel zwart zyn , en de twee buitenfle Veders , aan ieder zyde van de Staart, .wit,

20 ver als zy zig buiten de Dekveders vertoonen. De derde Slagpen , van de Rug
af, ftrekt zig, de Wiek geflooten zynde,zo ver als de langfte uit, 't welk een byzon-
der Kenmerk is van de Water-Kwikftaarten. De Klaauw van den agterften Vinger is

taamelyk lang, naar die der Leeuwrikken gelykende. De Pooten en Voeten zyn
donker van Kleur. Willoüghby zegt, dat deeze Vogel op den Grond, in het

Koorn, zyn Neft maakt van Riet en Steelen van Gras met Haair gedekt, waarop hy
t'elken broed vier of vyf Eijerenlegt, welke met donkere Vlakken en Streepen on-

regelmaatig getekend zyn.

Deeze Vogel, hoewel in Engeland en door gantsch Europa gemeen , is tot nog

toe, zo veel ik weet, niet afgebeeld. Willoughbï's befchryving van de Geele

Kwikftaart is van het Wyfje alleen. Albin heeft, in zyne Hiftorie der Vogelen,

Vol. II. p. 54? eene befchryving gegeven van den Graauwen Water-Kwikftaart,

met Afbeeldingen daarvan , en noemt die de Geele.

Hei Wandelende Blad (*).

Het Infêkt, daar onder afgebeeld, zegt men uit de Spaanfche Weftindiën afkom-

ftig te zyn. Het is zeer plat Lyf, en heeft de roode Kleur van fbmmige drooge

Bladen, terwyl de Wieken watgeeler zyn , trekkende in fbmmigen naar Groen. Ik

zou gelooven dat zy van groen in roodachtig bruin veranderen , even als de Bladen

der Boomen in zekere Saizoenen des Jaars, om dus beter de Vogels en ander Gedierte

te bedriegen, die 'er op aazen. [Het wordt, om diereden, het Wandelende Blad

genoemd , dewyl een Mensch zelf het naauwlyks voor een Dier zou aanzien. ] De
Agterpooten zyn volmaakt, maar ik geloof dat de uiterfte Leden van de vier andere

Pooten afgebroken waren , en het gelufte my niet dezelven by gisfing te voltooijen (f).

De Afbeeldingen zyn naar de Infèkten zelf, die thans in het Brittannisch Kabinet te

Londen bewaard worden, gemaakt.

Alzo ik een Steen van den Reuzen-Dyk in Ierland hier in Afbeelding gebragt

heb, zal men mooglyk dienaangaande Berigt van my verwagten. Die Dyk is, om
kort te gaan , een Samenftel van Steenen Kolommen of Kantzuilen , digt tegen ei-

kander aangevoegd. Men kan ieder Kolom in byzondere Steenen fcheiden , die niet

zeer dik zyn , leggende regelmaatig op elkander en in elkander fluitende ; dewyl ie-

der Steen aan de eene zyde een ronde verhevenheid en aan de andere zyde een der-

gelyke indrukking of holte heeft. De Kolommen verichillen in hoekigheid, heb-

bende van vier tot agt Kanten. Dit verbaazende Gevaarte bedekt een groote Streek

Gronds, in het Graaffchap Antrim, in 't Noordelyk gedeelte van Ierland In 't Jaar

1744 zyn 'er twee fraaije Gezigten van gedrukt en uitgegeven door S. Drury. Die

meer van deszelfs Hiftorie weeten wil, kan de Pbil. Transfad. N. 212, 23? en 241,

nazien. Doktor Hill heeft ook de Hiftorie daar van byeen vergaderd , in zyn

Werk over de Delfitoffen , en waarfchynlyk zullen wy 'er een volmaakte befchry-

ving

(*) Infeftqm India Occidentalis Folium ambulans alleen, maar ik bezit 'er thans één, 't welk veel naar

diftum. Edw. Jv. V. p. 10+. T. 258. Roes. Inf. II. die Afbeelding gelykt, geelachtig is, endeVoorpoo-

Gryïl. Tab. 17. f. 4, 5. Mantis ficcifoiia. Linn. Syjl. ten als ook het Lyf veel fterker gevliesd heeft. Is

Nat. XII. Gen. 220. Sp. 3. Syji. Nat. X. Gen. 194. deeze Afbeelding van Edwards natuurlyk , dan moet

Sp V Na;. Hik.1. D. X. Stuk, bladz. 141. PI 29. f. 2. 'er, misfchien door Verhuiding, een groote Verande-

(t) [^at de Heer Edwards hier in gelyk heeft, ring, van Kleur en Geftalte, in deeze Infekten plaats

blykt uit de Afbeelding van zulk een volmaaktWan- grypen , of misfehien zyn 'er van dezelven zeer ver-

delend Blad, door my als boyen in Plaat gebragt, niet fchillende Soorten.]
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ving van vinden in Mr. Da Costa's Hiflorie der DeIJftojfen, welke de Wereld
verlangt tot voltooijing gebragt te zien (*).

PLAAT XLIX.

De Aschgraauwe Water-Kwikftaart (49).

De Afbeelding ftelt de Natuurlyke grootte van deezen Vogel voor. Wy hebben
3
er maar drie in Engeland van dit Geflagt, den Witten, Geelen en Graauwen, naa-

melyk, die niet aanmerkelyk in grootte verfchillen. Zie wat 'er Willoughby
van zegt in zyne Vogel-Hiftorie, pag. 237, 238.

De Bek is regt en dun , van eene donkere Kleur en heeft een fpitfê Punt. De
Kruin en Zyden van den Kop, de Nek en Rug, zyn gedekt met Aschgraauwe Ve-
deren , die aan de randen eenigzins groenachtig geel gekleurd zyn. Een Streep van
licht Aschgraauwe Kleur loopt boven de Oogen heen. De Keel is, van den Bek af,

omtrent ter langte van een Duim, zwart, gelyk in de Afbeelding. Boven deeze
zwarte Plek loopt eene witte Streek onder ieder Oog. De geheele onderzyde des
Lighaams is helder geel, uitgenomen een weinig Wits aan de zyden van de Bord,
dat over een gedeelte der Wieken valt, wanneer dezelven geflooten zyn. Dezelven
zyn donker ofzwartachtig. De drie kortfte Slagpennen , naaft aan de Rug, hebben
geele Randen en de grootfte Slagpennen witte onderftukken * die niet geheel door
de Dekveders verborgen worden, maar een fmalle witte Streep , dwars over de
Wiek, zigtbaar laaten. De twee buitenfie Veders aan ieder zyde van de Staart zyn
wit en alle de overigen zwart. In alle de Kwikftaarten zyn de Staartveders zeer
Jang, maar in deeze munten zy in langte boven die der anderen uit. De Staarten be-

ftaan in allen uit twaalf Vederen , en de derde Slagpen , van de Rug af, reikt tot aan
het end van de Wiek, wanneer die is geflooten. De Dekveders boven en beneden
de Staart zyn geel: de Pooten, Voeten en Klaauwen, donker. Willoughby zegt,

dat zy de Steenige Rivieren veel bezoeken, aazende op Water-Infèkten. Het Wyf-
je van deeze Soort alleen is door hem befchreeven.

Dit was een Mannetje, zynde tot nog toe niet in befchryving of Afbeelding voor-

gefield. Het was by Londen gefchooten, en my ter Aftekening gegeven. Het
Wyfje verfchilt 'er van , doordien zy het Zwart aan de Keel min; en de andere Kleu-
ren niet zo levendig heeft. Albin geeft twee Afbeeldingen , die hy, by misflag, de
Mannetjes en J^yfjes Geele prater-Kwikflaart tytelt \ doch ik meen dat die belden

Wyfjes van den Graauwen zyn , van verfchillenden Ouderdom ; alzo zy geen van
beiden eenig Zwart aan de Keel hebben. Schoon hy het de Geele noemt, is doch
zyn befchryving geen andere dan die van den Graauwen, van Willoughby door
hem overgenomen.

De Water-Haagdis (f).

Onderop de Plaat is hier, tot fieraad, de Afbeelding bygevoegd van een Water-
Haagdis, naar het Voorwerp getekend, Levensgrootte. Ik geloof dat menze in En-
geland vindt , hebbende haar in Liqueur gekogt op de Veiling der Liefhebberyën

van

(*) [Men vindt dezelve in het Werk van dien Heer, (49) Motacilla Cinerïa. Edw. Av.V. p. 105. T. 259.
Anno 1757, te Londen, in Quarto, aan 't licht gege- Alb./Jv. 11. T.54.P. 58. Will.Ow. ij2.Kaj.Ji). 75.
ven, met een Afbeelding in profil, als ook in Vol. (f) Lacerta aquatica. Edw. Av. V. p. 106. T. 259,,

XLVIIIderPM. Tranfatt. for 1753, Lond. 1754, p. Salamandra aquatica. Raj. Quadr. 273. Lacerta palus-

-226, met een Afbeelding van de Kuft , daar zig die tris. Linn. SvJï. Nat. XII Gen. 122. Sp. 44. Nat. Hifi.

wonderbare Dyk bevindt.] I. D. VI. Stuk, bladz. 101. PJ. LI. f. 3.
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van wylen Mejuffr. Kennen. Het bovenfte des Lighaams is bruin ; het onderfte meer
Koperkleurig, met donkere Vlakjes zo aan het Lyf als aan de Pooten. De voorften

hebben ieder vier Vingers en de agterften vyf; 't welk geheel tegenftrydig is mei-

den Krokodil , dien men ook als een Water-Haagdis kan aanmerken : alzo deez^

vyf Vingers aan ieder Voorpoot en maar vier aan de Agterpooten heeft. Dit Haag-
disje heeft een enkele Vin , zig van den Kop langs de Rug tot aan de Punt der

Staart uittrekkende, en een andere, die van de Leg reikt tot aan de Punt der Staart

van onderen.

PLAAT L.

De zwartkoppige en viitkoppige Manakyn (50).

Deeze Vogeltjes zyn beiden irt de Natuurlyke grootte getekend. De bovenfle Af*

beelding vertoont de Zwartkoppige Manakyn. Deeze heeft den Bek zwart, en dë

geheele onderzyde, van de Keel tot aan de Staart , wit. Een Zwarte Kraag of Hals-

band loopt ook om de Nek heen. De kleinfte Dekveders van de Wieken , zo wel

binnen als buiten, zyn wit: de Kruin en het agterfte van den Kop is Zwart, zo wel

als de Rug, Wieken en Staart. De binnenzyden der Slagpennen en de onderzyde

van de Staart zyn donker Aschgraauw , naar welke Kleur ook de Stuit trok in een

ander Vogeltje van deeze Soort, dat mede overgebragt was. De Pooten en Voeten

Zyn van maakzel als in de YsVogeltjes en Van Oranje-Kleur.

De PPÏtkoppige Manakyn , in de onder/te Afbeelding Vöorgefteld , heeft deil

Bek donker bruin : het Grondftuk van de Bovenkaak met een fmal Randje van zwar-

te Vederen, zynde verder de Kop tot aan de Oogen en de geheele Kruin wit; maar

alle de overige Vederen zwart. De Pooten en Voeten zyn van maakzel als in dö

andere Manakyns, en van een zwarte Kleur.

Myn Vrind, de Heer MillAn, Boekverkooper, verpligte my met het gebruik van

deeze Vogeltjes om naar te tekenen. Zy waren droog in hunne Vederen en in eeii

zeer goede orde geconfèrveerd , en werden onderileld Inboorlingen te zyn van Su-

riname. Afbeeldingen van dezelven zyn, zoikgeloove, tot nog toe niet uitgege-

ven geween1 , of eenig Berigt of befchryving van dezelven. Ik heb anderen van dee-

ze Soort in de Verzameling van den Hoog Ed. Lord CarpenteR gezien.

De kleine Klokjes-Winde (*) die overvloedig groeit aan de Haagen en Dykjés,

welke tot afperking der Landeryën rondom de Stad Londen ftrekken , is hier alleen

maar tot verfiering bygevoegd. De Bloem beftaat uit een enkel Blad, hoewel de-

zelve, door een foort van Star, in vyven is gedeeld. Gemeenlyk heeft zy een

roodachtige of purperkleur , doch zo flaauw , dat die zig bykans wit vertoont,

zynde de Meeldraadjes geel. Ik ben zeer zorgvuldig geweeft, om deeze kleine

Plant naauwkeurig voor te (tellen, volgens haare Natuurlyke manier van groejing en

winding van haar Steel om alles wat voorkomt, met de draay van haare Bloemen

voor dat zy open gaan, en de gedaante van een Zaadhuisje, kort na dat de Bloem

is afgevallen.

(50) Parus Surïnamenfis Vertice nigro. Idem Verti- Witkopje. Nat. Hifi. I. D. V. Stuk , bladz. 600.

cealbo. Edw. Av. V.p 107. PI. 260. Manacus. Briss. (*) Smilax laevis minor. Dod. Giïi. Convolvulus mï-

Av. IV. p. 442. Manacus albo-Capillus. Biuss. Av. nor Arvenfis. C. B. Pin. 294. Convolvulus Foliis fagic-

V. p 446. T. 35. f. 2. Pipra Manacus & Leuco- tatis utrinque acutis. Hort. Cliff. 66. Convolvulus ar-

cilla. Ukn. Syji.'Nat XII. Gen. 115. Sp. 9, 12. Pa- venfis. Linn. Sp. Plant. 218. Syft. Nat. Veg. XIII.

rus Pipra. Syjl. Nat. X. Gen. 100. Sp. 9. Manakyn Gen. 215. Sp. 1.

VER-
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VERZAMELING
van UITHEEMSCHE én ZELDZAAME

VOGELEN.
AGTSTE DEEL

PLAAT LI.

De Manakyn met een bhauwe Rug én de rood en 'zwarte Manakyn.

,eeze beide Vogeltjes zyn in de Natuürlyke grootte afgetekend. De blaauw*

geragde Manakyn (*) is de Bovenfte op de Plaat. Zy heeft den Bek don-^

ker bruin, aan de Punt zwartachtig: de Vedertjes rondom het Grondftuk van de

Bovenkaak zyn zwart: de Kruin is, van Oog tot Oog, gedekt met hoog of Schar-

lakenroode Veertjes die langachtig zyn , en welken het Vogeltje als een Kuif kan

overend zetten. De Rug is van een hoog blaauwe Kleur; al het overige der Pluim*

agie zwart met een weerfchyn : de Pooten en Voeten zyn donker , uitgenomen de

buitenzyden der Pooten ; want die zyrt geel. De Voeten zyn als in alle de overigen

van dit Geflagt, hebbende den buitenflen en middelden Vinger van ieder Voet ag-

terWaards famengevoegd. \ Getal der Staartpennen is twaalf.

De onderde Afbeelding vertoont de Rood en Zwarte Manakyn
(f). Van deeze

is de Bek witachtig- de geheele Kop, Hals, Bord, een gedeelte van den Buik en

de Schenkels fchoon Scharlaken of rood van Kleur. De Rug, Wieken en Staart

zyn zwart, met eenen purperen glarts: de Onderbuik, benevens de Dekveders on*

derde Staart, van eene donkerzwarte Kleur, die zig indringt en vermengt met het

roode aan den Buik en Dyën. De Pooten en Voeten zyn van maakzel als in de

boven befchreevëne en roodachtig bruin. De binnenfte Dekveders der Wieken
en de inWaardfe Baarden van de Slagpennen , naar derzelver Schaften toe, zyn
van eene bleek Oranje-Kleur.

Het laatft befchreevëne houd ik voor een Mannetje en onderflel dat het gene

reeds, in myne Vogel- Hiftorie, PI. 83 5 afgebeeld is, door my de Zwart en Geele

Manakyn genaamd , het Wyfje zy Van deeze Soort. Petiver heeft, in zyn Ga-
zopbylachim , Plaat 46.j\g. i2* een Afbeelding gegeven van myn Rood en Zwarte
Manakyn, die hy noemt een kogeltje, mijfcbien i)an Suriname , dat rood en zwart
gemengeld is

(j).
De Blaauw Gerugde Manakyn is in bezitting van myn Goeden

Vrind , den Heer James Leman , die dezelve zeer fraay opgezet heeft in een

Kasje met Glas daar voor, en de goedheid hadt, van het my ter Aftekening telee^

nen. De Heer Millan heeft my het andere Vogeltje 5 daar nevens afgebeeld,

ge-

(*) Pams Doffo coeruleo. Edw. Av. II. p. 169. T. 34. F. 3. Pipfa Aüreola. Linn. Syjl. Nat. XII. Gen.

261. f. 1. Manacus criftatus niger. Baiss. Av IV. p. 115. Sp. 7. Parus Aureola. Syjl. 'Nat. X. Gen. 100.

4-SQ. T. 35. f. 1. Pipra pareola. Linn Syjl. Nat. XII. Sp. 1 1. Roodkopje. Nat. Hifi. I. D. V. Stuk , bl. 601
Gen. .15 Sp. 2. ,PL XLIX. Fig. §.

(f) Parus ruber & niger. Edw. Av. II. p. 109. T. (j) Avicula , forte Surinamenfis j rubro nigroque

2.61. f. 2. Manacus ruber. Briss. Av. IV. p. 452. ï. mbua.

VM. Deel A
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gefchonken. Men onc}erdelt> dat zy beiden van Suriname afkomdig zyn , en ik

geloof dat van het bovënde Vogeltje nog geen Afbeelding uitgegeven ware. Men
vindt gekleurde Afrekeningen van beide deeze Vogeltjes in de Verzameling van wy-
len den Ridder Sloane, thans in het Groot Brittannifêh Kabinet. Jk hebdezelven*
onmiddelyk naar 't Voorwerpt op de Plaat gé-etd.

PLAAT LIL

Z> gevlakte Groene Mees^ benevens de graauw en geek Vliegefivangef.

Deeze Vogeltjes zyn ook in de Natuurlyke grootte afgebeeld. Het bovendë

heeft volmaakt een Bek als de Meezen: het onderde heeft den Bek van een byzon-

der maakzel, hoedanig men dien in weinig anderen vindt; want dezelve is eeni-

germaate als die van een Endvogel fimengedrukt 3 gelyk de bovenzyde daarvan

in een Onderhoek van de Plaat aanwyd.

De Mees (*jj heeft den Bek kort en blaauwachtig zwart. De Veertjes van den

geheelen Vogel zyn zeer fchoon Pappegaay-groen , maar, het middelde van ieder

Veertje zwart zynde, doet dit dezelve zig fraay gevlakt vertoonën. Aan den Keel

en Bord Zyn de Veertjes een weinig lichter en trekken naar bleek blaauw. De Dek-

veders aan de binnenzyde der Wieken zyn helder groen, maai* de binnenzyde der;

Sl-agpênnen, en de onderzydë van de Staart, zyn donker Aschgraauw: de Pooteri

en Voeten donker bruin.

De onderde Afbeelding is de Vïicgenvanger (f). Deez' heeft den Bek taame-

J-yk lang en breed en famengedrukt als die van een Endvogel, met een Ruggetje in

het bovénde gedeelte, voortloopende van 't eëne tot het andere end. Hy is zwart-

achtig aan de Punt en wordt allengs roodachtig naar zyn-Grondduk, dat omringd is

met ilyve Haairen of BorfteIs$ voorwaards met de punten gedrekt. Het voorde

van den Kop is zwart; het agterde, zo wel als de Nek, Rug en Stuit, donker

Aschgraauw. Van onderen is de geheele. Vogel, zelfs tot onder de Wieken, hel-

der geel. De Wieken zyn donker of zwart, maar hebben alle de Vederen geel ge-

rand. De binnende Dekveders der Wieken zyn geel ; dé Slagpennen inwaards

Aschkleurig , met de randen der binnende Baarden witachtig. De Staart heeft

twaalf Vederen, waar van de middelden langd zyn, en de overigen allengs verkor-

ten, tot aan de uiterde ter wederzyde. . De middelde Veders zyn geheel Zwart of*

donker; de anderen donker met witte Tippen. De Pooten en Voeten zyn van maak-

zel even als in het meefte klein Gevogelte en van een donkere Vleefchkleur.

, Deeze Vogeltjes behooren tot de Verzameling van den Heer James Leman,

die my berigtte, dat zy van Suriname afkomdig waren. Myn Afbeeldingen en

derzelver befchryvingen , van de weezentlyke Vogels ontleend , zyn geloof ik

de eerden j die daarvan het licht gezien hebben.

PLAAT LUI.

De Goudkleurige Mees en de blaauwe Manctkyn.

Deeze Vogeltjes zyn ook in de Natuurlyke grootte voorgedeld. Het hovende

fèhynt , wegens zynen korten doch derken Bek , tot de Meezen te behooren. Het
blaau-

(*) Parus viridis maculatus. Edvó\ Jv. II. p. no. (f) Mufcicapa cinerea &lutea. Edw. Av. II. p. ito.

T. 262. f. 1. Tangara viridis Indica pun&ata. Biüss. T. 262. f. 2. Todus cinereus. Bftiss. Afp. 134. LiNN.

Av. III. p- ip- T. 4. f. 2. Tanagra punóteta. Linn. Syjt. Nat. XII. Gen. <5i. Sp. 2.

Syfi. 'Nat, XII. Gen. ixï. Sp. 21.
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blaauwe Vogeltje Zal , zo ik geloof, behooren tot een Geflagt van Vogelen , waar
van veele Soorten zyn, door de Hollanders te Suriname Manakyns genaamd, waar
van men zes in dit Deel zal vinden , en daar zyn nog anderen in myne Vogel-
Hidorie, die ik in 't jaar 175 1 voleindigd heb.

De Goudkleurige Mees (*) dan, die de bovende Afbeelding uitmaakt, heeft den
Bek zwart; het agterde en de zyden van den Kop, de Nek, Keel, Rug en Wie-
ken, donker glanzig purper-blaauw, of zwart met een paarfchen weerfchyn. Hec
voorde van den Kop, de Bord, Buik , Dyën , als- ook de Dekveders onder de
Staart , zyn van een fchoon heldere Oranje-Kleur. De bovenzyde van de Staart en
de buitende Slagpennen der Wieken, zyn donker of zwart, Zonder eenigen Pur-

perglans. De binnenfte Dekveders der Wieken en de inwaardfe Baarden van de
de Slagpennen^ haar onderen toe, zyn wit, gelyk ook de inwaardfe Baarden der

Staartvederen , naby derzelver tippen. De Pooten en Voeten zyn van 't gewoone
maakzel en van een donkerbruine Kleur. Met dit Vogeltje was een ander van de
zelfde Soort övergebragt , 't welk in geenen deele daarvan verfchilde , uitgenomen

,

dat het maar de helft der grootte en de Gouden Vlak op 't Voorhoofd in evenredig-

heid kleiner hadt, niet over dé Oogen zig uitdrekkende. Het was volmaakt in zyri

Pl'uimagie ; zo dat het geen Piep-Jong Vogeltje kon zyn; 't welk uit de grootte ook
niette befluiten is: want van kleine Vogeltjes zyn de Jongen, zó dra als zy vliegen

kunnen , byna even zo groot als de Ouden.

De Blaauwe Manakyn^ zynde de onderde Afbeelding, heeft den Bek witachtig

of Vleeschkleur \ den Kop, Hals, Stuit en de geheele onderzyde , zyn blaauw;
de Rug, de bovenzyde der Wieken en Staart, zwart, maar de Veders hebben een
blaauwe Franje. Zy heeft ook, aan den Keel, eenzwarte Vlak, beginnende on-

der aan het Grondduk van den Bek. Een zwarte Streep loopt van Oog tot Oog,
over 't Grondfluk van de Bovenkaak heen. De binnenzyden van de Wieken en on-

derzyde van de Staart, zyn donker Aschgraauw,.de Pooten en Voeten donker bruin.

, De Kenmerken van de Manakyns zyn, dat zy den Bek niet zo lang en dun heb-

ben als in het Geflagt der Vliegenvangeren (Mufcicapa) , noch zo kort en ftomp als

in dat der Meezen (Pari) ; maar als 't ware tufïchen beiden, en een klein weinigje

nederwaards geboogen. Zy verfchillen ook daarvan, in den buitendien Vinger aan

ieder Voet, naar agteren, een weinig met den middelden lamengevoegd te hebben;

't welk op dé Plaaten L en LI, beter vertoond is dan op deeze , en dat zy de
Staarten naar evenredigheid korter hebben dan veele andere kleine Vogeltjes.

Deeze Vogeltjes waren in Spiritus övergebragt van Suriname, eri zyn thans,

in 't jaar .1753, in bezitting van den verpligtenden Heer Millan, Boekhandelaar

by het Admiraaliteits Huis, die my dezelven tot de Aftekening goedgundig heeft

geleend. Ik geloof dat 'er tot nog toe geen Afbeeldingen of befchryvingen van
deeze Vogelen aan 't Jicht gegeven zym

PLAAT LIV.

Het zwart en blaauwe Boomkruiperije en de PP^e/lindifcbe Hoppe.

Deeze zyn ook in de Natuurlyke grootte getekend, maar de Hop is onvolkomen,
dewyl ik 'er niet meer van had dan den Kop en zo veel van den Hals , als in de
Afbeelding zig vertoont.

Het bovende Vogeltje is de zwart en blaauwe Boomkruiper (f). Dezelve heeft

den

(*) Parus Aureus. Edw Av. II. p. 112. T. .263. f. 1. p. 114. T. 264. f. r. Certhia Brafilienfis ccbrulea. Briss.

Tangara Brafilienfis nigro-lutea. Bri<s. Av. III. p. 31. Av. lil. p. 628. T. 31. f. 5. Avicula e Cuba. SEB.Kab.
T. 2. f. 2 , 3. Tanagra vidacea. Linn. Syji. Nat. XII. I. p. 96. T. 60. f. 5. Certhia cyanea. Linn. Syfi. Nat.
"Gen. in. Sp. 5. Fringilla violaeea. Syfi. Nat.X. Gen. XII. Gen. 65. Sp. 24. Nat. Hifi. I. D. IV. Stuk,
98. Sp 25. 'i eicei. Nat Hifi, I. D. V, Stuk , bladz. 553. blaiz. 429.

(f) Certhia nigro cosruleoque varia. Edw. Adv. II.

A 2
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den Bek zwart en redelyk lang, dun, fcherp en Zo wel aan de boven- als onderzyde

krom. De Onderkaak is een weinig korter dan de Bovenkaak. De Tong is aan 't

end verdeeld in Draaden. De Kruin van den Kop is bleekgroen. Rondom het

Grondftuk van de Bovenkaak zyn zwarte Veertjes , die met zwarte Streepen aan

de 2yden van den Kop voortloopen , en zwarte Plekjes maaken , waar in de Oogen
zyn geplaatft. De zyden van den Kop, de Nek, het laagfte van de Rug, de Stuit

en Dekveders van de Staart, een Baar dwars over het bovenfte van de Wiek, be-

nevens de geheele onderzyde van het Vogeltje , zyn zeer fchoon Ultramaryn blaauw

gekleurd. Het heeft een breede zwarte Streep onder inde Nek, of aan het bovenfte

van de Rug, overdwars: de Staart is zwart, gelyk ook de buitenzyden der Wie-
ken , uitgenomen een blaauwe Baar , van welke ieder Wiek fchuins gekruid

wordt. De binnenzyden der Wieken zyn van eene fchoon geele Kleur , uitge-

zonderd de rand van de Wiek en de tippen der Slagpennen , die donker zyn

,

de Pooten en Voeten Oranje.

Dit Vogeltje houd ik voor de Guira C&reba van Marcgraaf (zie zyne Hiftorie

van Brafil, pag. 212. en Willoughby's Ornithologie, pag. 239) Ik geloof da£

'er , door voorige Autheuren , nog geene Afbeelding van gegeven ware. Petiver
heeft een Afbeelding aan 't licht gebragt van een Vogeltje van deezen aart, dat hy
noemt Tomineo Capenfa major , Capite luteo.

De Weftindifche Hoppe (*), waarvan de Kop en Hals in 't onderfïe van de

Plaat vertoond is, heeft den Bek witachtig en byna van maakzelals in onze Hoen-

deren. De Kop en Hals zyn bekleed met Veders van een heldere Oranje of

Goudkleur. Hy heeft een Kuif als een Waaijer uitgefpreid, die zeer plat is, zyn-

de de Veders daarvan getekend met zwarte dwars -Streepen, een weinig binnen haa-

re Tippen , die dikker zyn boven dan onder deeze zwarte Merken.

Dit is al de befchryving; welke ik van den Vogel geeven kan; maar met den

Kop is van Amerika een Berigt overgekomen , 't welk , uit de oirfprongelyke

Franfche Taal overgezet zynde, dus luidt. „ De Hop is een geele Vogel, die bo-

„ ven op de Rug, aan de Keel en den Kop, naar Oranje trekt. Zyne Kam,

3,
uitermaate fchoon en van dezelfde Kleur, is gedekt met een bruin Kransje. Het

„ onderfle van de Keel en den Buik is wit en fbmtyds bleek graauw: de Pooten zyn

„ bruin en hebben drie Vingers , benevens een Spoor van agteren , gelyk een

„ Haan. Hy ftinkt zeer naar Moskeljaat. Men vindt deezen Vogel in Ame-

„ rika, op 't Vafte Land, inzonderheid te Suriname, maar hy komt zelden voor

3, en is zeer fchuuw."

Het Boomkruipertje was my geleend door den Heer Millan, die hetzelve, in

5
t jaar 1753, zeer compleet bewaard zynde, bezat, en wien ik derhalve de Afbeel-

ding te danken heb. De Kop van den Hop werdt my gefchonken door den Heer

Schildknaap - Edward Byam van Enfield, die denzelven met het gedagte Berigt

uit de Weftindiën ontvangen hadt. Ik onderdel dat de Hollanders te Suriname, van.

waar hy afkomftig zoude zyn , 'er den naam van Hoppe aan geeven , om dat de

Kuif van deezen Amerikaanfchen Vogel zo zeer gelykt naar die van de üpupa , een

Europeaanlchen Vogel, welken men in Duitschland, J^bidebopf, in Holland Hoppe

noemt. Ik geloof niet dat iemand tot heden nog eenig Berigt of Afbeelding van

deezen zeldzaamen Vogel gegeven hadt. Ik oordeel dat dezelve ongevaar de groot-

te hebben moet van een gemeene Hen. Het Kapelletje daar boven is naar 't le-

ven getekend. Men hadt het op 't Veld by Londen gevangen. Het heeft eene

Roomkleur , uitgenomen aan den Kop en het agterfte van het Lyf , daar het

bruin is.

(*) Rupicola. Edw. Ao. II p. '115. T. 16 4. f. 2. lis. Barr. Mquin. 132. Pipra Rupicola, Linn. Syfc

Briss. Av. IV. p. 437. T. 34. f. 1. Gallas ferus Saxati- Nat. XII. Gen. 115. Sp. x.

PLAAT
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PLAAT LV.

De Fnrperkkurige Indifcbe Boomkruipertjes.

Deeze Vogeltjes zyn Ook in de Natuurlyke grootte op de Plaat gebragt , zynde
ónmiddelyk naar 't Voorwerp gegraveerd. Uit hunne groote gelykheid naar elkan-

der acht 'ikze Mannetje en Wyfje te zyn van de zelfde Soort (*).

Het bovenfte Vogeltje, dat ik 'voor 't Mannetje houde, heeft den Bek zwart en
van taamelykè "Iangte. Dezelve is Boogswyze gekromd en van*t Grondftuk af, naar
de Punt toe, Zeer \Veinig verdunnende, maar fterker dan die van 't laagfte Vogeltje,
De Kop, Hals, Rug , Stuit en de Öekveders der Wieken zyn donkerpaarfch naar 't

•blaauwe trekkende. De Staart is zwart. De Buik, Dyën, de Dekveders onder de
Staart en de Slagpennen, zyn donkerbruin. De binnenzyde der Wieken en de on-
derzyde van de Staart, zyn donker Aschkleuf. De Borft is groen en heeft aan ie-

der zydè een Vlak geele óf Goudkleurige Vederen , die .ten deele over de Wieken
Vallen , wanneer dèzelven geilooten zyn. De Pooten en Voeten zyn zwart.

