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VERZAMELING
van UITHEEMSCHE én ZELDZAAME

O G E L E N.

NEGENDE DEEL.

VOORREDE.
choon Voorredéns of Inleidingen gemeenlyk van weinig nuttigheid zyn, alzo

de Leezers van een uitmuntend Oordeel en Verftand, liever verkiezen zelfde

uitvoering te waardeeren van een Werk, door onmiddelyk toe te treeden tot het

leezen van den Text , volgens den algemeenen Tytel , zonder door den Autheur

verder onderricht of vooringenomen te Zyn, aangaande den Inhoud: heb ik nog-

thans, dit het laatfte zynde dat ik meen aan 't Licht te geeven, reden om myne
dankbaare verplichting te betuigen aan myne waarde Vrienden, die my met StofFé

voorzien hebben tot de laatfte Deelen van dit Werk, en door veelen van welken ik

edelmoedig ontvangen en onthaald ben in hunne Huizen j in verfcheide Landlchap-

pen van dit Ryk. Niet minder acht ik my verplicht aan eenige aanzienlyke Fami-

lien, die, hoewel ik het vermaak niet had van haar Perfbonlyk te kennen, niétte- ,

min by Brieven my zeer nadrukkelyk hebben uitgenoodigd , om eenigen tyd by hun

op het Land door te brengen : \ welk ik gaarne zou hebben ingevolgd , zo niet

myne Jaarèn en de groote afitand hunner Buitenplaatfèn zulks ondoenlyk gemaakt

hadden. En, aangezien het, in 't beloop deezes Werks , billyk geweeft is, op

zyne plaats de Naamen myner Voorflanderen , Weldoeneren en Vrienden , tot vol-

komen bewyzen der echtheid van de Onderwerpen, daarin vervat ^ te melden, acht

ik het niet noodig, daarvan alhier, by herhaalinge, Gewag te maaken.

Dikwils gebeurt het, dat myne Afbeeldingen, op de Gedrukte Plaaten, groote-

lyks van myne Origineele Tekeningen vérfchillen. Jk ben, naamelyk, niet al-

toos te vrede geweeh1 met deeze Tekeningen , ten opzigt van de Poftuuren of Ac-

tiën, in welken de Voorwerpen geplaatft waren: in zulke Gevallen heb ik wel drie

of vier, ja fomtyds zes Schetièn of Omtrekken gemaakt, dezelven naauwkeurig met
elkander vergeleeken ,- en dan die gene uitgekoozen, welke my voorkwam de minft

gedwongene en natuurlykfte te zyn , om op myne Plaat gegraveerd te worden. Ten
onregte zou men verwagten, dat een Werk, van deezen aart $ in de uiterfte volko-

menheid bewerkt en voltooid Werde, wat de Kleuring aangaat; alzo het hierdoor

ten uiterfte duur zou worden: want de uitvoering van zulk Werk, hier te Londen,

tot den hoogilen trap, koft veel. Het weezentlykfte in deezen is, dat men zig zo
naauwkeurig, als 't vallen kan , houde aan de verfcheidenheid van Kleuren, welke

de Origineele Voorwerpen hebben. Dit is myne voornaamfte zorg geweefl:, en

thans, al het gene gekleurd is naziende, oordeel ik de Afbeeldingen hier in veel

nader aan de Natuur te komen, dan de meefte Werken van deezen aart, die immer
uitgegeven zyn. Dikwils ben ik aangezogt geweeft, om eenigen van onze Engel-*

fche Vogelen af te tekenen en aan 't Licht te brengen; maar, terwyl my zo veele

gelegenheden voorgekomen zyn, om nieuwe en zeer zeldzaamè Vogelen, die aan

weinige Liefhebbers zelfs, in Engeland, bekend waren, aan te treffen; zo heb ik

IX Deel. A de~
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dezeiven in

h
t beloop mynes Werks van tyd tot tyd plaats gegeven, en getrouwe-1

lyk voorgefleld, tot onderrigting van onze tydgenooten zo wel als van de Nakofne-

lingfchap. Wat de genen aanbelangt, die naar Afbeeldingen der Vogelen vart hun

eigen Land verlangen- derzelver nieuwsgierigheid, denk ik, zal in 't korte voldaan

worden. Daar is thans, door een Genootfchap van oude Britten, ten voordeele

van een Armen -School in Londen, een Natuurlyke Hiftorie der Gedierten van

Groot Brittannie ondernomen * Welke men met de Vogelen begonnen heeft. De
kleine en middelmaatigen zyn daar in Levensgrootte getekend, op Imperiaal Papier

in Folio gedrukt en afgezet met natuurlyke Kleuren. Veelen van de Plaaten heb ik

gezien, en achtze zo goed als iets van dien aart, dat tot nog toe in Engeland of el-

ders aan 't Licht gegeven is. Ik heb het pleizier van te kennen den Schildknaap Tho-

mas Pennant , een Heer in 't Graaffchap Flint , van groot Vermogen en veel

Perfoonlyke verdienflen, die dit Genootfchap bygeftaan heeft, met aan hetzelve alle

de ongemeene Vogelen van Noord-Wales, ter bevordering van de gedagte milddaa-

dige Stichting, te bezorgen. Alzo ik wel verzekerd ben, dat de Heer pennant
een goecjen Smaak heeft in het Tekenen, en wel ervaren is in de Natuurlyke Hiflo-

rie, hebbende tevens een fterke neiging om die voort' te zetten; zo twyfel ik niet,

ofzyn Ed. zal, edelmoedig, aan dat Genootfchap al den byftand geeven, ,die in zyn

Vermogen is; noch ook, of alle Liefhebbers der Natuur zullen zo wel onderrichting

als vermaak in het Werk vinden, wanneer hetzelve tot voltooijing is gebragt.

By die gelegenheid komt my in gedagten de verplichting, welke ik aan zyn EA
heb, door onlangs van hem te ontvangen de Puffin van 't Eiland Man, en eenige

andere Vogels, die ik nog niet gezien had. Onlangs kreeg ik eenig Berigt, raaken-

de het Geflagt der Onweersvogelen Petterils, tot welken de Puffin behoort: naame-

lyk, dat zy allen, of de meeften, uit hunne Keel Olie werpen in 't Aangezigt der

Vogelaaren, die hun trachten te vatten. In onze Nieuwspapieren, van Juny des

Jaars 1761, vind ik uit Mul in Schotland het Verhaal van een droevig Ongeluk, dat

men zegt eenen Heer Campbell overgekomen te zyn, die, tusfchen de Rotfèn

aan de Zeekuft uit vogelen gaande, en een Ladder opgeklommen zynde, om ee-

nigen van dit (lag van Vogelen uit derzelver Gaten in de Rotfèn te haaien, toen hy

zyn Hand in het Gat ftak eensklaps en onvervvagt zo veel Olie in zyn Aangezigt

kreeg, dat hy den Ladder los liet, en, nedervallende op de Rotfèn , het Leven

verloor. De Heer Charles Smith zegt , in zyn oude en tegenwoordige Maat

van het Graaffchap Kerry in Ierland, dat 'er een klein Webvoetig Vogeltje is, wei-

nig grooter dan een Mosch, 't welk in 't Voorjaar overvloedig uitgebroed wordt op

de Rotfèn of Eilanden, die men de Ferriters noemt aan de Kuft van Kerry ; en,

gevangen zynde, ontrent een Thee-Lepeltje vol Olie uitwerpt. Dit Vogeltje acht

ik naverwant te zyn aan mynen Onweersvogel, afgebeeld op Plaat 90 (*). Martin

befchryft, in zyne Hiftorie van St. Kilda, een Vogel, de Fulmar genaamd, die uit

zyne Afbeelding duidelyk blykt, van het Geflagt der Onweers-Vogelen te zyn.

Wanneer, zegt hy, de jonge Fulmar gereed is om te vliegen 5 zo werpt hy,

i9
als 'men hem naby komt, een veelheid klaare Olie uit zyn Bek, en weet daar

l mede den genen, die hem vatten wil, vlak in 't Aangezigt te treffen". Ik ge-

loof, dat de Fulmar van St. Kilda de Puffin zy van Man , of ten minfte daar zeer

naby aan kome; zynde zekerlyk een Soort van 't zelfde Geflagt. Zie deszelfs be-

fchryving in Martins Reistogt naar St. Kilda, een der Wefter-Eilanden van Schot-

land , Londen 1698, pag. 5 5 , alwaar men tevens een Afbeelding vindt van dien Vogel.

De Heer Brisson heeft in zyne Ornithologie, te Parys aan 't Licht gekomen in

h Jaar 1760, zo wel Verzamelaar als Origineel Autheur, een Algémeene Hiftorie

der Vogelen uitgegeven, welke ik oordeel, over 't geheel befchouwd, een zeer

goed

(*) [Zie het Derde Deel van dit Werk , b!aJz. 66. PI. LXXV. Men noemt he:n geireenlyk Storm-Zwakiv ]



en 2ELD2AAMEVOGELEK. i

goed en nuttig Werk te zyn* maar ik vind *er dat gene 'm, *t welk ieder Verzame-

laar zal overkomen, door wien de Onderwerpen, die hy behandelt, niet lang en

zorgvuldig befludeerd zyn: te weeten, menigvuldige herhaalingen van een en dë

Zelfde Soorten van Vogelen onder verfchillende naamen, gelyk zy door byzondere

Autheuren befchreeven voorkomen, die hy 'm afgezonderde Artikels hefchryft, als

Soortelyk van elkander verfchillende : waardoor, zo ik meen, het getal der Soorteti

van kogelen grootelyks door hem is vermenigvuldigd. Om één Voorbeeld uit ver-

scheidene, welken ik in het beloop Zynes Werks opgemerkt heb, uit te kippen: hy

heeft, in zyn Vierde Deel, pag. ^49, den Gekraagden Byëri-Ëeter (Guefpier a Col-

lier) van Madagaskar befchreeven, dien hy een-Soortig maakt niet den Oofiindifchen

Byën-Ecter van myne Vogel- Hiftorie, PI. 183; en in 't zefföe Deel, pag. 552, be-

fchryft hy den Gekraagden Byën-Eeter (Guefpier a Collier) van Bengale, welken

hy zegt den Bengaalfchen Byën-Eeter te zyn van Albïns Vogelen-Werk , Vol. III.

PI. 30. Indien de Heer BriSSON naauwkeurig acht gegeven had op zyn Onder-

werp, zo moed hy gezien hebben, dat die twee Vogels, door hem als byzondere

Soorten voorgefïeld, een en de zelfden waren, en behoorden in een zelfde Artikel

te zyn begreepen. Albin en Edwards, rtaameJyk, hebben den naam opgege-

ven van den Heer, in wiens Verzameling te Londen deéze Vogel bewaard werdt:

waar uit het klaar te ontdekken is, dat hunne Afbeeldingen én befchryvingen ont-

leend waren van een en den zelfden Lighaamelyken Vogel.

De Vogel befchryving van gezegden Heer is thans tot voltooi j
ing gebragt , zes

dikke Deelen in Quarto uitmaakende , met een groot getal in
3
t Koper gefneedene

Plaaten; waar op veele Afbeeldingen van nieuwe Vogelen, my geheel onbekend.

Men heeftze met veel moeite en zeer netjes in Plaat gebragt^ maar de meeden heb-

ben een flyve houding, als of zy naar gedroogde of opgezette Vogelen getekend

waren. Dit is in zodanig een Werk verfchoonlyk : want men kan niet onderfiel-

len, dat de gehuurde Werkluy gelegenheid hebben gehad , om de gedaanten en

pofluuren van de Onderwerpen , toen die leefden , te zien en te befludeeren. De
Heer Brjsson heeft Zo wel 'alle Autheuren van de Natuurlyke Hiflorie, als Reis-

befchryvingen , geraadpleegd , die iets over de Vogelen hebben te boek gefield , en

de Naamen verzameld, welke door hun, in alle Taaien, aan de Vogels zyn gege-

ven. Ik geloof, derhalve, dat zyne Synonyma volkomener en uitgebreider zyn

,

dan by eenig voorgaand Autheur, maar deeze zeer lange Benaamingen zyn aan mis-

flagen onderhevig. Ik vind, in het gedagte Werk, dat de Schryver my onder ar>

deren heeft aangehaald, en de Naamen van myne Onderwerpen overgenomen , ja

zelfs myne befchryvingen gekopieerd, wanneer hy de Natuurlyke Vogels niet had,

om die daar van te ontkenen. Tot Plaat 309 toe heeft hy my gevolgd, doch ver-

der konhy niet, om dat hy zyn Werk beflooten heeft, voorenaleer dit derde Deel

Van myne Naleezingen was voltooid , waar door het getal myner Plaaten wordt uit-

gebreid tot driehonderd twee- en- ze fhg: zo dat 'er in dit laatfie Deel veele raare en

fraaije Onderwerpen zyn, door geen Autheur tot nog toe, dan door my zelf, flegts

by Naame voorgedragen.

Wat het groot getal aangaat en de Verfcheidenheid van de Onderwerpen, die dit

geheele Werk, 't welk thans uit noodzaaklykheid geflooten wordt, famenftellen

:

dezelven zyn op Verfchillende tyden , met groote tusfchenpoozingen , verzameld , en

by Deelen, van omtrent vyftig Plaaten ieder, uitgegeven: waarvan dit het Zeven-

de is en het laatfte e In 't geheel bevatten zy driehonderd- en vyfen- ze/lig Plaaten,

't' welk overeenkomt met het getal der Dagen in een Jaar. Veelen van deeze Plaa-

ten bevatten drie of vier verfchillende Onderwerpen, allen naar 't Leven getekend,

en beloopen met eikander zeshonderd Artikelen : zynde fbmmigen der kleinflen,

hoewel naauwkeurig en natuurlyk getekend en gekleurd, niet befchreeven of in de be-

fchryvingen genoemd. Het kwam my derhalve raadzaam voor, by het fluiten van

het geheele Werk de Onderwerpen van elkander te fcheiden* en ieder klein Artikel

A 2 te
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te brengen in een Geflagtfchikkenden Bladwyzer, plaatzende alle de Soorten van dé

zelfde Stam, Familie of Geflagt, onder haar eigen onderfcheidene Hoofden ; ten ein-

de de Natuur- Liefhebbers beter in ftaat te (lellen om te kunnen vinden wat zy be-

gee'ren te onderzoeken; met aanhaaling van de Nommers der Plaaten, welken ik^

bm verwarring zo veel mooglyk te vermyden, het geheele Werk heb laatën door-

ioopen, zonder een zelfde getal te herhaalen; Hoe ver ik in de bekwaame fchikking

gedaagd ben, moet ik den genen, die het behaagt dezelve te onderzoeken , laaten

Beoordeelen: doch ik. twyfel niet, of myne Afbeeldingen en befchryvingen , met

elkander vergeleekeri, zullen gereedelyk aanwyzen, tot welk Geflagt of Klasfê ie-

der byzonder Onderwerp behoore, en zulke Autheuren , als de Wereld verpligt

hebben met Samenflelzels van alle de Onderwerpen, dië men in de Natuur vindt,

zullen genoegzaam in (laat zyn, Om ieder nieuw Voorwerp, 't welk zy in myne
Werken mogen vinden, te plaatzen onder anderen van hét zelfde Geflagt, die zy

reeds volgens den Rang gefchikt hebben in hunne verschillende Samenftelzelen.

Ten einde, voorts, de Wereld te overtuigen i dat 'er niets meer, van deezen

aart, door my kan uitgegeven worden, moet ik myne Leezers berigten, dat ik my
ontflagen heb' van de Stoffen , waar op ik zou kunnen voortgaan te werken. Alle

myne Origineele Tekeningen zyn verkogt aan een edelmoedig Kooper^ en dus de

Eigendom geworden Van een Edelen Graaf van groot Aanzien. Zy beloopen in 't

geheel een getal van meer dan negenhonderd, en veelen derzelven zyn van Voor-^

werpen , nog nooit in Plaat gebragt. Thans, myn Jaaren zulks vereifcfiende, heb ik

niets over, dan my te onttrekken van het gewoel der Wereld, om Vrede en Rufte

te genieten in de gemeenzaame Verkeering met eenige weinige Vrienden van myn
eigen middelmaatigen Levensftaat , wier weezentlyke Waardigheid my door lan-

ge Ondervinding bekend geworden is.

PLAAT L

Het Zwarte Aapje van middelmctatige grootte (i).

Dit Aapje , hebbende omtrent de grootte van een groote Kat , was zagtzinnig

van aart, doende geen Mensch kwaad. Het hadt pleizier om met een jonge Kat te

fpeeïen, gelykervvys de meefte Aapen. Het was een weinig dertel, volgens der-

zelver aart; als een Mannetje zynde.

De Kop van dit Schepzel was taamelyk rond. Het hadt de Huid des Aangezigts

van eene getaande Vleeschkleur , dunnetjes met zwart Haair gedekt. De Ooren

waren van figuur als Menlchen-Ooren: de Oogen van eene roodachtige HazeJnooten-

Kleur, met zwarte Oogappelen. Het Haair boven de Oogen was lang en veree-

nigde de Wenkbraauwen; dat aan de zyden van den Kop bedekte gedeeltelyk dé

Ooren. De Kop, Rug, Armen, Pooten en Staart, waren met taamelyk lang*

los, donker zwart Haair gedekt, zynde niet zeer ftyf en ook niet zeer zagt. Het

voorfte of onderfte des Lighaams was byna geheel kaal, van een donkere Vleesch-

kleur, met twee Tepels aan de Borfl. De vier Pooten geleeken alle eenigszins naar

eens Mentenen Hand, zynde met een zagte zwarte Huid gedekt, en weinig of geen

Haair hebbende, met platte Nagelen. De Kat is 'er alleen totfieraad der Afbeel-,

ding bygevoegd.

My werdt dit Aapje prefènt gedaan , door myn verplichtenden Vriend , den Heer

George Cope, van Strafford in Esfèx. Ik ben onderrigt, dat het een Inboorling

is van Guinee, aan de Afrikaanfche Kun;. Het was een zeer vlug en levendig

Diertje,

(i) Simianigra magnitudinis mediae. Edw.^\22i.T.3it, Simia Aygula. LiN^Sr/ï.Ato.XII.Gen.s.Sp au
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Diertje, van een goed naturel: doch ik vond my genoodzaakt my daar van te ont-

flaan, uit gebrek van genoegzaame ruimte: weshalve ik het vereerde aan een Hoog-

edelen Heer in Esfèx , . die een bekwaame Diergaarde op eenigen aïïland van zyn

Huis heeft, om zulke Dieren te houden. Ik weet niet dat deeze Soort tot nog toe

is befchreeven. , .........
In Gxford-Straat, by 't Söho Plein, zag ik in

9
t Jaar 1761 , in een Huis daar men

Wilde Beeflen vertoont, een zwarte. Aap, eenigszins naar 't zelve gelykende, wel-

ke een Spinnekop-Aap genoemd werdt , wegens de dunte en langte van zyne Poo-

ten en Staart. Dezelve hadt het Aangezigt Vleeschkleur en hielde met zyne Staart

vad, door dezelve ergens rondom te fungeren. Deszèlfs groote byzonderheid en 't

gene ik nooit te voören waargenomen hadt, was, dat de Voorppoten maar vier

Vingers hadden, ontbreekende de Duimen daar aan. Op de zelfde plaats was een

andere lang-Pootige viervingerige Aap, in alle opzigten den voorgaanden gelyken-

de, uitgenomen dat hy bruin Haair hadt. Deeze aanmerking vond ik goed hier te

maaken, alzo dit Soort van Aapen door my voorheen niet was ontdekt (*).