Het ónderfte Vogeltje, dat het kleinfteis, 'verfchilt nergens in van het bovenfte
ten opzigt van de Pluimagie, dan dat de Buik, Dyën en Dekveders onder de Staart

van de zelfde blaauwachtig paarfche Kleur zyn, als de bovenzyde , en dat 'er de
groene Vlak, dwars over de Borft, 'aan ontbreekt.

Deeze Vogeltjes zyn van èen byzonder Geflagt, verïchillende Van de Kolibrie-
tjes 'daar in , dat zy de Bekken fterk krom geboogen hebben en de Pooten veel
langer; maar zy hebben het Zelfde flag van Tong, die zig aan 't end in verfcheide
Draaden verdeelt. Dus onderftel ik, dat zy op de zelfde manier leéven, flurpende
de Honig of het Vogt uit de Bloemen met hunne lange Tongetjes, die tot dat ein-
de zo wel gefchikt zyn. Dè eigentlyk zogenaamde Kolibrietjes vindt men alleenlyk

ih Amerika, maar dit Geflagt komt zo wel voor in de Ooft- als in de Weftindiën.
Het blaauwe Boomkruipertje > óp Plaat 21, van myne Vogel- Hiftorie, afgebeeld,
is van dit Geflagt, zo wel als dat van de hier rïaaft voorgaande Plaat. Deeze Vogel-
tjes zyn in de Verzameling Van den. Heer

J.
Leivlan, in 't Kollegie der Genees-

heeren te Londen. Dat zy Inboorlingen van Bengale in Ooftindie zyn , heb ik

Ontdekt uit eenige Tekeningen van gekleurde Vogelen , die van daar door een En-
gelsch Heer, aldaar Zyn verblyf hebbende, aan wylen den Geleerden en waardiger!
Patroon der Weetenfchappén, den Heer Doktor Richard Mead, gezonden waren.

PLAAT LVf.

ï>e Koodborjiige Kolibriet en de Grocnkeelige , benevens de Hazelmuis.

Deeze allen zyn in de Natuurlyke grootte getekend; doch ik geloof dat de Ha-
zelmuis eën Jong ware, of nog niet tor zyn volkomen grootte gegroeid, hoewel
maar weinig daar van verfchülende.

Het Roodborftige Kolibrietje (f) wordt door de bovenfte Afbeelding voor \
Oog gebragt. Het heeft den Bek zwart en meer nëderwaards geboogen dange-
woonlyk in dit Geflagt. Het gelykt daar in zelfs taamelyk veel naar het laatft be-
ichreeven Boomkruipertje. De zyden van den Kop en de Keel , zo ver als de

Bord

(*) Certhia purpurea Indïca. tv*. Av.lt p . u6. (f) Mellivora PeÓore rubro Èow. Av. U p i r ?
T. 265. Certhia vindis mcens, Pedlolre rubrö , Fafcia T. 266. F. 1. Polytmus Cavanenfis violaceus Briss'
-rica Chalybea. Bkiss. Av. III. p. 643. T. 32. f. 1. Jv . III

rthia Chalybea. Linn. Syft. Nat. XII. G en. 65. Sp. 1 o. Syji. N>

FllL Deeh B
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Borfl: reikt, zyn Van eéne fèhoonröode of karmyn^ Kleur. De Kruin des Kops^
de Nek, de Buik, Dyen en Staart, zyn donker bruin of zwart, gemengeld met
eenige Franje van blaauw aan de kanten der Vederen. De Stuit en Dekveders van
de Staart, zo wel boven als beneden, zyn van eene fchoon blaauwe Kleur; dé
Wieken fchoon donker groen 1

, met een glans als van gepolyft Goud, wanneer het-

zelve in de Zonnefchyn geplaatft is. De binnenzyden der Wieken zyn ook groen,
maar niet zo glanzig als de buitenzyden : de Pooten , naar 't Lyf te rekenen •, kort,

In alle die van dit Geflagt zyn de Pooten donker of zwartachtig

Het Groenkeelige Kölibrietj'e , in de ohderile Afbeelding, heeft den Bek regt er*

zwart. De Kop van boven, de Nek en 't laagfte van de Kug, de Wieken 't Lyf
en de Staart , zyn van een donker bruine Kleur Het onderfire van den Hals ofdé
Keel is féhöon groen met eenen Goudglans. Het donker bruine der Wieken heeft

ook een Gouden weerfchyn en rondom het Lighaam is een Gordel of Band van een

fêhoon blaauwe Kleur, die de Borfl:, de Zyden en het bovenfte van de Rug be-

flaat. By de Leg heeft het een witte Vlak. De binnenfte Dekveders der Wieken
zyn groen met eene mengeling van blaauw; de Pooten en Voeten donker.

De Hazelmuis of Relmuis (*), op den Grond van de Plaat vertoond, is roodachtig

bruin of Voskleurig aan zyne bovenzyde en Staart, wit aan den Keel en Buik. Hy
heeft vier Vingers aan ieder Voorpoot en vyf aan ieder Agterpoot. Zyne Tanden
zyn als die van een Inkhoorn en ik acht hem een Soort van dat Geflagt te zyn. In

Engeland is hy gemeen, komende voor in Bosfchen en Hangen daar veele Hazel-

nooten zyn, die zyn voornaamfle Voedzel uitmaaken. Hy flaapt ver/cheide Maan-
den in de Winter. By ons worden ze veel gehouden in kleine Hokjes, met gë-

vlogten Draad Kouwetjes daar aan gevoegd. Slaapende hebben zy geen kenbaarë

beweeging van Ademhaaling, Polsflag, noch gevoelbaare Warmte.
De twee befchreeven Vogeltjes waren vari Suriname gedroogd overgëbragt, en

zyn thans in bezitting van den Heer Millan, die my met derzelver gebruik, om
'er Aftekeningen van te maaken, verpligtte. Doktor Browne, een Heer die lang

in Jamaika gevveeh1 is, en kortlings een Natuurlyke Hiftörie van dat Eiland aan 't

licht gegeven heeft , berigtte my, dat de Kolibrietjes alle de Vogelen , dié haar

Nestjes genaaken , zelfs de grootflen en verfchrikkelykflen , weeten weg tejaageri

door een fhelle beweeging naby derzelver Oogen , 't welk hun in zulk een vreezé

en verwarring brengt, dat zy ylings weg vliegen, om dit Ongemak te ontgaan.

Als de Kolibrietjes van deeze Schermutselingen te rug keeren, is hunne beweeging

zo vlug, dat men 'er geen Oog op kan houden, ontdekkende flegts hunnen Koers

aan het fhorrend Geluid, dat zy met de Wieken maaken in het fchieten door de

Lugti Hunne Nestjes /tellen zy famen van fyn Mos, Katoen en het Dons van

Planten 3 hechtende die aan dunne Takjes van Oranje, Limoen- of andere Boomen*

alwaar zy door het Bladerioof wel belchut zyn. Geen van deeze beide Vogeltjes

is tot nog toe, zo veel ik weet, afgebeeld of befchreeven geween1.

PLAAT LVII.

De Roodborjlige Merel (f).

Deeze is getekend naar een Vogel, die gedroogd van Suriname was overgëbragt,

en op de Plaat komt hy voor in de Natuurlyke grootte. Hy is zeer ongemeen ten

op*

(*) Mus Avellanarum minor. Edw. Av. II. p. 119. (f) Meruia Peftore rubro. Edw. Av. II. p 120.

T. 266. Raj. Quadr. 220. Aldrov. Digit. 440. Mus X 207. Mufcicapa Cayanenfis nigra major. Briss. Av.

Aveüanarius. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 24* Sp. 14. II. p. 387. T. 3$. f. 3. Lanius Carbo. Pall. Adumbr.

Syft. Nat. X. Gen. 26. Sp. 1 1. Hazelmuis of Relmuis. 1 14. '1 anagra Jacapa. Linn. Syjl. Nat. XLL Gen. 111.

Nat. Hifi. I.
k
D. II. Stuk, bladz. 485. Sp. 1.
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'öpzigt van het maakzel van zyn Bek, wiens Ohderkaak zig zeer ver langs de Zyden
tles Kops uitftrekt, zynde breeder en dikker dan het Grondftuk van de Bovenkaak

De Bek is van onderen in een hoek van de Plaat vertoond. Hy heeft een redely-

ke dikte en breedte naar de Lighaams-groorte, en is van een zwarte of donkere
Kleur, uitgenomen de breede Grondftukken van de Onderkaak , welke blaauwachtig
Aschgraauw Zyn. De Neusgaten ftaan in 't Grondftuk der Bovenkaak, naaf! aan
de Vederen van het Voorhoofd. De geheele Vogel is gedekt met donker zwarte
Vederen zonder eenigen Glans , uitgenomen aan 't voorfte van den Kop , aan de
Keel en het begin van de Borft, alwaar de Veders een Franje hebben van een fchoo-
ne Koode Wyn óf Karmozyn kleur, dié van buiten zig geheel rood vertoont; maar
;aan de zyden van de Borft en aan den Buik allengs verflaauwt, tot dat zy irï het

Zwart geheel verdwynë. De binnenzyden der Wieken zyn ook zwart. De Staart

is van middelmaatige langte, famengefteld üit twaalf Vederen, waar van de middel-
ften een weinig langer dan de uiterften aan ieder zyde zyn. De Pooten en Voeten
zyn van 't gemeene maakzel en van een zwartachtige Kleur.

De Vogel wordt opgezet in de Verzameling van den Heer Leman bewaard.
Ik ftaa in twyfel waar 'toe hy béhoore; kennende geen Geflagt van Vogelen, dat

met hem overeenkomt in het maakzel van den Bek. Ik geloof, dat hy te vooreri

'nooit afgebeeld of befchreeven zy , maar iets naar hem gelykende komt voor in

Marcgraafs Hiftorie van Brafil, onder den naam van jacapu. Hy geeft daar de
grootte van een Leeuwrik aan, en zegt, dat die over 't geheel glanzig zwart is,

maar dat onder aan de Keel eenige Vlakken van Vermiljoen-Kleur met het Zwart
gemengd zyn; hebbende de Vogel den Bek een weinig krom en zwart, een half

Duim lang. Willoüghby heeft dit Berigt gevoegd in zyne Ornithologie, pag.

194 van de Engelfche Uitgaave, Londen 1678.

PLAAT LVIII.

De Leeuwrik genaamd Calandra en de Gevlakte Mot.

De Vogel is op deeze Plaat in de Natüurlyke Grootte afgebeeld. Hy fchynt tè

behooren tot het Geflagt der Leeuwrikken, aangemerkt zyne algemeéne Kleur en
'de langte Van zyne agterfte Klaauwen of Spooren; maar de Bek is dikker dan in

veeten van het Leeuwrikken-Geflagt (*).

De Bek is van eene geelachtig bruine Kleur en donker langs de Bovenkaak van
boven; De Oogen zyn van een donkere Kleur. Van het bovenfte des Beks, door
het Oog j loopt een 'zwarte of donkere Streep, die wederzyds eenige Witheid heeft.

Aan de zyden van den Kop, onder de Oogen, zyn ook eenige gebroken zwart-

achtige Streepen, en aan 't begin van de Borft heeft hy een aanmerkelyken zwar-
ten Halsband. De Keel en *fc voorfte van den Hals zyn witaehtig, met licht bruin

gemengd. De Kop, Nek, Rug, Wieken en Staart, zyn roodachtig bruin , maar
het middelde der Vederen Zwart. De Borft onder den Halsband is licht bruin, met
donkerer bruin gevlakt: de Buik, Dyën en Dekveders onderaan de Staart zyn wit;

de Pooten, Vingers en Klaauwen, Vleeschkleur; de agterfte Klaauwen vry lang,

gelykerwys in de Leeuwrikken. De binnenzyden der Wieken en onderzyde
van de Staart trekken naar 't - Aschgraauwe.

- De Gevlakte Mol is een weinig kleiner dan Natuurlek afgebeeld. Dewyl dit Dier

zo

(*) Calandra. Edut. Av. 11 p. 122. T. 268. Gesm. p. 352. T. 20. f. 2. Alauda Calandra. LiNN. Syjf. Nat*
Aldk. Wjll. &c. Alauda non criftata major. Gesn. XII. Gen. 105. Sri. 9.

Ie. 70. Alauda major five Calandra. Briss. Av, III.

B 2
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£o bekend is, behoef ik 'er maar dit weinige van te zeggen; naamelyk, dat zy is

van de gewoone zwartachtige Kleur, toevallig gefprenkeld met licht Kleykleurige

Vlakken en Merken , gelyk de Afbeelding vertoont. De geftalte van haare Poo-
ten en Tanden zal, denk ik, beter uit de Afbeelding gezien, dan met Woorden uit-.,,

gedrukt kunnen worden. Het Dier heeft een ry van zeer kleine Tandjes , zo wel
boven als beneden, voor in de Mond, tusfchen de lange Jcherpe Tanden , Honds-
Tanden genaamd , die digt aan 't end van den Snoet zyn. Men vindt ïömtyds Mol-
len die geheel wit of Roomkleurig zyn. Deeze Mol was by Londen gevangen en
aan Doktor Fothergill gegeven. Klein befëhryft, in zyn Werk over de

Viervoetige Dieren, verfcheide Soorten van Mollen (*).

De Calandra is in bezitting van den Heer Brooks te Holborn, een groot Han-
delaar in vreemde Vogels en fraay Pluimgedierte, die dezelve thans, in 't jaar 175?*
in 't leven heeft. Hy zegt,, dat zy van Karolina in Noord-Amerika overgebragt

ware. Het is een Wyfjes Vogel, volgens zyne manier van onderfcheiding. Hy
Iegtze met de Rug op 't vlakke van de Hand , en dan , met den Mond op den Bord
blaazende, zullen de Veertjes, zegt hy, zo 't een Wyfje is, van elkander gaan,

laatendeden geheelen Borlt bloot: doch deeze Proef gelukt alleenlyk in de Broed-

tyd van het klein Gevogelte.

Schoon deeze Vogel uit Noord-Amerika Was overgebragt, komt dezelve, in al-

le opzigten , zo naauwkeurig met de Calandra van G. P. Oliva overeen
(f) , en

derzelver Afbeelding en befchryving gelyken zo zéér naar de mynen , dat ik verkoo-

zen heb 'er den zelfden naam aan te geeven; oordeelende dat de Amerikaanfché

Calandra volftrekt in Soort de zelfde zy als die van Europa. Weleer heb ik ver-

sheide Soorten van Vogelen ontdekt aan Europa en Amerika gemeen tezyn, én

dagelyks komen my nog meer dergelyken voor. Onze Landsman WilloughbX"
heeft, in zyne Ornithologie , p. 208 van de Fngelfche Uitgaave, een Vertaaling aan

't licht gegeven van de befchryvingen der Calandra door Oliva en BellonjuSj

maar hy fchyntze de zelfde te achten met onze Bimtïng (|); hoewel, zo ik denk,

zonder eenige reden : want Oliva heeft de Afbeelding gegeven van de Calandra

en van de Strillozzo^ welke laatfte de Bunting is. De Calandra is wel eens zo groot

als dezelve , en ik oordeel het overdüidelyk , dat deeze Vogels van verfchillende

Soort zyn. Doktor Russel heeft my verhaald, dat de Calandra zeer gemeen is

in de nabuurfchap van Aleppo.

PLAAT LIX.

De Berg-Moscb, Mannetje en J^yfje (§)>

Deeze Vogeltjes Zyn ook in de Natüurlyke grootte getekend, en verlchillen zeef

weinig van de gewoone Huis - Mosfchen , hoewel zy in Bergachtige en eenzaamé

plaatfen zig onthouden.

Het bovenfte, dat ik onderftel de Man te zyn, heeft den Bek even als die van de

gewoone Mosfchen , maar zwart van Kleur. De Kruin en het agterfte van den Kop
is gedekt met donker-roode Vederen. De Keel is , van den Bek af, een Duim

of

(*) [Klein heeft: , behalve de Gewoone Zwarte en (j) [Zie Nat. Hijlorie. I. D. V. Stuk, bladz. 52Ó/)

Witte, niet anders dan een Roode en de Siberifche met ($) Paflfer montanus. Edw. Av. II. p. 124. T. 269.

een groenen weerfchyn, allen van Seba, I. D. PI. 32, Briss. Av. III. p. 79. Aldr Om. II. p. 560. T. 560.

ontleend , en verder de Bonte Mol uit Ooftvriesland

,

Raj. Av. 87. Als. Av. III. T. 66, Will. Om. 185. T.

pi. 41. van dien zelfden Autheur, doch welke aanmer- 45. Fringilla montana, Linn. Syfi. Nat. XII. Gen.

kelyk' van deeze verfchilde.] 112. Sp. 37.

(f) Uccelliera. p. 30. Rome. 1622.
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of verder nederwaards, zwart, en daar is een zwarte Vlak, ter wederzyde van den
Kop, naar agteren of ten deele onder de Oogen, alwaar de zyden van den Kop en
iiais, voor 't overige, wit zyn. Ook loopt een witte Ring om het agterfle van
den Hals. De Borfl, Buik, Dyën en Dekveders onder aan de Staart, zyn insgelyks
wit, maar een weinig meteen donkere Kleur gewolkt aan het onderfte van den Buik»

De Rug en Wieken zyn gedekt met roodachtig bruine Vederen, in 't midden zwart.

De eerfte ry der Dekvederen is donker met witte Tippen : de tweede ry heeft dezel-
ven dok en dit maakt twee witte Streeken dwars over de Wieken. De zyden van
het Lyferi de binnenzyden der Wieken zyn licht Aschgraauw, met flaauw rood
'een weinig gewolkt: de Staartpenhen donker, gerand met licht bruin, dat naar 't

Aschgraauwe trekt. De Stuit én Dekveders van de Staart zyn van de zelfde Kleur *

de Pooten en Voeten Vleeschkleurig.

Het onderde Vogeltje, dat ik het Wyfje onderftel te zyn van deeze Soort, vér-

Shift naauwlyks in eenig opzigt van het andere, dan dat het de zwarte Plekken aan
de Keel en de zyden van den Kop , als ook den witten Ring rondom den Hals , niet

heeft. Het onderfte van deszelfs Bek is aan het Grondftuk geel, eb van daar loopt

wederzyds een rood Streekje. De Kop en Hals zyn hier licht Aschgraauw, daar zy
in 't andere wit Waren, en de önderzyde is donkerer wit. De kanten der Staartve-

deren zyn ook lichter. In alle andere opzigten komen zy* ten naaften by, overeen.
Het bovenfteVogeltje was my , door mynen goeden Vrind, M. Thomas KnoWl-

ton, van Landesburg in Yorkshire, gezonden. Het onderde ontving ik van Mr.
Bartram , die in Penfylvanie, en dus 'm Nöörd-Amerika , woonachtig is. Ik
denk derhalve dat zy tot die Vogelen behooren , welke zo wel in de oude als in dé
nieuwe Wereld huisveften. Het Mannetje is befchreeven door WillgughBy , pag.

2?2, die zegt, dat menze in Stirie en Carinthie vindt, doch niet geweten fchynt tè

hebben , dat het Inboorlingen van Engeland zyn. Dit ontdekt hebbende , en dat zy
tevens ook in Amerika woonden; oordeelde ikze een plaats in dit Werk te verdie-

nen, Albin heefteen Vogeltje, dat hy de Berg-Moscb tytelt, in Afbeelding gebragt*

d^ch dit is de Riet Mosch , door WilLoughby, pag. 269, befchreeven, welke ik

ook ontdekt heb een Amerikaanfche te zyn * als hebbend 'er zo een ontvangen van
de Hudföns-Baay.

PLAAT LX.

De hngftaartige Mosth en dé bruine Vlaschvink.

Deeze Vogeltjes zyn insgelyks in de Natuurlyke grootte voorgèfteld. De lang-

flaartige Mosch (*) heeft den Bek van eenë helder roode Kleur en korter dan die

der gewoone Mosfchen is. De Kruin van den Kop, de Nek, Rug, Stuit en Wie-
ken, zyn helder bruin, naar Oranje trekkende, maar het middelfte der Vederen is

zwart. De Bord is van de zelfde Kleur , maar bleeker en zonder zwarte Vlakken
tot aan het midden toe. De zyden van den Kop, de kleine Dekveders der Wie-
ken, de Buik ^ Dyën en Dekveders onder aan de Staart, zyn wit. De kortfle

Veders van de Staart zyn donker, met een weinig bruin aan derzelver buitenfte en
tvitte Vlakken op de bionenfte Baarden. Over deeze Veders heen vallen vier an-

deren van zeer groote langte , naar het Lighaam te rekenen van den Vogel; zynde
de twee middelfte derzelven omtrent een Duim langer dan de zydelingfè, en alle

dee-

(*) Paffer Cauctè longiffima. Edw. Av. l\. p. iatf. Principalis. Urn. Syji. Ndt. XII. Gen. 110. Sp. 23^
T. 170. Vidua Angolenfis. Biuss, Jpp, 80. EmberizaFM Deel. C



io VERZAMELING van UITHEEMSCHE
deeze vier lange Veders hebben eene diep 2warte Kleur. De Pooten en Voeten zyn
Vleeschkleurig. Na 't ruijen groeijen deeze Jange Veders weder fchielyk aan; ge-

heel anders dan in de Langftaartige Vink, in myne Vogel-Hiftorie p. 86, befchree-

ven , óie een halfjaar of langer , na- het ruijen , ontbloot is van zyne lange Staart-

vederen (*).

De Bruine J^lascb-Vink , het Vogeltje met de kortere Staart, daarnaaft ge-

plaatfl, heeft den Bek Aschgraauw , en deszelfs geheele Pluimagie is byna eenkleu-

rig vuilbruin of zwartachtig , hoewel de Bord en Stuit een weinig naar 't Asch-

graauwe trekken. Alle de Veders hebben haare Tippen en Randen van een lichter

Kleur, 't welk eene Marmering voortbrengt; waar in nogthans het donkere de

overhand heeft. De Pooten en Voeten zyn graauwachtig.

Deeze Vogeltjes bevonden zig, in 't Jaar 175 1, in bezitting van de verpligtende

Mejuffrouw Clayton, van Flower in Surrey; een Dame van groote Liefhebbery

in Vogelen, die my zeer vrindelyk ten haaren Huize, in Londen, alwaar deeze,

en veele andere raare uitlandfè Vogeltjes, levendig in Kouwtjes gehouden werden,

noodigde , om daar van Aftekeningen te maaken. De twee befchreevene waren

van Lisfabon overgebragt, en, zo men onderftelde, Inboorlingen , ofvan Angola in

Afrika, ofvanBrazil in Zuid Amerika: want de Schepen, ^ie dezelven te Lisbon

brengen, handelen op deeze beide plaatfen, in het beloop van hunnen Reisfocht.

Petiver, Willoughby en andere befchryvers der Natuurlyke Hiftorie, hebben

Afbeeldingen gegeven, die veel naar den gemelden Langftaartigen Vogel gelyken

,

maar hunne befchryvingen verfchillen zo zeer van de myne , dat ik geloof dat deeze

een nog onbefchreevene Vogel is. Wy mogen , uit de geftalte van den Bek in bei-

den , wel beiluiten , dat zy zodanigen zyn als wy Jterk gebekte kogeltjes noemen ;

waar door zy in fiaat zyn om veelerley Soorten van Zaaden en Graanen klein te

breeken.

PLAAT LXI.

De zwart en geele Kriel-Moscb en de Moscb van BraziL

De twee Vogeltjes en het Kapelletje, mede op deeze Plaat vertoond, zyn allen

in de Natuurlyke grootte getekend.

De gefrizeerde of Kriel-Moscb (f) heeft den Bek wit , den Kop en Hals zwart;

de Rug, Wieken, Stuit en Staart, altemaal zwartachtig geel-groen of donker Olyf-

kleur. De Borfl, Buik , Dyën en Dekveders onder de Staart, zyn geel ; de Pooten

en Voeten donker. De Portugeezen noemen hem Beco de Prata. Veelen van zyne

Vederen zyn, [even als in de Hoenders die men Krieltjes noemt,] gekruld of ge-

frizeerd.

De Ërajiliaanfcbe Moscb van de onderde Afbeelding heeft een taamelyk fierken

Bek van een zeer fchoone roode Kleur; de Oogleden zyn ook rood, maar de Oo-

gen zwart. Een groote zwarte Vlak omringt het Grondftuk van den Bek, omvan-

gende de Oogen en zig een end wegs langs den Keel uittrekkende. De Kruin van

den Kop is Kleykleurig en het overige der Pluimagie van den geheelen Vogel helder

bruin* zynde het midden van ieder Veder bruin of zwartachtig: doch de onderzyde

en

(*) [Dezelve is, zo wel als deeze, onder den naam II. p. 121. T. 271. Fringilla crifpa. Briss. Jpp. 85.

vmfVeeuwtje bekend, en in hec IV. Deel van dit Fringilla crifpa. Linn. Syft. Nap. Xfl. Gen. 112.

Werk, op Plaat LXVII, naar 't Leven afgebeeld.] Sp. 39.

(t) Paffer crifpus, enigro&luteovarius. Edw. Av.
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en Stuit veel lichter dan de andere deelen; het onderde van den Buik en de Dekveders
onder aan de Staart bykans wit. De Pooten en Voeten zyn van maakzel als in an-

der klein Gevogelte en roodachtig Oranje-kleur.

Het kleine zwart en roode Kapelletje (*) is by Londen gevangen. Hetzelve heeft

het Lyf donker \ de bovenfte Wieken zwart, ieder een lange Streek en twee Vlak-
ken rood hebbende. De onderde Wieken zyn geheel rood, maar hebben de uiter-

fte Randen zwart.

De boven befchreeven Vogels waren in bezitting van Mejuftr. Clayton. Zy
zyn naar \ Leven getekend en, zo ik geloove, noch nooit afgebeeld of befchree

ven geweefl. Het zyn Inboorlingen van Angola of Brazil, doch van welk van bei

den kan ik niet bepaalen; verbeeldende my ook niet, dat alle van 't Ras van diea.

gefrizeerden Vogel eveneens zyn ; alzo ik toevallige Frizeeringen gezien heb in föm
mige Soorten van Vogelen , die in 't algemeen een glad Pluimagie hebben.

PLAAT LXIL

De gekraagde f^ink en de groene Difteïvink.

Deeze beiden zyn , wederom , Levensgrootte getekend. De Gekraagde J^ink is

de bovenfte Afbeelding: deeze heeft een taamelyk Herken zwarten Bek: de Kop is

ook zwart, behalve een witte Plek rondom de Oogen en het Grondftuk van den
Bek. De Keel is wit en van dezelve loopt een witte Streek, die als een Halsband
maakt* waar onder hy, aan 't laagfte vanden Hals, van vooren^ een zwarte Baar
heeft, die meer dan óen halven Hals ontvangt. De Rug efi Staart- zyn donker Asch-
kleurig bruin: de Dekveders van de Staart een weinig lichter: de Wiekveders in 't

midden zwart, met helder roodachtig bruin gezoomd: de groote Slagpennen zwart»
De Borft , Buik , Dyën en Dekveders onder aan de Staart , zyn wit , met een
flaauwe Oranjekleur gefchaduwd of gewolkt : de Pooten en Voeten van maakzel als

in 't meefte klein Gevogelte en van een donkere Kleur. Van de Portugeezen
wordt dit Vogeltje Colbeirinbo geheten.

De Groene Diftelvink (f), van de onderfte Afbeelding, heeft den Bek zeer veel
naar dien van onzen Diftelvink gelykende, helder roodachtig Vleeschkleur, omringd
met Scharlakenroode Vedertjes, welke het voorfte van den Kop beflaan , gaande
een weinig agter de Oogen heen. Een klein Plekje van de kaale Aschgraauwe Huid
loopt van den Bek wederzyds naar de Oogen , die zig donker of zwartachtig ver-
toonen , even als in de meefte kleine Vogeltjes. Ik heb in veelen van myne be-
ichryvingen de Kleur der Oogen niet gemeld , wanneer dezelven zodanig zyn , doch
altoos, wanneer zig eenige ongewoone Kleur daar in openbaarde. Het agterfte van
den Kop en Hals en de Rug zyn geelachtig groen: de Staart en haare Dekveders
aan de bovenzyde helder rood, maar Aschkleurig van onderen. De Wieken zyn
groenachtig met een rooden weerfchyn, fterkft op de kleine Dekvederen. De groo-
te Slagpennen zyn donker of zwart. De Borft is Olyfkleurig groen, dat wit wordt
aan den Buik als ook aan de Dekveders die de Staart van onderen bekleeden. De ge-
Jheele onderzyde is met gebroken donkere dwarsftreepjes gefprenkeld • maar de Pooten
en Voeten zyn bleek bruin. Hy voert den naam van Maracaxao by de Portugeezen.

Dee'

(') [Men noemt dit gemeenlyk het St. Jafobs-KapeL bladz. 6*21.]

letje. Het is de Pbalana Noftua Jacohceas van Linimeus, {])I Carduelis vïridïs. Edw. Ah. II. p. 130. T. 272.
(5^. Nat XII. Gen. 233. Sp. ui. Zie de befchry- Carduelis viridis. Briss. Jpp. 70. Fringiila Mei'ba Linn'
ving in myne Natuurlyke Hijlorie ) I. D. XI, Stuk

,

Syft. Nat. XII. Gen. 112. Sp. 8.
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Deese Vogeltjes waren ook in bezitting van MejufFr. Clayton. Het eerfle der-

ze]ven, geloof ik, zal nooit te vooren zyn afgebeeld of befchreeven. Van den

Diflelvink heb ik de Afbeelding in myne Vogel- Hiftorie , bladz. 128, gegeven (*);

maar , alzo die gemaakt was naar een dooden , en deeze naar een ipringleevehden

Vogel § denk ik 5 dat de Afbeelding hier zal verbeterd zyn. Het kleine bruine

Uiltje, met donkere Streépen of Vlakken, was inde Velden by Londen gevangen

en is hier alleen tot vulling van de Plaat bygevoegd.

PLAAT LX III.

De Gèfcbilderde Vink^ Mannetje en Wyfje (f).

Om de vermenigvuldiging van Naariien te vêrmyden heb ik Catesby's benaa-

ming van deezen Vogel behouden, niettegenftaande hy , onder de Liefhebbers irt

Londen , algemêener bekend is by den Naam van Nonpareil en Maripofa. Zy zyn

op de Plaat onmiddelyk naar 't Leven, in de Natuurlyke grootte, ge-etnV

De bovenfte Afbeelding, die hef Mannetje vertoont, heeft den Bek kort, dik

a$n den Grondfleun, in een Punt uitloopende en donker. De Oogen zyn Hazel-

nooten-Kleur; de Köp en Nek zeef fchöön Hêfflelsblaauw \ de Keel en Börfl rood*

Dit Rood wordt trapswyze Oranjekleur aan den Buik en nog geeler aan de Dekve-

ders onder de Staart. De Rug is licht geelachtig groen* De Stuit of Dekveders

van de Staart zyn rood; de Wieken en Staart Zélf i van boven blaauwachtig groen

van onderen Aschkléurig, uitgenomen eenige weinigen van de grootfte blagpen-

nén die donker zyri ; de Pooten en Voeten Vleeschkleurig.

De onderde Afbeelding, welke ik onderftel hetWyfje vanden boven befchreeve-

nen te zyn; is geheel Pappegaay-groen; maar de bovenzydè, de Wieken en Staart,

zyn blaauwachtiger groen, de onderzyde is lichter en meer naar 't geele trekkende.

In alle andere opzigten komt zy met de bovenfte Afbeelding overeen

,

Deeze beide befchryvingen zyn opgemaakt naar Vogeltjes, die levendig in Kooit-

jes gehouden werden , en dus niet volkomen de Schoonheid hadden , Welken zy

hebben in de Bosïchen , daar zy natuurlyk woonen. Ik heb reeds het Mannetje

befchreeven, naar één dat in KaroJina was gefchooten en droog herwaards gebragt.

Die beföhryvirig verfehilt hier een weinig van (zie myne Vogel-Hillorie, PI. 130.)

Een eroote menigte van deeze Vogeltjes worden uit Noord-Amerika te Londen ge-

brast , en aan de Liefhebbers prefênt gedaan of verkogt. Indien men 'er wel op

paft leeven Zy eenige Jaaren alhier. Ik heb 'er een, twee of drie Jaaren, in 't

Leven gehouden. Het Mannetje heeft een zagte Zangtoon met eenige verandering.

De beide Sexen hebben eenige Jaaren werk, eer zy de volmaaktheid van Kieur be*

reiken: zynde een of twee Jaaren zo gemeen van Kleur als een Wyfjes-Mosch, en

niet van elkander te onderfchèiden (j.).

PLAAT LXIV.

De Amerïkaanfihe Diftehïnki Man en PFyf {§).

Deeze Vogeltjes zyn beiden inde Natuurlyke grootte getekend , en onmidddyi
naar

(*) 7Ae dit Vogelen-Werk , V. Deel Plaat XXIII. netje en Wyfje elk tot een byzonder Geflagt betrokken,

m Fringilla tricolor Mas & Fcemina. Edw. Av. II. noemende het eerfte Emberiza Gris, Syji. Nat.Xll. Gen.

132 T. 173./. 1. 2. Chloris Ludoviciana Vulgo Pa-- 110. Sp. 24: het andere Tanagra tyanea , Gen. 11 1.

oa dia'a. Briss.
'

Av, III. p. 200. T. «..ƒ. 3. & App. 74. Sp. 6. De Geftaloe fchynt, inderdaad, aanmerkelyk te

(ï) Carduelis Americana, mas & fcemina. Edw. Av. verfehillen. Vergelyk de Driekleurige Diftelvrók PJ.

II T 274.CATESB. Caw'/.Ï.T. 43. Briss. Av. III. p.04. 88 en de blaauwe Vlafchvink PI. 90 van 't TweAt

Fringilla triftis. Linn. Syji. Nat. XTl/Gen. 1 1 2. Sp. ï 2. Deel deezer Vogelbefchryving : als ook de Drïekteari-

(§) [De Heer Linnjeus heeft dit zogenaamde Mtfn- ge Vink; PI. 25 in 't Vyfde Deel.]



ën ZELDZAAMS VOGELEN. 13

naar 't Leven op de Plaat ge-etd De bovenfte, die het Mannetje is > heeft den
Bek veel naar dien van onze Diftelvinken, zo wel in figuur, als dat dezelve van
lichte Vleeschkleur is, gelykende» De Öogen zyn van eene donker Hazelnooten-
Kleur. Het voorfte van den Kop is met zwarte Vederen gedekt • het overige, zo
Wel als de Hals, Bord en Rug, met helder geele Vederen. De Dyën, het onder-
üe van den Buik en de Dekvederen^ zo wel boven als beneden de Staart, zyn geel-
achtig wit ; de kleinfle Dekveders der Wieken aan de buitenzyde geel , aan de
binnenzyde witachtig. De overige Pluimen van de Wiek zyn zwart, maar de eerfte

en tweede ry der Dekvederen heeft witte Tippen , die met bruin een weinig ge-
fchaduwd zyn. Een gedeelte der Slagpennen, naaft aan de Rug, heeft lichte Tip-
pen en Randen. De Staart heeft twaalf Veders , van byna gelyke Iangte, die zwart
van Kleur zyn, maar de binnenftc Baarden der buitenfte Vederen zyn naar de Tip-
pen wit. De binnenzyden der Slagpennen en de onderzyde van de Staart zyn
donker Aschgraauw ; de Pooten en Voeten Vleeschkleurig. In de Jongheid is

het Mannetje van het Wyfje niet, dan aan de zwarte Plek op den Kop, te onder-
fcheiden.

Het Wyfje, zynde de onderfle Afbeelding, heeft den Bek en Pooten van even
de zelfde Kleur als het Mannetje; maar de zwarte Plek op den Kop ontbreekt. De
Kruin van den Kop , de Nek en Rug , zyn Olyfgroen; de Keel, Borft en Stuit,

2yn bleek geel; de Buik en Dekveders onder aan de Staart * zyn wit* De Wieken
en Staart komen met die van het Mannetje overeen , maar het zwart is donkerer en
het heldere bruinachtig. Zo wel de Slagpennen, als de Dekveders, aan de binnen-
zyde der Wieken, zyn Aschgraauw.

Deeze Vogeltjes waren van Nieuw jork uit Noord Amerika óvergebragt. Ik hield

het Wyfje in een Kouwtje van het Mannetje afgezonderd , en dit leid , in de Maand
Auguftus 175:5 , een Paarlkleurig Eycje zonder eenige Vlakken , 't welk door my op
den Voorgrond is afgebeeld. Het Wyfje heeft tweemaal in een jaar geruid, ter*

wyl.ik het hield; naamelyk in Maart en September. In de Winter-Maanden was
haar Lyfgeheel bruin, maar de Kop, Wieken en Staart, van dezelfde Kleur als

in de Zomen Het Mannetje, kort na dat ik hem gekreegen had, dervende, zo kan
ik niet berigten, of die op de zelfde manier ruide of niet; fchoon ik denk dat het hun
beiden gemeen zy. De alvvyze Schepper heeft waarfchynlyk beoogd , deeze Vogelt*
jes geduurig byna. in 't zelfde Gewaad te fteeken, als de Kleur is van de Heefiers eri

Boomen, waar 2y zig op onthouden, om hun te beter te verbergen en te befchutten

voor de Roofvogels en ander Gedierte dat op Vogelen aafL

Van het Mannetje was reeds door Catesby, op de Drie-en-veertigfte Plaat van zyn
Èerfte Deel, de Afbeelding gegeven (*), maar, alzo ik in ftaat was om het Wyf-
je en haar Ey 'er by te voegen , en ook eenige verbetering in de Afbeelding van
het Mannetje meen gemaakt te hebben , verftoutte ik my , deeze Plaat onder 'c

Oog der Liefhebberen te brengen.

PLAAT LXV*

De kleine bruine Êutoor
(-J-)*

De grootfte Vogel, op deeze Plaat afgebeeld, zal ik hier befchryven. De-
zei

() Zie het II. Deel van dit Vogelen-Werk , Plaat T. 275. Ardeola nsévia. Briss. Am. V. p. 500. T. 40.

%*-,;«. , ,. „ ,
f- 2 ' Ardea «Mina. Linh. Syjt. Nat. XII. Gen.'

(t) Ardea Stellaris parva fufca. Edw. Jv, n. p. 135. 84. Sp. 26.

Fll Deel D
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zelve is kleiner vertoond dan Levens grootte ; als hebbende ongevaar de grootte van

een Kievit of Plevier. De Wiek, geilooten zynde , heeft zes Duimen, de Poot

byna twee Duimen langte, en de .Vingers waren lang , hebbende de middelfle om-
trent de langte van de Poot. De Sneb is, van de hoeken des Beks tot aan de Punt,

twee en een half Duim.
De Sneb is, gelyk in anderen van het Reiger-Geflagt , regt en loopt uit in een

fcherpe Punt; bruinachtig van boven en lichter van onderen: doch zal waarfchyn-

lyk, toen de Vogel leefde , groenachtig zyn geween1 . Tusfchen de Sneb en de

Oogen is de Huid kaal, gelyk in de gewoone Butoor. De Kruin van den Kop
is zwart , en hy heeft ook een zwarte Streep ter wederzyde , die van de hoeken

des Beks afkomt. De Hals is gedekt met lange, losfe, roodachtig bruine Vederen,

van vooren lichter, van agteren donkerer ; zynde de zyd-Vederen, langs het mid-

den heen , met zwart getekend. He Rug is gedekt met roodachtig bruine Vede-

ren, waarvan de middelde deelen zwart zyn; de Buik en Dyën met licht bruine

Vederen van een los geweefzel , hebbende lange zwarte Vlakken langs het midden

heen. De Wieken zyn roodachtig bruin, lichter dan de Rug : derzelver kleinftö

Dekveders zyn gevlakt even als op de Rug, maar de naafte Dekveders boven de

Slagpennen, en de Slagpennen naah1 aan dé Rug, zyn bruin, met weinig of geen

zwart. De groot (Ie Slagpennen en de Staartveders zyn zwart. Het Dons, dat de

onder-enden van de grootfle Slagpennen bedekt , is ook zwart. De Dekveders aan

de binnenzyde der Wieken , de Buik en de Dekveders onder aan de Staart , zyn

wit. De Slagpennen aan de binnenzyde en de Staartveders van onderen zyn Asch-

kleurig. De Pooten en Voeten zyn van eene groenachtige Kleur. De buitenfte

Vinger is aan den middelden door een Vliesje verknogt. De middelfle Klaauw van

ieder Voet is aan de eene zyde Kamswyze getand.

Deeze Vogel was van Aleppo gebragt door Do&or Russel , die my Vryheid

verleende om 'er een Afbeelding van te maaken. Door Do<5ror Shaw is , in des-

zelfs Reize naar Barbarie en de Levant, pag. 2 f f , een kleine Butoor be/chreeven,

die in Barbarie Boo-onk, dat is Langhals, geheten wordt. Hy zegt, „ dat dezelve

„ wat kleiner dan een Kievit zy, den Hals, Borft en Buik, licht geel hebbende ,

„ maar de Rug en het bovenfte der Wieken gitzwart. De Staart is kort; de Ve-

„ ders van den Hals zyn lang en geftreept met wit of licht geel. De Sneb is drie

Duimen lang, groen, en van maakzel als die van een Oijevaar. De Pooten,

die hy kort en dun heeft, zyn groen. In 't loopen en Aas opzoeken, ftrekt hy

zyn Hals zeven of agt Duimen uit ". Zie de kleine Afbeelding op de Plaat,

welke van Doólor Shaws Tekening ontleend is en naar zyne befchryving gekleurd.

Hy zegt niets van het Zwart op den Kop, maar zyne Afbeelding drukt hetzelve

kragtig uit. De Schildknaap Taylor White toonde my de Tekening van den

Vogel, zeer naby overeenkomende met dien, welken Doótor Shaw afgebeeld en

befchreeven heeft, hebbende ook de Kruin van den Kop zwart: welke Vogel hy, zo

ik meen, gezegd heeft , dat in 't Land van Wales was gefchooten. Waarfchyn*

lyk zullen Doótor Shaws en Doótor Russel Vogels, alleen in Sexe of Ouder-

dom verfchillên. De Soort was ons onbekend, tot dat zy door den laatft genoemden,

ia 't Jaar 1755 , werdt aan 't licht gebragt.

PLAAT
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PLAAT LXVL

De Canuts-VogdQ
Deeze is hier in de Natuurlyke grootte voorgemeld. Hy heeft de Sneb van ag-

teren taamelyk dik en naar de Punt verdunnende , die niet fcherp maar rondachtig is

en donker Aschgraauw, zynde de Oogen Hazelnootën-Kleur. Van den Bek tot

aan het Oog loopt een donkere Streep, en daarboven een witte; De Kruin van
den Kop , de Nek of 't agterfte van den Hals -, dë Rug en Wieken , zyn Asch-

graauw, de Veders een weinig helderer aan den rand dan in 't midden. De Dekve-
ders der Wieken, naaft boven de Slagpennen, zyn wit aan de tippen en een wei-

nig öpwaards langs den rand , maakende een witte Streep dwars over de Wiek. De
Slagpenneb naaft aan de Rug hebben lichte randen. De grootfte of buitenfïe Slag-

pennen zyn donkerer dan de overigen en hébben witte Schaften. Het Jaagfte van

de Rug en dë bovenflë Dekveders van de Staart zyn donker Aschgraauw en wit ge-

mengeld, maakende Vlakken als Halvemaantjes. De Staart is Aschgraauw^ De
pnderzyde, van den Keel tot aan de Staart, is wit, met donkere Vlakjes aan den.

Keel en Borft. De Zyden onder de Wieken, de Buik, Dyën en Dekveders onder

de Staart, zyh met donkere dwarsfïreepjes getekende De Rand van de Wiek is

wit; De Pooten zyn, tot een weinig boven de Kniejen , Vederloos. De Schen-

kels 5 Voeten en Klaauwen , zyn donker blaauwachtig Aschgraauw : de Vingers t'ee-

nemaal van elkander afgefcheideh.

Ik vond deezen Vogel op de Markten te Londen, in een Winter dat hét zeer

fterk vroor; ik geloove in 't Jaar 1739 of 1740. Willoughby verhaalt, hoe men
zegt* dat zy in 't Graaffchap Lincoln aankomen in 't voorde van den Winter, bly*

vende aldaar tweeof drie Maanden omtrent de Zee-ftranden , en dan i7erdwynende.

Zy vliegen by Schooiert. Men heeftze ook aan de Kuil van Lancaflershire, by
LiVerpool, in het Winter- Saizoen gezien. Zie Will. Ornithol. p. 302 T. 56.

Myn oogmerk was niet, om eenigen Engelfchen Vogel, die reeds afgebeeld en

befchreeven was, in Afbeelding te brengen ofte befchryven: maar, alzo deeze Vo-

gel zeldzaam is in de Zuidelyke deelen van Engeland, en de Afbeelding van Wil-
loughby niet te beftig, hebbende Albin hem geheel overgeflagen j zo dagt ik

dat een volmaakter Afbeelding, in Natuurlyke grootte, de Liefhebbers niet onaan-

genaam zou zyn* Myne befchryving , naar een versch gedooden Vogel , verfchilt een

weinig van die van Willoughby* 't welk altoos 't geval zal zyn, als twee Perfoo-

nende befchryving naar verfchillende, of zelfs naar 't zelfde Dier opmaaken*

PLAAT LXVIL

De Gevlakte Strandlooper (f) en het Denne Boomkruipertjé.

Deeze Vogels zyn beiden ook ge/chetft in de Natuurlyke grootte. Men heeft 2e

©p de Plaat, onmiddelyk naar de opgezette Voorwerpen , getekend en ge-etft.

De

(*) Canutus. Edw. Ao. II. p. 137. T. 276. Brtss. Sp. 10. Zaagpen. Nat. Hifi. I. D. V. Stuk, b'. 250.
rév. V. p. 258. Ra). Av. 10S. Knot Agri Lincolnien- (f) Tringa maculata. Edw. Av. II. p. 139. T. 277.
fis. Will. Om. 224. T. 66. Tringa Canutus. Linn. Turdus Aquaticus. Briss. Av. V. p. 255. Tringa ma-

$$• Nat. XII. Gen. 87. Sp, 15. Syfc. NaP. X. Gen 78. cularia. Linn. Syjl, Nat. XII. Gen. 87. Sp. 7.

D 2
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De groot/Ie is de Strandlooper. Deez' heeft de Sneb regt donker naar de Punt en
naar den Kop toe Vleeschkleurig. De Bovenkaak is wederzyds gefleufd : de Neus-
gaten zyn lang. Hy heeft een witte Streep boven ieder Oog. De Kop, het ag-

terfte van den Hals, de Rug, Stuit en Dekveders der Wieken, zyn bruinachtig,,

een weinig naar Olyfkleur trekkende, met een flaauwen glans op de Wieken. De
middelfte Veders van de Staart en de kleinfte Slagpennen naaft aan de Rug, zyn
van de zelfde bruinachtige Kleur. De Kop is met kleine langwerpige donkere Vlak-

ken, langs de Schaften van zyne Vederen , gevlakt. Aan den Hals vergrooten die

Vlakken naar de Rug toe, waar zy grootft zyn; maar de Stuit is gantsch ongevlakt*

De Veders op de Schouders en de Wieken zyn getekend met donkere dwarfè Vlak-

ken, wier figuur men beft begrypen zal uit de Afbeelding. De grootfte Slagpennen

zyn donker, hebbende fbmmige van de kortften witte Tippen. De ryder Dekve-
deren naaft hier boven is ook donker met witte Tippen ; waaruit twee fchuinfè wit-

te Streepen, dwars over de Wiek, ontftaan. Derand en binnenfte Dekveders der

Wieken zyn insgelyks wit; uitgenomen een regelmaatige donkere Streep, die dwars

over dezelven loopt. De binnenzyden van de Slagpennen zyn Aschgraauw met wit-

achtige Onderftukken; behalve dat drie of vier van de buitenfte Slagpennen geen wit

hebben. De middelfte Veders van de Staart hebben een donkere Baar overdwars by
haare Tippen; de buitenfte Veders worden allengs korter, en zyn wit met donkere

dwars-Streepen. Van den Keel tot aan de Staart toe is de Vogel witachtig, gelpren-

keld met donkere Vlakjes , die aan de Borft grooter zyn , en van eene byzondere

figuur, gelyk de Afbeelding uitdrukt. Aan den Buik, Dyën en Dekveders onder

de Staart, zyn deeze donkere Vlakken niet zo regelmaatig als aan den Borft. Dê
Pooten zyn , tot een weinig boven de Kniejen , Vederloos : de Vingers plat naar

agteren, alwaar de buitenfte en middelfte Vinger van ieder Voet met een Vliesje

gewebd zyn. De Pooten en Voeten zyn donkerachtig Vleeschkleur , de Klaau-

wen zwart.

De kleinfte Vogel op de Plaat is een Denne Boomkrüiper (*). Deeze heeft den

Bek zwart, een weinig dik van Grondftuk doch in een fcherpe Punt uitloopende.

Van den Bek tot aan het Oog loopt wederzyds een zwarte Streep. De Kruin en

Zyden van den Kop, de Borft, Buik en Dyën, zyn van een helder geele Kleur;

de Kruin een weinig hóoger geel. Over de Nek en Rug, tot aan de Staart toe, is hec

Vogeltje fchoon geelachtig groen, naar Olyfkleur trekkende, en helderft aan de

Stuit. De Wieken en Staart zyn blaauwachtig graauw: De Dekveders van de Wie-
ken hebben witte tippen , maakende dus twee witte Streepen dwars over ieder Wiek.

De binnenfte Dekveders van de Wieken zyn wit, de binnenzyden der Slagpennen

graauw en derzelver inwaardfè Baarden hebben witachtige randen. De buitenfte

Veders van de Staart hebben witte Baarden inWaards , en de Dekveders onder de Staart

zyn ook wit. De Pooten en Voeten zyn van eene geelachtig bruine Kleur en van

maakzel als in de meefte andere kleinfte Vogeltjes.

Deeze Vogels waren , met en benevens veele anderen , by Philadelphia in Penfyl-

vaniegefchooten door mynen Vriend , den Heer William Bartram, die dezelven

ten mynen dienfte naar Londen zondt , op dat ik 'er de Afbeelding en Natuurlyke

Hiftoire van zoude uitgeeven. Den kleinen Vogel acht ik de Pynboomkruiper te

zyn van Catesby (f), hoewel de myne helderer van Kleur is. De zyne mag wel

een xMannetje zyn van het eerfte Jaar. 't Voornaamfte verfchi! tusfchen dezelven is,

dat

(•) Certhïa Pinus. Edw. Av. II. p. 140. T. 277. teren zy, op de manier van de Boomkruïpertjes, langs

Parus Americanus lutescens. Catesb. Car. I. p. 46. T. de Pyn- en Denneboomen. Zie 'c Derde Deel van

46. Briss. Av. III. p. 576. Certhia Pinus. Llnn. Syjl. die Werk, Plaat 22. Men maakt hier, in 't Hoog-

Nvt. XII. Gen. 65. Sp. 16. duitsch, verkeerdelyk een Tannen-Baumhacker van. De

(f) Catesf. Carol. I. T. 61, [Hy noemtze Parus Boomhakkers zyn Spechten; een veel grooter en ge-

Americanus lutescens: die ik genoemd heb, de Geel- heel ander flag van Vogelen. By nader onderzoek acht

aebiigt Dennen-Mees : want volgens zyn Verhaal klau- Edwards de zyne in Soort van Catesiy verfchillenj
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dat de Wieken en Staart in de zyne bruin waren, engraauwzyn in de myne, naaf *C

blaauwe trekkende. Hy zegt, dat de Wyfjes allen bruin zyn, en dat menze op Bla*

dcrlooze Boomen, in de Winter, hun Voedzel ziet zoeken. De Heer Barxram
zegt, dat zy in Penfylvanie van 't Zuiden komen in April, enaazen op de Infèkten,

welke zy vinden op de Bladen en Knoppen der Boomen , gaande daar mede het
grootfte deel van den Zomer voort , en hy gelooft dat zy aldaar broeden , hoewel
hy nooit eenigen van derzelver Netten vondr. Volgens Catesby kunnen zy den
Winter doorftaan in Karolina, 't welk veel Zuidelyker gelegen is dan Penfylvanie»

De grootfte Vogel ofStrandlooper komt ook, zegt de Heer Barxram, van 't

Zuiden, in die zelfde Maand, in Penfylvanie. Hy opende het Wyfje, en vondt
'ertaamelyk groote Eijeren in, maar by toeval verloor hy hetzelve, zo dat de Vo-
gel, aan my gezonden, een Mannetje is. Zy blyven , zegt hy, het grootfte

deel van den Zomer in dat Land. Ik geloof dat deeze Vogels zo wel in Europa
zyn als in Amerika; want in 't Jaar 1743 werdt my 'er een gezonden door wylen
mynen Vriend, den Heer Baronet Robert Abdy , welken hy naby zyne Luft-

plaats Aubïns, in Esfex, hadt gefchooten. Deezen bevond ik een Wyfje te zyn,
en het verfchilde in geenen deele van den Amerikaanfchen Strandlooper, dan daar

in, dat het geene Vlakken van onderen hadt, uitgenomen aan den Keel, alwaar

eenige kleine langwerpige Vlakjes van dien aart waren , langs de Schaften der Ve-
deren. Uit myne aanmerkingen by de Tekening van het Wyfje blykt, dat het my
inde Mey-Maand gezonden was, en ik geloof dat het een Trekvogel zy, die zeer
zelden voorkomt in Engeland.

PLAAT LXVIII.

De kleinjie flater-Hèn (*) en hu Geele JWinterkoningjét

Deeze Vogels zyn ook op de Plaat
,

onmiddelyk naar 't Voorwerp ge-etft, en
beiden in de Natuurlyke grootte afgebeeld. De onderfte is het Waterhennetje , 't

welke den Bek of Sneb zwart heeft, uitgenomen het Grondftuk van de Onderkaak
't welk roodachtig is, zynde de Kop t' eenemaal zwart. Het agterfte van den Hals
de Rug, Wieken en Staart, zyn bruin, aan den Hals wat uit den rooden gemar-
merd: op de Rug en Stuit met witachtige dwars- Streepen, doch de Wieken en
Staartveders gefprenkeld met ronde witte Vlakken. De binnenfte Dekveders der
Wieken zyn Aschgraauw , overdwars met wit getekend. De rand van de Wiek is

ook wit. De binnenzyden der Slagpennen en de onderzyde van de Staart zyn Asch-
graauw. Het voorfte van den Hals en Borft is blaauwachtig Aschgraauw of Ley-
ïdeurig. De Buik en Dyën zyn gedekt met donker bruine of zwartachtige Vede-
ren , overdwars gemengeld met eene witachtige Aschkleur. De Dekveders onder
aan de Staart zyn wit : de Vingers lang gelyk in alle Waterhoentjes , en hebben
fmalle Vliesjes op zyde , gelyk de grootfte Soort derzelven. De Pooten en Voe-
ten zyn bruin.

De bovenfte Afbeelding vertoont het Geele Winterkoningje
(f). De Bek* Poo-

ten en Voeten van hetzelve zyn zwart. De Kruin van den Kop, de Nek, Rug,
Stuit,

(*) Gallinula Chloropus minima. Edw. Av. II. p. Oenanthe fufcoïutea minor. Sloan. Jam. II. p. 310.
142. T. 278. [An pertinet ad Tringam pufillam. Linn. Raj, Av. i85. Catesb. Car. I. p. 63. T. 63. Moral
Syfl. Nat. XII. Gen. 87. Sp. 20, qua? Colore parum cilla acredula. Faun. Sueè. I. N. 237. Varietas Mota-
differt, magnitudine fere convenit& habitat in India cilla Trochili. Linn. Syft. Nat.Xll.Gen. 114. Sp. 4g
Occidentali ? Vid. Buiss. Av. V. p. 222. T. 25. f. 2. ï Zie Nat. BJt. I. D. V. Stv& , blad. 580 , 590.

(t) Regulus luteus. Edw. Av. II, p. 143. T. 27S.

rill. Deel. E
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Stuk, Wieken én Staart, zyn van eene groenachtig bruine of donkere Olyfkleur,

maar de tippen der Dekvederen zyn ligter, en maaken twee fchuinfê Merken dwars
over ieder Wiek. De binnenzyden der Slagpennen zyn Aschgraauw; de binnen-

fte Dekveders der Wieken helder geel , gelyk de geheele onderzyde van het Vo-
geltje van den Bek tot aan de Staart. Het heeft een donker Streepje dat over

3

t Oog
loopt, zynde daar boven en beneden geel. Een ander dergelyk Streepje (trekt zig

van den Hoek des Beks langs de zydé van den Kop uit.

Deeze beide Vogels waren van het Eiland Jamaika overgebragc door Doktor
Browne. Het Waterhoentje wordt, door de Ingezetenen des Eilands, uit aan-

merking van zyn Geluid , Ëidy-Bidy geheten. Ik geloof dat het tot nu toe onbe-

kend zy geweeft : want in Sloanes Hiftorie van Jamaika komt niets dergelyks

voor (*). Het geele W interkon ingje is , verbeeld ik my , door ver/cheiderley

Autheuren onder verfchillende Naamen afgebeeld en belchreeven. Zie de Reguhs
non criftatus van Willoughby , p. 228 en de Geele Mees van Catesby , Vol. /.

p, 63 (f). Hy zegt dat zy in Karolina broeden, en van daar vertrekken tegen
9
t

aankomen van den Winter. Ik heb een gekleurde Afbeelding daar van uit Holland

of Duitschland, die de Fluiter genoemd wordr. Ik heb ook, zo ik meen, het zelf*

de Vogeltje van Bengale uit Ooflindie ontvangen: zo dat deeze Soort my toefchynt

over 't grootfle gedeelte van den bekenden Aardbodem verfpreid te zyn , zynde
overal een Trekvogel. Ik geloof, dat het zy , de Oenantbe jufco-lutea minor van

Sloane. Alzo de Heer Wjleoughbï 'er geenen Engelfchen naam aan gegeven

hadt, verkoos ik het den gedagten naam te geeven; daar Catesby het onder de

Meezen plaatft : 't welk ik niet eigen vind: want het heeft den Bek lang en dun,
terwyl dezelve korter en zo /pits niet is in de Meezen.

PLAAT LXIX.

De Amerikaanfche Prater-Rail
(j).

Deeze Vogel is hier ook in de Natuurlyke grootte afgebeeld, zynde onmiddelyk

naar 't Voorwerp op 't Koper gebragt. Hy heeft de Sneb een weinig nederwaards

geboogen, met Sleuven aan de zyden van de Bovenkaak, in welken de Neusgaten

geplaatft zyn. De Sneb is van een donkere Kleur, maar roodachtig aan 't Grond

-

Huk van de Oriderkaak; maakende dit Grondfluk, voor aan den Kop, eenige kaal-

heid, gelyk in de Koet en Waterhoen. De Kruin van den Kop is zwart ofdon-

ker ', de zyden Aschgraauw, maar boven ieder Oog, en aan den Keel y is een witte

Streek. De Nek en Rug hebben in 't midden zwarte en san de kanten bruine Ve-

deren. De Keel en Borftzyn bruinachtig Oranje-Kleur; de Dekveders der Wie-
ken roodachtig bruin: de Slagpennen naaft aan de Rug en de Staartveders donker,

met bruine tippen, gelykerwys de Veders van de Rug, zynde de grootfte Slag-

pennen geheel donker of zwart. De Wieken hebben witte randen , maar de on-

derfle Dekveders zyn donker met Sneeuw-witte tippen , zo dat zy zig uitwaards wit

vertoonen. De binnenzyden der Slagpennen zyn Aschgraauw; de Veders aan de

zyden onder de Wieken , aan het onder/Ie des Lighaams en de Dyè'n , donker met

witte dwars-Streepen \ de Dekveders , onder aan de Staart, wit, zwart en Oranje-

kleur.

(*) [Men kan daar omtrent nazien , wat D. Browne XXVI.]
tan het Kleine Waterhoentje zegt, in zyne Nat. Hifi. (j) [Zie de befchryving van den Europifchen Water-

pa» Jamaika. p. 479.

j

Rail, daar^eeze mooglyk een Verfcheidenheid vaji

(f) [Zie het III. Deil van dit Werk , bladz. 2 j. PI. zal zyn , Nat. Hifi. I, D. Stuk, bladz. 28 ij
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jr. De Pooten zyn Vederloos tot boven de Kniejen. De middelde Vinger
komt den Schenkel in langte gelyk, die, zo wel als de Voet, een donkere Vleesch-
kleur heeft.

Deeze Vogel was uit Penfyivanie gezonden door den Heer BartraM. Hy is

naauwkeurig van de zelfde grootte en figuur als onze Water-Rail , en verfchilt daar

van naauwlyksin eenigopzigt, dan dat hy den Keel en Bord roodachtig heeft, ter-

Wyl de onze op die plaatfèn blaauwachtig Aschgraauw of Ley-kleurig is. Hy was nog
niet afgebeeld of befchreeven; hoewel iknaauwiyks kan denken, dat hy in Soort ver-

fchille van den Engellchen Water-Rail » niettegenstaande het onderfcheid van Kleur,

PLAAT LX&
ï)e Langftaarlïge Eend van Terfenêuf^) en de Plevier met gefpoorde ppleken.

De eerdgemelde heeft byrta de grootte van onze Talingen. Zy is hier verkleind,
bm haar in 't bedek van de Plaat te kunnen brengen. Haare voornaamde Afmee-
tingen zyn als volgt. Van de Punt der Snebbe tot aan de hoeken van den Bek, een
weinig meer dan anderhalf Duim; zynde de geilooten Wieken agt Duimen; de
Pooten beneden de Kniejen niet volkomen anderhalf Duim; de middelde Vinger
een weinig meer dan twee Duimen, de Staartveders in

3
t midden byna agt Dui-

men lang.

De Sneb is zwart , doch heeft een roode Streek, dwars over de Onderkaak, tus-

fchen de Neusgaten en de tip. Zy is diep getand aan de kanten en van gedalte als

in de meede andere Eendvogels. Het voorde deel en de zyden van den Kop, be-
nevens de zyden van den Hals, zyn licht bruin, naar Vleeschkleur trekkende. Plet
agterde van den Kop en Hals, de Keel en het bovende van de Bord, zyn wit*

Hy heeft een gröote zwarte Vlak aan ieder zyde van den Kop of het begin van den
Hals* De Rug en Dekveders der Wieken zyn glanzig zwart: de grootde Slagpen-
hen en de vier middelde of langde Staartveders zwart of donker: de andere Slac-

pennen, naad aan de Rug, donker roodachtig bruin. De binnenzyden der Wieken
zyn geheel van eene donker bruine Kleur, zo wel als de Bord, en deeze Kleur
voegt zig door een Ring of Kraag famen met het Zwart van de Rug. De zyden
onderde Wieken, de Üyën , Buik en Dekveders beneden de Staart, zyn wit, zo
wel als de buitende Veders van de Staart aan ieder zyde , met derzelver bovende
Dekveders. Van de Schouders komen breede Streeken van lange fmalle witte Ve-
deren af, die zig tusfeheri de Rug en Wieken, aan ieder zyde, bykans tot aan het
begin van de Staart uitdrekken. De Pooten en Vingers zyn donker rood; de Vlie-

zen der Voeten zwart. Zy heeft een klein Webbetje aan de binnenzyde van ieder

inwaardfên Vinger , als ook aan de onderzyde van den kleinen agter-Vinger van
ieder Poot.