PLAAT IL

De groene IVeftindifche Raaf of groote Èrafliaanfcbe Pappegaay (2).

Dat deeze Vogel van de grootden is onder de Pappegaaijen , blykt genoegzaam

uit de Schets-Tekening van den Kop, in de Natuurlyke grootte. De Wiek, ge-

ilooten zynde, was omtrent dertien Duimen lang en de middelde Staartpen vyftieri

Duimen. Hy hadt den Kop,, naar het Lighaam te rekenen, groot, den Bek van

éène donkere Kleur, taamelyk derk ën de Bovenkaak zeer haakig, met^ uithoekin-

gen wederzyds: de Tong donker, rond en zagt: de Neusgaten klein, in een fmai

witachtig Huidje geplaatd, dat den Bek geheel omringde. Aan beide zyden van den

Kop was een taamelyk breede pLek der Huid, van Vederen geheel kaal en Vleesch>

kleurig, met bruine dwars-Streepen onder het Oog, bedaande uk kleine zwarte

Veertjes. De Oogen , in deéze Vederlooze Huidplekken geplaatd , hadden geelè

Kringen en zwarte Oogappelen. Het voorde van den Kop, aan den Bek paaiende,

is met fchoone roode Vederen gedekt, en men ziet onder den Bek een weinig don-

ker rood, zig vermengende met de groene Vederen, De Kop van boven, de ge-

heele Hals, de Bord en Veders der Wieken, 'zyn van een fchoone hoog groene

Kleur, hebbende de groene Dekveders, onder de Staart, met een weinig rood ge-

mengd. De Slagpennen, en een gedeelte van de ry der Vederen daar boven, zyn

heerlyk Hemelschblaauw, uitgenomen eenige weinigen naad aan de Rug, die allengs

groen worden. De binnenzyden der Wieken en de onderzyde van de Staart, zyrï

vuil Oranje-Kleur : het midden van de Rug, de Stuit en Dekveders op de Staart,

fierlyk blaauw. De Veders of Pennen van de Staart worden trapswyze naar dé

kanten korter, zo dat de uiterden naauwlyks een derde deel der langte van de mid-

delden hebben: allen puntig zynde, van eene hoogroode Kleur, met blaaüwe Tipl

pen en twaalf in getal. De Pooten en Voeten zyn met Schubben van eene donkere

Vleeschkleur gedekt , dé Klaauwen donker; de Voeten van fatzoen als in allerley

Pappegaaijen.

Deeze fchoone Vogel heeft toebehoord aan den keurigen en verpligtenden Heer
5

Phi»

(*) [Het zal waarfchynlyk de Simia Panifcus zyn ge- mta fu/ca major &c. Jam. 489-]

weeft van den Heer Linn/eus , afkomftig uit Zuid- (2) Pfittacus major viridis , Maccaw diétus. Enw>,

Amerika , by den Heer Brisson gemeld onder den Jv. p. 224. T. 313. Pfittacus Militaris, Linn, Sy$<

naam van Cercopithecus in Pedibus anterioribus Pollice Nat. XII. Gen. 45. Sp. s.

carens &c. Quadrup. 211. en by Bkowne genaamd Si-

IX. Deel, B
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Phïlip Carteret WpJib, Schildknaap eii Lid der Kon. Sociëteit, die 'hém vee-
Ie Jaaren levendig gehouden heeft in zyn Huis in de Provincie Surrey, en de goed-
heid hadt hem my te zenden kort na dat hy was geftorven , hebbende nog de Kleur

.
van zyne Oogen , enz. Ik maakt

9
er aanftons óeeze Ets-Tekening van op de Plaat.

De Heer Wïxbs wift de plaats der afkomfl van deezeri Vogel niet, en ik heb 'er

met geen mooglykheid kunnen agter komen ; maar onderlïel het een Amerikaan te

zyn, aangezien alle dergelyke Vogelen uit dat Wereldsdeel komen. .Ik kan geen
berigt vinden aangaande dit Onderwerp, en geloof, dat het tot nog toe niet in Plaat

gebragt zy of befchreëveh (*}.

PLAAT III.

He Bhauv:kopplg$ Pappegaay
( 3 ).

Deeze Vogel heeft ongevaar de grootte van de Biaauwe Guineefchè Pappegaay
met een roöde Staart ; weshalve hy , gelyk de voorige

> verkleind heeft moeten wor-
den, om hem op de Plaat te kunnen brengen.

De Bek is van een donkere of bruine Kleur, hebbende de Bovenkaak wederzyds
een roode Vlak, en taameïyk diepe uithoëkingen. De Neusgaten zyn in een fmal

Huidje, redelyk digt by elkander^ aan den voet van de Bovenkaak geplaatfl. De
Oogen hebben een donkere Kleur en zyn omringd met een kaale Vleeschkleurige

Huid van weinig breedte. De Kop, Hals en een gedeelte der Borft , zyn gedekt met
Veders van fchoon ultramaryn biaauw, dat op de Borft: een weinig naar \ paarfche

trekt, en ter wederzyde van den Kop is een zwarte of donkere Vlak. De Rug,
Buik, Schenkels en Wieken Zyn van eene fchoon groene Kleur; de Dekveders der

Vleugelen geelachtig groen , naar Goudkleur trekkende : de binnenfle Dekveders
groenachtig; die onder aan de Staart fcharlaken rood. De Staartveders zyn egaal van

langte; de middelften groen, wordende zydelings allengs blaauwachtig, en de onder-

zyde van de Staart heeft de zelfde Kleur, maar zo levendig niet. De Pooten en

Voeten zyn licht Aschgraauw, gedekt met een Schubbige Huid : de Klaaüwen donker.

Deeze zeer ichoone en zeldzaame Pappegaay, ontdekte ik in een Kouw hangende

aan de Deur Van den Handelaar 'Haswell,, woonende op de Punt te Portsmouth,

in Mey 176 1. Die Heer hadt de goedheid van my , fchoon aldaar een Vreemdeling

zynde, in zyn Huis een Kamer te verleenen, om een Schets te maaken , en aanteke-

ningen, ten einde de Afbeelding te kunnen voltooijen: maar, hy kort my geen be-

richt geeven, van waar de Vogel was; xian alleen, dat het Schip, waar mede hy

dien kreeg, toen laatfl uit de Middelandfche Zee kwam, aan wier Kuften, zo veel

ik weet , nergens Pappegaaijen natuurlyk huisveften. Dus blyft my de plaats zyner

afkomft volkomen onzeker: hoewel ik befluit, dat deeze Soort zeer zeldzaam zy,

hebbende nooit dergelyke gezien; gelyk ik ook denk dat die tot nog toe niet af-

gebeeld zy of befchreeven (f).5 PLAAT
(*). [Buiten twyfel is het de PJtttacus Mïïiïarïs van als de blaauw en geele, afgebeeld. Zie Plaat LUI en

den Heer LiNNiEUs,als waar van de Kenmerken, zo wel LIV, in de Derde Band van dit Vogelen Werk.]

als de befchryving, met deezen Vogel flrooken; hoe- (3) Pfittacus Capite oeruleo. Edw. Av p. 226. T.

wel geen Auiheur door zyn Ed. wordt aangehaald. Hy 314. Pfittacus Guianenfis cyanoeephalus. Bruss. A-a.

fielt, zo wel als Euwards, de plaats der afkomft on- IV. p. 247. Pfittacus menflruus. Linn. Syjl. Nat. XII.

zeker; des ik niet begryp, op wat grond Sbligmamn Gen. 45. Sp. 39.

hemeen Brafiliaanfche Pappegaay genoemd hebbe, ge- (|) [De Heer Linn^us fielt de afkomft van Curi-

lyk op de Plaat is gefneeden. Edwards geeft hem name, alwaar zodanigen zouden waargenomen zyn.

den naam van Maccaw, aan deeze Vogelen gemeen. De Brisfonfche was van Guiana, daar naad gelegen.

Zie myne Natuurlyke Hijlorie, I. D. IV. Stuk, "bhdz. 't Ts te verwonderen, dat deeze dan niet bekender en

236. Door hem zyn twee andere Maccaws of Wtft- gemeener zy. De grootte van een Tortelduif, evcn-

indifche Raaven, naamelyk zo wel de rood en biaauwe wel , doet hem eenigszins veffchiüen.]
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PLAAT IV.

De bruine Parkkt of kleine Pappcgaay (4).

Deeze Vogel hadt omtrent de grootte van de gëmeerie Wilde Duiven, die men
Veldvliegers noemt of een weinig minder: weshalve hy ook op de Plaat verkleind

voorkomt. Zyn Bek is donker , met hoeken en Oranjekleurige Vlakken aan de

zyden van de Bovenkaak ; zynde de Neusgaten omringd met kleine roode Veertjes

,

de Kop, zo van boven, als aan de Zyden tot Onder de Öogen, zwart, met een

kleinen glans van Blaauw op de kruin. Hy heeft de Oogen van een donkere Kleur,

met een fmal ftrookje kaale Huid , dat licht blaauwachtig is , omringd. On-
iniddelyk beneden dit Zwarte loopt , van den Keel geheel rond tot het agterfte

des Kops, een Ring van Feuiljemort Kleur, getekend met langwerpige bruine Vlak-

tes. De Hals van agteren, de Rug, Stuit en Dekvedèrs der Wieken, zyn donker

bruinachtig zwart. De grootfle Slagpennen, eneenigen van de naaftè ry der Vede-

ren daar boven , zyn fchoon ultramaryn blaauw : de Slagpennen naaft aan het Lig-

haam en de Dekvedèrs naaft daar boven , zyn donker met een weinig blaauwheid aan

de randen : de binnenzydeh der Wieken lichter blaauw dan de bovénzyde en de

tippen der Slagpennen zwart. De Staart vertoont zig, geflooten zynde, van boven

geheel donker blaauw; maar heeft de inwaardfe Baarden der Pennen rood, uitge-

nomen de tippen , die blaauw zyn en de onderde Dekvedèrs rood. De Borft,

Buik, Dyè'n vertoonen zig paarsch van Kleur; dewyl de donkere Veders een paar-

fche Franje hebben. De Pööten en Voeten Zyn gedekt met een donker Vleeschkleu-

rige Schubbige Huid.

Deeze fierlyke Vogel werdt gêZegd van Suriname afkomftig te zyri. Leevende
was hy, in 't jaar 1761 , de eigendom van myn keurigen en waarden Vriend, John
Fothergill, Geneesheer te Londen, die de goedheid hadt , van hem , dood

zynde, aan my te zenden. Ik had 'er, toen hy leefde, reeds een Tekening van

gemaakt. Ik ondêrflël, dat het een zeer zeldzaame Vogel zy; alzo ik dergelykeri

nooit meer gezien heb, en hy is, zo ik onbefchroomd meen te mogen zeggen, tot

nog toe door geen Aütheur afgebeeld of béfchreeven.

PLAAT V.

Het dapje met de ruighdairige Staart (f).

Dit Aapje hadt omtrent de grootte van een half gegroeide Kat. Het was een
Mannetje, dat echter geen blyk gafvan eenige geilheid. Het fcheen van een tederer

natuur te zyn dan de groote Aapen , zynde in zyne driften eigenzinnig ; alzo het veel
genegenheid hadt voor fbmmige Menfchen en een geweldigen afkeer van anderen,

in beide opzigten beftendig.

Het hadt den Kop taamelyk rond; het Aangezigt en de Ooren Vleeschkleung^

met weinig Haair daar op : den Mond taamelyk wyd : de Tanden en Tong veel

naar die der Menfchen gelykende , even als in de meefte waare Aapen. De Oogen
wa-

(4) Pfittacüs parvus brunhens. Edw. M. 315. [De XIL Sp. 38 en 40,* welke ook uit de Weftindié'n af-
Ridder heeft deeien niet aangehaald. Het zal, rhyns komftig zyn en van dergelyke grootte.]

bedenkens , eene Verfcheidenheid zyn van die op Plaat (5) Simia Cauda comata. Edw. Av. 222. T. *igc

LXenLXII, in de Derde Band van dit Werk, be- Simia trepida. Linn. <5jj^?. Nat. XII. pen. 3. .Sp

.

'

2 <z>,

hoorende tot de Accipitrinm of Sordidus , Syft. Nat.
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waren Hazelnooten-Kleur, met zwarte Appelen: het Aange2%t was van boven mee
langachtig bruin Haair gezoomd; de kruin des Kops gedekt met donker kort Haair,
dat, zig een weinig verheffende, de vertooning maakte van een Kalot of rond Muts-
je. Inzonderheid was het aanmerkelyk, doordien 'er die Zakjes onderde Kaaken,
welken men in de meefte Soorten van Aapen vindt, aan ontbraken. Het agterftè

van den Hals en 't midden van de Rug was gedekt met redelyk lang donker bruin
Haair j 't welk trapswyze verandert in licht geelachtig ros, aan de Zyden, Armen.
Borft en Buik, alwaar liet Haair zo dun en kort is, dat men de Huid en Tepels kan
zien: maar de Dyërt en Pooten hebben donkerer en roodachtiger bruin Haair. Aan
alle de vier Voeten heeft het een zwartachtige Huid, die byna kaal is: de Staart lang

en bekleed met donker bruin Haair: van zulk een langte, dat het dezelve geheel
ruig maakt. Zy krult of helt nederwaards en het Diertje kan met haar end alles vat-

ten; zo dat het daar aan hangen gaat, klimmende, door behulp der Staart, van de
eene plaats naar de andere.

Dit Aapje vverdt gezegd vart Suriname afkomftig te zyn. Het was my vereerd

door mynen waarden Vriend, Kapitein John Döbson , van Rotherhite, welke,
Kapitein zynde van een Kaaper, hetzeive vondt in een Vyahdlyk Schip, dat van.

de Weflindiën terugkwam, door hem veroverd, in den Jaare -1759. Ik geloof
dat deeze Soort van Aapen bevoorens nog niet in Afbeelding gebragt ware (*).

PLAAT VL

De gfoote zwarte Kakatoe (6).

Dit is een Pappegaay van de eerfte grootte. Hy valt niet kleiner dan de rood-

blaauw en geele Maccaw, Arras of Weftindiiche Raaf, uit Amerika. Op de Plaat

is een Schets van den omtrek des B'eks en van het voorde des Kops , in de Natuur-

lyke grootte, gegeven..

De Bek van deezen Vogel is fterk , zeer krom of haakig en van eene donker brui-

ne Kleur, met een hoek ter wederzyde van de Bovenkaak, wier Voet gedekt is

met Pluimpjes, waar in zig de Neusgaten bevinden. De Oogen zyn zwart, De
zyden des Kops, van de Oogeri tot aan het onderde des Beks, zyn gedekt met een
kaale, roode, rimpelige Huid. De Kuif is van eene licht graauwe Kleur, met de

Veders puntig en aan de tippen opwaards omgeboogen. Hy kan zyne Kuif meer
opzetten, dan hier vertoond wordt en ook plat neder iaaten vallen op het agterfle

van den Kop, gelyk andere Kakatoes. Zyn geheele Pluimagie, van de Kuif ne-

derwaards, is blaauwachtig zwart of donker Loodkleur, wat lichter van onderen dan

op de Rug en Wieken. De Staart is langer dan gewoonlyk in deeze Vogelen,

hebbende de Pennen van gelyke langte. De Pooten en Voeten zyn zwartachtig

bruin gelyk de Bek, en bekleed met eene ruuwe Schubbige Huid.

De Afbeelding is ontleend van eene Tekening, naar 't Leven en in de Natuurlyke

grootte, gemaakt op order van den Heer Joan Gideon Loten, Gouverneur van 't

Eiland Ceylon en andere Vafbgheden der Hollanderen aan die Kuft. Met pleizier

neem ik deeze eerde gelegenheid waar
t om de groote verpligting dankbaarlyk te er-

kennen, welke ik heb aan zyne Excellentie, die alles toegebragt heeft wat hem
mooglyk was , tot voltooijing van myn Werk , door het be7x>rgen niet alleen van

ver-

(*) Men vindt ook door den Heer Linn.ïus, die gelyk uk de Afbeelding blykt. De WelEd. Heer,

deeze Soort watrfchynlyk van Edwards ontleend en W. van oer Mkulen te Amfterdam heeft 'er zodanig

wegens de Vreesachtigheid trepida genoemd heefc, een levendig gehad.]

geen ander Autheur op huzelve aangehaald. Zyn lid. Q6) Cacatua magnas niger. Eow. Av, p. 229. T. §t<5.

merkt bovendien aan , dat de Nagels rondachtig zyn,
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verfcheide nieuwe en keurlyke Stukken in hooge bewaaring; maar ook van veele

fraaije Tekeningen, riaar de Natuur gemaakt» Zyn Ed. heeft ook de Liefhebbers

van deeze Ryken grootelyks verplicht, door aan het Brittannisch Mufëum prefênt te

doen een zeer groote, keurige en koflbaare Verzameling van oiripronklyke Teke-

ningen, in Waterverw , van de fraaifte Dieren, Planten enz., die inboorlingen zyn

van India: te gelyk met veele Staalen van de Voortbrengzelen des Lands, wel ge-

confèrveerd; welk alles my ten behulpe geftrekt heeft.

Deeze Vogel geloof ik in Plaat gebragt te zyn door Petrus Schenk , onder den

naam van Corvus hdicus, in een klein Boekje van Afbeeldingen van Vogelen naar

't Leven, te Amfterdam, Anno 1707, door S. van der Meulen uitgegeven.

PLAAT VIL

De kleine tuitte Kakatoe met een geele Kuif (7).

Deeze Vogel is wat kleiner dan de gemeene x\frikaanfche graauwe Pappegaay

met een roode Staart. De Schets op de Plaat, daar nevens, wyft aan, hoe zig de

Kuif, niet opgezet zynde, vertoone.