Deeze Eendvogel was op de Vischbanken van Newfoundland of Terreneuf, in

Noord-Amerika , gevangen, en bevindt zig thans, in detf Jaare 17^4, opgezet in

de Verzameling van den Heer Farmer , van New-ïnn, te Londen, die my ver-

pligt heeft met dezelve aan my te leenen. De Afbeelding is op de Plaat onmidde*
lyk naar 't Voorwerp ge-etd. ik twyfel of het niet de zelfde Vogel zy als de lang-

itaartige Eendvogel van de Hudfbns-Baay, in myne Vogel-Hidorie, Plaat 156, uit-

gegeven (f). By vergelyking del ik het mooglyk, dat zy Mannetje en Wyfje
zyn,

(*) Anas Caudè. longiffima ex Newfoundland. Edw. Glacialis. Linn. Syjl. Nat. XII. Gen. 67. Sp. 30.
Jv. II. p. 14Ö. Tab. 28o.Bmss. Av. VI. p. 382. Anas (f) [Zie in 'e V. Duel van dit Werk, PI. LI 1

E 2
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zyn , alzo haare Afmeetingen , en de Figuuren van haare Snebben en Voeten , zeer

naa overeenkomen : maar ik laat dit denkbeeld ter nadere onderzoeking van de Na-

tuur-liefhebbers over. De myne ,
geloof ik , zal de eerde Afbeelding en befchry-

ving van deeze Eend zyn. ^

De Plevier met gefpoorde Inteken (*) is van de Natuurlyke grootte byna tot den

zelfden trap verkleind als de~ Eendvogel. Hy heeft de grootte van onze Kievit*

maar de Pooten zyn langer , van de Knie tot aan het onderde van den Hiel drie

Duimen, en de Wiek, geflooten zynde, zeven Duim haaiende.

De Bek is zwart: de Kruin van den Kop gedekt met glanzig zwarte Vederen,

die taamelyk lang zyn, en welken hy, zo ik geloof, als een Kuif kan opzetten.

De Keel is ook zwart, maar de zyden van den Kop en de Hals in 't ronde wit. De
Rug en alle de Dekveders der Wieken hebben, aan haare bovenzyde , een Muis-

vaale Kleur, die donkerer is op de Rug en lichter op de Wieken , en allerlichtft aan

de randen der Vederen by de kanten der Wieken daar die op de Bord: leggen, en

boven de groote Slagpennen , welke zwart zyn. De kleinde Slagpennen , naad

aan de Rug, zyn daar mede eenkleurig. De Dekveders aan de binnenzyde der Wie-
ken en de Zyden onder de Wieken, zyn wit. Ieder Wiek heeft, een weinig be-

neden het Knop-Gewricht, een fcherpe Hoornige Spoor. Het Lyf is , tot aan de

Pooten 3 zwart, dochiaager, zo wel als de Dyën, en de Dekveders van de Staart,

boven en beneden, wit. De Staartveders hebben haare bovenfle helften, naad aan

den Wortel, wit, maar het overige zwart , uitgenomen dat de buitenite Veders,

aan ieder zyde, wit getipt zyn. De Pooten zyn, tot boven de Kniejen, Veder-

loos, en, zowel als de Voeten en Klaauwen, geheel zwart, zynde de middelde

Vinger door een Vliesje aan den buitenden gevoegd. Hy heeft geen agter-Vinger.

Doktor RüSSEL, een Heer die veele Jaaren zyn verblyf gehad heeft te Aleppo,

thans in Londen woonachtig, bragt deezen Vogel van daar mede in \ Jaar 1754,

en hadt de goedheid van my hem te Iaaten aftekenen. Ik acht het de zelfde Soort

te zyn, als de gene, die ik in myne Vogel- Hidorie, onder den naam van Zwart-

bordige Indiaanfche Plevier, Plaat XLVIf, aan 't licht gegeven heb (f). Jk had

toen de Spooren van de Wieken niet ontdekt, fchoon ik niet twyfel of hy zal de-

zelven gehad hebben : want ik zou ze ook in deeze niet hebben gevonden , indien

'er my geen Bericht van gegeven was, eer ik de Aftekening maakte. Myn voori-

ge Afbeelding verfchilt een weinig van deeze , daarin , dat het zwarte Merk aan

den Keel was famengevoegd met het Zwarte aan de Bord , en in 't hebben van een

helderen weêrfchyn op het Zwart , te weeten groenachtig op den Kop en paarsch

aan de Bord, 't welk my doet denken, dat de eerde een Mannetje ware en deeze

het Wyfje. Ik zou 'er geen tweede Afbeelding van gemaakt hebben , indien ik

de Spooren niet had ontdekt , die eveneens waren op de beide Wieken. Deeze

Vogel is aan de Rivier, by Aleppo, gemeen.

• P. Lucas geeft, in zyn Reistogt naar de Levant (j), een zeer zonderling Be-

richt van een Vogel , diert men op de Nyl vindt , ichynende my dit zelfde flag van

Vogelen te zyn. Derhalve zal ik , ten pleiziere van den Leezer , 't gene hy daar

van gezegd heeft hier invoegen. „ Deeze Vogel geleek naar een Plevier en was by-

na van die grootte; hy vloog in 't ronde en ging in den gaapenden Bek der Kro-
"

kodillen, die toen op 't Water uitgedrekt lagen, in Opper-Egypte-, zynde regt
95

voor het Vaartuig van onzen Autheur. Na dat zy 'er een weinig in waren ge-
"

weed, flooten de Krokodillen hunne Bekken, en openden ze kort daarna weder-

om,

(*) Pluvialis Alis calcare donatis. Edw. Jv.ll. p. (f) [Zie het II. Deel van dit Vogelen-Werk , PI.

147. T. 280. Pluvialis Perfica criftata. Briss. Av V. XCIII.]

p 84. Lapwing. Rujp. Jlepp. 12. T. 11. Varietas (j.) Jn drie Deeltjes in Duodecimo, gedrukt te

Charadrii SpmQÜ.Um.SyJt. Nat. XII. Gen. 88. Sp. 12. Rouaan 1719. Toni. III. pag. 7.
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5 , om, als om de Vogels uit te laaten» Het Volk verhaalde my, dat deeze Vogels^

5 , van welken 'er een groote menigte was, hun Aas zoeken op het gene tusfchen de

„ Tanden van deeze Monfïers is blyven zitten ,
pikkende hetzelve daar uit. En , met

„ de fcherpe Doorntjes, als een Soort van Spooren, die zy op den top van hunne

„ Wieken hebben zitten, prikken zy den Krokodil , en plaagen hem zo lang> tot dat

„ hy den Bek, dien hy geflooten had , weder open doet, om ze uit te laaten; be-

„ vrydende dus zig Zelf van 't gevaar , waar in zy zig bevonden. Waarfchynlyk
5, zyn dit de Vogels, die van Plinius Trocbili geheten worden. Beitar, een Ara-

„ bisch Autheur, verhaalt dergelyke Hiftorie van een Vogel , doch geeft 'er den

„ naam niet van op ". Alzo ik één deezer Vogelen uit Ooftindie ontvangen heb

,

is het gantsch niet ongeloofbaar , dat dezelve een Inboorling kan zyn van Opper-
Egypte , 't welk byna op de zelfde Hemelsbreedte legt.

P L A A T LXXI.

Vier Snebben van zeer weinig bekende Vogelen,

Deeze Vogelbekken zyn allen van een 2eer ongewoon maaksel. De bovenfte

Afbeelding, A, is Levensgrootte; de drie anderen, B, C, D zyn in Afmeetin-

gen tot de helft verkleind, en dus gebragt tot het agtfte deel van hunne Natuur-

lyke grootte.

De Bek A is, omtrent de hoeken van de Gaaping, zo breed als hoog, maar wordt
zeer fchielyk aan de zyden famengedrukt, en is aan de Punt zeer dun, in 't byZon-
der de Onderkaak, welke zo doorfchynend is, dat men, als hy op Papier legt, het

Schrift daar door kan leezen. Zy is aan beide kanten fcherp, en buigzaam als eert

Schilders Mes. De Bovenkaak is korter dan de Onderkaak, en heeft een klein Sleuf-

je, waar van dezelve, even als het Lemmer van een Scheermes Van het Hecht,
wordt ingenomen. De geheele Bek was van een lichte Hoornkleur.

Deeze geheele Vogel is afgebeeld en befchreeven door den Heer Catesby, in

deszelfs Natuurlyke Hiftorie van Karoïina (*) , alwaar hy denzelven noemt Groote
Meeuw met eenongelyke Snebbe, in 't Engelsch Cutwater, in 't Fransch Coupeur

iïEau, dat is Waterfhyder. Hy is van boven zwart, van onderen wit, hebbende

de Pooten en Voeten rood, en de Sneb ook by den Kop rood, maar zwart aan

de Punt. Petiver heeft ook een Afbeelding gegeven van den Bek van deezen

Vogel (f), doch hy zegt *er niets van , dan dat hy 'er den naam aan geeft van Ka-
rolinifche Vogel met een Mesgelykende Snuit, de Scbeermes-Snabel van Karoïina;

.zie zyne Catalogus, p. 541. Het is dezelfde Vogel, als welke Ray genoemd heeft

de Zee-Kraay van Madrals (|).

De tweede Sneb , B, behoort tot de Gehoornde Oqftindifcbe Raaf of Rhinoce-

ros-Vogel , welke ik nergens wel afgebeeld heb gevonden. Wat de Geftalte be-

langt, daar van behoef ik niets te zeggen, alzo ik dezelve hier, onmiddelyk naaf
3
t Voorwerp, in Tekening gebragt heb. Zy is van eene geelachtige Hoornkleur,

zynde het Grondfïuk van de Bovenkaak en de Hoorn of Knobbel , naar den Kop
toe, met rood gewolkt. Het Grondftuk van beiden is omringd met zwart, ge-
lyk ook de Hoorn een zwarte Streep ter wederzyde heeft , en de getande kanten

van den Bek zyn insgelyks zwart. Zelden fluiten deeze Bekken digt, 't welk ik

on*

(*) Vol. I. p. 90. Zie het IV. Deel van dit Werk» (f) Gazoph. Plaat 76. Fig. 2.

PI. LXXX. en myne befchryving Nat, Hijl. X. D. V. (j) Synops, Avium p. 194. Tab. I. Fig. 5.

Stuk, bladz. 159-

VUL Deel F
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onderftel, van derzelver krimping in 't droogen voort te komen. De Neusgaten
flaan in het Grondftuk van de Bovenkaak, naby de Oogholien, en de Hoorn is,

aan zyn Grondftuk, zo dik als hoog. Ik heb by my twee deezer Bekken van de zelf»

de Soort. De ander verfchilt van den hier afgebeelden daarin ; dat de Hoorn alleen-

lyk een weinig opwaards draait , zonder eenige buiging agterover , en dat hy den
top van de Hoorn zydelings meer famengedrukt heeft. Daar aan ontbreeken ook
de zwarte Streepen op de zyden van de Hoorn , en het zwart aan de gehakkelde kan-

ten van den Bek. Ik neemze voor Snebben van Mannetje en Wyfje. Zy zyn
naarde grootte by uitftekligt, hebbende haare holligheid gevuld met dunne Ree-

nige Hokjes, op de manier van een Honigraat, doch onregelmaatig. Deeze Bek-

ken waren van 't Eiland Sumatra gebragt en werden my prefènt gedaan door my-
nen Vriend Kapitein Isaak. Worth, nu eenige Jaaren geleeden. Daar zyn, by
veele bcfchryvers der Natuurlyke Hiftorie, korte en duiftere Berigten aangaande dee-

ze Vogels, die door den tyd moeten opgehelderd worden (*).

De Bek D behoort tot een anderen Vogel van het zelfde Geflagt , maar kleiner

en van een verfchillende Soort (f). De Hoorn of Knobbel boven den Bek is , ge-

lyk de boven befchreevene, licht en Spongieus ; naar den Kop toe breed en dik,

maar uitloopende in een dunnen Wigswyzen rand , naar de Punt van den Bek. Over
't geheel '%s de Bek bleek Hoornkleur, maar heeft het Grondftuk van de Onderkaak

een weinig met rood getekend, terwyl dat van de Hoorn en Bovenkaak, beiden,

zwart is , zo wel als de gehakkelde randen der Kaaken. De Punt van de Boven-

kaak, en het end van de Hoorn naaft daar aan, is ook zwart. De Neusgaten zyn
tusfchen den Bek en Hoorn , digt aan het Grondftuk des Beks geplaatft, Hy is

taamelyk dik, naaragteren, doch op zyde famengedrukt naar de Punt.

Petiver heeft, in zyn Gazopbylacium^ de Afbeelding gegeven van de Boven-

kaak en Hoorn van deezen Vogel, zie PI. 31. Fig. 1. Hy zegt dat Pater Kamel-
Li hem deeze Aftekening, met en benevens zyne befchryving van Philippynfche

Vogels zond, dat nu gedrukt te vinden is in de Verhandelingen der Koninglyke

Sociëteit, N. 285. Petiver heeft ook een Afbeelding, die echter niet zeer rjaauw-

keurig is, vanden geheelen Vogel aan 't licht gegeven in 't zelfde Werk, Plaat

28, Fig- 6. De Bek, hier door my vertoond , is naar 't Voorwerp getekend. Ik vind

in de Boeken der Natuurlyke Hiftorie een groote Verfcheidenheid van Bekken van

dit Ras van Vogelen , fchoon wy naauwlyks iets van de Beeften zelf weeten. Myn
Vriend, de Heer Henry Baker, Lid der Koninglyke Sociëteit, leende my den

laatft befchreevenen.

C is de Bek van een Vogel , ons geheel onbekend. Hy was my geleend door

den verpligtenden Heer FurZer, van New-Inn te Londen, die my verhaalde, dat

dezelve van 't Eiland Sumatra was gebragt, alwaar men 'er een Indiaanfèhen naam
aan gaf, betekenende de Krimdehke Boscb-fogel: om dat hy de Menlchen voor ge-

vaar beichutte, wanneer zy in de Bosfchen flaapen. Deeze fchynt tot een ander

Geflagt van Vogelen te behooren, dan de twee Iaatften: want de Knobbel, boven

den Bek, is van eene platachtige verhevenronde gedaante naar vooren , en aldaar

wit-

(*) [Ik heb deezen Vogel, die de Buceros Rhinoce- ofwel te Batavia, geheten, en aafl op Krengen. De
róï van LinnjEüs is, in myne Natuurlyke Hiftorie, I. Bek moet van een levendig gefchooten of Versch ge-

Deèl, IV\ Stuk, bladz. 287, befchreeven en federt dooden Vogel zyn genomen ; anders is dezelve geheel

een Sneb of Bek ontvangen van de laatftgemeldc Ge- doodsch van Kleur, en dit kan misfchien de reden

ftalte, die naamelyk de Hoorn regt uitgeftrekt, niet zyn, dat de Bek A geen rood heeft, 't welk anders

omgekromd heeft , doch dezelve is van binnen geheel ook natuurlyk is aan den Waterfnyder.]

hol en van buiten zeer fchoon Oranjekleur. De wyd- (f) [Hy wordt betrokken tot den Buceros bicornis

te tusfchen de Kaaken geloof ik niet, door uitdroo- van Linnjeus. Syji. Nat. XII. Gen. 47. Sp. 1: of Ca-

ging en inkrimping veroirzaakt te zyn , om dat dezel- lao der Philippynfche Eilanden , ook in China voorko»

ven aan de Punt volmaakt in malkander fluiten. Dee- mende : zie myne Natuurlyke Hiftorie I. D. VI. Stuk ,

ze Vogel wordt Jaarwgel of Jaar-Vogel in Ooflindie, bladz. 283 , en de Afbeelding PI. XXXIII. Fig. 3.]
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xvitachtig : voor 't overige rood. De geheele Bek is zeer zwaar, fchynende de
Knobbel vaft Been te zyn. Men ziet het Neusgat in de Afbeelding agter den
Knobbel. De Bek is van eene vuil witachtige Kleur naar de Punt , met eeniga

donkere Vlakken , en een weinig gerand aan den top van de Bovenkaak. Het dikke

deel van den Bek, wordt van witachtig, naar den Kop toe, allengs rood, zynde al-

daar taamelyk dik , en met Sleuven uitgegroefd , gelyk de Afbeelding aanwyft. Ik

acht deezen Bek zeer zeldzaam te zyn , als hebbende nooit de wedergaa daar van
gezien , en ik geloof dat dit de eerfte Afbeelding zy , welke 'er ooit van is aan 'c

licht gegeven.

PLAAT LXXII.

De Spoorvisch en de Indifcbe Gattorugine,

Deeze Visfchen zyn hier in de Natuurlyke grootte getekend, en geen van beiden

Ss nog ooit, zoikgeloove, in Afbeelding gebragt of befchreeven geween1 . Den
grootflen noem ik de Spoorviscb, om dat hy twee zonderling gekamde fcherppunti-

ge Beendertjes of Spooren aan zyne boven- en onderzyde heeft. Na dat ik dit

Vischje , dat gedroogd was , in Water had laaten weeken , om het eenigermaate

tot de Kleur te brengen, welke hetzelve in Leven zynde hadt, vertoonde het zig

bykans van Kleur als een Haring, te wee ten groenachtig langs de Rug en blaauwach

tig bleek paarsch aan de onderzyde. De Spooren kon men , terwyl het Vischje nat

was, regtfbndig opzetten aan de Rug en Buik, of byna evenwydig met dezelven

nederdrukken. Het heeft aan ieder Zyde een Streep, welke op de Schubben van

den Kop tot aan de Staart getekend is. Het voorfte van den Kop puilt aanmerke-

]yk uit : de Bek draait een weinig opwaards : de Neusgaten zyn wat boven den Bek
geplaatfL Agter de Oogen, aan ieder Zyde, heeft het een groote Beenige Schub,

welke zig als een Oor vertoont, fchoon zy met de onderzyde aan den Kop is vaft-

gehecht. Derzelver figuur en Straalswyze Tekening, kan men in de Afbeelding

uitgedrukt zien. Het heeft over het geheele Lighaam breede vafte Schubben, die,

met een Vergrootglas gezien, zig allen op dergelyke manier gedraald vertoonen.

De Afbeelding wyft de Kieuwen aan, welke roodachtig zyn. Van den bovenden

Spoor, bykans tot aan de Staart toe, loopt, langs het midden van de Rug, een Vin van

dergelyke Kleur. De Staart was, door de droogte, een weinig afgebroken, 't welk

ik 'er by giffing heb aangevoegd , toonende de fchuinfè Streep overdwars , wat ik

'er bygedaan heb. Naby de Kieuwen, aan de onderzyde, heeft het twee lange

ïmalle Vinnen; aan 't midden des Buiks een paar anderen, die nog een weinigje (mal-

ler zyn; en naby de Leg is de laagfte Spoor geplaatft, van welke een enkele Vin
9

byna tot aan de Staartvin loopt. De Staart en onderfte Vinnen zyn ook roodachtig.

Het is een taamelyk dikbuikig Vischje.

Het kleinfte Vischje wordt van my Gattorugine Indica geheten , alzo het veel

naar een Vischje gelykt, dat afgebeeld is by Willoughby de Pifcihs, Tab. H,
2 (*) , en genoemd wordt Gattorugine J^enetiis (f). Het heeft de Rug boogswys'

krom, met een enkele Vin, langs derzelver midden loopende van den Kop tot aan

de

• (*) [In 't Werk van Edwards ftaat Tab. II. 2. 't doch,om de waarheid te zeggen , fchynt het hier afge-

welk men ook in 't Hoogduitsch nagefchreeven heeft

}

beelde lang zo veel niet daar mede over een te komen,
doch het moet dus zyn. ] als de naaftvolgende Soort , Blennius Superciliofm' ge-
. (I) [Hier van heb ik in de Natuurlyke Hijlorie. VII. naamd, door my aldaar ook in Fig. 2, uit het Werk
Stuk, Plaat LX Fig. 1 , de Afbeelding uit Willough- van den HeerGiiONOvius,_ in Afbeelding gebragt, en
by medegedeeld en hetzelve bladz. 230, befchreeven j .dat was een Indisch Vischje, zo zyn Ed. meldt.j

F 2
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c3e Staart. Aan de onderzyde is het hol of inwaards geboogen. Het heeft geene
of maar zeer kleine Tanden. De onderzyde van den Kop , en de Kieuwen , zyn
getekend met donkere rondachtige Vlakken. De Kieuwen zyn aan de kanten ge-

kamd, en digtagter dezelven, aan de onderzyde, vindt men een paar byhangende

Koordjes , ieder van welken zig in twee andere verdeelt , die puntig uitloopen. Van
omftreeks het midden des Buiks tot aan de Staart, heeft het een enkele Vin, in

maakzel van de Rugvin verfchillende, gelyk uit de Afbeelding beft zal blyken. De
Staart-Vin gelykt naar die van de Rug. Het heeft ook een langachtige Vin aan

ieder zyde , digt agter de Kieuwen. De zyd-Streepen zyn hoekig gebroken en de

Schubben zo klein , dat men die naauwlyks zien kan met het bloote Oog ; maar op

de zyden vertoont zig een flaauwe intanding met gegolfde Streepen , als in de Af-

beelding. Dit Vischje is op de zyden zeer plat, uitgenomen by den Kop, waar

het meer dikte heeft. Het was in Spiritus bewaard , en hadt een verfleeten Vleesch-

kleur.

De Spoorviseh was my geleend door mynen Vriend, den Heer JoseE»h Amas*
die my verhaalde ; dat dezelve kwam uit de Verzameling van wylen den Schild-

knaap George Holmes, in zyn Leven Regifterbewaarder vanden Tower te Lon-

den : maar ik kon geen berigt krygen aangaande de plaats waar hy van daan geko-

men was. De kleinfte Visch behoorde wylen den Heer Doktor Mortimer , Se-

kretaris van de Koninglyke Sociëteit , die hem my leende , en verhaalde , dat hy

uit Oofiindie afkomftig ware. Dezelve verfchilt een weinig van de Venetiaanfche

Gattorugine , voorgemeld ,
gelyk men door vergelyking der Afbeeldingen kan

ontdekken.

PLAAT LXXI1I.

De Zee-Vledermuis en de gevlakte Acaraunavan BrafiL

Deeze Vischjes zyn in de Natuurlyke grootte afgebeeld. De bovenfle Figuuren

ftellen de Zee-Vledermuh in drie poliuuren voor ("). Dezelve vertoonde zig my,

in Spiritus bewaard zynde, over 't geheel van eene donker bruine of graauwe Kleur.

Ik acht het Schepzel van 't Geflagt der Rochen te zyn : want het komt my Kraak

-

beenig voor. Fig. i geeft 'er een Gezigt op zyde van , vertoonende de Staart in

haare waare Strekking en de Vinnetjes aan derzelver boven- en onderzyde : als oolc

den Bek , met de Snuit of Hoorn daar boven. Fig. 2 vertoont de Rug van

het Vischje en Fig. 3 fielt hetzelve van de Buikzyde voor, alwaar het een paar Vin-

nen heeft , die nagenoeg geplaatft zyn als de Voorpooten in de Viervoetige Dieren.

In allen komen de twee groote Agtervinnen te voorfchyn, die eenigermaate naar de

Agterpooten der Viervoetige Dieren gelyken. De Huid op de Rug, en in de ge-

heele rondte der zyden, is ruuw als Sagryn, met eenige grootere puntige oneffen-

heden • doch aan den Buik is dezelve gladder en zagter dan boven. Het is de Gua-

cucuja van Piso en Willoughby , en de Zee-VJedermuis van Browne (f). De

Afbeelding van Piso is flegt , en geeft valschelyk een Horiföntaale Staart aan dit Vischje.

De Acarauna , zynde het onderfte Vischje op de Plaat
(j) , is op de zyden zeer

plat,

O |~Het is de Lopbius Vefpertilio van Linmeus, zyn van de Zeftiende Soort , als waarmede het in 't ge-

door rnv genoemd Kikvorsen-Visch en befchreeven tal der Doorntjes van de Vinnen overeenkomt, en te-

Nat Hijhric I. D. VI. Stuk, bladz. 537- Zie Syji. vens in de Kleur, die zwart en wit bont is , volgens

Nat XI- Gen. 153. Sp. 2.] Artedi, hoewel niet geflreept zynde: doch in deeze

(h Zie deszelfs Nat. Hifi. van Jamaika, pag. 45?. Soort komen aanmerkelyke veranderingen voor, gelyk

Tab. XLVIII. Fig. 3. ik opgemerkt heb, Nat. Hifi. I. Deel VU. Siira,

(l)
[Dit Vischje behoort zekerlyk tot het Geflagt van bladz. 3Ó6. J

Chcetodon by Linn/eüs, en fchync eene verandering te
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plat 3 inzonderheid naar de Staart toe b zynde de Kop een Weinig dikker. De Bek
is klein; de Tanden zyn lang en zeer dun, de Neusgaten by de Oogen geplaatfi
De Kieuwen, aan ieder zyde, hebben een fcherpen Spoor en een getanden rand.
Het heeft twee Vinnen aan de zyden agter de Kieuwen en een paar kleinere aan
den Buik. Van den Kop tot aan de Staart heeft het een Vin , die in een hoek uit-

loopt, op 't midden van de Rug. Het heeft ook een enkele Vin van
b
t midden des

Buiks tot aan de Staart, insgelyks hoekig bepaald. Deeze Vinnen èyn van ver-
fchillend maakzel, en fterker naar den Kop toe dan meer agterwaards* gelyk in de
Afbeelding is uitgedrukt. Het heeft een maatige Staart, die zo wel als de Kop en
't voorfte van het Lyf, met en benevens de twee paar kleine Vinnen, wit zyn , en
de onderde Vin is wit gerand , de bovenfte van vooren en van agteren wiu Het
agterfte des Lighaams en de Vinnen is van een donker paarsch zwart achtige Kleun
Om laag , in Fig. $ , is een enkele Schub van dit Vischje by vergrooting voorge-
meld, zyndehet boven fte daar van de Wortel, waarmede zy in de Huid vaft ge-
zeten heeft. De Schubben zyn zeer ftevig. Het Vischje behoort tot het Geflagt
der genen , welken Piso en Willoüghby Aearmma heeten : hoewel een andere
Soort daar van dan zy befchreeven hebben. Daar vertoont zig op hetzelve geene
Zydftreep.

De Zee-yiedermuis was my door den Heer Joseph AmeS geleend : het andere
Vischje bezit ik in myne kleine Verzameling. Beiden onthouden zy zig aan de
Kuft van Brafil en omftreeks de Weftindifche Eilanden.

PLAAT LXXïV.

De Gehoornde Viscb en de Zee-Knorhaan-.

DèeZe Vischjes zyn beiden Levensgrootte naar 't VóorWerp getekend. Het Ge-
hoornde was in Spiritus bewaard, het andere versch toen men het tekende. Het
eerftgemelde (*) heeft eene langwerpig vierkante Hguur, zynde aan de Rug fmalft:

en breedfr. aan den Buik. Het is over zyn geheel bekleed met een dikke ftyve Huid
zo hard als Hoorn , dien men niet kan buigen. De buitenfte Oppervlakte is door
Streepen verdeeld in zes hoekige Perkjes , die ieder een Sterretje in 't midden heb-
ben: zynde overal van eert donkere Kleur, maar de Oogkringen Oranje. De Bek
is klein, met lange dunne Tanden. Boven de Oogen ftrekken twee Hoornen voor-
waards, én onder aan den Buik twee anderen agterwaards. De verkleinde Afbeel-
dingen AenB, vertoonen het van de Rug- en Buikzyde, om deeze befchryving
meer op te helderen. Aan ieder Zyde heeft het een Vin- op het agterfte van de
Rug ook eene, en een vierde aan de onderzyde , agter de Navel. De Staart is ook
taamelyk lang gevind, zynde dezelve , zo wel als allede andere Vinnen, bëweéo--
lyk in de holligheden van het Hoornige bekleedzel. Dit Vischje openende , Vond
ik 'er geene Ruggegraat in , gelyk in andere Visfchen, noch eenig ander Gebeente,
maar in plaats van dien eenige Kraakbeenige zelfftandigheden , met de Vinnen gé-
meenfchap hebbende en met de Staart, om die te beweegen. Daar is een groote Ver

•

icheidenheid van dit flag van Visfchen.

De onderfle Afbeelding is de Zee-Knorhaan
(f). Deez' heeft den Bek taamelyk

wyd>

(*) [Hetzelve behoort tot het Geflagt van Ofiracïon , PI. LXVIII. Fig. 4.
dat thans door Linnjeus mede onder de Amphibia ge- (f) [Cottus Scorpius. Linn. Syji. Nat. XII. Gen.
plaatft is: zie Syji. Nat. XII. p. 409. Het voert by 160. Sp. 5. Zie dezelve befchreeven in myne Natuur-
zyn Ed. den naam van Quadricornis , wegens zyne vier ïyke Hijlorie , I. D. VU. Stuk, bl. 298, en naar eert
Hoornen, in 't Nederduitsch dien van Koekkoekviscb

, Voorwerp van myne Verzameling afgebeeld , PI. LXI
zynde door my niet alleen befchreeven maar ook in Af- Fig. 5, komende zeer wel met deeze Afbeelding o*
beelding gebraguAfaf. Hifi. LD. VUL Si. bl.. 472.] vereen.]

ö

VIII. Deel. G
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wyd, en zonder Tanden: de Oogen zyn fchoon rood' gekringd: de Neusgaten een

weinig voorlyker dan dezelven geplaatfL De Kop is in 't midden plattig, maar bo*

ven ieder Oog heeft hy een ry van Tandjes of Verheffingen.^ De Kieuwen zyn

van agteren gewapend met fcherpe Hoornige punten, 't welk ik onderftei de reden

te zyn van den Latynfchen naam Scorpius ofZee-Scorpioen. Het Lighaamzal bynazo

breed als hoog zyn: want het is een dikke Viseh. De onderzyde heeft eene Zilver-

kleur, trekkende" een weinig naar 't roode: de bovenzyde is donkerbruin, met zwar-

te Vlakjes gefprenkeld en gewolkt met grooter zwarte Vlakken. Het donkere op de

Rug voegt zig verwardelyk , en als Kamswyze, famen , met de lichte Kleur aan

den Buik. Het heeft een zydftreep van den Kop tot aan de Staart, als ook twee

Vinnen op de Rug, en eene aan den Buik agter de Navel. Deeze bedaan, zo wel

als deStaartvin, uit doorfchynende Vliezen, die geftevigd worden en_uitgefpreid

door Graaten, welke Oranjekleurig en zwart zyn. Zo zyn ook de Vinnen agter

de Kieuwen Oranjekleurig en derzelver Graaten zwart gevlakt. Daar is een paar

fmaile Vinnen of Voelers onder aan het voorde van den Buik, van eene witachtige

Kleur, welke ieder maar drie Beentjes hebben. Het Vischje was verseb toen ik

het aftekende en bezig aan 't Kuit fchieten, waar van de Korreltjes óf Ëijertjes de

grootte van Raapzaad hadden, zeer rood van Kleur. Het was in de Maand Janua-

ry gevangen.

Myn verpligtende Vriend, John FothrrGiLL, Med. Doftor* begunfrigde my
met het Gehoornde Vischje, 't welk gebragt was van 't Eiland Madagaskar. Ik heb

tot nog toe niets daar mede overeenkomfiig uitgegeven gevonden. Willoughby

fielt wel, in zyn Werk van de Visfchen, een Afbeelding voor, welke veel naar

de mynegelykt, doch eene geheel verfchillende Oppervlakte heeft , zynde onregel-

maatig gevlakt. Hy noemt hetzelve Pifciculus cornutus. De Zee-Knorhaan was

versch te Londen gebragt, zynde by den Mond van de Rivier de Theems onder

de Sprot gevangen. Hy fchynt iets te verfchillen van het gene door Willoughbï

onder den naam van Scorp&na en Scorpius is afgebeeld (*). Ik heb 'er de Af beel-

ding van ook aangetroffen in een Stel Printen, daar men het Porcellus noemt.