Hy heeft den Bek donker Aschgraauw en Tanden of Hoeken aan de zyden van de

Bovenkaak. Op Zynen Kop heeft hy lange Veertjes van een fchoon geele Kleur,

welken hy, naar welgevallen, kan opzetten tot een getoornde Kuif, of naaragte-

ren vallen laaten. De Neusgaten fïaan in een fmal Huidje ,
[het Wasch genaamd,]

aan den Voet der Bovenkaak. De Oogen zyn geplaatft in Plekken van een licht:

Loodkleurige kaale Huid: zy hebben de Kringen helder Oranje, en de Appelen

. zwart. Onder ieder Oog is een groote plek geele Vederen. Het overige der Pluim-

agie, van den Kop nederwaards , is wit , uitgenomen een flaauwe tint van geel on^

der aan de Borft, aan de zyden onder de Wieken en derzelver binnenzyden. De
Wieken en Staart zyn byna van gelyke langte : de Pooten en Voeten met een don-

ker blaauwachtige, Loodkleurige, Schubbige Huid bekleed.

Ik maakte de Tekening van deezen Vogel ten Huize van Lord Tilney. Zy
zyn van de Nederlandfche Ooftindiföhe Eilanden afkomflig. Brisson heeft, in zy-

ne Ornithologie, Vol. IV. p. 212, zo ik meen, deeze zelfde Soort, die van de Phi-

lippynfche Eilanden was overgevoerd. Ook is deeze kleine Kakatoe door Albin

befchreeven en in Plaat gebragt, Tom. III. p. 12; doch hy meldt de plaats van des-

zelfs afkomfl niet. Ik hope dat deeze myne Afbeelding tot verbetering van de zy-

ne zal mogen (trekken.

PLAAT VIII.
*

De graauwe Brafiliaanfche Klaauwier (8).

De Voorwerpen zyn hier in de Natuurlyke grootte vertoond. De Vogel heefc

den Bek zwartachtig en een weinig nederwaards omgeboogenj zynde het Voetftuk

der

(7) Cacatua albus minor , Crifta flava. Edw Av.. de Heer Edwards aldaar , is niet grooter dan een ge-

p. 230. T. 317. [De Heer Linn/eus maakc geen by- meene Duif. By gedagten Heer W. van der Meü-
zondere Soort van deezen noch ook van den voor- len heb ik deezen dik wils levendig gezien.]

gaanden, maar wilze vergeleeken hebben met den (8) Pica grifea Brafilienfis, Edw. Av. p. 231. T.

grooten witten Kakatoe, door Edwards op zyne PI. 318. Cotinga cinerea. Briss. Av. II. p. 353. Laniui

160. afgebeeld. Zie denzelven in de Derde Band dee- Nengeta. Linn. Syji. Nat. XII. Gen. 44. Sp. 7.

ïesWerks, op Plaat LV, vertoond. De kleine, zegt

IX Deel. C
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der Bovenkaak in 't ronde bezet met ftyve Zwarte Haairtjes , die voorwaards uit-

fteeken. Van de hoeken des Beks gaan breede Zwarte Streeken onder de Oogen
naar het agterfte van den Kop. De Kruin, Nek, Rug en kleinfte Dekveders der
Wieken , zyn van eene donker bruinachtige Aschkleur. De Staart is zwart , heb-
bende de buitenfte Pennen ver heen wit getipt, 't Getal der Pennen is twaalf, waar
van de middelden langft en allen hebben zy zwarte of donkere Schaften. De Dek-
veders der Wieken, zo boven als beneden, zyn zwartachtig, maar de Enden van
eene witachtige Aschkleur. Rondom de Oogen, als ook van den Keel langs de
Borft, tot aan de Dekveders onder de Staart, is de geheele Vogel gedekt met licht

Aschkleurige of witachtige Vederen. De Pooten en Voeten, taamelyk fterk naar

de grootte van den Vogel , zyn donker Aschgraauw , de Klaauwen zwart. De
buitenfte Vinger is, aan *t begin, met den middelften famengegroeid.

De bygevoegde Kapel is een Chineefche (*). Derzelver Lighaam, de Onderwie-
ken en de deelen der Bovenwieken naad aan het Lyf, zyn van een fchoone Oranje-
kleur, met zwarte Vlakken, beter uit de Afbeelding te zien, dan met woorden te

verklaaren: de enden der Bovenwieken paarschachtig zwart, met witte een weinig
purperkleurige Vlakken. Aan de onderkant heeft zy byna de zelfde Kleuren , doch
flaauwer. De Schildknaap Matthew Harrison , Zoon van Sir Thomas Har-
rison, Kameraar van Londen, heeft my deeze en eenige andere Chineefche Ka-
pellen vereerd.

De befchreeven Vogel komt zeer naby aan onzen grooten Slachtervogel van
Willoughby, p. 87. en zou misfchien wel het Wyfje van die Soort kunnen
zyn : want ik heb den gemclden uit Noord-Amerika ontvangen , komende naauw-
keurig met de onzen, die men in Engeland en Duitschland vindt, overeen. Hoe
veel de myne van dien van Willoughby verfchille, kan men uit vergelyking van
derzelver befchryvingen opmaaken. Hebbende onlangs van mynen keurigen Vriend

,

den Schildknaap P. Collinson, ï-id der Koninglyke Sociëteit, een buitengemeen
Bericht ontvangen aangaande den grooten Slachter-Vogel , beveftigd door de kun-
digheid van een Heer van Aanzien , verhope ik , dat hetzelve myne Leezeren
aangenaam zal zyn.

De Heer Bell een Liefhebber en Natuur- onderzoeker, die een Reis van Mos-
kow naar Peking door Siberië gedaan , en lang in Rusland zyn Verblyf gehouden
heeft, gaf aan gedagten Heer bericht, in een Brief van den 5 April 1747, dat de
groote of Aschkleurige Slachtervogel dikwils door de Vogelaars in Rusland gevangen
en tam gemaakt worde. Zodanig een werdt aan den Heer Bell gegeven, die

een Stok, met een fpitfè Punt aan het uitfteekende end, in den Wand vaftmaakte,

om den Vogel op te laaten ruften. Byzonder aartig vertoonde zig toen de natuur

van deezen Vogel. Wanneer hy een klein Vogeltje , 't zy een Vlaschvink of
Groenling, in zyn Kamer liet vliegen , dan vloog die aanftonds van den Stok, en
vatte het Vogeltje, op een zonderlinge manier, by den Keel, waar door deszelfs

Ademhaaling geftremd en hetzelve fchielyk ter dood gebragt werdt. Niet minder

zonderling was , ten dien opzigte, dat hy het Vogeltje, zoeven gedood, naar zyn
Stok bragt, en hetzelve aan de icherpe Punt fpitfte, trekkende het met zyn Bek
en Klaauwen voort. Dit deedt hy verlcheide Vogeltjes agtereen , laatende dezel-

ven zo lang hangen, tot hy gelegenheid hadt, omze op zyn gemak op te vreeten.

Dit fpitfên der doode Vogeltjes is een ingeeving der Natuur, ten einde dezelven be-

ter aan Hukken te kunnen fcheuren : want hy heeft de kragt niet, omze, gelyk een

Havik doet, met zyne Klaauwen vaft te houden, en met zynen Bek van een te

ryten ; maar , als zy vaft gefpitft zyn , dan is hy fterk genoeg omze aan ftukken te

kry-

* (*) Phatena Milkaris. Linn Syfl. Nat. XII. Gen, Kleur een weinig verfchillende, naamelyk in 'c midden

£33. Sp. 12. Roes. Inf. IV. T. 6. f. 3. Nat. Hifi. I. geel, uitwaards Violet/j

D. XI. Stuk , bladz. 59Ó. [Doch wy hebben ze in
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krygen. De Rusien vermaaken zig Veel , met het overleg en wreed bedryf van dee*

ze Vogelen, op die manier, aan te fchouwen (*). De boven befchreèven is Zeer

naby en misfchien wel de eigende als de Guiraru Nheengeta van Markgraaf. Zie
Willoüghby's befchryving, in zyne Ornithologie p. 23 J. Hy was in Spiritus,

met veele anderen, van Suriname in Zuid-Amerika overgebragt en bevindt zig thans

in de Verzameling van den Heer John" Fothergill, Medicinae Do&or te Londen

>

PLAAT IX.

De zwart- en geele Aakfier van Brafiï (9).

• Deeze Vogel is hier kleiner dan Natuurlyk vertoond, om hem beter in 't beftek

Van de Plaat te brengen. In grootte komt hy byna met de Bonte Kraay overeen*

Zyn Wieken, geflooten zynde, hebben omtrent zes en een vierde Duim langte*

Zie een Schets van den Kop om laag in de Natuurlyke grootte.

De Bek is regt, hoewel een weinig nederwaards geboogen aan de Punt, die vry
jcherp is en de Oppervlakte glad, geel van Kleur. De Pluimagie is zwart, een
Weinig uit den paarfchen glinlterende , uitgenomen een fchoon geele Vlak op de
Dekveders van ieder Wiek. De laagfre helft van de Rug, de Dekveders zo wel
boven als beneden de Staart , en de Staartpennen by haare inplanting, zyn ook
fchoon Goudgeel. Aan de binnenzyde zyn de Wieken zwart , uitgenomen een
weinig Wits aan de kanten der binnenfte Baarden van de Slagpennen by derzelver

inplanting. De Staart heeft twaalf Vederen. Zo wel de zwarte als de gede dee-
len van den Vogel hebben de Donsveertjes aan de Wortels der Vederen zeer wtê*

Hy heeft taamelyk fïerke Pooten en Klaauwen, die met zwarte Schubben gedekt
zyn. De buitenfte en middelde Vingers zyn aan hun begin een weinig vereenigd
Marcgraaf zegt , dat de Oogen Safierkleurig zyn.

Deeze Vogel is de Jupujuba of Japii der Brafiliaanen. Zie de befchryving van
dien Autheur, by Wiixoughby p. 142 en de Afbeelding PI. 23. Hy maakt een
hangend Nerf. Marcgraaf zag aan eenen Boom , naby een Huis , meer dan
vier honderd zodanige Nellen aan de enden der Takken hangen. Hoewel zyne be-

fchryvingen beter dan die van zyne tydgenooten zyn, vind ik de Afbeeidino-en zo
klein en (legt getekend, dat men geen regt denkbeeld maaken kan van de Onder-
werpen, die hy meent uit te drukken. Ik ben deeze verbeterde Tekening ver-

iêhuldigd aan Kapitein Washington Shirley, thans Graaf van Ferrers, die

in een Fransch Schip, uit Zuid-Amerika t'huiswaards komende, een der grootfte

partyen van zeldzaame en fchoone Vogelen van dat Land, welke ik immer zag,
prys maakte ; zynde die allen zeer zuiver en fraay opgezet en geconfèrveerd, Men
zeide , dat dexelven gefchikt waren tot een prefènt voor Madame Pompadour. Hoe
leed het my was; dat eene fchoone Dame beroofd werde van een zo ioflèlyke

verluftiging, verheugde ik my niettemin uitermaate, dien Prys veilig binnen Lon-
den te Tien, als welke byna de oirzaak is geween1 der Uitgaave van dit laatfte Deel
myner Werken, waar in ik dikwils gelegenheid hebben £al, om den naam te mek
den van gedagten Hoog Edelen Heer, wiens geluk, in dat Schip te ontmoeten er*

te veroveren , mede tot myn voordeel is uitgevallen.

De

(*) £Deeze Vogel behoort tot de Khauwieren , wel- D. ÏV. Stuk, bladz. 212.3
ken men in 't Hoogduitsch Doorndraaijers noemt, om (9) Pica nigra & Iutea Brafilienik Emt.dv.p, 254,
dat zy op de Haagen gaan zitten en Vogeltjes op der- T. 319. Pica Perfica. Bell. Aldkov, Will. &c. Cas-
gelyke manier aan de Doornen fpitfen of als 't ware ficus luteus. Briss. Av. II. p. 100. T. 9, f. 1. OrioluS
den Nek omdraaijen , en dan van elkander plukken:- Perfkus. Linn. Syjl* Nat. XII. Gen. 52. Sp, 9,
gelyk ik gemeld heb, in myne Naumrlyke BJtorie i

I.



tz VERZAMELING van UI T HE E MSCH E

De Heer Brisson geeft een goede Afbeelding van deezen Vogel, dien hy Gw-
Jique Jaune noemt, Levensgrootte, in Zyn Vogelen-Werk , Tom. II. p. ioo. Pi. 9.

f. t. Hy zegt dat men hem in Brafil, en te Cayenne, een Volkplanting der Fran-

fchen benoorden de Rivier der Amazoonen , vindt. Myne Plaat was ge-etfl en

voltooid , voor dat de Ornithologie van den Heer Brisson aan 't licht gegeven
ware; anderszins zou ik deezen Vogel niet in Afbeelding gebragt hebben (*).

PLAAT X.

De blaauw en groene Aakjier (10).

Deeze Vogel is hier, op de Plaat, in zyne Natuurlyke grootte vertoond. Hy
heeft den Bek zwart, een weinig nederwaards geboogen, met een hoek aan de Bo-

venkaak wederzyds , naby de Punt. De geheele Kop , Hals en onderzyde tot aan

de Staart, het onderfle van de Rug als ook de Staartpennen, zyn allen van eene

lchoon blaauwe Kleur, een weinig met paarsch gefchaduwd, hebbende een helder

glanzige Oppervlakte als gepolyft Metaal. De kleinfte Dekveders der Wieken, zo

wel boven als beneden , zyn van de zelfde glanzig blaauwe Kleur. Het middelfte

van de Rug, de Slagpennen, en de twee ryën van Dekveders boven dezelven, zyn
zeer fchoon groen , met een weerfchyn als van gebruineerd Goud. De Dekveders

hebben zwarte Tippen, twee ryën maakende dwars over ieder Wiek: de binnen-

zyden der Slagpennen, en onderzyde van de Staart, zyn donker zwart. Aan het end

der Staart en het midden des Lighaams tusfchen de Pooten , zyn de blaauwe Veders

met groen gefchaduwd. De Pooten , Voeten en Klaauwen , zyn taamelyk flerk

naar de grootte van den Vogel, gedekt met zwarte Schubben , en hebben den bui-

tenften Vinger, aan den Wortel, met den middelden een weinig famengehecht.

Men heeft my onderrigt, dat deeze Vogel van 't Eiland Ceylon, in Ooftindiej

afkomftig zy. Hy bevindt zig in bezitting van den Heer page , Edelman van

wylen den Hoog Edelen Lord Melcombe. Die Heer is zelf een zeer goed Teke-

naar, en toonde my verfcheide keurige Tekeningen van Vogelen enz. in Water-

verw , van zyn eigen hand , waar mede hy zyn Vertrek , in 't Huis van Lord Mel-
combe, hadt opgefierd. Hy verpligtte my met het gebruik van deeze en andere

keurlyke Vogelen ; om naar te tekenen. De hier befchreevene houd ik ontwyfel-

baar voor een onbekende Soort , alzo ik geen Afbeelding of befchryving , in de

Natuurlyke Hiftorie, daar mede overeenkomftig , kan vinden.

&###&###£#*###&#&##&&&###-&&#^

PLAAT XI.

De groene Aakfter van Ceylon (n).

Deeze heeft op de Plaat ook zyne Natuurlyke grootte. De Schets van den Kop,

beneden, is 'er alleenlyk bygevoegd om een kleine uithoeking, welke de Boven-

kaak wederzyds digt by de Punt heeft, aan te wyzen.

De Bek is regt , taamelyk dik en zwart van Kleur. Van de Neusgaten loopt aan

bei-

(*) [Ik bezit 'er zodanig eenen, uit onze Koloniën, (n) Picaviridis Infulae Ceylon. Edw. Av. p. 237.

welke ook aan die Kuft leggen, overgebragt, onder T. 321. Meruia torquata Cap. Bonee Spei. Bmss. dv.

myne opgezette Vogelen.] II. p. 299. T. 30. f. 1. Turdus Zeylonus. Linn. Syji.

(10) Pica ccerulea & viridis. Edw. Au. p. 23(5. Nat. XII. Gen. 107. Sp. 28.

T. 320.
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belde zyden een geele Streep boven ieder Oog. De Keel * onmiddelyk onder deri

Bek, is helder geel. Van de hoeken des Beks, beneden de Oogen, loopen zwarte
Streeken, langs de zyden van den Keel nederwaards* die zig in een groote zwarte
Vlak aan 't begin van de Borft vereenigen. Op het Voorhoofd en aan de agterzyde

van de zwarte Streeken , zyn de Veertjes blaauw1

Asehkleur. De Borft * Buik*
Schenkels en Dekveders onderde Staart, zyn geel, zo wel als de zyden onder de
Wieken en derzelver inwaardfë Dekveders. De kruin des Kops, de Nek, Rug*
Stuk en de bovenzyden der Wieken, zyn Olyfkleurig groen, iets helderer op de
Stuit en aan de kanten dergrootfte Slagpennen, dan elders. De enden deezer Pen*
nen zyn zwart of donker, de binnenzyden van eene bruinachtige Asehkleur. De
Veders van de Staart worden zydelings korter en zyn allen van boven en beneden
zwartachtig * doch aan de tippen geel , met de kanten , aan de bovenzyde van de
Staart s

een weinig Olyfkleurig. De Pooten, Voeten en Klaauwen, waaren don*
ker Loodkleurig of zwart.

Deeze Vogel was * met veele anderen , uit Ooftindie overgebragt door den
lieer Jan Gideon Loten , Gouverneur van Ceylon , Schildknaap en Lid der
Koninglyke Sociëteit, die dezelven prefent deedt aan het Brittannisch Mufeum, al-

waar 'zy thans zig bevinden. De Heer Brisson heeft, in zyne Ornithologie, Vol.
II. PI. 30- Fig. 1, deezen Vogel afgebeeld en Gehaagde Merel van de Kaap der
Goede Hope getyteld: maar ik ben onderrigt, dat hy van Geylon kome. Het ver-^

wondert fny niet , dat ik dikwils Ooftindiföhe Vogels onder den naam van Kaapfche
ontvangen heb: want het is waar/chyniyk , dat de Hollanders dikwils Vogelen, zo
levendig als dood, aan de Kaap brengen, alwaar Schepen van andere Natiën aanko-
men en dezelven koopen, om ze naar Europa te voeren, zig verbeeldende, daé

het Inboorlingen zyn van de plaats, daar zy die bekomen. Hoewel Brisson hem
onder de Lyfters plaatft , acht ik eer , wegens de hoekjes aan den Bek en de
zwarte merken aan den Kop, dat hy tot hec Geflagc der Aakfteren of Klaauwieren
behoore.

P L A A T XIL

De zwarte geel gewiekte Aakfier (12^

De Afbeeldingen, op deeze Plaat > zyn wederom in de Natuurlyke grootte. Dé
Vogel heeft een aanmerkelyke invalling aan den voet der Bovenkaak , boven de
Neusgaten, welke Brisson, in de Afbeelding , door hem daar van gegeven, niec
aangeweezen heeft.