PLAAT LXXV.

Be Groote Kakkerlak en de Gedoomde Krekel ofhet Fluit-Infekt.

Deeze beide Infekten zyn naar 't Voorwerp getekend en Levensgrootte in Plaat

gebragt. De Kakkerlak maakt de twee bovenfte Afbeeldingen uit (f), zynde al-

daar van de boven en onderzyde vertoond. De Kop is gedekt met een Soort van

Schild , dat aan den rand licht bruin gezoomd is , in 't midden zwart. Hier van ko-

men twee anderen voort, die aan de kanten ook licht bruin zyn, in 't midden don-

ker bruin. Deeze hebben de gedaante van korte Wieken en dekken een gedeelte

des Lighaams aan de bovenzyde. Het Lyf ofagterfte D&d is roodachtig bruin, en

beftaat uit omtrent agt Ringen, doch is zeer plat, aan de zyden als een Zaag getand.

De Kop die, uitgenomen de bruine Oogen, zwart is, ziet men alieenlyk aan den

onderkant. De Hoorntjes zyn byna twee Duimen lang, Het Dier heeft zes rood-

achtig bruine Pooten, ieder van drie Leden, van welken die naaft aan het Lighaam
5

effen

(*) ITab H 4. en Tab. X. 12, 13, 15 van Wil- naamd, aanmerkelyk daar van verfchik.]

loüghby zyn hier door Edwards aangehaald , waar (f) [Het is weezentlyk een Kakkerlak, behoorende

van de eerfte , onder den naam van Scorp<ena , eenigs- tot het Geflagc van Blatta by Linn;eüs , hoewrel men,

zins gelykt , doch zo wel als de anderen , Scorpius ge- hem 'er als onvolmaakt zynde niet aangehaald vindt.J
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efTen zyn > dé rniddelften met fcherpe Stekels beset > de uiterfte of de Voeten , ruig
of Haairig, aan 't end met twee fcherpe Klaaüwen.

Het Fluit -Infekt (*)is, in drie verschillende poftüuren, laager op de Plaat ver-

vertoond. De Kop is van figuur als die van een Sprinkhaan; zynde het Bovenlyf
of het Borftftuk omringd met veele fcherpe Punten- het agterfle of AgterJyf famen-
gefteïd uit omtrent n'en Ringen, en twee Prikkels hebbende aan zyn end. Het Dier
heeft zes Pooten , ieder van drie Leden : het bovenfte Lid glad en effen

s het mid-
delfte met eenige kleine Puntjes, terwyl de Voeten of uiterfte Leden Uit rondachti-

ge platte Stukjes beftaan, die dezelven buigzaam maaken, hebbende ieder Voet aan
J
t end twee Klaauwtjes. Het Lighaam is aart de bovenzyde zwart met Oranje-
kleurige Vlakken; aan de ondefzyde Oranje, zo wel als de Pooten, die echter een
weinig zwarts aan de Gewrichten hebben. De Hoorn tjes zyn bruin

(f).
De Groote Kakkerlak was van Karolina medegebragt door wyien den Heer Ca-

*tesby, ók in het Aanhangzel van zyn Natuurlyke Hiftorie van Karolina, p. 10, de-
fcelve noemt Blatta maximafu/ia peltaïd. De reden 5 dat ik hem op nieuws afgebeeld
heb, is de zeldzaamheid van dit Infekt, en dat de Heer Catesby, in deszelrs Afte-
kening niet al te wel geflaagd is , 't welk ik getracht heb te verbeteren. Het kwam
my, na 't overlyden van dien Heer* in handen (|)k

Het Fluit-Infêkt was van Santa Cruz in Barbarie mede gebragt door rnynen goe-
den Vriend, Kapt. John Dobson, die 't zelve my prefent deedt. Ik heb het dien
naam gegeven ,om dat het veel gelykt naar een ander Infekt, dat men in Afrika vindt,
en waar van de Ingezetenen Fluitjes maaken , om hun Vee by malkander te roepen.
Deeze beftaan uit het geheele uitwendige bekleedzel van 't Infekt * na dat 'er de Kop,
Pootenij en 't end van de Staart, afgenomen zyn, en het binnenfte daar uitgehaald
Zodanige Batten , ten dien einde gedroogd en hard gemaakt

i heeft men vinden han-*
gen om de Halzen def Inboorlingen van de Kun: Van Afrika, tegenover Madagas*
kar. Ik heb daar van de Afbeeldingen ih.mynè Vogel Hiftorie, Plaat 178, medege-
deeld (($). Ik weet niet tot Wat Geflagt van Infekten ik dit laatfte zal t'huis brengen.
Ik geloof dat hetzelve tot nog toe niet afgebeeld zy noch beichreeven.

PLAAT LXXVL

Dé tVahisch-Pok met Polypen > de Zee-Slak) de Haairige Krab en bet Ito-
rallyn van gedaante als Haring-Graaten.

De Letter A, op deeze Plaat, wyft de Walvisch Pok aan, met een Soort van
Polypen daarop vaft zittende, alles in de Natuurlyke grootte: Figuur B vertoont het
onderfte vande Pok, dat een weinig holrond is: C het Hoofd van een der Polypen
doorgefheeden, om de inwendige deelen van 't zelve voor 't Oog te brengen (fifi).

De Schulp van de Pok is zeshoekig, en heeft op de hoeken een Soort van Py-

Jafters,

(•) [Infetitum ÏÏJluh diiïum. Enw. Av. II. p. i6u heeft die Heef hetzelve inderdaad wat fober eetekend
T. 285- f. 3, 4, 5- Dit Infekt heeft Linn/eus betrok- en gekleurd.]

&

ken toe het Geflagt van Gryllus , en het is by zyn Ed. fj) [Dit zyn zekerlyk een Soort van Torren Zie
ihans Gryllus Locujia Spinuhfus , Syfi. Nat. XII. Gen. bladz. 7?, in het VI. Deel van dit Werk en de Af.
221. Sp. 59. Ik noem het derhalve Gedoomde Krekel.] beeldingen aldaar Plaat LXXÜI.1

(t) [Ten opzigt van-de Kleur is, in deeze beide (§§) [Deeze Walvisch-Pok is door den Heer Lin-
Infekten, eenig verfchil tusfehen de befehryving enge- naus betrokken tot het Geflagt van Lepas, en maakt
JcleurdeAfbeeldingen,dochikheb de befehryving moe- daarvan, onder den bynaam van Diadema, de Der-
te" yolgen.] tiende Soort Uit, gelyk ik dezelve heb befchreeven en-""

IA 97 • j
, , _, _,

,

ut"uc ö-uuit uu., gcijK. in. uc-tcive nco Deicnreeven en
. C49 L t Gedagte van den Heer Catesby kan men m in Afbeelding gebragt in myne Natuurlyke Hiftorie I
VIV. Deel van dit Werk , in Fig. 6. op Plaat CVHI, Deels XV. Stuk, bladz. III. enz. Plaat CXVI Fjg \ 1
afffeheeld vinden. Indien rlïr hpr welfde Tnfpkf ïo dor, ' * V<>M

G 2

afgebeeld vinden. Indien dit het zelfde Infekt is , èin
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laders , die elk befhan uit vier Pypen nevens elkander, van boven naauw en teil

deele open , van onderen allengs verdikkende , zo dat zy zig aldaar famenvoegen*

Ieder Pypje is omgeven met een groot getal Ringetjes ofGroefjes, gelyk in de Af-

beelding blykt, en de ruimte tusfchen deeze Pylafters is wel efFener., doch niet zon-

der zigtbaare Streepjes , in die (trekking als de Plaat vertoont. De Schaal is van

eene vuil witachtige Kleur , aan 't Grondftuk breedft en fmaller aan den Top,
alwaar een Opening is, in welker midden zig een Soort van Polypus laat zien, zy-

ne Klaauwen voortbrengende uit het midden van een Lederachtige zelfftandig-

heid, die de gedaante van de Lub aan een Hembds-Mouvv heeft. Daar zyn, behal-

ve deezen Polypus, omtrent zeven anderen , oogfchynlyk in Soort verfch illende
4 die

ieder met zynen Voet vaft zitten rondom de Opening , aan het bovenfte van de

Schaal. Deeze hebben Eyronde Hoofden , met iets dat naar Ooren gelykt , wier

Holligheden doorgaan tot in het Hoofd. De Hoofden zyn aan de Schaal vaft, met

langachtige Steelen of Halzen. By de doorfhyding van zulk een Hoofd, als C aan-

wyft, ontdekte ik 't gene ik denk eigentlyk het Dier te zyn, dat niet fchynt te klee-

ven aan de binnenwand van zyn Hokje, 't welk aan de eene zyde een Opening heeft,

waar door de Polypus zyne Klaauwen , Nypers of Voelers, uitbrengt. Deeze Poly-

pen waren van eene donker roodachtige Kleur (*)»

De Zee-Slak, by D vertoond, is de Schulp van een 2ee-Infêkt, Ywelk wy niet

kennen in een meer volmaakte ftaat (f). Deeze Schulp of Schaal beftaat uit agt

Deelen of Leden, zo fyn van Werk als of zy gegraveerd waren. Van buiten is zy

verheven, van binnen hol, en wanneer het Dier leeft, zo ik denk, in ftaat om zig

tot een ronde figuur op te rollen. Uitgeftrekt zynde heeft de Schaal de gedaante en

grootte van deeze Afbeelding. De buitenzyde is donker bruin van Kleur, naar 't

groene trekkende; de binnenzyde witachtig , -gedeeltelyk blaauwachtig groen ge-

kleurd (i).

De Geftalte van het Haairige Krabbetje, by E vertoond, heeft niets ongemeens*

Ik heb de Staart, die gewoonlyk omgekromd onder 't Lyf legt, uitgeftrekt. Het

heeft, behalve zyne groote Klaauwen of Nypers, vier kleiner Pooten aan ieder zy-

de. Zyne Nypers hebben de beide deelen, waar mede zy iets kunnen aanvatten,

gehakkeld, en vertoonen zig gelyk de voorfte Tanden in de Mond. Het is geheel

bedekt meteene zelfstandigheid als fyn Haair of Mos, van eene donkere geelachtig

groene Kleur : maar de tippen van alle de Pooten zyn wit. Dit Krabbetje verfchik

hier door in gedaante zo weinig van het Mosfige bekleedzel der Rotfèn en Steenen

,

die op den Zee-Oever leggen, dat zulks, naar ik my verbeeld, dienen kan, om het

te gemakkelyker te doen aazen op de Wormen en Infèkten, die in het Zee-Wier

huisveften, zonder dat zy het gewaar worden of tyd hebben om te ontvlugten.

Het Takje Korallyn, by F afgebeeld, fpruit wederzyds van den Hoofdtak uit;

byna gelyk een Haring-Graat, daar het den naam van heeft. Het verfchynt hier

in de Natuurlyke grootte en geftalte. De Kleur is bruin. Men heeft het van 't Ei-

land van St. Heleen, in de Atlamifche Zee, medegebragt (g).

A is de Ba/anus Baten* van Lister (zie deszelfs Hijioria Conchyliorum , Tab.

445-0

O C zy zYn door den Heer LlNTWEÜS aangehaald, van die grootte, doch ik heb 'er naderhand een beko»

onder den Soortnaam van Lepas Aunta , Syfi. Nat. XII. men , die ongelyk grooter is en door haare omkromming

Gen 301. Sp. ip, endoor my, onderden naam van het denkbeeld van Edwards, dat het Dier zig daar

Geoorde Langhals, niet alleen in 't zelfde Stuk, bladz. mede rond kan maaken, beveiligt. Deeze Schaal be-

127 befchreeven , maar ook in Fig. 9, op de zelfde ftaat ook, gelyk alle de mynen, uit agt (lukken, zyn-

Plaat en in dergelyke plaatzing, volgens Ellis, afge- de by de vyf Duimen lang en anderhalf Duim breed.]

beeld' 1 (§)[ Het fchynt overeen te komen met het Harin^-

(i) [Cbiton aculeatus, Linn. SyJl. Nat. XII. Gen. graat-Korallyn vanden Heer Ellis, Sertularia Haleci-

SoaSp. 3. Zie myne Afbeelding op de zelfde Plaat na. Linn. Syji. Nat.XIL Gen. 347. Sp 8: door my

Fig. 1 , 2. hoewel mooglyk een andere Soort.] befchreeven, Nat. Hifi. I. Deels XVIi Stuk, blad»,

(4) [Gemeenlyk vallen deeze Schaakn wel omtrent 54 1.]
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44 ?,) en de Pedicuks Ceti &c. van Sibèald (Zie Phikf. Tranfacl. N. 308.) Ie-
der van deeze Autheuren heeft *er de Afbeelding van gegeven. Lister , geloof
ik, hadt alleenlyk de ledige Schaal gezien en Sibbald fchynt dezelve gezien te heb-
ben, met twee van de PoJypen gedroogd daar op. De Oorgeiykende deelen nam
hy verkeerdelyk voor Klaauwen, en onderftelde dat de Balanus aan de Huid van den
Walvisch gehecht was met deeze Klaauwen; maar ik geloof, dat al dit flag van
Schaalen aankïeeven met haar Grondfleun. Hec Origineel, naar 't welke myne Af-
beelding was getekend, bevindt zig thans in de keurige Verzameling van den Schild-
knaap Isaak Romilly, Lid van de Kon. Sociëteit, die my met deszelfs gebruik
verpligt heeft. Het is een fraay Stuk , in Spiritus geconfèrveerd. Gedagte Heer
heeft 'er een keurlyke Plaat van doen graveeren, welke, zo ik hope, met de naauw-
keurige befchryving , daar van gemaakt, uitgegeven zal worden, en, hetgeen ik

hier daar van kortelyk gezegd heb , verre zal te boven gaan.

Het Voorwerp D heb ik in myne kleine Verzameling. Rumphius heeft de Af-
beelding daar van gegeven; zie zyne Tiende Plaat, Fig. 4. Hy noemt het Umax
marina , in 't Neerduitsch Zec-Skkke , en geeft 'er verder eenige Indische naamen
aan, waaruit ik onderftel, dat men het by de Eilanden van Ooftindie vindt (*). De
myne was op eene Veiling te Londen gekogt. Seba heeft 'er twee Afbeeldingen-
van, die men vindt in zyn Kabinet;, II. Deel, Plaat LXI, N. 3 en 4.

Het Krabbetje E was gebragt van de Kaap der Goede Hope, en beruft nu m de
keurlyke en koftbaare Verzameling van myn verpligtenden Vriend, John Fother-
gill, Med. Doélor, die het my leende om 'er een Aftekening van te maakert. Hec
is , zo ik geloove , nog niet befchreeven geweeft.

PLAAT LXXVIL

De Kleine Moefas-Schïïdpad,

Deeze Schildpad is in drie poftuUren , en in de Natuurlyke grootte , op de Plaat

afgebeeld, zynde onmiddelyk naar 't Leven op 't Koper getekend en ge-etfl. De
Kop is , in de geheele Omtrek der Kaaken ert Oogen , van eene roodachtig geele
Kleur; deszelfs Kruin, de Keel en Hals, donker. De Voorpooten hebben ieder vyf
Vingers , die fcherp genageld zyn , de Agterpooten niet meer dan vier. Ik acht hec
Dier van een tweeflagtigen aart te zyn , alzo het Vinswyze byhangzels heeft aan
alle de Pooten , die over 't geheel , ten ende toe , bedekt zyn met een ruuwe don-
kere Huid. De bovenzyde van de Schaal is verdeeld in dertien fchilden , die allen

ook van eene donkere Kleur zyn. De Omtrek beftaat uit kleine Schildjes, waar
van die naaft aan den Kop en Staart insgelyks donker, die aan de zydert roodachtig

geel zyn. Het onderfte van de Schaa! is verfcheidelyk van het bovenfle afgelche^
den, gelyk men uit de Afbeelding beft zal begrypen; zynde daar mede aan de zy-
den famengevoegd , en hebbende twee Leden of Scharnieren; zo dat de Schaal door
dit gedeelte digt geflooten wordt, wanneer de Kop, Pooten en Staart, ingetrokken

fcyn. Het onderfte der Schaal is ook donkerachtig van Kleur, doch aan den Om-
trek ^ overal , met roodachtig geel gewolkt. Het Dier heeft een klein donker
Staartje, met eenicherp Hoornig Puntje, waar van het zelve, zo ik geloove , ge-
bruik maakt, om , wanneer het langs de fchuinte van Slykerige Banken loopt, zyne

be-

(*) [Zy vallen ook 'in de Weffindiè'n en aan de afrukt, gelykerwys de Piffebedden : des men ze ook
Franfche Kufl:

,

'
kleevende aan de Rotfen gelyk de Le- gemeenlyk 'Zce-Pisfekeddsa noemt.]

paden of Patellen , en zïg omkrommende als menze 'er

FllL Deel H
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bevveéging naar believen te maatigen, en zig tegen tè houden 5 door het Staartje

met de Punt naar om laag te keeren. Men zegt dat het , leevende , zeer fterk naar

Moskeljaat ruikt. Ik verbeeld my, dat het een Jong kan zyn, en dat men 'er van
deeze Soort heeft van meer grootte.

Dit Schildpadje was , zo ik geloof, tot nog toe niet afgebeeld öf befchréeven <>

uitgenomen in het Gentlemans Magazyn van January 1758, alwaar een zeer gebrek- ...

kelyke Afbeelding daar van gegeven is, welke ik hope dat in myne Figuuren een

weinig zal zyn verbeterd. Het was, uit Penfylvanie, door den Heer Bartram,
gezonden aan mynen waarden Vriend den Schildknaap Peter CollïNson , Lid der

Kon. Sociëteit, die by alle gelegenheden vaardig en gewillig is my te verpiigten,

met het gene hem uit vreemde Geweften toegezonden wordt, wanneer het een
Voorwerp is, niet gemeen bekend (*).

PLAAT LXXVI1I.

De Gedoomde Haay (f) en de ScbërminkeL

De vier Afbeeldingen op deeze Plaat zyn allen in de Natuurlyke grootte naar 't

Voorwerp ge-etft. De drie bovenden vertoonen den Gedoornden ofDoorn-Haay
in drie poftuuren ; de eerfte van onderen , de tweede van de zyde, en de derde van

boven gezien.

Het is een Soort van Haay, en, zo ik onderftel, maar pas gebooren, dewyl een

gedeelte van de Navelftreng nog aan den Buik zit. De Oogen zyn groot en puilen

zodanig uit, dat het Schepzel daar mede naar alle kanten heen kan zien. Deszelrs

gedaante in 't algemeen kan beter uit de gezegde Afbeeldingen begreepen worden,

dan uit een Schriftelyke verklaaring. De Rug of bovenzyde is van een blaauwach-

tige of LeykJeur, met ronde witachtige Vlakken} de onderzyde eenigszins uit den

rooden wit. Hy heeft zyd-Streepen , die zig van de zyden des Kops tot aan den

Staart uitftrekken , en dubbelde Neusgaten. De Bek is, gelyk in allede Haaijen *

onder aan den Kop. Zo heeft hy ook vyf Spieeten , ter wederzyden van den

Hals, die voor Kieuwen vertrekken, en kleine Openingen agter de Oogen, zig

•als Oorgaten vertoonende. Aan den Buik heeft hy twee paar Vinnen , tuflchen wel-

ken , voorwaards , de Navelftreng is geplaatft , "en tuflchen de agterften , die de

kleinften zyn, het Aarsgat. Twee enkelde Vinnen zyn 'er op de Rug, de grootfle

op 't midden, de kleinfte een weinig agterlyker, by wier Grondftuk, aan de zyde

naar den Kop toe , twee kleine Prikkels voortkomen , die , naar de Vinnen gere-

kend, in de oude Viflchen veel grooter vallen, gelyk men in Willoughby's His-

torieder Viflchen, Tab, B 5, kan zien. Van deeze Doornen, die hem inzon-

derheid van andere Haaijen onderfcheiden , ontleent dee2e Vifch zynen naam. De
Huid icheen zeer glad te zyn , op 't Gevoel , doch met een Vergrootglas kon ik 'er

kleine Korreltjes in zien , welke in 't voortgroeijen daar eene ruuwheid aan kunnen

geeven. De Tanden kon men niet voelen , maar met een Glas waren derzelver

beginzelen , zo wel in de Kaaken als aan 't Gehemelte , zigtbaar. Het end van

de Staart is, gelyk in andere Haaijen, van een byzondere figuur. De Vinnen van

de Rug en Staart zyn blaauwachtig met witte Randen. Deeze en alle andere Vis-

fchen

• (*) [Dit Schildpadje fchynt van alle Soorten van (f) Mudelus fpinax. Edw. Ad. T. 288. Galeus

den Ridder Linnjeus te verfchillen en is evenwel door Acanthias Cive Spinax fufcus.. Will. Ichth. S7- Raj.

zyn Ed. niet tot een byzondere Soort gemaakt , waar- Pt/c. 21. Squalus fpinax. Linn. Syft. Nat. XII. Gen.

fchynlyk, om dat de Heer Ëdwasds twyfelde, of het 131. Sp. 3. Speerhaay. Nat. Bijt. I. D. VI. Siuk,

ook een Jong ware.

J

bladz. 491.
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1

ichen van het Haay-Geflagt zegt men (niet Beenig maar) Kraakbeénig te zyn
, ge-

lykerwys de Roch.

De onderfte Afbeelding , op deeze zelfde Plaat , vertoont deri Scberminkèl (*},

Deeze gelykt zo zeer naar een dor Takje , dat men onderftelt hier door Vogels ea
andere Gedierten * die op Infèkten aazen , mifleid te worden. Het dikïle Deel?,

naaft aan den Kop ^ waar de zes Pooten geplaatft zyn i is vol van kleine Prikkeltjes

of Doornen, gelyk men aan de Takken van veeleriey HeëfterS én Boomen waar»

neemt. De Kop gelykt haar dieri van ëeri Sprinkhaan, hebbende twee Hoornen,
Het is, over de geheele langte des Lighaams, in Leden verdeeld, maar het teer-

{Ie Lid, zyndé de Staart j is alleenlyk halfrond en hol, vertoonende zig als een
gefchild Takje. Het Dier was van eene groenachtig bruine Kleur, fchoon ik denk
dat zy eerft groener zyn , veranderende allengs met den Ouderdom en Saizoenen *

20 dat zy altoos byna de Kleur hebben van de Aarde , het Gras of de Heefters , op
welken zy leeven.

Van deeze Infèkten zyn veele verfchillende Soorten , Zo wel in de van
1

ouds be-

kende Wereld als in Amerika. Petiver heeft, in zyn Gazópbylaciwm, Tab. LX.,
een Afbeelding gegeven die van de myne verfchik, van een Dier , dat hy noemt
een Kleine Bra/thaanfibe Pennefcbaft-Sprinkbaan , aldaar Arumatia genaamd. Dee^
ze was groenachtig, met gevlakte Pooten* het Lyfals een Berken-Twygje , Jang
en dun. Ook heeft Marcgravius , in zyne Nat. tiiflorïe van Brafil^ twee ver-

fchillende Soorten van dit Infèkt uitgegeven; zie p. 25 r.

De origineele Onderwerpen , naar welken de Afbeeldingen op deeze Plaat ge-
maakt zyn, waren in Wyngeefl overgebragt van de Kaap der Goede Hope en wor-
den thans bewaard in het Kabinet van den waardigen Heer John Fothergill

j

Geneesheer te Londen;

PLAAT LXXIX.

Jongen van den Grooten Zee-Hond ofbonte Haay (f).

De Afbeeldingen zyn op de Plaat onmiddelyk naar h Voorwerp g&Tmeèen , én
in de Natuurlyke grootte aan 't licht gebragt. De twee bovenden onderftek men
de grootte van den Vifch te zyn, wanneer hy flegts Weinige Dagen oud is: de on-
derften vertoonen het Schepzel by \ uitkomen uit het Ey , van welks inwendige doe-
len nog een gedeelte door de Navelflreng daar aan vaft zit.

De Zee-Hond is een kleiner Soort van Haaijen. Ik meert hem in h Britfche Ka-
naal , alwaar onze Zeelieden hem Sea-Dog heeten , gezien te hebben. De Huid
fchynt die te zyn» welken onze Kaftemaakers en anderen gebruiken om hun Werk
in 't polyflen , den laatften eifch te geeven. De bovenzyde öf Rug b van een
bruinachtige Kleur, bont gemaakt door zwartachtige Baaren overdwars* die orire-

gelmaatig zyn gebroken : de Buikzyde is geheel wit* Hy heeft van de Gogen tot

de Staart zydftreepen , weiken men echter niet zeer duidelyk kan zien. De Gogen
puilen niet uit, gelyk in de Iaat/l befchreevene, ook is de Bek zo ver niet onderden
Kop geplaatft. De Neusgaten loopen tot in den Bek door , en vyf Spieeten aan
ieder zyde van den Kop ftrekken voor Kieuwen. Op de Rug heeft het Schepzel

twee

(*) [Deeze behoort zekerlyk tot het Geflagt van (f) Catutas major vuïgaris, Elvt. 4v, II. Tab. 2 gr?.

Mmtis , Linn. Syjl. Nat. XII
, p. 6$Q. en wel tot p. iöp. Will. Icbtb 02. Raj. Pifc. 22. Ca'nicü!»

de eerde of tweede Soort, en fchynen deeze Qnge- Ariftotelis. Rond. Pifc. 380. Gesn. pifc. 1(58, Squa-
vleugelde de Maskers te zyn van de zogenaamde lus Canicula. L'ïnn. Syft Nat.%11. Gen. 131. §p g
Spookjes.] Bonte Haay. Nat. Hifi. I. 0. Vi. St, bladz. 505

H a
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twee enkelde Vinnen , de eene agter de andere : aan den Buik 2yn twee paar Vin-
nen, tufïchen de agterften van welken het Aarsgat geplaatft is. Bovendien heeft

het een enkelde Vin aan de onderzyde , naby de Staart , welke Vin van een byzon-
der maakzel is, bed uit de Afbeelding te kennen. Alle de Vinnen hebben donkere
Vlakken. Het Ey is met een daar uit komend Vifchje afgebeeld. Het heeft een

Hoornachtige zelffïandigheid en is bruinrood van Kleur, naar een Beurs gelykende 5

platachtig en aan de kanten fcherp. Het tegenwoordige lchynt eenigen tyd in Zee
gezworven te hebben , als bezet zynde met witte Koraalachtige Korfljes. De
Huiden van de kleinften deezer Vifchjes waren kennelyk ruuw op 't Gevoel; hunne
Tandjes zeer fcherp , beflaande uit verfcheide ryen

,
gelyk die der Haaijen. Het is

een Kraakbeen ige Vifch (*).

Deeze Vifchjes waren overgebragt van de Kaap der Goede Hope , en bevinden

2ig thans, in Liqueur gezet , in de Verzameling van Dr. John Fothergill. Het
ïs de Qaluhs major vulgaris van Willoughby , waar van men een Afbeelding

vindt in deszelfs Hiftorie der Viflchen , Tab. B. 4. Maar , alzo ik 'er verfcheider-

ley Gezigten van gegeven heb , benevens het Ey en Jonge Vifchje , hope ik tot

deszelfs Hiilorie iets te zullen bygevoegd hebben. Alzo men dit Schepzel aan de

Brittifche Kullen , zo wel als aan de Kaap der Goede Hope vindt , mogen wy on-

derftellen, dat hetzelve ook voorkomt in de meefte Zeeën van de heete en koude

Lugtftreeken.

PLAAT LXXX.

De zwarte gekroonde ofgekapte Gier
(f).

Dit is een zeer groote Vogel, overtreffende de grootte van den gemeenen Arend

ongevaar een derde deel. Hy heeft den Bek langer dan de Arend, zonder hoeken

aan de kanten van de Bovenkaak en naar de Punt toe van een zwartachtige of don-

kere Kleur. Deszelfs Grondftuk is met eene licht blaauwachtige Huid, het Wafch
genaamd, bekleed, en daarin ftaan de Neusgaten. De Kop en een gedeelte van

den Hals , zyn dunnetjes gedekt met korte Donfachtige Veeren , Afchgraauw van

Kleur, doch wit rondom de Oogen en aan de Kaaken. De Oogkring is van een

donkere Hazelnooten kleur. Hy heeft een rondachtig Toupet of Kuif, afkomende

van het agterfte des Kops. Het laagfte van den Hals is omringd met lange loflè

Veeren , die Afchgraauw zyn , maakende een fbort van Kraag , waar in de Vogel

zyn Kop terugtrekt wanneer hy in rufte is offlaapt: zodat men alsdan den Kop
naauwlyks kan zien. De overige Pluimagie, die het geheele Lighaam bedekt, is

van een donkerbruine of zwartachtige Kleur, uitgenomen eenige weinigen der klein-

fle Dekvederen van de Wiek, die witte Tippen hebben; zynde de onderzyde lich-

ter gelchaduwd dan de Rug en Wieken * de Pooten en Voeten gedekt met blaauw-

achtige Schubben ; de Vingers , die zwarte Nagels of Klaauwen hebben , aan \

Grondftuk met een Huid vereenigd. De Veders der Schenkelen zyn lang en los,

en bedekken fbmtyds de Pooten t'eenemaal.

De Zwart en wit bonte Indifche Slang, daar onder bygevoegd , is omtrent veer-

tig

(*) [Meer Soorten van Haaijen zyn 'er wier Jongen hangen , ïs in de Uitgezogte Verhand. IX , Deel

,

zulk een Byhangzel hebben, dat zekerlyk.net Dooi- bladz. 485, Plaat. 62, een fraaije Afbeelding aan 'c

ïer is van het Ey , waar door zy gevoed worden : ge- licht gebragt.]

]yk in een der mynen blykt , weinig meer grootte (f) Vultur niger criftatus. Edw. Av. II. Tab. 2go:

hebbende, roodachtig van boven, daar het zo groot p. 171. Vultur Arabicus. Briss. Av. App. 29. Vul-

is als een redelyk Hoender-Ey. Van de Haaijen- tur Monachus. Umk. Syfi. Nat. XII. Gen. 41.

Tasjes en hoe zy in de Zee Boompjes aan de Kaap Sp. \.
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*

tig Duimen lang. Hy heeft een donker witte of Roomkleur * en is voorzien met
zesendertig zwartachrige Ringen of Banden om het Lyf , behalve de zwarte mer-
ken op den Kop. Zyn middellyn is, op 't dikfte, anderhalf Duim. Op de Rug
heeft hy een aanmerkelyke fcherpte overlangs. De Staart is ftomp en rondachtig,
met het end vier Duimen van de Navel af. Hy heeft kleine Schubben aan de bo-
venzyde , zynde die aan den Buik halfcirkel-vörmig.
De Gier werdt te Londen, in 't jaar 1757, onder andere Beeften en Roofdie-

ren 5 publiek vertoond. Ik kon van de plaats zyner afkomft geen Berigt kry-
gen, dan van den Man, die hem vertoonde, en deez' zeid', dat hy uit de Woefty-
nen van Arabie kwam- doch op hun zeggen is geen ftaat te maaken. Het fchynt
my een tot nog toe onbefchreeven Vogel te zyn. Ik meen 'er een van deeze Soort
nu twee of drie Jaaren geleeden, by den Hertog van Cumberland in Windför-Park

]
gezien te hebben. In Gesners Nomenclatot , in de eerde Rang der Vogelen

'

pag. 4, is onder de Arenden eert Vogel afgebeeld, die een Kuif heeft op het ag'
terfte van den Kop; doch in andere opzigten van den mynen verfchillende is.

De Slang was uit de Ooftindiën overgebragt , maar ik kan niet zeggen van welke
byzondere plaats of Landiïreek. Hy behoort den Heer Sclater , Drogift , in
Newgate- Straat, te Londen, die my met het gebruik van deezen en andere Indifche
Slangen, welke in Wyngeeft geconfèrveerd waren, verpligt heeft. In Seba's Na-
tuurlyke Hiftorie vind ik drie Afbeeldingen van Slangen , na genoeg van 't zelfde
Soort ; zie I. Deel, PI. LUI. f. 4. en II. Deel PI. IX. f. 3. PI. LVIII. f 2.

PLAAT LXXXL

De Moeras-Havik (*) en Rietvogeh.

De Afbeelding van den Havik is Zeer verkleind: want zyne Wieken, ultgefpreid*
hadden drie en een half Voeten vlugts , en van de punt des Beks tot aan het end van
de Staart was de langte twee Voeten.

De Bek is van een blaauwachtige Kleur, zynde de kanten van de Bovenkaak op
de zyden gegolfd. Hy heeft aan 't Grondftuk Oranjekleurig Wafeh , waar in de
Neusgaten geplaatft zyn. De Oogen zyn ook met een Oranjekleurigen Huid orn^
ringd. By de Neusgaten en aan de hoeken van den Bek, heeft hy zwarte Haairen
of Borftels. Van den Bek door de Oogen loopt een zwarte Streep , die by den Kop
wat blaauwachtig is. Van de Neusgaten komen witte Streepen af, die langs de
zyden van den Kop nederbuigen, en zig onder den Keel vereenigen. Onder ieder
Oog heeft de Vogel ook een wit Plekje. Het overige van den Kop,' de Hals en
Bord , zyn van een donker bruine Kleur, met eenig mengzel van wit op de Kruin
van den Kop. De Rug , Wieken en Staart, zyn ook donker bruin. De Staart
heeft vier dwarfè Baaren van een zwartachtige Kleur ; maar de Stuit en de Dekve-
ders aan de bovenzyde zyn wit. Een gedeelte van den Borif, Buik, Schenkels en
Dekveders onder aan de Staart , hebben eene roodachtig geele Kleur. De Pooten
en Voeten zyn gedekt met Oranjekleurige Schubben ; doch de Kiaauwen zyn
Kwart (|).

De Mannetjes Rietvogel, die op den Boom vertoond wordt, is zwart, uitgeno-
men een geelachtig roode Vlak in de Nek, en dat de Dekveders van de Wieken en

Stuit

(*) [Deeze is door den Heer Linn/eüs t'huis ge- (f) [Het veifchi!; dat men zo hief als elders tus-
bragt tot den Ringftaart, Pygargus, (Syjï. Nat.XIL fchen de Kleuring en de befchryving vindt, is den
p. 129) waar van de befchryving in myne Nat, Hifp. Duitfchen Afzetter te wyten. Ik volg den Engelfchen
Ï.D. IV.Stuk, bl. 421.] • TextvandenAmheur.]
VUL Deel I
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Stuit Wit Zyn. De Bek is Loodkleurig en de Pöoteh zyn brüiri. Het Wyfje, on-

derdes Haviks Pooten afgebeeld, is aan de bovenzyde bruin, en van onderen wit-

achtig met geel gekleurd, hebbende den Bek Vleelêhkleurig en de Pooten bruin.

De Moeras-Havik is gegraveerd naar eene Tekening, die
5
er in Penfylvanie naar

\ leven van gemaakt was, en my door mynen verpligtenden Vriend , den Heer

WiLLIAM Bartram, een Inboorling van dat Land, toegezonden. De Rietvo-

gels zyn even de zelfden, als die Catesby Ryftvogeh noemt, welken men afge-

beeld en befchreeven kan Vinden , in het I. Deel zynër Hiflorie van Karolina , p.

14. (*). De Heer Bartram zegt* dat de Havik de Moerailèn in 't Zomer-Sai-

zoen veel bezoekt, en aldaar aaft op Rietvogels, Kikvorfchen, Slangen^ Haagdis-

fên, en wat dies meer is. Zy vertrekken van Penfylvanie in 't aankomen van deri

Winter. ' Vindende deezen Havik niet door Catesbï óf eenig ander Autheur be-

fchreeven j wilde ik de gelegenheid niet laaten Voorbygaan , om 'er de Afbeelding

van tegeeven. Hoewel ik den Vogel zelf niet gezien heb, meen ik grootë rederi

te hebben om te denken, dat de Heer Bartram zeer naauwkeUrig in zyné Afre-

kening zo wel als in zyne Kleuring zy. Ik heb veelen van zyne Tekeningen me:

de Natuurlyke Voorwerpen vergeleeken , en die met dezelven zeer overeenkom ftig

bevonden. De Ryftvogels zyii tot fieraad in de Plaat gebragt , en in 't klein geko-

pieerd naar de Afbeeldingen van Catesby, hoewel zy in poftuur daar van vericbil-

len. Zy zyn een weinig grooter dan een LeeuriL

P L A A f LXXXIL

De Geringde Pappegaay en de Blaauwkoppige (f).

De eerftgemelde maakt de bovenfte > de laatfle de ónderÜë Afbeelding op de Plaat

uit. Beiden zyn zy, in alle opzigten, van een zelfde gedaante en maakzel, en zou-

den miflchien wel Mannetje en Wyfje kunnen zyn
(JJ).

De grootte is als diê van ben

Wilde Duif. Zy hebben beiden de Bekken geheel rood; de Oogkringen Oranje-

kleurig, en een fmal Vleefchkleurig Wafch aan het Grondftük van den Bek ^ waar

inde Neusgaten' geplaatfl zyn. Rondom de Oogen hebbén zy ieder ook een klein

Plekje van Vleelêhkleurig Vel. De Pooten en Voeten zyn in beiden Afchkleurig.

De Ring* Pappegaay heeft de Kruin en zyden des Kops groen. Een zwarte Streep

loopt by hem van de Onderkaak een weinig nederwaards , verdeelende zig dan in

twee Streepen , die, agterwaards om den Hals draaijende, een zwarten Ring rond-

om denzelven maaken, welke van agteren bykans geflooten is. Aan het agterfre van

den Hals, of in de Nek, boven deeze zwarten Ring * Zyn de Veeren Hemelfch-

blaauw , en daar onder loopt een baar of Band van roode Vederen. Het Lighaam is J

20 wel 'boven als beneden Groen, hoewel van onderert wat lichter als van boven,

doch de Rug en bovenzyde der Wieken zyn donkerer en wat blaauwer groen. De

Slagpennen en Dekveders naafl daar boven , aan de binnenzyde der Wieken , zyn

Muisvaal j de kleinfte Dekveders licht blaauwachtig groen. Hy heeft een roode'

Vlak op de kleinfte Dekveders, aan de buitenzyde der Wieken. De bovenzyde

van de Staart is blaauwgroen, de onderzyde donker geel of Olyfkleur. De mid-

delde

(*} TDas is dan, zo wel het Mannetje als het Wyf- D. IV. Stuk , bladz. 244. £y zyn door den Heer

ie ook afgebeeld in 't Eerfte Deel van dit Werk PI. Linn/eus ook daat t'huis gebragt. Deeze Soort is aan-

XXVIII. onder den naam van Karolinifcben Ortolaan of merkelyke verandering onderhevig.]

Ryftvogel, en aldaar zeer omftandig befchreeven.] (§) [Dit zou ik echter naauwlyks denken, alzo ik

U) fDeeze beiden fchynen te behooren tot den het Wyfje van een Ceylonfchen groenen Ring-Pappe-

pètacus Akxandri, Lam. Syft. Nat. XII. Gen. 45. gaay thans levendig bezit dat geen het ramfte He-.

Sp 145 door my de Gehaagde geheten, Nat. Hift. 1. melfchblaauw op den Kop heeft.]
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deljfle Veders waren dertien Duimen lang. Zy worden trapswyze korter naar dé
zyden.

De Blmuivkoppige Pappegady heeft den Kop geheel en a! van een féhoónë He-
melfchblaauwe Kleur. Jn andere opzigten komt hy met den befchreevenen over-
een, zynde geheel groen. Daar die een roode Vlak op de Wiek heeft, heeft dee-
2e een geele. Ook is de bovenzyde van de Staart blaau\ver^ en de kanten dergroo-
te Slagpennen trekken naar

5
t blaauwe;

Beide deeze Vogels waren , met een der Schepen van onze öoftiridiiché Kom-
jpagnie^ levendig te Londen gebragt; De eerfte, zegt Willoughby, is de Pap-
pegaay {Pfittacus) der Ouden, en de eenigfte dien men in Europa gekend heeft.
Van deti Leeftyd van Aiexander den Grooten tot aan dien van Nero : zie zyne Vo-
gelbefchryving, p, ?;}... De Blaauwkóppigë is de eenigfte, dien ik van dit Soort
Ooit heb gezien , en daar is, zoikgeloove, te vooren geen Afbeelding ofbefchrv-
ving van gegeven. Beiden heb ik ze naar de leevende Vogels afgetekend. Da'ar

komt dikwils uit Indie een andere Soort van Geringde Pappegaay^ welke naaüwlyks
in eenig opzigt van de hier befchreevenen , dan alleen in grootte, Verichilt. Zyne
grootte, naamelyk, gaat die van een Merel niet te boven. Ook ontbreekt hem de
roode Vlak op de Wiek. Een deezer laatflen zag ik ten huize van den Schildknaap
George Skelvock.e> te Greenwich;,

PLAAT LXXXIII.

De blaaüw gekrmnde en de Göüdwiek-Parkiet (*).

Deeze Vogeltjes zyn beiden in de Natüurlyke grootte afgebeeld èh onmiddelyk
haar \ Leven op de Plaat gegraveerd.

De bovenftë Afbeelding Vertoont de Bkauw gekriiinde Parkiet, Deszelfs Bek en
hetWafcha dat het Grondftuk bekleedt, is Zwart: de randen van de Bovenkaak
gehoekt. Het heeft een klein Plekje naakte Huid rondom de Oogen. De Koo eri

Bals zyn groen $ en op de Kruin van den Kop is een ronde Vlak , van èene fthoon
blaauwe of Saphier-Kleur. In 't laagfté van de, Nek heeft het een Oranjekleurig

Maantje; waar door de Hals van de Rug wordt afgelcheiden. De Rug, Wieken

,

Bord, Buik, Schenkels, de Dekveders onder de Staart eri de Staart zelf, zyn
groen. De Slagpennen zyn aan haare Tippen, zo wel van buiten als van binnen,
donker; de inwaardfè Baarden derzelven Hemelfchblaauw; de Dekveders der Wie-
ken aan de binnenzyde licht groen. De Keel is fchoon rood of Bloedkleürig, zo
wel als de Stuit en Dekveders van de Staart. Op 't midden van de Rug is een geele
Vlak. De Pooten en Voeten, die van figuur zyrt als in andere Soorten van het

Pappegaaijen-Gefkgt, zyn van een zwarte óf donkere Kleur. De Staart beftaat uit

twaalf Veders van gelyke langte. Zy is aan de onderzyde blaauwachtig en van bo-

ven döör de roode Dekveders byha geheel bedekt.

De Gbudiviek-Parkiet van de onderfte Afbeelding heeft den Bek , zo wel als deti

Huid rondom het Oog, witachtig, en een aanmerkelyken hoek ter wederzyde vari

de Bovenkaak. Deszelfs Pluimagie , uitgenomen eenige Veders der Wieken , is

geheel groen ; doch aan de onderzyde lichter en donkerer op de Rug : het welk , zo

ik

(*) [Öe eerfte worde door den Meer Linn/èüs bë- ïlidder het Parkietje van Edwakds, in het I. Deel
trokken tot zynen Pfittacus GaJgulus (Sy/l. Nat. XII. van dit Vogelwerk , PI. XII. afgebeeld , betrekt. De
Gen. 45. Sp. 46,) dien ik in de Natüurlyke Hiflorie, andereis zyne Pfittacus Chryfopterus (Ibid. Sp. 44.) door
bladz. 270 i heb befchreeven , en waar toe ook de den Heer Brisson Pftttacula Ms èauratis getyteld.]

I 2
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ik geloove , in alle groene Pappegaaijen en andere Vogelen plaats heeft. Omtrent
vier van de Slagpennen , die op de vier buitenften volgen , zyn van een fchoone
Goud- of Oranje-KleUr , zo wel als de eerfte ry der Dekvederen boven deeze Pen-
nen , en eenigen , ter wederzyde van de Goudkleurigen , hebben haare buitenfte

Baarden fierlyk donker blaauw. De Tippen der grootfle Pennen zyn donker. De
binnenzyden der Slagpennen zyn donker blaauw , uitgenomen die der Gouden , wel-

ke geel zyn. De eerfte ry der binnenfïe Dekvederen is donkerer blaauw, en de

kleinfte Dekveders zyn donker: de Pooten , Voeten en Klaauwen, van een lichte

Vleefchkleur.

De eerfl befchreeven deezer Vogelen kwam van het Eiland Sümatra in Oofhndie *

en werdt my , wel gedroogd zynde , prefènt gedaan , door een Heer , die myn
Vrind was , welke hem van daar hadt medegebragt. Het is een der kleinfte en

fraaifie Vogelen van het Pappegaaijen-Geflagt, die my ooit voorgekomen zyn. Ik

heb het thans in myn kleine Verzameling. Zekerlyk was het nog nooit befchree-

ven. Het andere Vogeltje behoorde aan een der Heeren van de Admiraaliteit, dié

hetzelve ,
geftorven zynde , door een Knegt my t'huis zondt. Ik denk dat het ook

uit Ooflindie afkomftig zy; doch ik kon daar geen zeker Berigt van krygen. Het
is, zo ik geloove , tot nog toe door geen Autheur afgebeeld of befchreeven. De
Huid daar van heb ik bewaard.

PLAAT LXXXIV.

De Vogel Dodo genaamd (*) en de Gitineefche Big,

De Dodo is een groote Vogel , naar ik denk van de derde grootte ; als men èe.n

Struisvogel neemt voor een van de eerfte en den Kafuaris voor een van de tweede

grootte. Deeze Afbeelding is in 't klein gekopieerd naar een Schildery met Olie-

verw van de natuurlyke grootte. In 't Origineel is hy omtrent dertig Duimen hoog 3

de Bek, in zyne grootfte langte, negen Duimen. De Oogen zyn ïn 't Grond/luk

van de Bovenkaak geplaatfl.

De Bek , die krom is aan h end gelyk een Pappegaays-Bek , heeft éenè zwartach-

tige Kleur , doch met een weinig Roods boven den tip aan deszelfs kromte. Om^
trent de Neusgaten heeft hy verheffingen. De helft, naaft aan den Kop, is van

een lichte Afchkleur en de Oogkring witachtig. De Vedertjes op de Kruin van den

Kop loopen famen en voegen zig aan den Bek in een hoek, dus de vertooning van een

Kalot maakende, De geheele Vogel, uitgenomen de Wieken en Staart, is Afch-

graauw , aan de bovenzyde donkerer , aan de onderzyde lichter. De Borfl is bykans

wit, en de Veders omtrent de buiging der Schenkelen zyn byna zwart. De Staart

is zeer hoog geplaatft, en de Veders daar van, die witachtig zyn, verheffen zig.

De grootfïe Pennen of Veders der Wieken zyn geelachtig wit ; de Dekveders wit

met zwarte Tippen en de kleinfte Dekveders , op den rand der Wieken , Afchkleu-

rig. De Pooten en Voeten , die dik en flerk zyn , vindt men gedekt met een Schub-

Jbige geele Huid. Ieder Voet heeft drie Vingers die voorwaards ftaan en eenen ag-

terwaards gekeerd, allen met zwarte Klaauwen. Tot vliegen, geloof ik, is hy on-

bekwaam (f).

De

(*) Dodo Avis. Edw. Av. II. T. 294. p. 179. Ra- blad. 320. Didüs ineptus. Syjl. Nat. XII. Gen, 97.

phus. Briss Av. V. p 14. Cygnus cucullatus. Nieremb. Sp. 1.

'Nat. 231. Will. Ornitb. 107. T. 27. Raj. Jv. 37. (f) [Zie de uitvoerige befchryving van deezen Vo-

Gallus Gallinaceus peregrinus. Clus. Exot. 99. T. 10. gel, op de aangehaalde plaats van myne Natuurlyke

Oleur. Muf. 23. T. 13. p. 5. Struthio cucullatus. 5^. hijlorie.']

Nat.X. p. 155. Dod-Aars, Nat, Hifi. I. D. V. Stuk,
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De Guimefcbe Big (*), iets grooter dan onze Engelfche ïhkhoorn , heeft Tan-
den als van een Konyn en kleine ronde Oortjes. Daar zyn vier Vingers aan ieder

van haare Voor.pooten en drie aan ieder Agterpoot. Zy heeft in 't geheel geen
Staart. De Kleur is meed: wit; doch zy zyn meer of min met een Wortel geelë
Kleuren Zwart, in eene groote verfcheidenheid , getekend, komende geen twee
derzelven in Tekening overeen. Zy worden tam omtrent Londen geteeld en opge-
voed als de Konynen.

De Origineele Tekening
b naar welke deeze Print van den Dodo gegraveerd is,

was in Holland gefchilderd naar een leevenden Vogel , dien men van 't Eiland Mau-
ritius in Europa gebragt had, in de tyden van den vröegften Vaart op de Ooftindiën*
over de Kaap der Goede Hope. Deeze Tekening was in bezitting van wylen Sir

Hass Sloane, tot aan zyn dood , en vervolgens my in handen gekomen zyndej
heb ik die, als een groote zeldzaamheid, overgegeven in het Brittannifch Kabinet.

De gedagte Hiflorie van de Tekening had ik van dien Heer en van wylen Dr. Mor-
timer , Sekretaris der Koninglyke Sociëteit. Piso heeft, in zyn Werk (de India,

utriufque Re Naturali,) twee Afbeeldingen vanden Dodo, die naar deeze zelfde

Tekening gemaakt zyn. Zie een kleine Figuur , op Koper gegraveerd, in 't mid-
den van zyn Tytelprint, en een grootere, in Hout gefheeden, in \ V. Boek, p.

71. Hy noemt hen Dronte of Dod-Aars. Charleton geeft 'er, in zyn Ono-
mafticum , den naam aan van de Monnik-Swaan van 't Eiland Mauritius, [nu IJle de

France.~\ Het is de Gallus Gallinaceus peregrinus , of Uitheemfche Kalkoen van
Clusius en de Cygnus cucidlatus of gekapte Zwaan van Nieremberg; welke Au-
theuren een en 't zelfde Houtfhee-Plaatje in hunne Werken gebruikt hebben. WiL-
xoughby, door wien de Print van Piso gekopieerd is 4 noemt hemde Dodo. Hy
is door Herbert in zyne Reizen, die te Londen in 't jaar 1677 gedrukt zyn, op
bladz. 282 , 28 3 afgebeeld en befchreeven. Dewyl myn Afbeelding veel grooter dan
eene der te vooren uitgegevene is, heb ik de kleine deelen duidelyker kunnen uit-

drukken.

Het Guineefch Biggetje, dat by ons een zeer bekend Diertje is, heb ik flegts by
den Vogel gevoegd, om een regt denkbeeld te geeven van deszelfs grootte. Het
is naar 't Leven getekend. Het wordt door Marcgraaf de Cavia Cobaya van Bra-

{il genoemd. Zie zyne Afbeelding p. 225. 't Js twyfelachtig of Guinee in Afrika

den Bralil de plaats van deszelfs natuurlyke afkomft zy.

PLAAT LXXXV.

De KuïtiJJMfcbe Paanwies en die, welke mèri Cu/co noemt.

Deeze Vogels zyn zeer veel kleinder dan natuurlyk afgebeeld, als byna met eeri

Kalköenfè Hen in grootte overeenkomende. Naar 't Leven zynze getekend ; de

Kuraffeufche , Fig. 1, door my zeiven; de Cufco, Fig. 2, door een Heer, die in

dienft was van den Hertog van Portland.

Alzo de eerftgemelde (f) in de meefte opzigten gelyk is aan de andere,

2al ik alleenlyk melden , waar in zy daar van veffchille. De Bek is aan de Punt

zwart en heeft een geel Wafch. Boven den Bek, tuflehen de Neusgaten ^ heeft

zy

(*) Porcellus Guinèenfis. Edw. Av. T. 294.. f. 2. (f) Avis Curaflao di£la. Edw. Av. II. p. 18 r. T.
Mus S, Cuniculus Americanus &c. Raj. Quadr. 223. 295. f. i. Gallina Indica & Gallus Indicus' alias. Aibn.
Jonst. Quadr. 161. T. 63. f, 6. Mus Porceilus. Linn. Omïib. p. 332, 333. Alb. Av. II. p. 31, 32. CraS

Syji. Nat. Gen. 24.. Sp. 1. Guineefch Biggetje. Nat. Curaflbus. Biuss. Av. 300. Crax globiccra. Lihn. $yft*
Hijl.l D. II. Stuk, bladz. 439. Nat.XIL Gen, 109, Sp. 4,

VUL Deel. K
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2y een hard en ronden Knobbel, die geel van kleur is, en op den Kop een Kuif

van lange zwarte Veeren , welke met de Punten voorwaards gekeerd zyn. Zie

een der Kuif- Vederen , in de Natuurlyke grootte > op den Voorgrond van de Plaan

De Staart is niet met Wit getipt. In andere opzigten komen deeze Vogels overeen.

De Hen van deeze fbort verichilt van den Haan daar in, dat 'er de Knobbel op den

Bek aan ontbreekt en dat zy de Veders bruin h zwart en Afchkleurig bont heeft ^

met dwarfe Streepen : anderen zyn geheel roodachtig bruin met veele Verfcheiden-

heden, gelyk gemeen is in Huifèlyke Vogelen. Sloane heeft, in zyne befchryving

van Jamaika, Vol. IL p. 302, Tab. 260, deezen Vogel, dien hy noemt Gallus In-

eens &c. Hy zegt daar, dat de Staart niet meer dan twee Duimen lang zy : indien

men tien Duimen leeft, zal het nader aan de waarheid komen. (Zie de Ontleed-

kundige befchryving van deezen Vogel in de Vertoogen van de Koninglyke Aka-

demie van Parys, Tom. III. het I. Deel, pag. 223.) Sir Hans Sloane heeft alle

de Autheuren opgeteld , die voor zyn tyd over deezen Vogel hebben gefchreeven.

Ik tekende hem naar 't Leven, ten huize van wylen den Heer Charles Wager *

te Chelfèa. Men moet in aanmerking neemen , dat geen Van deeze beide Vogelen

de Knobbels op hunne Koppen hebben in het eerfte Jaar.

De Cu/co (*) heeft zyn naam van den Knobbel boven den Bek, welke veel naar

een Amerikaanfche Noot van dien naam gelykt (f). [Ook noemt men hem de Paan-

wies meiden Steen: want] deeze Knobbel is van eene fchoon blaauwe Kleur, [, ge-

lyk een Saphier,] zo wel als het Grondftuk van de Bovenkaak des Beks, die

voor 't overige rood is en de Oogen hebben roodachtig bruine Kringen. De ge-

heele Vogel is glanzig git zwart, met een blaauwen en purperkleurigen weerfchyn,

uitgenomen het onderfte van den Buik, de Dekveders onder de Staart en de tippen

der Staartvederen, die allen wit zyn. Hy heeft de Pooten en Voeten gedekt met

een Schubbige Huid, van eene donkere VÏeefchkleur.

Of deeze laatft beichreevene in Soort de zelfde zy met den voorgaanden Vogel ^

kan ik niet volftrekt bepaalen. Ik weet dat hy by ons zeer zeldzaam is 'm vergely-

king met den KurafTaufchen , die gemeen voorkomt 'm de Mcnageriën van onzen

Adel, Liefhebbers zynde van Vogelen. Ik heb maar een enkelen Cuico- Vogel,

in alle myne nafpooringen, gezien, en wegens het verfèhil der Knobbelen, zo wel

ïn grootte als in figuur en Kleur, zo wel als om dat de een zo aanmerklyk gekuifd is

en de ander in 't geheel geen Kuif heeft, denk ik eer, dat zy in Soort verfchillen.

De Cufco is de Pauxi van Nierenberg, de ander is de Mituporanga van Marc-

graaf. De laatfte is by verfcheide Autheuren afgebeeld, maar die, welke den

Culco befchryven, geeven'er geene Afbeelding van. Dus denk ik, dat deeze de

eerde zy, die daar van aan 't licht komt. Hy is in bezitting van den Hertog van

Portland,' maar, dewyl hy zig op een Luftplaats van zyne Genade, verafftandig

van Londen, bevondt, gedoogden myne bezigheden niet, dat ik 'er zelf een Af-

tekening van maakte.

PLAAT LXXXVL

De kleine Lyfter.

Deeze Vogel is hier in de Natuurlyke grootte voorgefïeld. De Bovenkaak is

don-

(*} Avis Acaiou. Edw. M II. p, .181. T. 295- wel eenigszins naar Cachou of Catsjou te gelyken ,

2 Pauxi HeïnM», 56. Nier. Nat. 2$$. Will. welken naam men in t Nederduitfch aan deAcajou-

Orn 1 14. Gallina indica alia. Aldrov. uts. Phafianus Appelen geeft , naar wier Noot dit Uitwas eewger-

Crax Mexicanus. Briss. Av. I. p. 303. Crax Pauxi. maate zweemt; te meer, om dat dezelve buiten aan

LïNN. Syft. Nat. XII. Gen. 100. Sp. 5. den APPel Z1C >
gelyk bekend 1$. Zie myne Nat. Bfi.

(f) [In 't Engelfch Cushtw-Bird. Dat woord fchynt II. D. II. Stuk, Pt. IX.j
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donker of zwartachtig* de Onderkaak donker aan de Punt en naar den Kop toe geel.

Omtrent de hoeken van den Bek heeft hy eenige korte Haairtjes en een lichtachti-

gen Ring rondom het Oog. De Kop, de bovenzyde van den Hals, de Rug 9

Wieken en Staart > zyn allen van een roodachtig bruine of Tegelkleur , veranderen-

de in h geheel niet in de Schaduwen der Vederen, gelyk zy doen in onze Engelfche

Lyfters. De onderzyden van de Wieken en Staart zyrt Afchgraauw, uitgenomen

dat de inWaardfè Baarden der Slagpennen naar de Schaften toe witachtig zyn. De
Keel, digt onder den Bek, is witachtig en de Borft geelachtig met donkere Vlak-

ken. De Buik, Dyën en Dekveders onder aan de Staart, zyn wit, met Aichgraauw

een weinig gefchaduwd: de Pooten, Voeten en Klaauwen, Vleefchkleür.

Ik ontving deezen Vogel, te gelyk met een kleiner lbort van Lyfters dien ik be-

voorens reeds aan 't licht gegeven heb (*) , van myn goeden Vriend den Heer
Will. Bartram van Philadelphia in Penfylvanie j met Berigt , dat zy ?

er iri

April komen en den geheelen Zomer blyven , aldaar broedende en de Jongen op-

brengende. Catesby heeft hem in zyne Natuurlyke Hiftorie van Karolina, Vol. I.

p» 31, afgebeeld, doch 'er geene befchryving van gegeven. Hy zegt aüeenlyk

,

dat dezelve, in geftalte en Kleur, overeenkomt met den Zing-Lyfïer, en 'er flegts

in grootte van verfchilt , weegende niet meer dan twee en een half Loot ; hoe-

wel ik , denzelven daar mede vergëlykende , reden vondt om 'er een geheel ver-

fchillende befchryving van te geeven. Volgens dien Autheur blyven zy in Karolina

het geheele Jaar, huishoudende in digte Boflchen en Savaanen: maar zy zingen

niet. Sir Hans Sloane noemt deezen Vogel eenvoudiglyk een Lyfler, en zegt

dat zy zig onthouden in de Boflchen op de Gebergten, enz. Öfhet een Trekvo-

gel zy dan niet , daar maakt hy geene melding van. (Zie zyne Natuurlyke Hifto-

rie van Jamaika, Vol. II. p. 305.) Die ver daar van Noordwaards gaan zyn Trek-

vogelen. Dewyl Penfylvanie zeer koude Winters heeft, kunnen zy het daar niet

houden^ maar ih 't Klimaat van Karolina, veel verder Zuidwaards, zyn de Winters

zagt genoeg voor dat Gevogelte , om 'er te kunnen blyven;

PLAAT LXXXVIL

De Pënfylvanifcbe Leeurik en de bruine Cbineefcbe Paauiv-Oog Kapel

De Léeurik en de Kapel zyn beiden Levensgrootte getekend en op de Plaat on-

middelyk naar de Natuurlyke Voorwerpen gegraveerd.

De Bek van den Leeurik is fcherp gepunt en dun, en vart een zwartachtigë Kleur,

uitgenomen een weinig Geel aan 't Grondfluk van de Onderkaak. De Kop, Nek
en Rug , zyn van eene vuil donker bruine Kleur. Een zwartachtigë Streep loopt door

het Oog en een Tegelkleurige daar boven: de Oogleden zyn ook licht gekleurd en

het Oog is donker. De Wieken en Staart zyn donker bruin; doch de Veders heb-

ben licht bruine randen en tippen, en de binnenzyden der Wieken zyn Afchgraauw,

De buitenfte Veders $ aan ieder zyde van de Staart, zyn wit: de twee naaft daar aan

hebben witte Tippen. De onderzyde des Vogels , van den Bek tot aan de Staart j is

Jicht roodachtig bruin, met donkere Vlakken; gelyk de Afbeelding doet zien. De
Pooten , Voeten en Klaauwen , zyn donker bruin. Hy heeft een langachtige

Klaauw ofSpoor van agteren , maar korter, zo ik meen, dan in degewoone Leeurik. Het

byzondere in deeze Vogel is, dat, de Wieken digt geflooten zynde, de derde Slag-

pen,

(*) Zie Plaat XLII. pag. 48, in het VII. Deeï, van dit Werk.
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pen, van het Lighaam af gerekend, tot aan den tip van de Wiek reikt; \ welk
een beftendig Kenmerk is van het Geflagt der Kwikflaanen. Hoewel deeze Vogel
20 veel gelykt naar eenigen der bekende Leeurikken, ben ik nogthans ^ by naauw-

keurig onderzoek, verzekerd geworden, dat het een Soort is* nooit te vooren af-

gebeeld of befchreeven* Hy is aan Europa en Noord-Amerika gemeen* Ik heb

hem in de nabuurfchap van Londen aangetroffen»

De Bruine Cbinccfcbe Paauiv-Oog-Kapel (*), heeft de bovenzyde fterk donker-

bruin. De boventte Wieken hebben ieder een groote zwarte Vlak of Oog , bevat-

tende twee kleine witte Vlakjes en ten deele omringd zynde met Oranjekleur. De
Onderwieken hebben kleine zwarte Vlakken aan den omtrek van den Rand met licht

en witachtige plekjes in 't midden. De onderzyde van de Kapel is donker, trekken-

de naar Roozekleur en gemengeld met helderer en donkerer deelen , hebbende ook
eenige kleine donkere Ringetjes.

Ik ontving den boven befchreeven Vogel van den Heer WiLL. Bartram van

Penfylvanie, die my berigt gaf, dat zy zig aldaar het eerfle in de Maand Maart, op
haar vertrek Noordwaards, vertoonen en dat men 'er in 't end van Mey geene meer
gewaar wordt.

PLAAT LXXXVIII.

ï)e Goudkruinige F'liegenvangers , Mannetje en PJ^yfje (f).

Deeze Vogeltjes 2yn in de Natuurlyke grootte afgebeeld, en onmiddelyk naar 't

Leven op de Plaat gegraveerd.