De Bek is fcherp, een weinig nederwaards geboogen en zwart van Kleur, zo
wel als de geheele Pluimagie van den Vogel, uitgenomen de kleine Dekveders op
de bovenzyde der Wieken, die helder geel zyn, en de inwaardfë Dekveders geel
gezoomd. De Zwartheid is niet van de glanzige Soort, maar gelykt naar die van
den gewoonen zwarten Mannetjes-Merel. De Staart beftaat uit twaalf Vederen, de
middelden Iangft en zydelings verkortende , gelyk in de Afbeelding is vertoond.
De Pooten, Voeten en Klaauwen, zyn redelyk grof naar 't Lyf te rekenen, en
allen zwart of donker.

De Sprinkhaan, hier onder afgebeeld, verfëhilt Weinig van de genteene Sprink-
haanen, (die fömtyds by geheele Wolken verfchynen en Hongersnood in de Lan-
den, welke door hun bezogt worden, veroirzaaken,) dan door de aanmerkelyke

fcherp»

(12) Pica mgra^Alis flavis. Ew. A-o. p. 239. T. T. 9. f. 2. Orioïus Cayanenfis. Ljnn, Syfl. Nat. XIL
322. Aanthornus Cayanenüs. Bmss, Jv. II. p. 123. Gen. 53. Sp. 15.

IX. Deel D
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fcherpte en plooijen, van haar Nckfchild (*). Den 4 Aüguftus van 't jaar 17489

werden wy verfchrikt door haare verfchyning in de nabuurfchap van Londen; maar

de Voorzienigheid liet niet toe, dat zy in zulk een menigte kwamen, om de Vrug-

ten des Aardryks te vernielen» Een der gemeene Sprinkhaanen heb ik op Plaat

208 , in myne Vogel-Hiftorie, afgebeeld, welke hier mede vergeleeken kan wor-

den, om het verfchil van grootte te zien. Ik reken dat deeze omtrent zesmaal zo

Lyvig zy als de andere. Dezelve was over 't geheel roodachtig bruin van Kleur.

Een van deeze Soort bevindt zig in 't Brittanniscli Muféum, maar niet zo groot als

die, naar welke ik deeze myne Afbeelding maakte (f).

De befchreevene Dieren zyn beiden naar 't Voorwerp getekend. De Vogel is

één der genen, welken de Graaf Ferrers in een Fransch Schip prys maakte, gelyk

ik reeds gemeld heb* Brisson heeft denzelven afgebeeld en befchreeven onder dert

naam van Carmige de Cayenne. Het is een Inboorling van Gujana in Zuid-Amerika.

Uit welk Land de Sprinkhaan kwame heb ik niet kunnen ontdekken. Zy heeft aari

wylen Mejuffrouw Barrington van-Bath toebehoord, en was bewaard in een

Vogt van haar eigen famenftelling , welke zy geheim hieldt; doch ik geloof dat

het niets ware dan een fterke Solutie van gemeene Aluin in Water: want een wei-

nig daar van in een Kopje laatende uitwaafèmen , hadt het overblyvende Zout de

gedaante en Smaak van Aluin. Zy hadt veel dingen , welke 20 wel geconfèr-

veerd fèheenen te zyn in dit Vogt, als die men in Geeften bewaart, en indien zulks

op de Proef bly kt, dan zal het raadzaamer zyn, bederflyke Zaaken in Aluinwater te

bewaaren dan in Geefien ; als aan den eenen kant beter koop zynde en aan den an-

deren, in geval van Brand, het Vuur eerder uitblusfchende dan Voedzel geevendej

De Sprinkhaan is thans in handen van den Boekverkooper Milan, by S Admiraali-

teits Huis, mynen zeer goeden Vrind, die my zeer verplicht heeft met het leeneri

van veele keurige Voorwerpen der Natuurlyke Hifforie, tot myn gebruik.

PLAAT XIII.

De geelkoppige Spreeuw (13)-

Op deeze Plaat is wederom alles in de Natuurlyke Grootte voorgefïeld. De Vo-

gel heeft den Bek taameiyk regt , fcherp gepunt en van een Zwarte Kleur. Daar

zyn eenige weinige zwarte Vedertjes tusfchen 't begin van de Bovenkaak en de Oo«

pen ; voor 't overige is de geheele Kop en Keel van eene fchoon geele Kleur. Al

zyn Vluimagie is verder zwart, de binnenzyden der Wieken eri onderzyde van de

Staart, even zo zwart als van buiten. De zwartheid is zonder eériigen weerfchyn,

glans of verandering van Kleuren , even als in de laatft befchreevene Vogel. De

Pooten , Voeten en Klaauwen, zyn van een fterk maaksel, allen diep zwart.

De Tak van den Arbutm ©f Aardbezie-Boom (§) , waar op de Vogel ftaat, en &&
9
er alleen tot Ge-raad is bygevoegd , heb ik insgelyks naar 't Leven getekend. In

Engeland is deeze Boom gemeen en maakt, altyd groen zynde , een aangenaame

Vertooning in de Winter. In November, naamelyk, draagt hy rype Vrugten en

te-

(*) Grvllus Thorace criftato , Garini quadrifid*. Xanthornus iaerocephalus Cayanenfls. Briss. Jv. II.

LiL. m. Nat, XII. Gen. m Sp. 37- P- #4* %<M> {A *• 0n°luS Ifr^phalus
-
Ll™-

(f) Deeze zal een 'Weftindifche zyn , hoedanigen SyjLNat, XII. Gen. § *- Sp. ió.

ik van dergelyke grooice , zo droog als in Liqueur, (5) Arbutus Unedo. LINn. Syjl. Veg. XIIL Gen.

bezit. Ik hebze Snder den naam van Gekamde be- 55*. Sp. i. Zk
;

denzelveni«^myne Natuurlyke Htjlo-

fchreeven, in myne Natuurlyke Hi/iorie, I.D.X. Stuk, w, IL Deels, V. Stuk, bladz, oo, enz, omftandig

bladz. 2oö\ enz. befchreeven,]

(13) Sturnus Capite flavo. Edw. Jv, T. 323. p. 241.
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tevens Bloemen, die Vrugten voortbrengen tegen 't volgende jaar. De Vrugtié

van buiten rood en maakt Trosfên als van Aardbeziën, hebbende van binnen eed

geelachtig Vfeesch , met kleine Zaadjes doormengd ; de Bloemen zyn geelachtig

wit, met de Steekjes roodachtig, van figuur, gelyk ook de Bladeren , zodanige

als de Afbeelding voor/lelt.

De Vogel is een der gemelden , door den Graaf van Ferrers prys gemaakt 9

die, zo ik onderftel, allen uit de zelfde LanduYeek zyn. Brisson heeft, in zyne Or-
nithologie, deezen Vogel afgebeeld en befchreeven, dien hy noemt Carouge met

een geelen Kop.> van Cüyenne. In het doorbladeren van dien Heer Zyn Werk, be-

vind ik, dikwils gelegenheid te zullen hebben om hetzelve aan te haaien , alzover-

fcheidene der Vogelen, in dit gedeelte van myne Naleezingen vervat, doorhem
zyn afgebeeld en befchreeven: want, dewyl alle de Tekeningen der Plaaten reeds

voltooid waren, eer ik het pleizier had van dat Werk te zien, kon ik, ten zynen
gevalle, niet nalaaten dezelven in 't Koper te brengen. Het zal dus, daar wy bei-

den de Afbeeldingen van de zelfde Onderwerpen , zonder van elkander te weeten 9

aan 't licht gebragt hebben, derzelver Hiftorie beveffigen, door de overeenkomfl

van onze Afbeeldingen en befchryvingen,

PLAAT XIV.

De kortjlaartige Aakfler ( 1 4 ).

Zo wel de Vogel, als de Tor, zyn hier in de Natuurlyke grootte vertoond. Al-
bin heeft deezen Vogel afgebeeld naar een flegte Tekening, die in Ooffindie was
vervaardigd, welke ik ten huize van den Heer DandRïdge gezien heb; hoewel hy
de Wereld heeft willen doen gelooven , dat zyne Afbeelding naar 't Leeven was
gemaakt. Zyn groote byzonderheid beffaat in de kortheid van de Staart.

De Bek is regt, fcherp gepunt en van eene bruinachtige Vleeschkleur. Van de
Bovenkaak, over den Kop heen, langs de Nek, loopt een zwarte Streep. Boven
de Oogen, van den Bek langs de zyden van den Hals naar agteren, gaan Streeken

3

die licht bruin zyn aan de boven- en wit aan de onderkant; Van de hoeken des Beks,

cnder de Oogen , en een weinig langs den Hals naar beneden , ftrekt zig een bree-

de zwarte Streek uit. De Keel, onmiddelyk onder den Bek, is wit. De Rug, de

grootfle Dekveders der Wieken , en eenige weinigen der binnenfle Slagpennen naaft

aan de Rug, zyn van een fchoone donkergroene Kleur. De bovenfte Dekveders van

de Staart, en de kleinen aan de buitenzyde der Wieken, 'zyn uitermaate fchoon hel-

der Hemelsbiaauw. Eenige weinigen van de Dekveders der Wieken hebben zwar-

te Tippen, daar zy aan het groene van de Rug ftooten. De Slagpennen, en eeni-

gen der Dekvederen boven de buiteneen, zyn zwart. Omtrent zes van de buiten-

ge Slagpennen hebben witte Streeken overdwars, 't welk een witte Vlak op de Wiek
maakt, zo wel boven ais onder. De tippen der Slagpennen zyn donker wit; dei

binnenzyden der Wieken zwart , uitgenomen de gezegde witte Vlak en een klei-

nere op de binnenfle Dekvederen. De Staart beflaat uit twaalf zeer korte Vederen 9

die, zo wei boven als onder, zwartachtig zyn, met groene tippen. De Borft,

het Lyf en de Schenkels, zyn van eene geelachtige; de Buik, Stuit en Dekveders

onder aan de Staart, van eene fchoone licht roode Kleur. De Pooten zyn lang naar

't Lighaam te rekenen, en, zo \vd als de Voeten en Klaauwen, roodachtig geeï

of

(14) Pica Caudabrevi. Edw. Av, 242. T. 324 Pi- Av. II. p, 31Ó. T. 32. f. 1. Coïtus brachyutUs. tïNN»
6a Indica vulgaris. JUj, Av. 195. ï. I. f. 10. Alb. Syjl> Nat. XII. Oqvl 50. Sp. 15,

Ai), I. p. 13 r. Turdus viridis Moluccenfis, Briss.

D %
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of donker Oranje. De buitenfte Vingers zyn, by 't begin, een weinig aan de mid-

del i'len gehecht.

De Tor, daar onder afgebeeld, voert den naam van Rbinoceros , of Olyphant-

Tor (*), by de Liefhebbers der Infèkten. De bovenfte Hoorn, die hy heeft, is

wederzyds getand, en van onderen met eene zelfstandigheid bekleed, die naar geel

Pluis gelykt. De Snuit, daar onder, is getand. Tusichen beiden, zegt men,
neemen zy kleine Takjes van Boomen, en zaagen die, door fhel rond te vliegen

*

fpoedig met de gezegde Tandjes af, om daar mede hunne Neflen te maaken, die-

nende het Pluis om 't Zaagzel weg te veegen (f).
Het Oog is roodachtig, met

een Hoornig puntje effen daar boven, waar door hetzelve belchermd wordt, 't Ge-
heele Dier is van een glanzig zwarte Kleur, uitgenomen de Wieken, die bruin zyn
en doorfchynende en derzelver Dekfchilden , welke hard zyn en bruinachtig groen

of Olyfkleurig, met zwarte Vlakjes van verfcheiderley grootte gefprenkeld.

De hier afgebeelde Vogel was door den Gouverneur Loten , voorgemeld
*

medegebragt van 't Eiland Ceylon , en bevindt zig thans in het Brittannisch Kabi-

net van Natuurlyke Zaaken. Brisson heeft denzelven, of een veel naar dien gely-

kende, afgebeeld en befchreev'en. Uit zyn zeggen , dat de Oogkring witaebtig

zy, onderftel ik, dat hy den Vogel leevendig gehad hebbe. Hy noemt denzelven

de Groene Merel van de Molukkes. Van Albin wordt dezelve $ in zyne befchry-

ving, de Bengaalfche Kwartel : en op zyne Plaat de Kwartel van de Kaap der Goe-
de Hope, getyteld; hoewei hy geenszins, noch ten opzigt van den Bek noch van

de Pooten, tot het Geflagt der Kwartelen behoort. Doch Albin is een te beuzel-,

achtig Autheur, om van braave Schryvers over de Vogelen aangehaald te worden.

Zyn Werken zyn meed: een verminkte en gebrekkelyke Kopy van Willoughby^
en de weinige Weezentlyke Ontdekkingen, door hem gemaakt, beflaan naauwlyks

een twintigite van 't geheel.

De Tor was my gegeven door mynen Waarden Vrind , John Gwilt Junior,

van Londen, die my verhaalde, dat dezelve van 't Eiland Guadaloupe gebragt wa-
re. Aan de Vafte Kuft van Nieuw Spanje komt deeze Tor eens zo groot, als óiq

op de Plaat is afgebeeld, voor. Een aantekening, daar mede van het Eiland geko-

men, hieldt in, dat zy zeer veel kwaad doen en moeielyk te vangen zyn.

PLAAT XV.

De gekuifde hngftaartige Aakfier (15)*

Men ziet deezen Vogel hier ook in de Natuurlyke grootte. Ik acht dezelve het

Wyfje te zyn van den Aakfterigen Paradys-Vogel , door my in myne Vogel-HiV

torie, op BI. 113, voorgefteld , en befchreeven in Raj. Syn. Avium, p. 195.

De Bek is donker Aschgraauw, taamelyk regt, fcherp gepunt , met hoeken by

de punt ,
gelyk in de Slagtervogel en van boven gekield. De Neusgaten zyn ten deele

gedekt met zwarte Veders en Borflelige Haairtjes, die vooruit fleeken. Aan de hoe-

ken der gaaping is hy breed, gelyk blykt in de Afbeelding, daar men vlak op óen

Kop ziet , in de hoek van de Plaat. De Kop en Hals zyn bekleed met zwarte Veert-

tjesy

(*J ScarabEeus Hercules. Linn. SyJl.Nat. XII. Gen. wegen Toddy -Vliegen genoemd worden: want wan-

1 89. Sp. 1 . Vliegende Eenhoorn. Zie myne Natuur- neer maaken de Torren zodanige Nellen ? ]

lyke Hijlorie , I. Deels IX. Stuk , bladz. 143. Plaac (15) Pica criftata Cauda longa. Edw. Av. p. 245.

LXXI. Fig. 1. T. 325. Var. Mufcicapse Paradifi. Linn. Syft. Nat.

(f) [Veeleer zou ik denken , dat zy zulks doen om XII. Gen. 113. Sp. 1. quse Pica Oriënt. Cauda duabus

Voedzel te trekken uit het Sap der Bladfteelen of Tak- Pennïs longisfimis donata. Edw. Av. T. 113. Zie in

jes ,
gelyk Petivüu daar "van getuigt en dat zy des- dit Vogelen-Werk III. Band. PI. VIII.
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tjes , die een blaauwen of groenachtigen weerfchyn hebben. Op de Kruin zyn

lange Veders, die overend gezet een Kuif maaken. De Rug, Wieken en Staart,

zyn allen van een helder roodachtige Kaneelkleur: de onderzyde der Wieken en

Staart eveneens maar bleeker, de tippen der Slagpennen donker. De twee middelde

Veders van de Staart zyn omtrent negen Duimen langer dan de zyde Veders, De
Borfl is Aschgraauw : de Buik, Schenkels en Dekveders onder aan de Staart, zyn

wit: de Pooten, Voeten en Klaauwen, Aschgraauw. De buitenfte Vingers zyn

tot het tweede Lid met de middelden famengevoegd , de binnenften zo ver als 't

eerfte (trekt.

Deeze keurlyke Vogel was van het Eiland Ceilon medegebragt , door mynen

waardigen Vriend, Joan Gideon Loten, en bevindt zig nu opgezet in het Brit-

tannisch Mufeum. Brisson noemt hem Gekuifde Vliegenvanger , en zegt , dat

dezelve van de Kaap der Goede Hope kome : maar zyne Afbeelding is zekerlyk

onvolmaakt, doordien 'er de twee ongemeen lange Staartveders aan ontbreeken. Ik

geloof dat het eigen is aan ibmmige Vogels, die zodanige lange Veders in de Staart

hebben, het halve Jaar zonder dezelven te zyn. Ik weet dat het dus beftaat met het

Weeuwtje of de Roodborfrige lang geftaarte Vink, die in myne Vogel-Hiftorie,

op Plaat 86, is vertoond: want fbmmigen derzelven hebben verlcheide Jaaren in Lon-

den geruid en zyn daardoor veranderd in geheel anders gekleurde Vogeltjes, zynde

zes Maanden zonder de lange Vederen of Staartpennen geween1 , waarna dezelve zig

weder begonnen te vertoonen. Zie Brissons Afbeelding in zyne Ornithologie

,

Vol. II. Tab. 41, Fig. i, en befchryving, pag. 418. Brissons Zwarte Gekuifde.

T^liegenvanger , van pag. 414 in 't zel&e Deel, is zekerlyk het Mannetje van de

andere. Onze Landsman Robert Knox heeft, in zyne Hiflorie van Ceylon,

Lond. 1681, kortelyk deeze Vogels befchreeven, zeggende pag. 27. „ Hier zyn

3, kleine Vogels , niet veel grooter dan Moslchen , zeer aangenaam voor 't Gezigt

,

„ doch zo ik meen nergens anders toe dienende. Sommigen derzelven Zyn Wit als

3, Sneeuw , hebben Staarten van omtrent een Voet lang én Koppen zo zwart als

„ Git, met een Kuif of Pluim van Vedertjes, regtop daarop fïaande. Anderen

3, zyn 'er van de zelfde Soort, alleenlyk in Kleur verichillende , roodachtig gelyk

3, een Oranje-Appel en op den Kop dergelyke Pluim hebbende van zwarte Veertjes.

3, Ik onderftel dat de eenen de Mannetjes , de anderen de Wyfjes zullen zyn."

Seba heeft , in het 1. Deel van zyne Werken , een flegte Afbeelding van deezen

Vogel, in Fig. ?, op Plaat XXX, gegeven. Deeze heeft de lange Pennen in de

Staart. Hy fchynt van den zelfden Vogel wederom een Afbeelding te hebben wil-

len geeven in het Tweede Deel , doch zonder de gedagte lange Vederen.

PLAAT XVI.

De blaauwe Oqflindifcbe Gaay (16).

Deeze Vogel is op de Plaat tot de helft verkleind in zyne Afmeetingen , dat is

gebragt op een Schaal van twaalf Duimen, die maar een half Voet in langte bedraagt.

De Wiek, geflooten zynde, was zeven Duimen lang. De natuurlyke grootte van

zyn Kop ziet men om laag op de Plaat gefchetft.

De Bek is van een zwarte of donkere Kleur, hebbende eenige borftelige zwarte

Veertjes , die rondom het grondfluk der Bovenkaak voorwaards uitfteeken. De
Kruin des Kops is fchoon blaauwachtig groen. Deszelfs voorfte deel , de zyden be-

neden de Oogen, de Keel, Borft, Nek en Rug, zyn van eene roodachtige brui-

ne

(16) Garru 7us coeruleus ïndicus. Edw. Av. p. 24 7. T. 326. Coracias Indica. Linn. Syji. Mtf.XII. Gen. 51. Sp. 8,

JX Deel. E
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ne Kleur, die lichter is van vooren dan van agteren; hebbende de Veertjes aan den
Keel lichte Streepjes langs het midden en de zyden een weinig trekkende naar
paarsch. De Stuit en Dekveders boven de Staart, zyn van een fchoone Hemelsch-
blaauwe of Ultramaryn-Kleur; de middelde Veders van de Staart zyn groen : de Zy-
delingfe Pennen zyn Ultramaryn-blaauw, aan haare voeten en tippen: de tusfchen-

deelen der Vederen zyn helder Zeegroen : de Staart is van onderen even zo ge-
kleurd als aan de bovenzyde , en beftaat uit twaalf Pennen. De Wieken hebben
haare kleine Dekveders, aan de buitenzyden, van Ultramaryn-Kleur: de eerfte ry
der Dekvederen , boven de Slagpennen , is Zeegroen , gelyk de Slagpennen aan haar
begin, in *t midden Ultramaryn en naar de enden weder Zeegroen, hoewel de ui-

terfte tippen eigentlyk fchoon donker blaauw zyn. De inwaardfe Dekveders der
Wieken zyn van eene licht blaauwe Kleur, de randen, witachtig : de Slagpennen
donkerblaauw aan de binnenzyde, uitgenomen een licht blaauwe Streek, die fchuins

over de agt buitenflen , naby derzelver tippen , loopt. De Buik , Schenkels en
Dekveders onder aan de Staart , zyn blaauwachtig Zeegroen • de Pooten en Voeten
van eene geelachtige Vleeschkleur.

Deeze Vogel komt in vericheide deelen van Indie voor. Het Onderwerp, daar

ik myne Afbeelding naar maakte, was van Ceylon medegebragt door meer gemel-
den Heer Loten , en wordt thans in het Brittannisch Mufeum opgezet bewaard.
Ik vind 'er geen befchryving van dan by Albin , die 'er een Afbeelding van gege-
ven heeft op Plaat 17- in zyn eerfte Deel der Vogelen (*), en, dewyl ik weet, dat

hy dezelve naar een Afbeelding, die in Indie gemaakt was, getekend en den Vo-
gel zelf nooit gezien heeft; zo meende ik de Tekening, Kleuring en befchryving,
aanmerkelyk te kunnen verbeteren*

PLAAT XVIL

De Zwaluwftaartige Ooftindifcbe Gaay (17),

De Afbeelding is verkleind, om deezen Vogel in het beftek van de Plaat te kun-
nen brengen. Hy fcheen iets kleiner te zyn dan de gemeene Gaay. Zie de na-
tuurlyke grootte van den Kop om laag gefcheth

1
, waar in zig iets, dat naar een hoek

gelykt, by de Punt des Beks vertoont. De Wiek, geflooten zynde, was meer
dan zes Duimen lang en de buitenfte Staartpennen omtrent tien Duimen.
De Bek is taamelyk regc, zwart van Kleur, met eenige weinige zwarte Borftel-

tjes of Haairtjes rondom het Grondftuk van de Bovenkaak , die voorwaards Ree-
ken: zynde de Vedertjes rondom den Bek, voor 't overige, geheel wit. De Kop,
Keel en de geheele onderzyde tot aan de onderde Dekveders van de Staart, zyn
blaauwachtig Zeegroen. De Nek, het bovenfte van de Rug, en de binnenfle of
kortfte Slagpennen naaft aan dezelve , zyn van Kleur roodachtig bruin , door-

mengd met een weinig Groens op de Nek en Rug. De onderfte helft van de Rug,
en de Dekveders aan de bovenzyde der Staart, zyn Ultramaryn blaauw, met don-
kerer blaauwe dwars-Streepen. De Staart, die my fcheen volkomen te zyn, hadt

flegts tien Pennen , de twee buitenften ongevaar vyf Duim langer zynde dan de an-

deren. De Kleur der middelfte Pennen was donker groen; die der zydelingfèn licht

Zeegroen, uitgenomen de lange, wier enden, zover zy voorby de anderen reik-

ten , zwart waren. De Wiek , aan de bovenzyde , heeft de kleine Dekveders

hoog

(*) [Albin heeft op die Plaat de Bengaalfche Gaay den Heer Linn^üs, Syft. Nat. XII. Gen. 52. Sp. 6,
vertoond , welke in Soort en in Kleur verfchiit,] om daar inede te vergelyken.J

(1?) [Hy is aangehaald op de Coracias cmêuif van
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hoog blaauw; dienaaft boven de Slagpennen blaaüwachtig Zeegroen. De grootè

Slagpennen zyn voor de grootfte helft, naar 't begin toe, hoog blaauw, 't welk al-

lengs verandert in een donkere Kleur naar de Tippen ; zynde de binnenfte Dekve-
ders der Wieken Zeegroen. De Pooten zyn, naar 't Lighaam te rekenen, kort,

en de Vingers tot aan 't begin toe verdeeld of van een gefcheiden; allen gedekt met
Schubben van eene roodachtige Vleesch-Kleur.

De Heer Page, Edelman van Lord Melcombe, verplichte my met een Ge-
fcigt van deezen keurlyken Vogel en berichtte my, dat dezelve een Inboorling ware
van 't Eiland Ceylon in Ooftindie. Hy verfchiit zeer weinig van de Europifche of
Duitfche Pappegaay, uitgenomen in de overmaatige langte van de buitenfte Staart-

pennen. Zie de Afbeelding daarvan, in myne Vogel- Hiftorie, op Plaat 109 (*).

Brisson heeft een Afbeelding en befchryving gegeven van een andere lang geftaar-

te Gaay, die in Geftalte met de myne overeenkomt, maar de befchryving verfchiit

Zo zeer, dat ik het niet denk de zelfde Soort te kunnen zyn. Zie zyne Ornitholo-

gie pag. 72, PL 7. Fig. 1. ik geloof dat deeze Vogel tot nog toe niet afgebeeld of
befèhreeven ware^

PLAAT XVIIL

ï)e Braftliaanfcbe Gaay met een getanden Bek (18)*

Deeze Vogel is op de Plaat tot ongevaar de helft in Afmeetingen verkleind , dat

Is gebragt op een Schaal van zes Duimen in twaalven verdeeld. Een Omtrek vari

den Kop, in de Natuurlyke grootte, vindt men om laag op de Plaat. Hy is kort

van Pooten en niet lang van Wieken.
De Bek is taamelyk regt, een weinig hederwaards geboogeh aan de Plint, op de

kanten als een Zaag getand , en heeft de Bovenkaak donker , de Onderkaak Vleesch-

kleurig naar het Grondftuk toe. De Neusgaten zyn gedekt met kleine zwarte

Veertjes en eenige zwarte Borflekjes, voorwaards fteekende, rondom de Boven-
kaak. Het bovenfle deel en de zyden des Beks zyn omvat met Zwart, waarvan
Streepen door de Oogen loopen en breeder Streeken , met een weinig Blaauw ge-
mengd , van de hoeken des Beks langs de zyden van den Hals nederwaards. De
Kruin des Kops is Ultramaryn blaauw , hoewel digt aan den Bek naar Zeegroen trek-

kende , en in 't midden van dit blaauwe Kalotje is op de Kruin een Zwarte Vlak.

Aan den Hals, een weinig onderden Keel, heeft de Vogel een Plek zwarte Vede-
ren met blaauw gerand. Voor 't overige is de geheele onderzyde , van den Bek
tot aan de Dekveders beneden de Staart, Olyfkleur of groenachtig geel. Maro
graaf zegt , dat de Oogen geel zyn. In de Nek is een halfmaanswyze roodach-

tige Vlak. De zyden des Kops, het agterfte van den Hals, de Rug, Stuit en Dek-
veders der Wieken, zyn Pappegaay-groen. De groote Slagpennen zyn blaauw met
donkere tippen; eenige weinigen van de eerfle ry der Dekvedëren boven dezelven

zyn insgelyks blaauw; eenigen der Slagpennen naaft aan de Rug groen; de Dekve-
ders aan de binnenzyde der Wieken geelachtig bruin ; de binnenzyden der Slagpen-

nen donker Aschkleur. Ik telde flegts tien Pennen in de Staart, die my niettemin

fcheen volmaakt te zyn. De Kleur der Pennen is fchoon blaauw , trapswyze in groen
veranderende naar derzelver begin ; doch zy hebben altemaal zwarte Tippen en de

on-

(*) [Zie Plaat IV. in de Derde Band van dit Vo- Jv. 164.. Edw. Ao. T. 328. Biass. Aa. W. p. 4657
gelen Werk.] T. 35. F. 3 , Rhamphaftos Momota. Lïnn. Syfl. Nah

(18) Garrulus Brafilienfis Roftro Serrato. Emv. Ao. XII. Gen. 46. Sp. g.

p* 251. T. 328. Momot. Wiiï,. Ornith. 298. Raj.

E 2



ao VERZAMELING van UI T HE EMSCH E

onderzyde van de Staart is zwartachtig donker, 't Geene deezen Vogel byzonder

kenbaar maakt, is dat de twee lange Pennen, in 't midden van de Staart, zig ver-

toonen als of wederzyds, ter langte van een Duim, een weinig binnen de Tippen 9

haare Baarden afgeftroopt waren, doch zulks is Natuurlyk en daarvan heeft Marc-
graaf uitdrukkelyk gewag gemaakt. De zyd-Veders der Staart worden trapswyze

korter, tot een derde der langte van de middelden. De Pooten , Voeten en Klaau-

wen, zyn van eene bruinachtige Vleeschkleur: (MaRCGRAaf zegt zwart.) Hy heeft

drie Vingeren voorwaards en eenen agterwaards geftrekt. De buitenfte voor-Vin-

gers zyn, byna over hunne geheele langte, aan den middelden gehecht: de Voe-

ten breed en plat. De Vingers fchynen fmalle Vliezen op zyde te hebben , 't welk

hun breeder maakt.

Deeze Vogel was genomen in een Franfche Prys door Kapitein Shirley, nu

Graaf FerrerS, en is ontwyfelbaar dezelfde als die Marcgraaf heeft befchree-

ven onder den naam van Guira Guainumbi: hoewel zyne befchryving een weinig

van de myne verfchille. Hy is een Inboorling van Brafil en andere heete deelen van

Zuid-Amerika. Ik ben zo omftandig geween1 , als 't my doenlyk was, in deszelfs

befchryving; alzo 'er, naar ik meen, eenige moeielykheid is, wegens de ongewoo-

ne Bek en Staart, om te \\ eeten in welk Geflagt men hem zal plaatfen: des ik hope,

dat de Stelzelmaakers, van onzen tyd, daar toe raad zullen vinden. De Heer Bris-

SON heeft deezen Vogel afgebeeld en befchreeven onder den naam van Momot; in

zyne Ornithologie Tom. IW p. 465, PI. 35. Fig. 3. Zyne befchryving verfchilt

van de myne, inzonderheid daar in, dat hy niet gelet heeft op de gedaante der

middelde Staartpennen, zo aanmerkelyk inde Afbeelding van Marcgraaf en de

myne. Ik onderdel , dat zy eveneens geweed zyn in Brissons Onderwerp,

maar dat zy zodanig als een gebrek zyn voorgekomen, dat zyn Tekenaar zulks

in de Afbeelding getragt heeft te verbeteren (*).

PLAAT XIX.

De geelborftige Toukan (19).

Deeze Vogel is hier , in alle Afmeetingen , tot een derde verkleind ,
gelyk men

kan zien op de Schaal daarnevens, die op vier Duimen langte in twaalven is verdeeld.

Hy heeft een zeer groote Bek, gelyk alle Toukans, op zyde plat, met den bo-

venrand fcherp. De Bovenkaak, welker onderkanten getand Zyn, is groen, met

een lange Oranjekleurige Vlak wederZyds en den bovenrand geel. De Onderkaak

is blaauw, met een groene Schaduw in 't midden. Beiden hebben zy de Punten,

die 7.ig haakswys' omkrommen, rood, en doorloopen vier ofvyf flaauwe donkere

Streeken dwars over de fluiting van den Bek. De Neusgaten zyn verborgen in de

Zwarte Streep , die het Grondduk omringt. De Oogkring is fchoon groen , en

het Oog daat in een kaaie Plek van Violetkleur, gelyk de Huid is, onder de Ve-

ders, over den geheelen Vogel. De Keel en Bord Zyn helder geel, en daar on-

der is een baar van Scharlakenroode Vederen, door welken dat geele van het Zwarte

des Onderlyfs afgefcheiden wordt. De Dekveders der Staart van boven Zyn wit

,

en die van beneden hoog rood. De Kruin des Kops, de Nek, Rug, Wieken,
Buik

(*) [Ik kan, noch uit de befchryving , noch uit de heefteen fchor, trillend, flaauw geluid,
,
volgens den

Afbeelding van den Heer Edwards, befpeuren, dat Heer Jacquin.]

deeze Staartpennen in 't midden kaal zyn
,
gelyk Lin- (ip) Toucan Peftore flavo. Edw. Ao. p. 253- T.

iwlus daar van zegt. De Vogel leeft van raauw 329. Tucana Cayanenfis Gutture luteo. Baiss. Av. IV.

Vleesch, waarvan hy brokjes in Water weekt, en die p. 411. T. 31. f. 1. Rhamphaftos dicolorus. Ljnn.

dan , met den Bek vattende ,
geweldig klopt. Hy Syjl. Nat. XII. Gen. 46. Sp. 7.
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JBuik en Staart, zyn geheelenal zwart; hoewel hetzelve aan de bovenzyde der Wie-
ken en Staart een veranderlyken blaauwachtig paarfchen Weerfchyn heeft. Van de
Vingers ftaan twee voorwaards twee agterwaards \ zynde dé Pooten en Voeten allen

blaauw of Violetkleur,

Deeze Vogel was van jamaika gekomen, alwaar ik geloof dat hy niét gebooreri

maar van 't Vafte Land van Amerika overgebragt zal zyn geween1 . De Heer Co-
wel, in het Strand, verplichtte my met een gezigt daar van terwyl hy leefde, wél
in de Pluimagie en vlug ware. Vervolgens werdt hy aan Lord Spencer prefènc

gedaan. Zeer zelden worden zy levendig in Engeland gebragt. Een gekleurde Te-
kening, naar zulk een leevende Vogel gemaakt, is tienmaal zo veel waardig als naar

dooden: want dan zyn de Bekken, dk in 't Leven (choon en hoog gekleurd waren

,

gantsch donker, gelyk ik door eigen Waarneeming heb opgemerkt. Dit Voorwerp
is niet juift door eenig Autheur befchreeven. Ik bevind het naaft overeen te komen
met Brissons Geelkeelige Toukan van Cayenne. Vol. IV. p. 41 1. T. 3 1. f. 1.

P L A A T XX, *

De groene Toukan of Pepervreeter (20);

Üeeze Vogel is op de Plaat in Afmeetingen omtrent de helft verkleind: gelyk meri

Zien kan, de Schets van den Kop, die daar beneden in Levensgrootte voorgefteld

is, vergelykende met de gekleurde Afbeelding.

De Bek, ook op zyde platachtig, maar niet fcherp gefugd van boven , is zwart,

uitgenomen aan *t begin, daar hy rood is rondom de Bovenkaak en Oranjekleurig

üan de Onderkaak. Digt daarby heeft hy een weinig Wits aan de hoeken of Tandjes
en is van binnen geheel rood. De Oogen ftaan in Plekken van kaale Huid, donker
Vleeschkleurig , misfchien helderer geweeft in de leevende Vogel. De Kop, Hals
en Borh1 , zyn zwart , met veranderlyke Glanzen van Blaauw en andere Kleuren.
Omtrent de plaats der Ooren , wederzyds , is een ovaale Plek van Goudkleur. Ook
ïs het Zwart , onder den Nek , bepaald door een halfmaansWyze Ring van dergelyke
Kleur, wiens Enden opwaards ftrekken , maakende dus een halve Hals-kraag. De
Rug, Stuit, Wieken en Staart, zyn fchoon groen, uitgenomen de tippen der Staart-

pennen , welke roodachtig zyn , en die der Slagpennen donker. De binnenfte Dekve-
ders der Wieken heeft hy Roomkleurig; de Slagpennen inwaards Aschkleurig, met
heldere kanten. De buitenfte Staartpen, wederzyds, heeft niet meer dan een Duim
langte; zodanig verkorten de Staartveders , die tien in getal zyn, van de middelde
af; zynde van onderen Aschkleurig met bruine Tippen. De Buik is Olyfgroen

i

met een verwarde mengeling van donkere Kleur , overdwars en de Dyën zyn rood-
achtig bruin : de Voeten van maakzel als in anderen van dit Geflagt en , zo wel als

de Pooten en Klaauwen, donker zwart.

Dit is een van dat keurlyk Partytje Vogelen , waar van ik meermaalen geWag ge-
maakt heb, den Graave Ferrers in eigendom toebehoorende. Hy is een Inboor-
ling der heete deelen van 't Vafte Land van Zuid-Amerika : zynde naar 't Leven ge-
tekend en op de Plaat ge-etft. De Gekraagde Toukan van Cayenne, door den Heer
Brisson in Plaat gebragt, fchynt my even dezelfde te zyn: zie zyne Ornithologie,

Vol. IV. p. 429. Tab. 32. f. 2.

PLAAT XXL

(20) Tucan virïdis. Edw. Av. p. 255. T. 330. fa- 32. f. 2. Ramphafbs Piperivorus. Linn. Syjl, tfat.
cana Cayanenfis torqüaut. Briss. Av. IV. p. 429. T\ XII. Gen. 46. Sp. 2;

IX. Deel F
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PLAAT XXL

De Groene Koekoek met een geelen Buik (21).

De Afbeelding is een weinig verkleind ; Zö veel naamelyk , dat de geflooten

Wiek, hier drie en een vierde Duims lang, Natuurlyk de langte heeft van vier

Duimen en een half.