Het bovenfle, dat ik onderftel het Mannetje te zyn, heefc een dunnen Bek^ die

zwartachtig is of donker van Kleur. Daar loopt van den Bek door het Oog een

breede zwarte Streek en daar boven is een fmal wit Streepje. De zyden van den

Kop en Keel, beneden die Streek, zyn wir. Het agterfte vanden Kop, de Nek
Rug en Dekveders boven de Staart, zyn blaauw of Leykleur , met donkere of zwaf-

tachtige Vlakken langs het midden der Vederen heen. De Borft is zwart, met een

kleine mengeling van Graauw. Op de Kruin des Kops is een helder geele Vlak.

De 2yden der Borfl, onder de zwarte Baar, en de Stuit, zyn insgelyks geelj de

Veders der Wieken zwart met graauwachtige randen. De binnen zyden der Wie-
ken zyn graauw. De tippen der Dekvederen en de Slagpennen naaft aan de Rug

,

zyn wit. De Staart, die zwart is van boven, beftaat uit twaalf Pennen, gelyk in

alle Vogeltjes van dit Geflagt, voor 20 ver ik ze waargenomen heb: zynde de bin-

nenfle Baarden van de drie buitenfte Vederen wederzyds met witte Vlakken gete-

kend. De Buik, Schenkels en Dekveders onder aan de Staart, zyn wit; doch

met Zwart geplekt aan de zyden van Borfl en Buik. De Pooten , Voeten en Klaau-

wen , 2yn donker of zwartachtig.

Het Wyfje verfchilt van het Mannetje daar in, dat het bruinachtig is op de Rug,
Wieken en Staart, daar het Mannetje blaauw is of zwart, en dat 'er de zwarte

Streek door het Oog aan ontbreekt , 20 wel als het zwarte Merk op de Borft.

In alle andere opzigten komen zy overeen. Daar de Vederen van deeze Vogeltjes

uitwaards wit zyn, zyn 2y zwart aan haare Donsachtige deelen, binnenwaards, by

de Schaften.

Zy

(*) \_Papilio Nympkalis Leda heeft de Ridder Lin- (f) Mufcicapa Aureovertice, Mas & Foemina. Eow.

v&vs deeze Kapel genoemd en het onderfcheid van Av. p. II. p. 187. T. 298 Motacilla Coronata. Limn.

Mannetje en Wyfje, zyn s oordeels, aangetoond. Zie Syfl. Nat* XII, Gen. 114. Sp. ai.

Syft. Nat. XII. Gen. a31.Sp.151.]
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Zy waren my insgelyks door mynen Vriend, den Heer Will. Ëa&TRaM» uk
Penfylvanie toegezonden; die zegt, dat zy aldaar, in *t Voorjaar, Zuidwaards van
daan komen, en zig maar drie of vier Dagen laaten iden, aazende op Infèktenj
gaande dan verder Noordwaards voort, alwaar hy onderfielt dat zy hunne Zomer-
wooning vedigen , om hun Geflagt voort te planten : keerende voor den Winter
naar warmer Klimaaten te rug. Hy hadt eenigen van de Wyfjes geopend, en
daar in Knobbeltjes van Eijeren* iets grooter dan Raapzaad , gevonden. Ik denk
dat menze, zonder fchroom, voor tot nog toe niet befchreeven Vogeltjes mag
houden.

PLAAT LXXXIX.

ï)e Goud-gewiekte Vliegenvanger (*) en de Chineefche Schildpad- Kapel

>

die gevlakt is.

Deeze Vogel en Vlinder zyn beiden onmiddelyk naar 't Leven op 't Koper gete-

kend en ge-etd, in de Natuurlyke grootte.

De Vogel heeft den Bek zeer regt, fcherp gepunt en zwart van Kleur. Van den
hoek des Beks , om het Öog heen , loopt een breede zwarte Streek , waar boven
en beneden witte Streepen zyn. De Keel, van den Bek tot aan de Bord, is zwam
De Borft, Buik , Schenkels en Dekveders onder de Staart, zyn wit. De Kruin van

den Kop is helder geel. De Nek, Rug, Stuit, en de kleine Dekveders der Wie-
ken, zyn van een licht blaauwachtige Ley- Kleur. De Slagpennen en bovenzyde
van de Staart , zyn donker Afchgraauw. De uitwaardfè Baarden van de eerde ry

der buitenfle Dekvederen van de Wieken, zyn geel; zo wel als de tippen der Vede-
ren naad daar boven ; welke te famen eene fchoon geele Plek maaken op ieder WieL
De binnende Dekveders der Wieken zyn wit en de Slagpennen van binnen licht Afch-

graauw, met wkachtige randen. Van onderen is de Staart Afchgraauw, met witte

Vlakken op de inwaardfè Baarden der buitenfle Vederen aan ieder zyde. De Pooten

en Voeten zyn donker.

De Cbineefcbe gevlakte Schildpad-Kapel, daar nevens afgebeeld, heeft in 't alge-

meen een roodachtige Oranjekleur, met geel en zwarte Slingers aan den rand uit-

gemonderd. Door het midden van ieder Wiek loopt een. zwarte Bedding, gevuld

met witte Vlakken van een ovaale figuur. Daar zyn ook eenige andere Vlakken en
Schaduwingen van Zwart op de Wieken , bed in de Afbeelding na te gaan. Alzo
de onderzyde van deeze Kapel weinig verfchilt van de bovenzyde, dan dat zy flaau-

wer gekleurd is , heb ik nagelaten daar een Afbeelding van te geeven. Ik acht het

Voorwerp nog niet befchreeven te zyn.

Den boven gemelden Vogel heb ik ontvangen van mynen Vriend, den Heer
Will. Bartram, die verhaalt, dat zy in de Maand April in Penfylvanie verfchy^-

nen, doch alleenlyk op hunne paflagie naar het Noorden, blyvende 'er maar weinig

Dagen. Men neemt waar, dat zy op Infêkten aazen. Tot nog toe was dit Vogel'

tje , zo veel ik weet , niet afgebeeld of befchreeven.

PLAAT
(*) Mufcicapa Alis Aureïs. Edw. Jv. II. p. 189. PI.

299. Motacilla Chryfoptera. Linn, Syfi, Nat. XII, Gén. 114, Sp. 2#;

VUL Deel t
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PLAAT XC.

De zwart gekeelde Groene Vliegenvanger en de zwart en witte Boomkruiper.

Deeze Vogeltjes zyn beiden ook op de Plaat orjmiddelyk naar 't Voorwerp, en in

de Natuurlyke grootte, gegraveerd.

De bovenfte Afbeelding vertoont den Groenen Vïiegenvangèr (*). Deeze heeft

den Bek dun, zeer puntig en zwart: de zyden van den Kop en een gedeelte van den

Hals, zyn fchoon helder geel. De Keel, van den Bek tot aan de Borft, is zwart.

De Kruin van den Kop, de Nek, Rug, Stuit, en de kleine Dekveders der Wieken,
Zyn Olyfkleurig groen: de Wieken en Staartveders donker Afchkleur of zwartachtig

graauw. Alzo de tippen der twee voornaamfte ryën van Dekvederen wit zyn , ont-

itaan daar uit twee witte Baaren dwars over de Wiek. De Slagpennen naaft het

Lighaam zyn witachtig gerand ; de Dekveders aan de binnenzyde der Wieken wit.

De Slagpennen hebben ook de kanten van haare inwaardfè Baarden wit. Drie der

buitenfte Staartvederen , aan ieder zyde^ hebben witte Vlakken op haare inwaardfè

Baarden. De Bord, onder den zwarten Keel, is geelachtig. De Buik, Schenkels

en Dekveders beneden aan de Staart , zyn wit. Het Vogeltje heeft donker bruine

of zwartachtige Veders onder de Wieken, gemengeld met het Wit aan de zyden

van het Lyf. De Pooten en Voeten zyn donker.

De Zwart en ivitte Boomkruiper (f), die de onderde Afbeelding op de Plaat Is,

heeft den Bek, Pooten en Voeten, zwart. Van den hoek des Beks, beneden het

Oog) ftrekt zig een breede zwarte Plek Vederen uit, die boven en onder omringd

is met een witte Streep, loopende boven het Oog en daar boven is wederom een

zwarte Streek. De Kruin des Kops is wit, de Keel zwart; de Nek, Rug en

Stuit, wit, met groote zwarte Vlakken langs het midden der Vederen heen. De
Wieken zyn zwart , doch hebben de tippen van de twee voornaamfte ryert der

Dekvederen wit, 't welk Baaren dwars over de Wiek maakt. De Slagpennen naad

aan de Rug zyn ook met Wit gerand; de overigen Afchgraauw met de kanten der

inwaardfè Baarden wit , zo wel als de binnenfle Dekveders der Wieken. De Onder-

zyde, van de Borft tot aan de Dekveders beneden aan de Staart, is wit, doch op de

Borft en aan de zyden des Lighaams met Zwart gevlakt. De Staart is zwart, met

de kanten der Vederen graauw en aan de onderzyde Afchgraauw; hebbende de

binnenfle Baarden der huitenfte Vederen witte Vlakken.

De Heer Wiix. Bartram, van wien ik deeze Vogeltjes ontving, zegt, dat

de Groene Vliegenvangers door de Provincie van Penfylvanie, maar eenige wei-

nige Dagen in de Maand April, Noordwaards trekken en in hunne voortgang op In-

fèkten aazen. De Zwart en Witte Boomkruiper komt *er ook in April, doch blyft

5
er den geheelen Zomer, en fchynr 'er dus te broeden. Hy aaft op Vliegen,

Spinnekoppen , Rupfèn en andere ïnfékten, vertrekkende Zuidwaards tegen 't aanko-

men van den Winter.

Deeze twee zeldzaame en fierlVke Vogeltjes, die ik geloofnog niet befchreeven

te zyn, waren my geheel onbekend , tot dat ik het pieizier had , dezelven van den

Heer Bartram te ontvangen , die my op den zelfden tyd verpiigtte met veertien

Amerikaanfche Vogels meeftal niet befchreevenen, voegende daar by eenige korte

Berigten en Waarneemingen dezelven betreffende, in een Briefgedagtekend Penfyl-

vanie, Juny 1756. Alle deeze Vogelen zyn in dit Tweede Deel van myne Nalee-

zingen in Plaat gebragt. PLAAT
(*) Mufcicapa viridis Gutture nigro. Enw. Jv. II. (f) Orthia nigra & alba. Edw. Av. Ibidem,

p. 190. T. 3°o«
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PLAAT XCL

De Raodkeeligc Vhegenvangers , Mannetje en Jj^yfje (*).

Deeze beide Afbeeldingen, waar vah de bovenfte het Mannetje is, zyn ook, in

de Natuurlyke grootte , naar 't Voorwerp op de Plaat gegraveerd/

Het Mannetje heeft een dunnen zwarten Bek ; de Kruin van den Kop is geeL
Daar is een zwarte Plek, gaande van den hoek des Beks onder het Oog. Het ag-
terfte van den Kop of de Nek is zwart. De zyden des Kops, van den Keel af- als

ook de Buik , Schenkels en Dekveders onder aan de Staart , zyn wit. Het laatfle

van den Keel of begin van de Borft, is Van eene donker roodachtige Kleur, welke
zig verdeelt en Onder ieder Wiek voortloopt (f). De Rug, Stuit en bovenzyde der
Wieken, zyn van een zwarte of donkere Kleur, de Veders met licht geelachtig

groen gerand, uitgenomen de kleine Dekveders der Wieken, die geheel donker
zyn. De twee voornaamfle ryen der Dêkvederen zyn fterk witachtig getipt, maa~
kende dus twee lichte Baaren dwars over ieder Wiek. Aan de binnenzyde der Wie-
ken zyn de Dekveders wit, en de Slagpennen Afchgraauw. De Staart is zwartach-

tig van boven, hebbende de buitende Veders witte Vlakken op haare binnenfle Baar-

den. De Pooten en Voeten zyn zwart.

Het Wyfje verfchilt van het Mannetje daar in , dat het geen Zwart agter aan den
Kop, geen donkere Vlakken op de Rug en naauwlyks eenig Rood aan de Borft

heeft. In andere opzigten zyn zy nagenoeg even eens gekleurd.

Deeze Vogeltjes heb ik ook van den Heer Bartram ontvangen , die zegt, dat

Ky Penfylvanie in de Maand April bezoeken, doch aldaar niet broeden, maar eerii-

ge weinige Dagen op Vliegen, Spinnekoppen en andere Infèkten geaaft hebbende,
hunne vlugt Noordwaards neemen en dat mehze dan den geheelen Zomer niet meer
ziet. Ik flel vafl, dat zy nog niet befchreeven waren.

PLAAT XCII.

De Kleine bhauvo grdaüwe J^Hegenvangers , Mannetje öP J^yfje ((J).

Deeze zyn ook in Levensgrootte met hun Neff , alles naar de Natuur in Plaat gé-

bragt. De bovenfte Afbeelding is het Mannetje. Dit heeft den Bek zwart, uitge-

nomen de Onderkaak, die roodachtig is aan zyn Grondftuk. De Kruin en zyden

van den Kop, de Nek, Rug, Stuit en bovenzyde van de Staart, zyn allen Ley-
kleurig biaauw, Van de Neusgaten , boven de Oogen tot aan het agterfte des Kops,
loopt een geboogene zwarte Streek, en de Oogleden zyn wit. De buitenzyde der

Wiek is bruinachtig Afchgraauw, hebbende drie of vier van de kleinfte Slagpennen,

naaft aan de Rug, witachtige Randen. De binnenfte Dekveders der Wieken zyn
witachtig ; de Slagpennen aan de binnên2yde Afchgraauw ; de Randen van derzel-

ver inwaardiê Baarden licht of witachtig. De twee buitenfte Veders, aan ieder zyde

van

(*) Mufcicapa Gutture rubro , Mas & Foemina. kleurige Zyden aan dit Vogeltje toefchryft."]

Edw. Jv. II. p. 193. T. 30 r. Motacilla Penfylvanica. (§) Mufcicapa parva fubccerulea, Mas & Fosmina;

Linn. Syfl. Nat. XII. Gen. 114. Sp. 19. Edw. Av. II. p. 194. T. 302. Motacilla cosrulea. Linn.

(f) ("De Heer Linn^eus is zekerlyk door afgezette Syft. Nat. XII. Gen. 114. Sp. 43.

Plaaten bedroogen geweeft, wanneer hy flegts Bloed-

L 2
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van de Staart, zyn wit, de derde heeft alleenlyk een witte Tip. De geheele onder-

Eyde, van Bek tot Staart, is wit: de Pooten en Voeten zyn zwart.

Het Wyfje, dat de onderfte Afbeelding is, verfchilt van het Mannetje daar in,

dat 'er de zwarte Plek boven 't Oog aan ontbreekt* dat het de bovenzyde der Staart

even zo graauw als de Wieken heeft en de Randen der Slagpennen, naad: aan de

Rug, donkerer dan het Mannetje. Voorts komen zy in alle opzigten overeen.

Deeze Vogeltjes met hunne Nellen ontving ik van mynen verpligtenden Vriend

,

den Heer Will. Bartram, die zegt, dat zy in Maart in Penfylvanie van 't

Zuiden komen, en in April hunne Nellen beginnen te maaken, van Knoppen of

Spruiten van Boomen , Dons van Planten , en wat dies meer is. De buitenfte Rok
van dit Neft is een plat graauwachtig Mos, dat zy van de Rotiên vergaderen, en de

binnenfle Voering is Paardehaair. Zy blyven 'er den geheelen Zomer, doch ver-

dwynen tegen 't aankomen van den Winter. De onderwerpen van deeze Plaat acht

ik nieuw te zyn; alzo ik geene Af beeldingen of befchryvingen , die met dezelven

overeenkwamen, heb kunnen vinden.

PLAAT XCIII.

De Kruisbekken, Mannetje en J^yfje (*),

Deeze Vogels zyn in de Natuurlyke grootte afgebeeld. De Tekeningen zyn

Origineel en op de Plaat onmidelyk naar 't Leven gemaakt. De Bovenkaak loopt aan

tle Punt kruislings over de Onderkaak, in fbrnmigen aan deregter, in anderen aan

de flinkerzyde.

De bovenfk Afbeelding (lelt het Mannetje voor, welks Bek, die redelyk dik en

flerk is, een donkere of zwartachtige Kleur heeft. Het Oog is van een donker

Hazelnooten-Kleur. De Kop, Hals, Borft, Rug en Stuit, zyn volkomen rood:

de bovenzyde van de Staart en Wieken geheel donker of zwartachtig; doch de

randen der Slagpennen en Staartvederen trekken een weinig naar 't roode. De bin^

nenzyde der Wieken en de onderzyde van de Staart , zyn Afchgraauw. De Schen-

kels, het Onderlyf en de Dekveders beneden aan de Staart, zyn witachtig, met ee-

nige donkere Vlakken: de Pooten en Voeten van eene bruine Vleefchkleur.

In het Wyfje, dat de onderde Afbeelding vertoont , zyn de Bek, Oogen, Poo-

ten en Voeten , volmaakt in gedaante en Kleur met die van het Mannetje overeen-

komftig. De Kop 5
Hals en 't Lighaam , zo wel onder als boven , zyn geelachtig

groen ,
gelyk dat van den Groenling (Chloris): de Stuit is hoog geel, naar 't Oran-

je trekkende: de Zyden van den Kop en de Keel zyn Afchgraauw; het Onderlyf en

de Dekveders aan de Staart, van eene witachtig Afchgraauwe Kleur, met donkere

Vlakken: de Wieken en Staart aan de buitenzyde donker Afchgraauw, doch van

onderen wat bleeker.

Deeze Vogels hebben zig onlangs, in de Jaaren 17^6 en 17^7 naamelyk, by

groote Vlugten in de nabuurfchap van Londen vertoond , Zy bezoeken ons niet re-

gelmaatig en beftepdig, in bepaalde Saizoenen, maar veel eer toevallig, om rede-

nen die wy niet weeten. Somtyds ziet of hoort men 'er niet van, verfcheide Jaaren

agtereen. Onlangs ontving ik 'er een uit Groenland, die door de Walvisvifïchers

was gevangen. Hier uit onderftel ik, dat het een Vogel is, aan Noord-Amerika zo

wel als Europa gemeen: want ik heb waargenomen, dat de meefïe zo wel Land- als

Water-

(*) Loxia Mas & Fcemina. Edw. Am. II. p. 106. 1©?. Sp. 1. Kruisbek Kernbyter. Nat. Hifi. I. D. V.

T. 303. Loxia Mthorum. Lim-c. Syfi, Nat. XII. Gen. Stuk, bladz. 498.
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Watervogels, die deeze hooge Noordér Breedte bezoeken ^zig onveffchillig over de
minder Noordelyke deelen van Europa verfpreiden. Willoughby zegt, p. 248^
dat hy drie Loot weegt. Een, dien ik levendig in een Kouwtje hield, hadt de zwaarte
van vier Loot en een half vierendeel Loots. Tegenftrydig met de meefte andere
Vogelen verfchillen zy met eikanderen in Kleur : want ik héb 'er veelen gezien en
bevonden ,

dat de befchryving van den eenen niet volftrekt zou overeenkomen met
die van een anderen. Zy hebben wel de zelfde Kleuren, groen, rood, donker en
Afchgraauw, maar op verfchillende wyzen met elkander gemengeld, en dit maakt
de algemeene Hoofdkleur uit. Uit een groot getal van deeze Vogelen, heb ik hier
twee gekoozen , die ik oordeelde bed het oogmerk der Kleuring te zullen uitdruk-
ken ; alzo zy de grootfle uiterften van verfchil vertoonen. By ons komen zy veel
op de Pynboomen en aazen op het Zaad der Pyn-Appelen. Over eenige Jaaren ont-
ving ik een Brief, van wylen den Hertog van Richmond, met den Vogel Dikbek
genaamd: hoewel ik nu twyfel of deeze laatde^ (die in het Vierde Deel van mynè
Vogel -Hiftorie, p. 228, ingevoegd is,) niet veeleer tot de Loxia of Kruisvink be-
hoore (*). Zy zyn door de meefte Autheuren , die van de Vogelen gehandeld
hebben , befchreeven en afgebeeld;

PLAAT XCIV.

ï>e P$-
r
itkeeIïge Mofcb W de geèïe Kapel met Zikervlakjès.

Zy zyn beiden Levensgrootte afgebeeld. t)e Vogel is gemaakt naar een nette
Tekening in Kleuren, door den meergemelden Will. Bartram van Philadelphia
in Perifylvanïe, my bezorgd: de Kapel kwam van Karolina.

De Mofch (f) heeft een korten dikken Bek, (gëlyk de Graan-eetende Vogels ge-
meenlyk hebben,) van een zwartachtige of donkere Kleur. Van den Hoek des
Èeks door het Oog, (dat vari Hazelnöotè-Klëur is,) loopt een donkere Streep. Bo-
ven het Oög is eeri Boog, vari Oranjeklëur naad; aan den Bek, maar die, naar het
figterftè van den Kop, allengs wit wórdt. De Keel, effen onder den Bek, is wit,
daar hy zwart is in de gemeene Mofch. De geheele bovenzyde , Kop , Nek, Rug,
Staart en Wieken, is van eene roodachtig bruine Kleur; doch de middelde deelen
der Vederen zyn donker, 't welk een aangenaame vericheidenheid in de Schaduwing
der Vederen veroirzaakt. De rand van het bövenfte der Wieken, naait aan den
Bord, is licht geel gekleurd. De zyden vari den Kop, de Bord:, Buik, Schenkels
en de Dekveders onder aan de Staart, Zyn licht of witachtig Afchgraauw, zonder
Vlakken : de Pöoten en Voeten roodachtig Vleefchkleur.

De Kapel (§) heeft den Kop rood, hét Lighaam bruin, het onderfte ofde Staart

geel, met een donkere ftreép langs de bovenzyde\

6 de algemeene Kleur vart al de
Wieken, zo wel boven als beneden, is geel. De bovende hebben, in 't midden
van haare bovenzyden, ieder een roode Vlak met een donker Kringetje, en agt

donkere Vlakken aan den uiterften Rand. De kortde of onder-Wieken zyn , rondorri

den Rand , met donkere Vlakken, die naar de Letter V gelyken, getekend. Aan
dé

(*) [Het is de Coccothraujies der Autheuren, behoo- (§) [Deeze Kapel heeft de Heer Lintueus van de
rende ook tot het Geflagt van Loxia, en door my ag- Papilio Senna, daar dezelve zeer naar gelykt, door den
ter den voorgaanden omftandig befchreeven.] Dezelve naam van Eubule onderfcheiden. 1&Syfi. Nat. XII.
is op Plaat LXXXIII, in 't Zesde Deel van dit Voge- Gen. 231. Sp. 102. Dat zyn Ed. dezelve ook tot dé
len-Werk , in Afbeelding gebragt. Oranje-Kapel (Hyalé) Sp. 100. betrekt, moet zekerlyk

(f) Pafler Gutture albo. Edw. Av. II. p. 108. een misflag zynj

VIII. Deel. M
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de onderzyde zyn alle de Wieken een weinig gewolkt met donkere Vlakjes en ieder

Wiek heeft in 't midden twee witte Vlakken , met een roodachtig boordzel.

Myn verpligtende Vriend, de Heer Henry Bakler, Lid der Kon. Sociëteit,

voorzag my met deeze, benevens de kleine Geel en Zwarte Kapel,- die op Plaat

XCV1. zal volgen. Hy Zeid, dat zy uit Zuid-Karolina overgebragt waren. Ik heb

den Vogel nooit gezien, maar oordeelde de Tekening van den Heer BarItram

zeer fraai, en kon aan derzelver naauwkeurigheid en echtheid geen tvvyfel (laan. ik

geloof dat geen der Onderwerpen van deeze Plaat ons tot nog toe ooit zyn bekend

geweefl

F LA A T XCV.

De Wbrm-Eeter (*) van Penfylvanie en het Virginifcb Bbktorretjé.

De beide Afbeeldingen, op de Plaat, zyn onmiddelyk naar de Voorwerpen, Le-

vensgrootte, getekend en gegraveerd. De Vogel fchynt een middelflag te zyn,

tuflchen de Dunbekkigen en de Dikbekkigen, die Graanen eeten; als hebbende den

Bek dikker dan de eer/ten maar dunner dan de laatfïen*

Zyn Bek is taamelyk (êherp gepunt, aan de bovenZyde donker, maar Vleefch-

kleurig aan de onderzyde. Van den hoek des Beks, door het Oog, loopt eene

fmalle zwarte Streep. Effen boven 't zelve is een geelachtig en daar boven een

zwart Boogje. Het overige van den Kop, Keel en Borft, is roodachtig geel;

welke Kleur allengs witachtig wordt en dus blyft,tot aan de onderzyde van de Staart.

Begeheele bovenzyde, Rug, Wieken en Staart, zyn van een donkere Olyfgroe-

ne Kleur; de binnenfle Dekveders van de Wieken geelachtig wit; de binnen-

syden der Slagpennen en de onderzyde van de Staart, Afchgraauw; de Pootenen

Voeten Vleefchkleurig.

De geftalte van het Boktorretje is uïc de Afbeelding kenbaar. Het is van een

donkerbruine Kleur en heeft zyn naam van zyne twee lange Hoornen , die agter-

waards flrekken, gelyk die van een Bok. Het was gevonden door een Kuiper in

Londen onder 't klooven van een Stuk Virginifch Eikenhout, tot Pypeduigen. Het

Stuk Houts, met het Infekt daar in leevende, werdt my in April 1758, door mynen

verpligtenden Vriend, Joseph Ames, Lid der Kon. Sociëteit, gegeven. Het

was toen eetende en maakte zynen voortgang door het Hout, waar uit het in J.uly

van 't zelfde Jaar voortkwam door een Gaatje, dat het aan 't end daar van hadt

doorgeknaagd, gelyk op de Plaat is afgebeeld; alwaar ook, op zyde van het Stuk,

de hoiligheid vertoond wordt, welke het in de vatte Eik gemaakt hadt. De opening,

daar het in gekomen was, bevondt zig in het andere gedeelte des Houts en ftrookte

met de afgebeelde.- Dit Torretje knaauwt het Hout in zyn volmaakte ftaat. Het

Stof, dat ik in de hoiligheid vondt, vertoonde zig niet als Excrementen, maar als

fyn Zaagzel of Gruis van Hout. Daar zyn veele verfchillende Soorten van dit Ge-

flagt van Torretjes of Bokjes, die, zo ik geloof, allen Hout vreeten (f).

De Heer James Lehman toonde my een Soort van Bokje, grooter dan dit, en

van zeer jfchoone Kleuren, 't welk gevonden was in een vaft Stuk Mahony-Hout.

Doktor Fre, van Mile-end, heeft de zelfde Soort als de myne, die levendig, in de

ftaat

(*) Vermram*. Er>w. Av. II. p. 200. T. 305. Diertje, dat niet aangroeit, zulke vafte Spyze te nut-

(f) [Eb ik geloof, dat zy geen van allen Hout ee- tigen. Ook zyn de holligheden m het Hout groocen-

ten , maar dat zy flegts fret vermogen hebben , om deels niet door hun , maar door den Worm daar zy uit

het Hout af te kna^gen , tot dat zy een uitgang heb- voortkomen ,
gemaakt.]

ben gevonden. Het ftrydt tegen de natuur van een
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ftaat van Worm, gevonden was in een Stuk hard Hout $ uit Nieuw Engeland over-

gebragt , en in die ftaat, 20 hy zeide, het Hout knaagde. De Worm, tot volwas-

fènheid gekomen, verandert in een Popje, daar men het Torretje volkomen ge-

vormd in kon zien, bewonden in een dun doorfchynend Huidje, waarvan de Dok-
tor my een Tekening vertoonde. Na dat het in die Staat eenigen tyd gebleeven

was, kwam 'er een volmaakt Boktorretje uit voort, van de zelfde Soort als door my
is beichrceven.

De Worm-Eeter ontving ik van den Heer Will. Bartram, die zegt, dat

het een Trekvogel is en dat hy waargenomen heeft, hoe al de Dunbekkige Vogeis

van Penfylvanie van dien aart zyn. Deeze Vogel vertoont zig het eerfle in July^

en gaat dan Noordwaards voort, doch hoe verre is onzeker* Men heeft de Vogels,

die in 't Voorjaar Noordwaards door dat Land paflèeren , nooit den zelfden weg zien

te rug keeren» De Heer Bartram onderfielt, dat zy in de Herffl: Zuidwaards

gaan, door eenige andere Pafiagie, agter hunne inlandfche Bergen. Ik geloof dat

dit de eerfle Afbeelding en befchryving zy van den Worm-eeter : ook ftaat het my
niet voor, dat de Boktorren tot nog toe ontdekt waren kaauwers of eeters te zyn in

bet Hout (*)„

PLAAT XCVI.

De Dikbek van Malakka en de Jacarini > met een kleine géele Kapel.

Deeze Vogels en de Kapel zyh allen In de Kfatuürlyké grootte getekend. Die

van Fig. i. en Fig. 3. lagen voor my* terwyl zy op de Plaat gebragr werden.

De Dikbek van Malakka (f) (Fig. f.J a heeft den Bek van eene blaauwe Kleur,

dik en Sterk naar de grootte van den Vogel» De Kop en onderzyden der Wieken
zyn licht Afchgraauw- de Rug * Wieken, Stuit en Staart, roodachtig of Kaftanje-

bruin: de Borft, Buik en de geheele onderzyde, donker of zwartachtig : de Dek*
Veders onder aan de Staart een weinig lichter: de Pooten en Voeten Vleefchkleur.

De Afbeelding (Fig. 2.) vertoont den Jacarini van Marcgraaf (§), wiens be-

fchryving WiLLOUGHBY in zyn Werk, p. 258, overgenomen heeft. Hy komt
voor in "deszelfs Hiftorie van Brafil, p. 210. Maar, alzo de gedagte Autheuren 'er

geen Afbeelding van gegeven hadden , was het my aangenaam , gelegenheid te

hebben om denzelven te tekenen. De Portugeezen noemen hen Negritto. Het is

een Graaneetende Vogel, die een middelmaatig dikken korten Bek heeft, van een

donkere Kleur. Zyn Pluimagie is geheel zwart, met een uitneemend fraay gepo-

]yfte Oppervlakte, als gebruineerd Staal, en, in een bekwaam Licht gefteld, een

weerfchyn hebbende van zeer fchoon donker blaauw over het Lighaam, en fömtyds

een groenachtige Kleur aan den Hals en Wieken. De Pooten en Voeten zyn van 'c

gewoone maakzel en van een bruine Vleefchkleur. Marcgraaf zegt*, dat de bin-

nenzyden der Wieken wit zyn. De zyd-Veders der Staart draaijen buitenwaards , ge-

lyk in de Afbeelding is uitgedrukt.

Deeze

(*) [De waarfchynlykheid was evenwel groot : want kunnen : doch indien het Bokje van April tot July

hoe zouden anders, die in 't Hout veranderen, daar Hout tot voedzel hadx gebruikt, moeft het ook Ex-
uit korren. Roesel hadt een aanmerkelyke twyfeling crementen hebben afgelegd.]

over dit Stuk , of zy ook Hout aten , om dat men ze (*) Coccothrauftes Malaccenfis. Edw. Av II. p. 204.

20 veel op Stammen van Boomen en Hout aantreft; T. 306. f. 1. Maja Sinenfis. Biuss. Av. III. p. 212,

doch hy fchynt niet bedagt te hebben , dat zy daar op T. 9. f. 1. Losia Maja. Linn. Syji. Nat. XII. Gen»

moeten zyn, om hunne Eijeren in Scheuren of Gaat- 109. Sp. II.

jes te leggen , ten einde de uitkomende Wormpjes in (f) Jacarini. Edw, Av. II. p. 204. T. 306". f. 2.