De Bek is dik en kort, en platachtig, waar door de hoeken der Gaaping ver van

elkander zyn ; 't welk den Vogel een wyd Keelgat geeft. De kanten van de Bo-

venkaak zyn een weinig Tandachtig gegolfd. De Bek is geel , omringd met dyve
zwarte Veertjes, die voorwaards uitdeeken, bedekkende de Neusgaten. Deeze

zwarte Veertjes breiden zig rondom de Oogen uit en een Duimbreed langs den Keel

nedervvaards. Marcgraaf zegt , dat zy fchoone blaauwe Oogen hebben , met

Gouden Kringen. De Kruin des Kops, de Hals in 't ronde, de Rug, Stuit en de

kleine Dekveders aan de buitenzyde der Wieken , zyn zeer glanzig groen, met

een weerfchyn van Blaauw en Goudkleur, en het voorde van den Hals is zeer blaauw

Groen. De Wieken zyn van buiten licht Aschkleur, ofwitachtig met zeer kleine,

ongeregelde, donkere of zwarte dwars-Streepjes; 't welk een gemengelde graauwe

Kleur maakt. De tippen der Slagpennen zyn geheel donker; de binnenzyden der

Wieken donker Aschkleur en de binnende Baarden der Slagpennen wit aan 't begin.

De Staart beftaat uit twaalf Vederen, in 't midden langen naar de zyden allengs ver-

kortende. De zes middelde Veders zyn uitwaards groen met zwarte Tippen, in-

waards donker Aschkleurig. De buitende Veders, ter wederzyden, zyn boven en

onder wit, met imalle zwarte dwars-Streepjes over de geheele langte, uitgenomen

aan de Tippen. De Bord, Buik en Dekveders onder aan de Staart, zyn fchoon hoog

Oranje- of Goudkleur. De Schenkels en Pooten , met korte Veertjes tot aan de

Voeten toe gedekt, zyn van een lichte Aschkleur, met zwarte dwars-Streepjes. De
Pooten en Voeten zyn kleiner en zwakker, naar het Lighaam te rekenen, dan ik

die in eenig anderen Vogel heb waargenomen. Van de Vingeren daan twee voor-

waards twee agterwaards; zynde de buitende Vingers van ieder Voet de kortden:

waarvan het tegendeel in Pappegaaijen , Spechten en Koekoeken plaatsheeft. * De
twee voorde Vingers zyn famengevoegd aan 't begin ; de agterden geheel afgezon-

derd , de Voelen en Klaauwen bruinachtig van Kleur.

Deeze Afbeelding is naar een Onderwerp gemaakt dat zig in de meergemelde ry-

ke Verzameling van den Wel Edelen Heer, Graaf van Ferrers, bevindt. Het

is de Curucui van Marcgraaf, wiens befchryving zeer naby overeenkomt met de

myne, uitgenomen dat hy de onderzyde opgeeft Vermillioen-KIeur te zyn. Zie

Willoughby's Ornithologie, p. 140, en een onnozel kleine Afbeelding, Tab.

22. De Heer Brisson fchynt deezen Vogel niet gezien te hebben, maar geeft

Marcgraafs befchryving daar van op, in zyne Vogelkunde , Vol. IV. p. 173.

Hy noemt denzelven de Groene Couroucou van Brafil.

PLAAT XXII.

De Specht met roode Kaaken (22).

Deeze Vogel is hier in de Natuurlyke grootte afgebeeld. Hy behoort eigentlyk

tot de Spechten, hebbende de Staartveders dyf en aan de enden afgefleeten.

De
(21) Cuculus viridisVentreflavo. Edw. Av. p. 255. XII. Gen. 55. Sp. 2.

T. 331. Pfittacus Flammeus viridi-cinereus Roftro fer- (22) Picus Genis rubris. Edw. Av. p. 258. T. 332.

rato. FfiUiLL. Per. 20. Trogon Brafilienfis viridis. Bkiss. Picus undatus. Linn. Syfi. Nat. XII. Geji. 59. Sp. 11.

Av. IV. p. 173- Trogon Curucui. Lïnn. Syjl, Nat.
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De Bek is van een bruinachtige Kleur, niet BeitelpUntig
,

gelyk in fbmmigett

van dit Geflagt, maar fpits. Van de hoeken des Beks loopt, beneden de Oogën$
ter wederzyde van den Kop, een Plek ichoon roode Veertjes $ die de Koonen*
Kaaken of zyden des Kops bedekken, dat ik tot een byZonder merkteken Van dee-

ze Soort gebruik. Uitgenomen die roode Vlak , is de geheele Vogel Leeüwkleurig

of Oranje naar Olyfkleur trekkende met gebroken zwarte of donkere Streeken, die

dwars over alle de Vederen loopen, in fommige deelen breeder, in anderen fmaller

zynde, gelyk de Afbeelding beft uitdrukt. De tippen der Slagpennen zyn geheel

donker; de Dekveders aan de binnenzyde der Wieken Buffelkleurig zonder Vlak-

ken ; de binnenzyde der Slagpennen en onderzyde van de Staart even als van boven

gekleurd en genreept* doch niet zo helden De Staart heeft tien Vederen. De
Pooten, Voeten en Klaauwen, zyn van maakzel als in andere Spechten, en allen

van eene donkere of Zwartacbtige Aschkleur.

Het Origineel, naar 't welk deeze Tekening is gemaakt, was ée'n uit de meer-

gemelde keurlyke Verzameling van den Graaf Ferrers , en afkomfh'g, zo ik on-

derftel, \
Tan Terra Firma of Guajana, in Zuid-Amerika (*). Ik vind hem niet door

Brisson, of eenig ander Autheur, befchreeven of afgebeeld.

PLAAT XXIIL

Dé geele Specht met zwarte Vlakken (23).

Deeze Vogel is niet zo vol/trekt en eigentlyk een Specht , als de laatflbefchreeve-

iie; hebbende zyne Staartpennen zagter en niet aan de enden afgefleeten; waar uit

het wel fchynen zou, dat hy niet by den Baft der Boomen op en neder klautere 5

gelyk de Spechten doen. Zyne Afbeelding komt hier in de Natuurlyke grootte

voor. Brisson geeft den naam van Barbu aan dit flag van Vogelen.

De Bek is zwart, een weinig nederwaards geboogen aan de Punt, dn heeft, aan

den Voet van de Bovenkaak , eenige weinige zwarte Borflels , die voorwaards over

de Neusgaten heen fleeken. Het Voorhoofd en de Keel, meer dan een Duim ver,

is met fchoon Scharlaken roode Vederen gedekt. Het agterfïe van de Kruin des

Kops is geel, met eenig Zwart gemengeld. De zyden van den Hals, van de ag-

terfte Ooghoeken nederwaards , zyn graauw , of gekleurd met een mengzel van

zwart en wit. Een donkere Streep loopt van den hoek des Beks naar het Oog. De
Hals van agteren, de Rug, Stuit en Wieken aan de buitenzyde, zyn van een don-*

ker bruine Kleur, de Veders met Olyfkleur gerand hebbende, en in de ry der Dek-
vederen, naafl boven de Slagpennen, heeft ieder Veder een geelachtige Vlak aan

haare buitenfle Baard; zynde de Dekveders, aan de binnenzyde der Wieken, geel-

achtig wit. De binnenzyden der Slagpennen en de onderzyde van de Staart, zyn

Aschkleurig bruin. De Staart heeft tien Veders, vaneen donker bruine ofgraau-

we Kleur aan de bovenzyden; de middelden langft zynde de zydelingfè allengs ver-

kortende; aan de enden zagt en niet afgefleeten , als gezegd is. De Borh1 , Buik,

Dyën, en Dekveders onder aan de Staart, hebben een helder geele Kleur: die aan

de Borft en Buik fraay getekend met ovaale zwarte Plekken: de Dyén, en Dek*

veders onder aan de Staart , overdwars gemengeld met donkere Streepjes. De Poo-

ten, Voeten en Klaauwen, zyn zwart. De twee voorwaardfê Vingers van ieder

Voet, zyn aan 't begin een weinig famengevoegd ; maar de agterfte Vingers t' ee-

nemaal van elkander afgezonderd.
neb

(*) [De Ridder Linn^vs llelc zyne Woonplaats te (23) Picus flavus iiiaculi* fligris. Èdw. Av. p. 259*

Suriname.] T. 333.
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't Ts één van' die keurlyke Vogelen , welke in een Fransch Schip door zyne Ex*

céllentie , thans Graaf Ferrers , prys gemaakt waren. Ik geloof, dat dit de eerfte

Afbeelding en befchryving, daarvan gegeven, zy. Brisson heeft, in zyne Vo-

gelkunde. (Vol. IV. p. 97. Tab. 7. Fig. 4,) een Vogel befchreeven en vertoond *

die ik denk geen andere dan het Wyfje van deeze te kunnen zyn; dewyl zy niet

verfchillen , dan gelyk Mannetjes en Wyfjes gevvoonlyk doen. Hy noemt hem de

Gevlakte Barbu van Cayenne.

Het daar nevens afgebeelde Infèkt behoort tot het Geflagt der Puiftebyteren (*).

Het is van Engelföhe afkomft , en hier alleen tot fieraad bygevoegd , dewyl ik

niet gaarn groote ledige ruimten op de Plaaten overlaat. De Kop , het Lighaam

en de Pooten, zyn donker bruin. Het Lyf heeft twee bogtige fmalle geele Stree-

pen, van den Kop wederzyds naar 't midden loopende. Het agter-Lyf, of de

Staart , is in 't midden blaauw, met geele Vlakken aan de zyden : de Wieken zyn

doorfchynend helder bruin, met donkerer bruine Vlakken, gelyk in de Afbeelding

is vertoond.

PLAAT XXIV.

De Jacamaciri van Marcgraaf ( 24 ).

Deeze Vogel is in de Natuurlyke grootte op de Plaat verbeeld. Hy verfchilt van

den Ysvogel niet, dan in de figuur van den Voet, en, alzo hy twee Vingeren ag-

ter-, twee voorwaards heeft, heb ik hem tuflchen de Spechten en Ysvogelen geplaatfl.

De Bek is niet volkomen zo dik als in de Ysvogelen, regt, fcherp gepunt, en

zwart van K4eur : boven en beneden is hy gekield en overdwars doorgefheeden zou

hy zig als by Letter a op de Plaat vertoonen. Rondom den Voet des Beks , zo

wel boven als beneden , heeft hy zwarte Borftels als een Baard , die voorwaards

uitfteeken. De Keel is , een Duimbreed beneden den Bek , geheel wit. De ge-

heele bovenzyde, van den Bek tot het end der Staart, is van een fchoon groene

Kleur, met een weerfchyn van Hemelschblaauw en Goud. Het zelfde Groen loopt

rondom het voorde van den Hals , beneden de witte Vlak aan den Keel. Het

Groen op de Kruin van den Kop, op de Slagpennen der Wieken en op de Staart,

valt meed: in \ blaauwe. De Staart, die uit tien Veders beftaat, heeft als flaauwe

dwars-Streepen , die donkerer blaauw zyn. De binnenfte Dekveders der Wieken

zyn Oranje-Kleur : de Slagpennen aan de binnenzyde zwartachtig ; de tippen uit-

waards donker, zo wel als de onderzyde van de Staart. De Buik, Dyën en Dek-

veders beneden de Staart , zyn roodachtig Oranje. De Pooten en Voeten, van

maakzel als in de Spechten , maar veel zwakker naar 't Lighaam te rekenen , zyn

bruinachtig Vleeschkleur.

Deeze zeer aartige Vogel is een der genen welken de Graaf Ferrers prys ge-

maakt heeft, als boven gemeld. Hy is door Marcgraaf afgebeeld en befchree-

ven; doch ik geloof dat de zyne een Wyfje ware: want hy maakt het Lyf enz.

van Kleur als geel Wasch , daar ik hetzelve roodachtig Oranje teken. Zie deszelfs

befchryving by Wxlloughby, p. 139 en de Afbeelding aldaar , Plaat 22. Brisson

heeft ook deezen Vogel in Afbeelding gebragt en befchreeven. Zie deszelfs Or-

nithologie Vol. IV. p. 86. Tab. V. Fig. 1. Het is een Vogel van Brafil en de heete

deelen van Zuid-Amerika. Marcgraaf, (en Brifïbn uit zyn Werk, zo ik onder-

ftel,) zegt, dat hy blaauwe Oogen heeft,
J * 9

; PLAAT XXV.

(*) Libelïula deprefla. Linn. Syft. Nat. XII. Gen. voor. Zie aldaar myne Aanmerking.]

234. Sp. 5. Roes. Inf. II. Aq. T. 6. f. 4. & Tab. 7. (24) Jacamiciri Marcgravii. Edw. Av. p. 261. T.

fig. 3. Platachtige Juffer. Natuurt Hïjl. I. D. XII. Stuk, 334.. Galbula. Briss. Av. IV. p. 86. T. 5. f. 1. Alcedn

bladz. 21. [Zelden komen dezelven zo blaauw gerugd Galbula. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 62. Sp. 15.
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PLAAT XXV.

De Gevlakte Tsvogel (2^).

Deeze Vogel , hier in de natuurlyke grootte afgebeeld, heeft den Bek zwartach*

tig, uitgenomen den voet van de Onderkaak, welke Oranjekleurig is. Een zwarte

»

taamelyk breede Streep , loopt van de Bek langs den Kop ter wederzyde , en daar

in zyn de Oogen geplaatft. Zy is met fmalle Oranjekleurige Streepen, boven en

beneden, gezoomd. De Keel, Borif, Buik, Dyën en de binnenfte Dekveders der

Wieken, zyn van een Ichoone Oranjekleur. Tusfchen den Hals en Borft loopt een

breede zoom of band van zwarte Vederen , die licht Aschgraauw of witachtig ge-

boord zyn. De Kruin des Kops is zwart , maar wordt in de Nek allengs groen.

Ook zyn de zyden van den Kop, benevens de Oogen, groen; de Rug, Stuit, de

bovenzyden der Wieken en de Staart , insgelyks fchoon glanzig donker groen ; heb-

bende de Wieken i Stuk en de Staartveders , witte Vlakken op de kanten haarer

Baarden. De Staartpennen binnenzyds en de Staart van onderen , zyn donker Asch-

graauw , met witachtige Vlakken op de Baarden. Van buiten zyn de tippen der

Staartpennen een Duimbreed donker. De Pooten en Voeten hebben eene roodach-

tige Vleeschkleur.
t
De drie voorfte Vingers waren aanmerkelyk famengegroeid >

bykans tot aan de Klaauwen toe.

Deeze keurlyke Vogel bevindt zig in de Verzameling van Graaf Ferrers, en

was , zo ik geloove , door geen ander Autheur beichreeven of gemelde Hy heeft

zyne afkomit van Gujana, in Zuid-Amerika.

Het Jnfèkt, op de Plaat afgebeeld, heeft een fbort van Fungus, uit den Kop
groeijende. Het was van Dominika , een der Neutraale Eilanden in de Weft-In-

diën , medegebragt. Veelen derzelven waren by elkander in de Aarde begraven

gevonden, die allen dergelyke Uitwas/en op den Kop hadden; zynde, zo ik denk*

door de vogtigheid van den Grond daar op gegroeid. Het onvolkomen Infèkt *

of de Nympba, waar op zy zitten, fchynt my het jong te zyn van de Ckada b wel-

ke door Reaumur, in zyne Natuurlyke Hiflorie der Infekten, is befchreeven,en

Vol. V. PI. 16. f. 7 afgebeeld. De eene van myne Figuuren is in de natuurlyke

grootte getekend, de andere een weinig grooter. Verfcheidene derzelven werden

>

in den jaare 1760, gezonden aan den Schildknaap Isaak Mathew , Zoon van

wylen den Gouverneur Matthew , die my een monfier daar van prefënt deedt.

Ik onderflel, dat, voor en aleer de Cicada tot haar volkomen fiaat komt, de Fun-

gus verdrooge en afvalle. De Heer Reaumur heeft, in zyne befchryving vari

deeze Infekten, van dit Uitwas geen gewag gemaakt. Het Infèkt is geel, de Fun-

gus bruin (*)>

PLAAT XX VI*

De Gekuifde Tsvogel (26);

Ook deeze is in de natuurlyke grootte hier voorgemeld. Ik denk dat hy hét Mari-

netjë

(25) Halcyon maculata. Ëdw. Axs. p. 262. T. 335. ning gemaakt hebben ?3
Alcedo Inda. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 62. Sp. 2.

. (20) Haleyön criftata. Eflw. /J-o. p. 264. T. 336;
Gonferatur Jfpida Senegalenfis. Briss. Av. IV. p. 48J. Conferatur Alcedo criftata. Linn. Syfi Nat. XII. Geni

T. 39. f. 1. 62. 'Sp. 1. Alcedo Amboinenfis criftata. Seb. Muf. Li

(*) [Zouden niet, door knelling of drukking, de Ti 63. f. 4. Ifpida Philippenfis criftata; Buiss. Av.lVi
Ingewanden uit deeze Poppen der Cicaden kunnen ge- p. 483. T. 37. f. 3.

drongen zyn , en dan toevallig eene dergelyke vertoo- -
.

IX. Deel G
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Ketje ^y van deeze Soort* om* dat een- asder- daar mede overgebragt is,, wiens

figuur en grootte van deeze niet verlchilden, en die even de zelfde Kleuren hadt,

maar niet zo levendig: 't geen my doet denken, dat dezelve het Wyfje ware.

De Bek is regt, hebbende eene fpitfe punt, en van onderen zo wel als van bo-

ven gefleufd, zwartachtig. (Oranjekleurige Streepen loopen van de Neusgaten onder

de Oogen door. Van de Onderkaak af is de Keel wit, en dit witte gaat bykans

rondom den Hals, een foört van Kraag maafcende. Be Kruin des Kops is gedekt

met lange blaauwagtig groene Vedertjes-, waar zwarte Streepen door heen* loopen

,

en deeze Vedertjes, lang zynde en los, maaken een Kuif, welke het Vogeltje-, zo

ik onderikl, naar believen kan opzetten' en laaten va-Hen; E>e Vedertjes, onmidde-

lyk boven de Oogen, zyn blaauw. De Nek, Rug, Stuit, Wieken en Staart,

zyn by uitfiek lchoon en- hoog Ultramaryn blaauw ; de- Stuit iets lichter dan de

andere deelen zynde en de tippen der Staartpennen donker. De binnenfte Dek-
vëders der Wieken zyn Oranjekleur: de Staartpennen- aan de binnenzyde donker

,

met de kanten flaauw Oranje. De onderzyde van de Staart is donker of zwartach-

tig. De Bórflf, Buik, Dyën , en Dekveders onder aan de Staart, zyn helder Oran-

jekleur; dé Pooten en Voeten van maakzel als in andere Ysvogels, van Kleur fchar-

iaken-rood.

De hier befchreeven Vogel was op- 't Eiland Johanna, benoorden Madagaskar, ge-

fèhooten door Monfr. Pegü, Koopman van Londen. ffy verfèhilt van onzen Ys-

vögel in kleiner te zyn (*), geen zwarte Streepen te hebben onder de Oogen, van

de hoeken des Beks afkomende, en geen groene Kleur op de Wieken, ik vind

hem tot nog toe door geen Autheur befchreeven (f).

De Plantfebktende J^espen, op de Plaat afgebeeld, zyn ontleend uit een Spaansch

Werk , dat den tytel voert van Jlpptwato pnta h Hi/iorm Natürali Efpagnola , in

Folio te Madrit uitgekomen in 't jaar 1754. Ik heb deeze Figuuren en derzelvef

H'iftórie tot vergezelling gebruikt van de Groeijende Poppen der voorgaande Plaat*

Bte Spaatofche Autheur, Pater Torrübia, een Franciskaaner Monnik j heeft Zyri

Onderwerp zeer wel en als een geleerd Man behandeld; maar niet geheel ontbloot

van* eenigë gemeene- Volks dwaalingen. Ik merk dit te liever aan, om dat het van

belang is het karakter vaneen Autheur te kennen, wanneer hy ongewoone Ver-

IchynZelen ter baan brengt. Ik gaa nu óver tot zyn Merigt , het welke veel over^

eenkomf! fchynt te hebben met het Infèkt , dat in \ onmiddelyk voorgaande Hoofd-

ftfük is befèhreeven. „ Toen ik my (zegt die Pater) bevond op de Buitenplaats

„ van een Heer, twee Mylen van de Stad Havana in Nieuw Spanje \ den tienden

„ van February des jaars 1749; vond ik eenige doode Wespen 'm de Velden, die

„ nógthans geheel waren, het Lyf, met Wieken en al; inderdaad' volkomen Ske-

,> letten ($)• Uit den Buik van ieder Wesp fchoot een Plant, die ontrent vyfSpan

3, hoog groeit, by de Ingezeten Gia genaamd, vol van fcherpe Doorntjes, en 't

„ gemeen denkbeeld is aldaar, dat de gezegde Doorntjes hunnen ooirfprong zyn ver-

„ fchuldigdaan de Buiken der Wespen," De Autheur zegt verder, dat hy veele

Mikroskoopifche en andere Waarneemingen op dezelven' in 't werk (telde, doch ver-

haalt niet welke Waarneemingen dit waren: maar van de geheele zaak houdt hy zig

vol*

(*) [fl-ne differe de notre Martin Pecbeitr, qiïen ce rood heeft en de Pooten zwart, van de Kaap ont-

qu'il ëjt plus' petit &e. heeft de Franfche Vertaaler

;

fangen.}

doch die is fout. Hy verfchilt 'er insgelyks van door (§) [Dus luidt hetEngelfch,vanEDWARDS, woorde-

eén KmTte hebben, en de Ooftindifche gewoone Ys- lyk. De Franfche Vertaaler maakt daar van. Deeze In*

vogeltjes zyn ook veel kleiner dan de onzen: zie der- fekten waren geheel verdroogd ; maar het Lighaam, de

zel'ver Afbeelding in 't 1. Deel van dit Werk, vafi de Wteh&n en alle derzelver Leden, maren onbefchadigd.

Elfde Plaat van Edwauds ontleend.] In 't Spaanfch hseft 1\>(4kü»ia: Pero enteros toios los

(f) [Linnjeus heeft hem fieges bedenkelyk betrokken Efquelettos con Jus Alas; dat is: de gmtfche Skeletten

tot zynen Gekuifden Ooftindi'lchen Ysvogel, de Ara- nog geheel met haare Wi.ken. Men zk-E bier uit,

bonfche by Seba afgebeeld en de Phihppynfche by hoé iets door onkundige Vertaafïng kan verbaleren en

Brisson. Ik heb een dergelyken, doch die den Bek door uitbreiding ondaideJjk gemaakt wordên/j
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volkomen overtuigd. Dit is zyn Berigt. Op zyne Veertiende Plaat geeft hy de

Afbeelding, die ik gekopieerd heb, van deeze Wespen en de Planten, als uit der-

zelver Lighaamen voortfchietende, en opgroeijende uk den Grond»

Ik ben mynen Vrind , den Heer Emajnüel Menden da Costa, Lid van

onze Koninglyke Sociëteit , enz. verpligt voor de aanwyzing van dit aartige Infekt,

en voor 't vertaaien van dit Uictrekzel uit het Spaansch. Alles, wat door dien Au~
theur gezegd wordt, in aanmerking neemende, ben ik van gevoelen, dat het In-

fekt, 't welk by belêhryft , niets anders is dan het door my afgebeelde op de voor-

gaande Plaat (*): want de Spanjaards zyn in de kennis der Natuurlyke Hidorie nog
niet veel gevorderd , en ik geloof dat de goede Pater wel óea knobbel van uitpui-

lende deelen in de Fungus voor gedroogde Bladen heeft kunnen aanzien (f).

PLAAT" XX VIL

De Kalkoen - Faizwu (27)0

Deeze Vogel , welke men meent vaneen Kalkoen en. Faifant voortgeteeld të

zyn, is hier veel verkleind om hem in 't bedek van deeze Plaat te kunnen brengen
Een omtrek van den Kop vindt men daar nevens in de Natuurlyke, grootte, en ee-

nige Van de voornaamÜe Afmeetingen zyn ais volgt. Van de punt des Beks tot

aan 't end der uitgedrekte Staart, 28 Duimen: van èm Bek tot aan het end der

Vingeren, 25-; de tippen der Wieken, uitgedrekt, 32 Duimen Vart elkander; dé

Wiek, geflooten, 10 Duimen lang; de Poot* van de Knie tot aan den Hiel, 3*1

de middelde Vinger en Klaauw 2
1

- Duimen. De grootte fcheen als tusfchen een,

Faifant-Haan en een Kalkoenfe Hen gemiddeld.

De Bek is zwart, met een .weinig Vleelchkleur. Aan den voet vart de Onder-
kaak , boven de Neusgaten , zyn lange zwarte Vederrjes , die een klein Kwadjö
maaken. De Oogen waren Hazelnootenkleur, omringd met een plekje Huid, dat

rood was, dunnetjes gefprenkeld met kleine Haairtjes. Het overige van den Kop>
en dat gedeelte van den Hals, 't welk Vederloos is in de Kalkoenen, was gedekt

met zeer korte bruine Vedertjes, welke zwarte dwarsdreepjes hebben
i ligter aan

den Keel dan in de Nek;, die bekleed was met langer Vederen, van een paarfchen

of Koperglans , gelyk in de zwarte Kalkoenen, De geheele Buik en de zyden des

Lyfs^ waren gedekt met donker zwarte Veders , maar omtrent de Leg is een witte

Vlak, zynde de Dekveders* onder aan de Staart, Qranjekleur met zwarte dwars-

dreepen. De Rug, de bovenzyde vaa de Staart en Wieken, waren bruin, gemen»
geld met grooteren kleiner zwarte dwarsdreepen ; 't welk de Afbeelding bed zal

uitdrukken. De Dyèn zyn gekleurd en getekend even als de Wieken: Wier bhv<

nende Dekveders witachtig waren : de Slagpennen van onderen Aschkleurig* over^

dwars met wit gemengd ; de tippen der Wieken en Staart donker. De Staart heeft

zeflien Vederen. De Pooten, Voeten en Klaauwen, zyn donker Afchkleur. D0
twee buitende Vingers van ieder Poot zyn door Vliezen met den middelden famen-
gevoegd. De Veders waren altemaal dubbeld: de eene devig, de andere een klei-

ne afgezonderde Donsveder • beiden voortkomende van de zelfde Schaft.

Ik werd begundigd met dit ongemeene voortbrengzel door den keurigen en waar-

den

(*) [Dan zou dit miflchien op de zelfde manier, als de genen, aan welken hy het vertoonde, de Doornen
5k van dat Voorwerp dage , naamelyk door op die In- grappig uit den Buik d$r Wespen (lelden voort te l?o-

fekten te trappen , kunnen veroirzaakt zyn ] rrjen, omdat de Wesp een Angel heeft. Een fterjcej

(t) [Pat
#

er Torrubia zegt , dat men den oirfprong van fluitreden waarlyk !]

dac Boompje niet wift, voor dat hy het bekend maak- (27) Avisquaedam Specjei mixtae ex Gallo Indicö^
te, en uit zyn redeneering blykt niet onduidelyk, dat Phafiano. Edw. 'Av. p. 2Ö7. T. 337.

C 7



6o VERZAMELING van UITHEEMSCHE
den Heer, Henry Seymer , Schildknaap van Hanfordin Dorfètshire: wien ik$

om andere redenen, ook veel verpligting heb. Daar waren drie of vier van dezel-

ven ontdekt in de Boflchen naby zyn Huis , en hy hadt het geluk daar van eene te

fchieten in de Maand October 1759 : welke Vogel zig thans op myn Tafel bevindt,

terwyl ik dit fchryve. Ik heb reeds daar van eenig Berigt aan de Koninglyke Socië-

teit gegeven , haar den Vogel en de Tekening, op eenen zelfden tyd, onder 'c Oog
brengende. De Leden heeft het behaagd, zo wel de Afbeelding als de befchry^

ving daarvan aan 't licht te geeven, in de Verhandelingen der Sociëteit, Vol. Lf.

Part. II. voor 't Jaar 1760; p. 833.

Ik kan niet nalaaten hier eenige Aanmerkingen by te brengen , welken myn
waarde Vrind , Peter. Collinson, Schildknaap, Lid der Sociëteit, my aangaan-

de de Faifanten medegedeeld heeft. Hy zegt: „ Ik zag
7

by Lady Efïèx, de Hen
„van een Chineefche Goudlakenfe Faifant, (welke "door Edwards,op Plaat 69,

„ is afgebeeld,) die, geduurende den tyd van zes Jaaren, allengs van haare bruine

„ Kleur tot die van den Haan was overgegaan; zodanig, dat menze niet gemald

„ kelyk kon onderfcheiden , anders dan aan de Oogen en de langte van de Staart»

„ Iets dergelyks is by den Hertog van Leeds gebeurd , alwaar de gemeene Engel^

„ Iche Faifant- Hen allengs in de Kleur van den Haan veranderde". Zulke ver^

anderingen, denk ik , gebeuren zeldzaam en alleenlyk in tam gemaakte Vogelen.

Ik heb gemeene Haanen grootelyks in Kleur zien veranderen. De Guineeiche Hen-

nen, die, toen ik een Jongen Was, als iets zeldzaams vertoond werden , zyn thans

gemeene tamme Hoenders in Engeland geworden. De eerflen , die men over-

bragt, waren van de wilde Kleur , allen blaauwachtig graauw 5 met kleine witte

Vlakjes; maar, fèdert haare voortteeling als Huis-Gevogelte, zyn veelen bont ge-

worden, uit wit en de Natuurlyke Kleur gemengeld; anderen zyn licht Paarlkleur*

met zigtbaare Vlakjes; anderen wederom zyn volkomen wit (*),

PLAAT XXVIIL

Dé groote Gekroonde Öojlindifcbe Duif (i%).

Deeze Vogel is ook aanmerkelyk verkleind, om hem in 't beftek van de Plaat

te kunnen brengen. Het origineel , hoewel van 't gezin der Duiven , heeft de

grootte van een gemeene Kalkoen.

De Bek is zwart, taamelyk regt, met de punt van de Bovenkaak een weinig

over de onderfte heen hangende. Van dezelve gaat wederzyds een breede zwarte

Streek naar agteren, die puntig uitloopt, en waar in de Oogen zyn geplaath
1

, wel-

ke roode Kringen hebben. De Kop heeft een verheven Kam of Kroon, welke

ikonderftel altoos overend te flaan, zynde famengefleld uit zeer tedere Vedertjes,

met dunne Schaftjes en zeer fyne Baardjes, welke haare deelen niet famengekleefd

,

maar geheel losvan elkander nebben. De Kam, Kop, Hals, de Slagpennen der

Wieken en de Staart, als ook de geheele onderzyde van den Vogel, zyn fchoon

lichtachtig blaauw Afchkleur; even als men dit ziet in de helderfte deelen van

fömmigen onzer Veldvliegers of Wilde Duiven. De Dekveders aan de buitenzy-

de der Wieken en op het midden van de Rug, zyn van eene donker roodachtige

Te-

(*) [Buiten twyfFel bedoelt Edwards hier de Poule kelyk van de genen , welke hier geteeld worden

,

peintades ; zynde de Tweede Soort van Faifanten by verfchilde.]

den Heer Linn/eus ;
(onder den bynaam Mekagris) (28) Columba IndicaCrifta magna. Edw. Av. P.27K

door my omttandig befchreven: Nat. Hifi. I. D. V. T. 339. Phafianus criflarus Indieus. Briss. Av. I. p.

Stuk, bl. 378. enz. Zelf heb ik zodanig eene, van 279. T. 26. f. 1. Columba coronata. Linn. Syfi.Nau

de Kaap overgebragt , eenigen tyd levendig gehad, XII. Gen. 104. Sp. 17. Gekroonde Faifant. Nat. Hifi,

die door blaauwachüger of donkerer Kleur aanmer* I. D. V. Sruic b!. 389. Pk XLVII. Fig. 2.
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Tegelkleur ; 't welk te famen een fbort van Zadel maakt, dwars over dé Rug des

Vogels. Eenigen van de eerde ry der Dekvederen boven de Slagpennen zyn wit

,

met tippen van het gemelde rood, en de overigen van de gezegde ry> naaft aan

de Rug , zyn Afchgraauw. De Footen en Voeten , van maakzel voorkomende als

in de'gewoone Duiven, hebben eene witachtige Kleur, met roode Vlakken.

Deeze Vogel, en die van de Zesde Plaat, zyn de eenigfie naar Tekeningen ge-

maakt.» in deeze laatfte vyftig Plaaten van myn Werk: maar, om dat zy voor my
nieuw waren, en een byna ontwyfelbaar getuigenis van echtheid hadden, zo ver-

heugde ik my, gelegenheid te hebben om ze in Plaat te brengen. Het Origineel is

één der genen , welken de voorgemelde Gouverneur Loten in fndie naar 't Leven

deedt uitfchilderen, en bevindt zig thans met veele anderen, die van daar kwamen,
in het Brittannifch Kabinet. De Heer Loten bragt 'er verfcheidene levendig uit

Indië, en deedt dezelven prefènt aan wylen de Koninglyke Princes van Groot-Brit-

tannie, Douariere van den Prins van Oranje, enz. Van 't Eiland Banda is hy af-

komftig, daar zy hem de Kroonvogcl noemen. Brisson heeft hem afgebeeld en

befchreeven , zo ik onderflel naar één dier Vogelen , welken aan gezegde haare

Koninglyke Hoogheid prefènt gedaan waren: want hy befluit zyne befchryving met

te zeggen, dat dezelve van 't Liland Banda kwam, en gefchonken was aan de Prin-

cefie van Oranje, die dezelve aan den Heer Reaumur prefènt gedaan hadt (*)»

Dit, denk ik, zal geweeft zyn toen de Vogel dood was; aangezien de Kleur der

Oogen niet gemeld wordt, en de Kuif is plat vertoond, waarfchynlyk onder 't ver-

voeren dus gedrukt zynde. Zie de Afbeelding in Brissons Ornitlwlogy, Vol. f.

Tab. VJ , Fig. i ,
pag. 278. Hy noemt denzelven , de Gekroonde Faifant der In-

dien, 't Verwondert my niet , dat die Aütheur hem onder de Faifanten plaatfte»

daar hy denzelven niet leevend hadt gezien , om zyn Geilagt naar de Leevensma-

nier te bepaalen. Ook deedt daar toe veel, de grootte van den Vogel, enz. Maar
de Heer Loten heeft my verzekerd, dat het eigentlyk een Duif is, die gebaar-

den en geluid maakt eveneens als de Duiven , in het nalöopen , korren en bekken

met het Wyfje. Ik moet nogthans bekennen, dat ik nooit, zonder zodanig een

berigt , zo groot een Vogel tot de Duiven zou gedagt -hebben te behooren. Ik had

Ook deeze Plaat reeds gegraveerd , eer my de Vogelbefchryving van den Heer Bris^

son in handen was gekomen.

PLAAT XXIX.

De Duif van 't Eiland Nikobar (29)4

Deeze Vogel is hier ook aanmerkelyk verkleind , om het bellek van de PJaafe

niet te overtreeden» Hy kwam my voor, nagenoeg van grootte te zyn , als een

gemeene Duif.

De Bek is van eene zwartachtige of donkere Kleur ; de Bovenkaak hangt over

de Onderkaak een weinig heen, en men ziet eene verhevenheid boven de Neus-

gaten, gelyk in de meefte' Duiven. De Oogen zyn Hazelnooten-Kleur, met zwarte

Appelen. De Kop , Hals , Borfl , Buik , Dyën en de Dekveders onder aan de
Staart , zyn allen donker blaauwachtig paarsch. De Veders aan den Hals zyn lang

en puntig, gelyk die van de gewoone Haanen, hebbende een fchoonen verander-

lyken

(*) [Ik meen de befchryving van deezen Vogel , (29) Columba infulae Nicobar. Ëdw. Av. p. 271.
dïe men in myne Natuurlyke Hiflorie vindt, zo wel als T. 339. Alb. Av. III. p. 44. T. 47, 48. Biuss. Av. h
de Afbeelding van den Heer Brisson ontleend te p. 153, 154- Columba Nicobarica. Linn. Syfl. Nah
hebben. De Omflandigheden verfchillen een weinig, XII. Gen. 104* Sp. 27. Nat. Hiji, h D. V* Stuk,
als ook de figuur ] bladz. 450.

IX. Deel H
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lyken weerfchyn van blaauw, rood, Goud- en Koperkleur. De Rug en bovéri-

zyde der Wieken zyn groen, met eenen Koper- en Goudglans (peelende. De
buitenfte Slagpennen zyn fchoon blaauw , zo wel als de Dekveders ohmiddelyk bo-

ven dezelven, en aan de tippen, een goed end wegs, donkerzwartachtig blaauw;

De Staart, en derzelver bovenfte Dekveders, zyn wit; de Pooten en Voeten met
roodachtig paarfche Schubben bekleed. ,

Ik heb by Albin Afbeeldingen gevonden, welken hy den naam geeft van Dof-
fer en Duif van Nikobar- in zyne Hiftorie der Vogelen. Naderhand onderzogt ik

ze ten huize van Sir Hans Sloane , doch kort geen onderfèheid vinden om te

befluiten, welk het Mannetje of Wyfje ware, en dus geen de minde reden, om 'er

twee Afbeeldingen van te maaken. De Vogel , naar welken ik de myne tekende
*

bevind zig thans, in *tjaar 17Ó2, levendig in de Menagerie van den Hoog Edelen
Heer Graaf Tilney , by zyn Huis in Eflèx. Albin noemt hem de Ninkcom-
bars-Dutf op zyne Plaat , en Nincombar in zyne befchry ving. De vaftgeftelde naarri

des Eilands, van waar zy kwamen, is Nikobar , en met eénige kleinen * daar by
leggende, te famen, noemt men ze de Nikobars. Zy leggen benoorden Sumatra^

op de Noorder Breedte van zeven tot negen Graadën (*). Brisson heeft Albins
naam en befchryving van deezen Vogel in zyne Ornithologie overgenomen. Mvrt
oogmerk in de Afbeelding was, die van Albin te verbeteren; In hoe verre dit

my gelukt zy , laat ik aan 't oordeel van 't Algemeem

P L A A T XXX.