't Hout kunnen booren. Inf. II. Scar. II. p. 16 Thans Tangara Brafilienfis nigra. Briss. Av. III. p. 28. Ta-
is het blykbaar dat zy hetzelve afknaagen of kaauwen nagra Jacarina. Linn. Syft. Nat. XII. Gen. ui. Sp. 4.

M 2
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Deeze twee Vogels waren in bezitting van den verpligtenden Liefhebber, TaY-

LOR. White, Schildknaap van Lincolns-Inn, die my met het Gezigt derzelven be-

gundigde. De eerde was gedroogd uit Indië overgebragt onder den naam van het

Mcdakfe TVinter-Koningje , doch welken ik verkoozen heb te veranderen, als heb-

bende de Vogel niets daarvan dan de grootte. De andere Vogel leefde in een

Kouwtje, dat ik niet met my naar Huis kon neemen: zo dat. ik hem alleen by ge-

hcugenis tekende en kleurde, maar vervolgens myn Tekening met den Vogel ver-

geleek, die ik nagenoeg bevondt overeen te komen.

Het kleine gèele en zwarte Kapelletje ( Fig. 3.,) heeft zyn Kop, Lighaam,Poo-
ten, enz. van ëene donkere Kleur. Alle de Wieken aan beide zyden zyn geel

doch aan de bovenzyden zeer diep met zwartachtig of donker gezoomd. Ook heeft

ieder der boven -Wieken een klein zwart Vlakje: de onder-Wieken een rond rood

Vlakje, by den uiterden Rand, benevens een weinigje Rood; Het was uit Zuid-

Karolina afkomdig.

PLAAT XCVII.

De Kleine- pPtiïp. , Gorlieu genaamd (*) en het Papier-Mos.

Deeze is kleiner dan de gemeene Wulp. Evenwel is deeze Afbeelding in Afmee-
tingen omtrent de helft verkleind: zo dat hy in Oppervlakte hier maar een vierde en

in Lighaamelyke grootte niet meer dan een agtde van de Natuurlyke grootte heeft.

De Kop, in 't onderde van de Plaat, komt voor in de laatdgemelde grootte. Voorts*

zyn beide deeze Voorwerpen onmiddelyk naar de Natuur gegraveerd.

De Bek is, aan ieder zyde van de Bovenkaak, met Sleuven, waar in de Neus-
gaten hunne plaats hebben. De Kleur des Beks is van boven donker, van onde-

ren roodachtig naby den Kop. De Afbeelding vertoont de Gedalte, beter dan de

befchryving zou kunnen doen. Op zyde is hy een weinig famengedrukt. De Kop
en Hals, tot aan de Bord, zyn gedekt met roodachtig bruine Vederen, hebbende

ieder Veder een donker Merk langs het midden heen. Rondom de Oogen zyn zy
lichtachtig, en de Keel, onmiddelyk onder den Bek, is een klein end wegs wit.

De helft van de Rug naad: aan den Kop, de bovende Dekveders der Wieken, en

de Slagpennen die naad aan de Rug komen, wanneer de Wieken geflooten zyn,
vindt men ook met roodachtig bruine Vederen gedekt, die donkere Streepen langs

haare Schaften hebben , aan ieder zyde getand. De groote Slagpennen zyn uitwaards

geheel zwart ofdonker, met witte Schaften. Na de vierde volgen 'er omtrent tien

van eene donkere Kleur, met halfronde witte Vlakken op de buitenfte Baarden gete-

kend. De Dekveders aan de binnenzyde der Wieken zyn wit , met flaauwe don-

kere Vlakjes. De binnenzyden der Slagpennen zyn licht Afchgraauw, met witte

Streepen overdwars. De Bord, Buik, Schenkels, Zyden, de Dekveders beneden

aan de Staart, zyn wit, zo wel als de agterde helft van de Rug. De zyden onder

de Wieken, evenwel, zyn met flaauw Afchgraauwe Vlakjes gelprenkeld. De Staart

bedaat uit twaalf Vederen , waarvan de middelden wel zo lang zyn als de anderen.

Hy is, zo wel als de bovende Dekveders, witachtig, met ecnige bruinheid ge*

mengd, en heeft van boven zwartachtige Streepen overdwars. De Pooten zyn

naakt boven de Kniejen, die een aanmerkelyke dikte hebben. De drie voorde Vin-

gers

(•) [Deeze Vogel is door den Heer Linn^üs be- 86. Sp. 4. , door my befcbreeven , Nat. Hifi. I. D.
trokken toe den Scülopax Pbaopus

l Syft.Nat. XII. Gen. V. Stuk, bladz. 222.3



en ZELDZAAM E VOGELEN. 49

gers zyn aan hun begin famengevoegd met een flerk Vlies, en hebben zydelingfè

Zoomen , die breedte en platheid aan de Voetzooien geeven. Hier door zyn zy
beter in ftaat om te loopen op Zandige en Modderige Stranden, dat hunne Natuur-

Jyke Weiden zyn, om Aas te zoeken. De Klaauwen zyn klein en donker, die

van de middelde Vingers aan de binnenzyden kantig verdund. Zy hebben de Poo-
ten en Voeten met een groenachtige gefcbubde Huid bekleed.

De Huid van deezen Vogel was door myn zeer goeden Vriend, den Heer Tho-
mas Boi/ton, Bloemift van Werley - Clough in Yorkshire, naarby welke plaats hy
was gefchooten , my toegezonden. Jk verbeeld my dat het die zelfde Vogel zy

,

welke door Willoughby befchreeven is, pag. 294. van zyne Ornithologie, al-

waar hy, wat andere Autheuren daar van gezegd hadden , by een verzameld heeft.

Ik vind 'er geen Afbeelding van, dan een flegte by Gesnerus (*). Zie zyne
Pbaeopus alter , Arquota minor. NomencL Av. Ord. 8. />. 103.

Het Papier- Mos is in de Natüurlyke grootte getekend. De Bladen daar van zyn
zeer dun, en getakt, als de Afbeelding vertoont, hebbende hunne Oppervlakten

bedekt met kleine Nopjes of Stippen. De Kleur is licht bruinachtig geel. Het was
door een Ooftindifch Schip van St. Heleen medegebragt. De Heer Ellis heeft,

in zyne Natüurlyke Hiftorie der Koratlynen, twee verfchillende Soorten opgegeven,
die veel naar het tegenwoordige gelyken (f).

PLAAT XCVIII.

De Yzergraauwe Strandlooper of'Koet "Plevier , een Soort van Snep (§).

Deeze Vogel is op de Plaat in de Natüurlyke grootte vertoond, en onmiddelyk

naar 't Voorwerp gegraveerd. De kleine Afbeelding fielt hem met uitgefpreide

Vlerken voor.

De Bek, die eene zwarte of donkere Kleur heeft, heeft een Sleuf aan ieder zyde
van de Bovenkaak , in welke Sleuven de Neusgaten zyn. De Oogen vind ik aan

de zyden van den Kop, verder agterwaards dan gewoonlyk, geplaatft. Hy heefc

een donkere Vlak op de Kruin; terwyl het overige van den Kop, de onderzyde

van den Hals en het geheele Lyf tot aan de Dekveders beneden aan de Staart, wit

zyn. De bovenzyde van den Hals is licht graauw: de Rug en Stuit zyn blaauwach-

tig of Leykleur , met donkere Vlakken langs het midden der Vederen , en een wei-

nig bruin, daarin fpeelende. De Staart heeft twaalf Veders, die fcherpachtig aan de
tippen zyn, van eene zwarte of donkere Kleur, met fmalle licht Afchgraauwe ran-

den. De Wiek is uitwaards ook zwartachtig. De binnenfte Slagpennen, die naafï

aan de Rug vallen, zyn zwart, met fcherpe punten, hebbende de kanten licht van

Kleur of wit. Eenigen der middelfte Pennen zyn geheel wit ; de volgende hebben

witte Tippen en de agt uiterflen of buitenften zyn zwart > met witte Schaften. De
eerfle ry van Dekveders boven de Slagpennen, heeft zeer witte Tippen; in de twee-

de zyn dezelven flaauwer (**)• de kleine zyn geheel zwart, en de binnenfle of in-

waardfè

() [Men vindt 'er echter , onder den naam van Soort van Strandloopers , onder den naam van Tringa

Pbceopus minor, ook eene by Aldrovandus en thans, hbata; en is, door my, by dien van Koet -Plevier om-
na het fchryven van Edwards , by Brisson Av. V. ftandig befchreeven, Nat. Hifi. I. D. V. Stuk, bladz.

p. 317. T. 17. f. 1.] 245. Doch de zelfde Afbeelding als deeze, welke ik

(f) [Onder den naam van Smalbladig Hoornvoier, verkleind overgenomen heb, Plaat XLIV. Fig. 3.,

PI. 28., en van Papier- Mos, PI. 38., Fig. 8. Deeze is door den Heer Edwards gebragt in de Wil Tran-

beiden behooren tot de Flujira truncatavan den Heer faftiën. en aldaar bladz. 24.7. befchreeven.]

Linn/eus, welke ik, onder de Zeegewaflen, by den (**) [De Franfche Vertaaler, door den Hoogduic-

naam van Beiteïvormig Korftgewas, heb befchreeven. fchen gevolgd, zegt hier, dat de Tippen der eerfte

Zie Nat. Hifi. I. D. XVII. Stuk. bladz. 477. De laatft- ry langer, die der tweede korter zyn; 't welk wel

gemelde Plaat is in de Eerde uitgave van Ellis nier.] waar kan zyn; doch ik meen dat Edwards met dtep

(5) [Het is, by den Heer Linm^us , thans de agtfte white tips zulks niet bedoeld heeft.

PUL Deel. N
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waardfè wit met een weinig graauw. De Slagpennen zyn, aan de binnenzyde$

licht' Afchgraauw. De Pooten en Voeten trekken naar Loodkleur.

• Het buitengewoon iie van deezen Vogel, zyn de Vinnen of Lobben, aan de zy-

den van zyne Vingers, dat Vliezen zyn, by de Gewrichten uitgegulpt, zo dat zy

die aanwyzen. Beft ziet men zulks in een Voet, die een weinig vergroot in een

hoek der Plaat is gefchetft; waar ook blykt, dat deeze Vliezen, aan de kanten,

Kamswyze fyn ingefheeden [of als met Franje] zyn. De Bek is platachtig gelyk die

van een Endvogel, en dus breeder dan hoog. Zie een Afbeelding van deszeffs

bovenzyde, aan den grooteren Kop, die in de andere hoek is getekend, met een klei-

ner Kop* die een fmailer Bek heeft, daar nevens. Hier mede heb ik het verfchil

tuflchen den hier befchreevenen Vogel en een van hetzelfde Geflagt van Amerika ,

met een fmallen Bek, te vooren door my uitgegeven, willen aanwyzen (*).

Deeze Strandlooper is, zo ik geloof, nog niet afgebeeld of befchreeven geween1 ,

voor dat hy uitkwam in de Verhandelingen der Koninglyke Sociëteit , Vol. L. Part.

I. p, 2 j 5*. , op 't Jaar 1757. Maar in de Afbeelding van dat Werk was hy niet ge-

kleurd , en een naauwkeurige Kleuring oordeel ik een voornaame zaak te zyn in de

Katuurlyke Hiflörie. Ik geef hem dan hier wederom aan 't licht. Hy werdt my
bezorgd door myn verpligtenden Vriend, den Heer Thomas Bolton , Bloemifi

van Worley-clough in Yorkshire, by welke plaats hy in January 17^7 was ge-

fchooten. De Heer Ray zegt, in een Werk door hem in 't Jaar 1674 te Londen

uitgegeven (f) , na het noemen van den Koet , in zyne Verzameling van Vogelen,

p. 92, dat de Heer Johnson van Brigna, by Grotabridge in Yorkshire, hem een

Vogel van het Koet» Geflagt vertoonde, met gelobde Voeten, niet veel grooter

dan een Merel of zwarte Lyfïer zynde. Daar zo weinig, ten dien opzigte, door

Ray gezegd Wordt; kan men niets bepaalen aangaande dien Vogel; maar mert mag
veilig befluiten, dat het onze boven befchreevene niet geweeft zy: want de Lyfter

weegt , volgens dien Autheur, vier Oneen; en de Heer Bolxön 5 die my deezen

Vogel zondt, zegt in zyn Brief, dat dezelve, nieuvvlings gedood, maar één Once

woog.

PLAAT XCIX.

De Ffegdtvogel (§) , een Chineefch Vifchje , en het roode Hoornwier.

De Vogel, van deeze Plaat, is zeer veel kleiner dan Levensgrootte, in welke

de Kop en regter Voet om laag zyn afgefchetft. Het Origineel was een opgevulde

Huid, en dus opgezet hadt hy, van de Punt des Beks tor aan het end der Staart, de

langte van zes-en-dertig Duimen. De Wiek, geflooten zynde, was drie-en-twin-

tig Duimen lang, en de tippen der Wieken bevonden zig, uitgebreid zynde, meer

dan zes Voeten van elkander, De Staart, die gevorkt is, heeft de buitenfte Veders

dertien Duimen lang en de eerfte of grootfte Slagpen zeftien Duimen.

. De Bek heeft twee Sleuven, loopende langs de geheele Bovenkaak, 'm welker

begin, by den Kop, de Neusgaten geplaatft zyn. Hy is rood van Kleur en wordt

wyder naar den Keel, zynde de hoeken des Beks byna twee Duim van elkander.

De geheele Vogel, uitgenomen de Hals en'Borft, is met Veders van een Roeftig-

bruinachtige of zwarte Kleur gedekt. De Buik, de binnenzyden der Wieken, en

die onderzyde van de Staart, zyn een weinig lichter dan de Rug. Op de Borft is een

wit

(*) Edw. Jv. T. 46. [Zie het If. Deel van ditVo- Nat. XII. Gen. 72. Sp. 2. [Hy is door my, in de

gelen-Werk bladz. 71. PI 91.] Nat. Hifi. I. D. V. Stuk bladz. til. omfhndig be-

, (f) A CollecVon of English Words &c. whh a Catalo- fchreeven en Plaat XXXVIII. Fig. 2, als vliegende in

gue of English Birds and Fishes &c. Afbeelding gebragt ; waar men de aanhaalingen der

(§5 Avis Rabhorcados vel Navis Belliea dióba. Edw, Autheuren kan zien.]

Ai). II. p. 209. T. 309. Pelecanus Aquilus. Linn. Syfl.
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wit Bed van Vederen, van byna Hartvormige figuur, (afzonderlyk op de Plaat ver-
toond,) welks Punt naar den Keel firekt, rriaar de twee flompcr hoeken gaan onder
de Wieken. Deeze hebben ieder omtrent dertig Slagpen neri of Veders van den
eerden rang ^ op éene ry. De Staart beffaat uit tien Vederen, waarvan de twee
middel/ten de helft korter dan de zydelingfën zyn. De Pooten , tot de Kniejen toe
gevederd,, zyn de kortften, naar de grootte des Lighaams gerekend, die ik ooit

heb aangetroffen in de Vogelen. Zy hadden aan de buitenzyden kleine ftompe Ve-
dertjes geheel töt de Voeten toe, gelyk aangeweèzën is in de groote Afbeelding-
van een Poot. De vier Vingers zyn allen famengewebd, even als in de Pellikaan,

Kormoran of Water- Raaf, Jan van Gent, en dergelyken: van Welk Geflagt dee-
ze Vogel een Soort is. De Vingers zyn niet tot aan de enden toe gevliesd, ge-
lyk gemeen is in de meefte Watervogelen, maar het uiterfle Lid van de drie voor-
ften Vry gelaten, om beter zyne Prooy , (Viflchen naamelyk, die flipperig zyn,) te

kunnen vatten en vailhouden. De Pooten en Voeten zyn van eene vuil geelachti-

ge Kleur.

Het Cbineefche Vifchje^ dat ik twintig Maanden levendig gehouden heb in een
Bekken met Water, is in de Natuurlyke grootte naar 't Leven getekend. Het hadt

geene Vinnen op de Rug, maar kleine Bultjes, ter plaatfe daar de Rugvinnen ge-
woonlyk ftaan. Aan de onderzyde hadt het drie paar Vinnen, het eer/te naby de
Kieuwen, het tweede in 't midden des Buiks, en het derde nader aan de Staart,

tufTchen welke laatflen de Navel geplaatfl was. Onder deeze Viflchen is 't gewoon

,

dateenigen enkelde, anderen dubbelde Staarten hebben, maar aan den bovenkant
famengevoegd. De hier afgebeelde hadt de Staart ten deele dubbeld, gelyk op de
Plaat is uitgedrukt. De Vinnen en Staart waren rood van Kleur. Het was met fte-

vige Schubben gedekt en hadt aan ieder zyde een Zydftreep. De Rug was donker
trekkende naar groen , welk naar de onderzyde trapswyze veranderde in een geele

óf Goud-Kleur (-*>

Het iroode Zee-fPlefj tot flefaad hier mede bygebragt, is ook in' de Natuurlyke
grootte getekend. Het is plat en zo dun als het fynfte Linnen , fierlyk genopt of
gekorreld^ en van een fchoone Karmyn Kleur. Het was my gegeven door mynen
zeer geachten Vriend , wylen den waardigen Liefhebber , den Heer Arthur
PokDj Lid van de Koninglyke Sociëteit, die hetzelve, met en benevens andere

Zeegewaflèn , van de Kaap der Goede Hope ontvangen hadt. Het fchynt my nage^

noeg overeen te komen, met het Bréedbladerig Hoornwier van den Heer Ellis ,

die een Mikroskoopifche befchryving uitgegeven heeft van deszelfs kleine deelen.

Zie zyn Werk over de Koraaïgewaflèn, PI. XXIX, p. 70. (f).

De Vogel, op deeze Plaat vertoond, was my, droog wel geconfêrveerd zynde 3

door mynen verpligtenden Vriend, den Schildknaap Isaak. Romilly, Lid van de
Koninglyke Sociëteit, prefènt gedaan. Men vindtze alleenlyk in warme Landen,
en ziet ze in de Zee vliegen op een verren afftand van 't Land, Hy fcheen my de

* zelfde te zyn als de Rabiborcado of' Raboforcado van Willoughby, waarvan het

Berigt en de Afbeelding, p. 39?, Tab. LXXV1Ï., van deszelfs Werk is te vinden.

Petiver geeft, in zyn Gazopbyhcium, even de zelfde Afbeelding. Hy noemt
het de Indiaanfcbe Vorkftaart. De Afbeeldingen van deeze Autheuren (welke zy,

om dit in 't voorbygaan te zeggen , van Nieremberg ontleend hebben : zie des-

zelfs Hifi. Nat. p. 221.) zyn zeer onvolkomen en kunnen geen denkbeeld geeven van

den Vogel, 't Geen zy daarvan zeggen, komt op niets anders uit, dan dat dezelve

een

(*) [Kan dit Vifchje tot de Cbineefche Goudvis- op Plaat CIV. in 't Zesde Ded afgebeeld zyn, dan
fchen behooren , onder welken men , zo ten opzigt geen gewag? Ik vind het door den Ridder Linnjïlus

van de figuur des Lighaams als van de Kleur en Vin- niet aangehaald.]

nen, inzonderheid in de hier" te Land geteelde, zo (f) Van het fmalbladige vindt men hier voor, op
veel veranderingen ontmoet? Waarom maakt Edwards Plaat XCVII., een Afbeelding. . Zie verder de Am-
van de zynen, die by hem Plaat 209, en in dit Werk tekening aldaar.
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$0. VERZAMELING van' U1THEEMSCHE
een Gevorkte Staart heeft (*). Du Tertre geeft, in zyne Natuurlyke Hiftorie

der f^oer-Eilanden van Amerika , eene befchryving van deezen Vogel, onder den

naam van la Fregate^ met een Berigt van zyne lange vlugt van Land over de Zee,

en zyn vegten met andere Zee-Vogels om den Roof, enz. RaV heeft in zyn Sy-

nopfis Avium of Kort Begrip der Vogelen, pag. 1J3, 154*, de befchryving van

DU Tertre gebruikt, waar van een gedeelte overgenomen is in Aebins Vogel-

Hiftorie , Vol. III. pag. 75; en ik verbeeld my, dat die Autheur zyne Afbeelding

van den Fregatvogel alleenlyk uit de befchryving van du Tertre heeft opge-

maakt: want dezelve is zeer vitieus, byzonderlyk ten opzigt van de Kieuwen, ge-

lyk hy ze noemt , en van de Voeten , die in myne Afbeelding zyn verbeterd. Du
Tertre zegt , dat de Mannetjes geheel zwart als Ravens zyn. Ik geloof dat de

tegenwoordige ver de echtfte Afbeelding en naauwkeurigfte befchryving is, welke

men 'er tot nog toe van heeft : maar ik onderftel dat dit het Wyfje zou kunnen zyn.

Na dat ik deezen Vogel getekend en gekleurd had, naamelyk, heeft een Heer, die

verfèheide Tochten naar Ooftindie gedaan hadt, my verhaald, dat de Vederen der

Mannetjes van deeze Soort geheel zwart zyn (f).

PLAAT C
Het Dier dat men de Luijaard noemt.

Het heeft ongevaar de grootte van een groote Huiskat. Ik heb het getekend naar

een Huid , die opgezet was in het nevensgaande poftuur. Het Vel om den Bek was

zo digt en hard , dat ik de Tanden niet kon ontdekken. De Ooren zyn klein ,

rondachtig en geheel bedekt door het lange Haair op den Kop. Uitwendig vertoont

'er zig geen Staart aan. De regter Voorvoet of Hand is in de Natuurlyke grootte

onder op de Plaat voorgefteld (§)

De Kop is redelyk rond, gelyk men ziet in de zydelingfè Tekening daar Van. Hy
is, vanboven, op zyde en van agteren, gedekt met lang Haair, 't welk over den

Hals heen hangt, gelyk in de Menfchen. Ook heeft het Aangezigt van vooren iets

naar dat van een Man gelykende, [als met een Staatie- Pruik, wier enden wederzyds

op de Borfl hangen, verfierd.] Het is met kort Haair gedekt, dat in de geheels

rondte uitwaards ftrekt, en, het Haair van den Kop in andere Streeken ontmoeten-

de, een kleine verheffing rondom het Aangezigt maakt, zich als een Masker ver-

toonende. Het Vel was om den Bek kaal en van eene roodachtige Kleur, zynde

ook om de Oogen roodachtig. De Voeten [en Handen] zyn ook met een kaale

roode Huid gedekt, [als had het Dier een Soort van Polsjes of Handfchoenen zon-

der Vingers aan.] Ieder heeft drie zeer fterke witte Nagels of Klaauwen , van taa-

melyke langte en maatig geboogen. Zy zyn platachtig en niet in Vingers verdeeld,

maar de Nagels of Klaauwen komen onmiddelyk voort uit den onverdeelden Voet (**).

De Armen of Voorpooten zyn langer dan de Agterpooten. Of het Tepels op de

Borden had, gelyk de Aapen, verhinderde my de dikte van het Dons en de droog-

te

(*) [Hy wordt, zo Nieremberg aantekent, [van tebehooren tot den Weftindifchen Luyaard, door my
de Spaanfchen denk ik,] Raboborcado geheten , om in het I. Deels L Stuk der Natuurlyke Hiftorie, bladz.

dat zyn Staart gelyken zou naar eens Snyders Schaar 488, enz. befchreeven, en uit Seba PI. IX. Fig. 1,

en van de Portugeezen Rabiforcado y
[waarfchynlyk aldaar, doch wat in een andere Geftalte, afgebeeld.

om dat dezelve naar een Vork gelykt.] Dit is de re- Linn^üs heeft deeze Afbeelding van Edwards. on-

den van 't verfchil dier benaamingen,] der het getal van PI. 220., aangehaald j dat mis is:

(f) [Van het Mannetje heb ik , uit Brisson , de zie ons VII. Deel p. 20.]

voorgemelde Afbeelding gegeven, die in Indie door (*") [De Heer Linn^us noemt dat gedeelte, daar

zeker Heer was getekend , met byvoeging , dat die de Klaauwen in geworteld zyn , hier famengevoegde

Vogel bykans veertien Voeten afftands van 't end der Vingers (Digiti combinatï) en dus kan zyn Ed. uitdruk-

eene Wiek tot dat der andere had ; zo dat zy in groot- king van (Pedibus tridattylis) , met Drie-Vingerige

te ontzaglyk zouden verfchillen. 't Is, zou men zeg- Voeten, beftean. Het fchynt wel met onze Agter-

gen, byna ongelooflyk/] hand (Metacarpus) overeen te komen.J

(S) [Dft Dier fchynt, wegens de Drievingerigheid

,
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te der Huid, waar te neemen. Het is over 't geheel bekleed met een dik grof
Haair, van een donkerbruine Kleur, 't welk zig gebroken engefpleeten vertoonde,
gelyk verweerde Hennip, en fcheen lang aan de Zonnefchyn, Wind en Regen,
bloot gefield te zyn geween1.

Dit Dier was uit de Honduras, een Gewéft van Amerika, overgebragt , en
woont, zo ik geloof, in alle de Landftreeken der Nieuwe Wereld, die niet veele
Graaden van de Evennagtslyn zyn afgelegen. Het was in bezitting van wylen
Lord Peter. De eerfte Autheur, dien ik tegenwoordig vinden kan, by wieri

daarvan gewag wordt gemaakt , is Gesnerus , welke 'er een Afbeelding van gege-
ven heeft, volmaakt als een Beer, met eens Menfchen Hoofd (*). De volgende
is Clusius, wiens Afbeelding beter gelykt, onder den naam van Ignavus (\).
Nieremberg heeft deeze beide Afbeeldingen gekopieerd , en 'er een van zig zel-

ven bygevoegd (§). Piso vertoont het Geraamte van dit Dier, met een Afbeel-

ding daar van, gelyk een Pad kruipende, en op de Tytelplaat van zyn Werk heeft hy
3
er een, die by een Boom opklautert. Hy noemt het Dier Ay of Ignavus , eri

maakt 'er een grooter en kleiner Soort van (**). Dampier zegt (ff) : „ de Lui-

•„ jaard aart op de Bladen van Boomen, eetende eerfï een Boom kaal, voor dat hy
„ 'er weder afklimt, en is zo traag van voortgang, dat hy byna van Honger fterft^

„ voor dat hy een anderen kan beklimmen, hoewel de Boomen digi by elkander

„ ftaan" Don Antonio d'Ulloa zegt, „ dat 'er, in \ Land omfireeks Por-

„ to Bello, een Dier is, (zo ik onderltel onze Lu ijaard,) genaamd Perico Ligcro

„ of de Vlugge Pieier; een Spotnaam daar aan gegeven wegens zyne overmaatige

„ traagheid van Gang en Luiheid. Het is zo log, dat het geen Ketting of Hok
5 , behoeft: want het gaat van zyn plaats niet, tot dat het door Honger zy gedron-

„ gen, hebbende ook geen vreez' voor Menfchen of Wilde Bceften (§§).. Zyri

3)
Voedzei zyn, in 't algemeen, Wilde Vrugten * en wanneer hy 'er geene op den

„ Grond kan vinden, dan zoekt hy een Boom uit, die wel beladen is, beklimt dien

3, met veel moeite, en, om zig een tweede opklimming te bëipaaren, plukt hy alle

3, de Vrugten af, fmytende die op den Grond: .dan verder de moeite willende uir>

3, winnen van 'er af te klimmen, maakt hy zig tot een Kloot en rolt langs de Tak-

3, ken nedérwaards. Aan den Voet van deezen Boom bl'yft hy, tot allede Vrug-

„ ten verteerd zyn, gaande nooit van zyn plaats, voor dat de Honger hem dwingc

5, anderen op te zoeken"
(k

***). Klein heeft, in zyn Riftorie der Viervoetige Die-

ren (]\\)-> de laatfte Origineele Afbeelding daarvan gegeven, buiten deeze my-,

ne, welke van alle de voorgaande verfëhilt, en, zo ik geloof, naauwkeuriger zal

bevonden worden dan de meeften. Al die ik gezien heb, (hekken het Haair der

Pooten tot de Nagelen uit, 't welk flrydig is met de natuur van dit Dier ($5$).

KOR-;
(*) In zyn Nomenchlor Quadrupedwn , p. otf,. on- (fff) [Ik vind, dat die Autheur hem drie Vingers

der den naam van Haut
,

[die van deszelfs Geluid zou aan ieder Voet coefchryft. Zie p. 43 , Lipf. 1751.
afkomftig zyn.] Quarto."]

£f) In zyne Exot. Tom. II. p. 110. CS5S) [Waar uit wylen de Heer Èdwards dit opgeT

(§) Hijl.
t
Nat. p. 163, 164. [Zyn bovenfte Af- maa'kt hebbe, en wat hem Grond gaf, om dat vaft

beelding, welke die van Clusius is, was hier te Am- te (lellen, begryp ik geheel niet. Was hem, als zulk'

fterdam naar een opgezetten Huid gemaakt > en is ze- een Vogelkenner,_ onbekend, dat men dikwiis de kaa-

kerlyk de flegtfte niet. Daar onder heeft hy een ver-. Ie Huid der Dieren , inzonderheid die roodachtig moec
heterde afbeelding van Clusius, zo hy zegt, geplaatft.] zyn, konftig kleurt of met Verw beftrykt? Kon hy

(**) Piso de Indice utriufque Re naturali, &c. p. niet bezeffen, dat men, om de Afbeelding op te

321, 322. fchikkeh, de Huid aan de Handen en Voeten kaal

(ff) In zyn Reistogt naar de Baay van Kampêche. en rood kon maaken , zo wel als aan den Bek , om hec

(55) Un ^e Dwrlyte Wereld van den Heer Wat- Dier te meer naar een Menfchje te doen gelyken ? De
öon, door den Heer Noseman vertaald, ftaat, „dac myne , immers, die ik in Wyngeeft bezit, heeft dé

„ deLuijaard, die'noch vechten noch vlugten kan, Pooten geheel met Haair bedekt, dat zelfs een weinig

„ natuurlyker wyze het vreesachtigfte is van alle Die- over de Klaauwen valt, even als in de Afbeelding van

„ ren:" bladz. 49.] Seba, voorgemeld, die natuurlyker fchynt te zyn.
(***) Foyage io South- Amerika, Vol. I. p. 103. Het fixydt derhalve niet tegen de Natuur van den Lur-

Lond. 1758. [Een byzondere Levensmanier, groo- jaard, net Haair tot aan de Nagelen uitgeftrekt m
telyks van die door anderen aan hem toegefchreeven hebben.]

wordt , verfchülende ]
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<¥*>/L t, <S'&0&L/iïs£ea£v<5r>/êz^W .

Ie 3bxTö3x a Collier^ eiz





ear ctexrxa.5 die TOil,eèt %a^W& e xxxe öftc . TaLlLXUL.

^? .£'dzt<z*i£& &&!/2>zz?. a&Zr'r? .

£te /2 . d'e£^^}?èt!x&T<aJfJ^j.
Gum-_3»^ . cf<sM . £t3^ts> c^^rk^zfezziic .





)^^m^iü9uviï^t Ipegó^m^ imD cure §£e Ta.t> T/XIV

^? £/&U2,/v&' /3a?&Z3'. /2&&-Z . C%7V? . J^/^/^_<J^^^k^ .

ioémiaa,

.

M^le e£ pémelle

.

1





xïeirTe i^aacïre ^orjrrdomel
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lïgmanri cxcud.

JVlouclierole auxAiles.

dorèes Papillon Tortue marquete,

m





'lab. LXXXX.

Cr.EdtLards ad' vvy. deiïn. . m 3.</a. Seliqmann excudit
CuTnJJrïv, Jac. Caes.. cMaj'e/tatis

Mufcicapa viridis gütture m^ro N° go. VlIlTufieil LaMoucberoleA^rte aXorge Noire,

Certbia ni<rra et alba . et Ie Grinvpereau Noir et Blanc

«r>





Dwti) plegen fcfctto^per mtt ^tóier grof!, rat «runt) etneme*
Tab. LXXXXE.

&. Einards adviv detat.
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