De Mannetjes paarfcb geborjle Manakyn (30).

DeeZe Vogel is hier in de natuurlyke grootte afgebeeld. Ik onderflel , dat hy
het Mannetje zy van de Blaauwe Mees met de purpere Borjl , bevöorens in mytt
Werk op Plaat 241, afgebeeld (f).

De Bek is naar 't Lighaam klein en zwart, met de punt van de Bovenkaak eëri

weinig overhangende. De Kop, het agterfte van den Hals, de Rug, de kleinfté

Dekveders aan de bovenzyde der Wieken , de Stuit en Dekveders boven en on-

der aan de Staart , zyn van een fchoone blaauwe Kleur. De Slagpennen en de ry

der Dekvederen daar boven, aan de buitenzyde* zyn zwart, met fmalle blaauwe

randen. De binnenfte Dekveders der Wieken zyn zwart , met groenachtig blaauwe

kanten. De Staart heeft twaalf Veders van gelyke langte, zwart van boven, met
fmalle blaauwe randjes aan de buitenfte Vederen. Voorts is de Staart eri de Slagpen-

nen van onderen bruinachtig. De Kaak, het voorite van den Hals en het middel-

fle des Buiks, zyn donker paarsch, met ronde fcharlaken roode Vlakken. Een blaau-

we Gordel loopt dwars over de Borft en onmiddelyk daar onder een fcharlakenroode.

De zyden onder de Wieken , de Schenkels en het onderde des Buiks , zyn fchoon

blaauw. De paarfche Veders , aan deszelfs onderzyde , hebben haar Donzige deelen

wit , en alle de fchoon blaauwe Veders haar Dons donker of zwartachtig, gelyk de

Kleur is der Pooten en Voeten. De buitenfte Vingers zyn aan 't begin een weinig

met de middelften famengevoegd,

Deeze Vogel was my door den zeer verpligtenden en keurigen Heer, Peter
Hen-

(*) [Deeze Eilanden zyn het, welke de Deenen (30) Manacns wasPeftorePürpureo. Edw. ^y.273.

onlangs in bezitting zouden genomen hebben. De T. 340. Cotinga. B^iss. Av. I'. p. 340. T. 34, f. 1.

Inwooners zyn een vreedzaam Volk, doch armelyk , -Ampelis Cotinga. Linn. Syjl. Nai. Gen. 108. Sp. 4.

meeft van Vifch leevende en van de Broodvrugt. (f) [Zie ons Zevende Deel , bladz. 54 , Plaag

Ook leveren deeze Eilanden weinig- of niets uit : zo XXXI,]

dat de Deenen 'er denkelykniet veel aan hebben zullen/}
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Henry Tesdorpf, van Lubek, toegezonden. Hy berigtte my, dat hy denzei-

ven van Liflabon ontvangen had. 't Is een Inboorling van Brafil , en van Tierra

Ferma in Zuid-Amerika, De Vogel is door Brïsson afgebeeld, in deszelfs Orni-

thologie, Vol. II. Tab. 34. fig. 1, en op p. 340. befchreeven. Hy noemt hem dè
Cotinga, en zegt dat het een Inboorling zy van Brafil. Deezen Vogel houdt hy
voor den zelfden als de myne, van PI. 241: maar de hier belchreevene komt
aan zyne Cotinga nader.

De Kapel,. in de hoek van de Plaat, genaamd de Geel en Zwarte, is een In-

boorling van Engeland , getekend naar 't leven in de natuurlyke grootte. De bo-,

venfle Wieken zyn Oranjekleurig , ieder met een ronde zwarte Vlak : het Ly'f

geel , zo wel als de onderfte Wieken , die ieder met een roode Vlak getekend
zyn. Allen hebben zy breede zwarte boorden , welke met geele Viakjes zyri

uirgemonfterd. Aan de uiterfte enden der Wieken , buiten het Zwart , is een
fmai randje van roodachtige Kleur (*).

PLAAT XXXI.

De Pompadour- Vogel (31)-

,
Deeze Vogel is ook in de Natuurlyke gróótte op de Plaat vertoond. Hy be-

hoort tot de familie van Vogelen, welken ik Manakyns genoemd heb. De naafte

Europifêhe Vogel, my. bekend, die met dit (lag van Amerikaanfche Vogelen
flrookt, is de Boheerhfche Gaay. Dezelve komt daar mede overeen in grootte,

in figuur van den Bek , in de kortheid van de Staart , en wel byzonderlykd: met
de hier te befchryvene Soort daar in , dat ieder een groote zeldzaamheid, hoewei
zeer verfchillende, heeft in de tippen van de eerfte ry der Dekvederen van de Wie-
ken boven op de Slagpennen. Deeze heeft dezelveri puntig, ftyf en bykans

Hoornig aan de tippen : de Gaay heeft kleine platte Hoornachtige druppen

,

hangende aan de tippen der Vederen, van een ichoone Scharlakenroode Kleur (f).

De Bek is van een bruinachtige Kleur. Van de hoeken der gaaping, onder de
Dogen, loopen fmalle witte Streepen. De Slagpennen zyn wit; eenige weinigen

van de kortften uitgezonderd , Welke eene paariche Kleur hebben, en de tippen der

buiteriften zyn donker. De binrienzyden der Wieken zyn ook wit, maar insge-

lyks donker aan de tippen der buitenfte Slagpennen. De geheele Kop, de Hals, het

Lighaam, de Staart, en de. Dekveders, der Wieken van boven, zyn uitermaate

fchoon rood naar purper trekkende, met een fierlyken glans ais van Zyde; maar de
Staart van onderen een weinig flaauwer. De ry der Dekvederen , naafl boven de
Slagpennen , is van een zeer byzonder maakzel, verfchillende van alle Vogels, wel-

ken ik immer heb gezien. Deeze Veders zyrt fmal, fcherp gepunt, flyf, en aan-,

merkelyk geribd aan de tippen : hebbende witte Schaften. De Staart beflaat uit twaalf

Veders van gelyke langte. De Pooten , Voeten en Klaauwen , zyn zwart. De bui-

tenfte

,
(*) [Deeze kan geen andere zyn, dan de Oranje- Natura, Ed. XII, p. 7Ó4. aangehaald wordt, op de

Kapel, door my in het XI. Stuk van het I. Deel my- Hyale, dat eigentlyk deeze Oranje-Kapel is.]
,

her Natuurlyke Hifiorie bl. 257. befchreeven, en komt
. (31). Pompadour, Edw. Av. p. 275. T. 341. Tur-

volmaakt met die van Roesel III. Deel, T. 46. f. 4, dus Puniceus. Pall. adumbr. 99. Cotinga purpurea.

5., overeen; hoewel 'er aanmerkelyke veranderingen- Bdiss. Av. II. p. 347. T. 35. f. 1. Ampelis Pompa-
van zyn

, gelyk ik aldaar opgemerkt heb; doch het dora. Linn. Syfi Nat. XII. Gen. 108. Sp. 2.

kan niet dezelfde zyn, met die van Edwards Plaat (f) [De Boheemfche Gaay, by ons gemeenlyé
304, f 1, 2. in dit Werk VIII. Deel, Plaat 94. p. Beemer of Zwarte Mantel genaamd , is door my irj

45, voorgefteld, die de Eubule van Linimbus is, op het I. Deels IV Stuk der Natuurlyke Hiftoiis, bïadl
welke te regt de Plaat 304, maar verkeerdelyk , in 223, enz., omftandig befchreevenJ
T-iloire «on Pla^f O,in ór» Aa -ia\FAa iDn»^ ï— »«. V../Ïplaats van Plaat 340, öp de zelfde pagina, in 't Syft.

H 2
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tenfte Vingers hebben aan 't begin eenige lamenhechting met de middelflen. Allé
de paarfche Veders zyn in het Donzige gedeelte wit.

Dit is één der Vogelen, welke in een Franfche Prys, door den thans Hoog Ede-
len Heer, Graaf Ferrers, buit gemaakt waren. Dezelven zouden voor Madame
de Pompadour, zegt men , zyn geween1 . Alzo het een Vogel van uitneemende
Schoonheid is, hope ik, zal die Dame het niet kwaalyk neemen, dat ik hem haar

Naam gegeven heb. 't Is een Inboorling van Cayenne in Zuid-Amerika. Brisson
heeft hem onder den naam van Purper* Cotinga afgebeeld en befchreeven.

PLAAT XXXII.

De Shirley- Vogel (32).

DeeZe is reeds in myne Hiftorie der Vogelen, op PI. 82 , afgebeeld (*); rriaaf

»

alzo het Origineel daar van een weinig befchadigd was , en bovendien onder ande^

re zeldzaamheden, in een Kasje met Glas geplaatft, waar uit het niet mogt geno-

men worden- zyn my diestyds eenige merktekenen ontgaan , welke hier zullen wor-

den befchreeven. Ook zal de befchryving in eenige byzonderheden verfchillen; 't

welk doorgaans gebeurt, wanneer men een zelfde Soort van Vogelen op byzondere

tyden befchryft. Hy is in de Natuurlyke grootte getekend.

De Bek is zwartachtig, uitgenomen aan den Voet van de Onderkaak, daar de^

zelve eene Vleefchkleur heeft. De Kop, de Nek, Rug, Stuit, als ook de boven*

zyden van de Wieken en Staart , zyn donker of zwartachtig bruin , maar de kan-

ten der Vederen lichter. Alle de Veders der Wieken, uitgenomen de groote Slag*

pennen- , zyn met dwarle Streepen van eene donkere Kleur getekend. De Staart

heeft twaalf Pennen , die overdwars donker gebandeerd zyn , met de tippen der Ve-
deren afgefleeten , en de punten der meefle Schaften daar buiten uitfleekende. De
binnenzyden der Wieken en onderzyden van de Staart, zyn donker, zo wel als de

Onderbuik, Schenkels en de Dekveders Onder aan de Staart. De Keel en Borft,

tot aan het midden des Buiks , en de ry rondom het hovende deel van de Wiek

,

zyn van een fchoone hoog- of fcharlaken-roode Kleur. De Pooten , Voeten en

Klaauwen , zyn donker en vry fterk naar het Lighaam te rekenen. De buitenfte

en middelde Vingers zyn aan 't begin famengehecht. Öm dat de Staart zig afge-

fleeten vertoont, en dat de Schenkels en Voeten zo zwaar zyn, denk ik, dat dee-

ze Vogel langs de Schorten derBoomen opklimt, tot het zoeken van zyn Voedzel.

Het is een van die keurlyke party Vogelen, den Hoog Edelen Heere, Graaf

Ferrers , toebehoorende , meermaalen gemeld. Alzo hy my niet gemakke-

lyk fcheen tot eenig Geflagt van Vogelen te betrekken te zyn, nam ik de vry-

heid van 'er den Familienaam van den Hoog Edelen Bezitter aan te geeven» Hy is

uit Guajana, in Zuid-Amerika, afkomftig. Ik vond hem niet door eenig Autheur

afgebeeld (f).

De donkere Zvoahwftaartige Kapel', in 't bovenfle van de Plaat vertoond, komt

uit China. Het Lyf en de bovenfle Wieken zyn van eene donkere bruine of

zwartachtige Kleur , met kleine witte Vlakjes op de kanten. De onderde Wie-
ken

(q2) Shirlejus. Edw. Ao. p. 276. T. 342. Cardi- Groote Goudvink, voorgemeld.]

nalisfufcus Briss. Av. III. p. 51. Emberiza Mili- (t) [Wy krygen deeze Vogels thans van Surï-

taris. Syn. Nat. X. p. 178. De Bruine Kardinaal. Nat, name en zy zyn niet ongemeen. In myn Exemplaar

Hik' I. D. V. Stuk, bl. 525. Tanagra militaris. Syn. vind ik dezelfde byzoqderheid van de afgefleetene

Nat' XII. Gen. III. Sp. 17. Staartpennen en uitfleekende Schaftjes, daar Edvauds

(*) [Men vindt hem in 't Vierde Deel deefes Voge- hier van fpreekr.]

len-Werks, op bl. 50, PI. 59 >
onder den naam van
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ken zyn zwart , met vyf witte Vlakken in 't midden en verfcheide halfmaanswyze

witte merken in 't ronde aan den zoom. De onderzyde is even als de bovenfte

getekend, maar de Kleuren zyn flaauwer. Hy werdt my prefênt gedaan door

den verrichtenden Heer Schildknaap Matthew Hareuson* Zoon van Sir Tho-
mas Harrison , Lord Kameraar van Londen (*).

PLAAT XXXIII.

De Scharlaken- roode Mofch (33).

Deeze Vogel , ook in de Natuurlyke grootte op de Plaat getekend , heeft dé
Veders op de kruin des Kops taamelyk lang, en fchynt daar van een Kuifje te

kunnen maakën , of dezelven geheel vlak neerleggen.

De Bek is van een donkere Kleur, lichtft naar de punt toe. De Kop, Hals
'en het geheele Lyf, zyn van een zeer fchoone roode of Scharlaken -Kleur: de
Wieken en Staart, aan de bovenzyden, donker zwart. De Staart heeft twaalf
Vederen, van taamelyk gelyke langte. t)e Dekveders aan de binnenzyde der
Wieken zyn wit: de Slagpënnen aan de binnenzyde van een donkere Afchkleur

,

met de kanten lichter. De onderzyde van den Staart is zwartachtig De Pooten
en Voeten zyh zwart: de Vedertjes boven de Kniejen een weinig donker. Van
de Vingeren liaan drie voorwaards èn ëene agterwaards. Alle de roode Veders zyn
Zwartachtig in de Donzige deeleri.

De Vogel kan geen andere zyn , dan de Tyepiranga van MarCGRAAF , die
daar geen Afbeelding van gegeven heeft. Zie deszelfs befchryving 'm zyne Hiflo-

rie van Brafil , p. 192. Willoughby heeft dezelve, in zyne Vogelkunde, p.
2?r, vertaald overgenomen; maar dooreenigen misflag zegt hy verkeerdelyk , dat
de Veders op den Kop zwart zyn; hoewel hy te regt dezelven, in 't begin zyner
befchryvinge, rood noemt. Van deCzen Vogel heeft de Heer Brisson een zeer
goede Afbeelding gegeven , noemende hem de Kardinaal

(f). Zie zyne Ornitho-
logie, Tom. III. p. 42. PI. 3. f. 1. Het voorwerp, naar 't welke myne Figuur ge-
tekend was, werdt my gegeven door mynén waarden Vriend

, James Parsons
Med. Doctor en Lid der Koninglyke Sociëteit, die hetzelve Ontvangen hadt van
Mr. Brook, Héelmeefler van Marylahd in Noord- Amerika. Hy fchynt, derhal-
ven , dé Landftreek te bewoonen , welke zig van veertig Graaden Noorder Breedte
Zuidwaards uitftrekt tot omtrent die zelfde Zuider Breedte; dat is tot de Zuider
Grenzen van Paraguay, naby dert Mond van de Rivier de la Piata.

De Geele Zimlüwftaariige Kapel is van Engellche afkomfh Het Lighaam heefc
dezelve van een donkere Kleur, de boVenfte Wieken geel en donker, met eenig
£wart in de verdeelingen ; beft uit de Afbeelding tè begrypen. De onderfte Wie-
ken zyn ook geel, met eenig blaauw eh zwart, hebbende ieder een roode Vlak,
Myn waarde Vriend , die ook tot dit Werk heeft ingetekend , de Schildknaap

Da-

(*) [De Heer Unn*üs betrekt deeze' tot de tie- Meruia Bredljca. Bell. Jv. 31$. Palier erythrome-
khus

, een der Equites Trojani of Trojaanfche Rid- lanus Indicus. Aldrov. Om. Ilf. p. 568. Tye Piranga
ders, zogenaamd, Syfi. Nat. XII. p 745. door my Marcgr. Eraf. 192. Will. Ornhh. 184.. Tanagra
befchreeven in het XI. Stuk der Natuurlyke Hifto- Breülia. Linn. Syjl Nat XII. Gen. m. Sp. 2
rie, bladz. 191 , met eene bygevoegde Afbeelding

, (f) [Ddar zyn verfebeide Vogelen van deeze groot-
Vrelke echter van deeze aanmerkelyk fchynt te ver- te, die Kardinaal genoemd worden, wegens de Scar-
fchillen. Het echte Exemplaar van Edwards heb ik laken-roode Kleur , en de bekendfte onoVr dezelven is
thans, van Koromandel afkomflig.] die, welke tot het Geflagt van Loxia of Kernbyterg

(33) Pafler ruber. Edw Av. p. 278. T. 3*3. Ta- behoort : zie myne Nat. HM, I. D. V.Stuk bladz. 50? i
jiagi'a Cardmahs. Briss. Av. III. p. 42. T. 3. f. 1.

IX, Deel f
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Daniel Swaine, zondt my deezen Vlinder van Norfolk , en verzogt my daar

van de Afbeelding in dit gedeelte van myn Werk te geeven (*).

PLAAT XXXIV.

JDe Manakyn met een witte Keel en Kuif (34);

Deeze Vogel * die de onderde op de Plaat is, wordt hier, zo wel als de ande-

re, in de Natuurlyke grootte vertoond* Hy heeft den Bek regt en zwart > met eene

fpitfè punt. De Keel en 't voorde van den Kop is wit, zo wel als de Kuif, welke

hy op de Kruin heeft, beftaande uit lange, frnalle, .puntige Vedertjes. Van het

agterfte des Kops, agter de Oogen, begint een zwarte Streep, die aan 't begin

breed is, en verfmallende de Keel omvangt, loopende rondom het witte gedeelte

,

en hetzelve van het geelachtige , daaronder, affcheidende. De Nek > het bovenfle

van de Rug en de Wieken aan de buitenzyde , hebben eene donker blaauwachtige

Aschgraauwe Kleur. De inwaardfe Dekveders der Wieken zyn Kaneelkleurig: de

Slagpennen van onderen Aschgraauw, een weinig lichter dan van boven. Het ag-

terfte van den Kop, het voorïte van den Hals, de Borft, Buik, de Stuit en de

Staart ter wederzyden , als ook derzelver Dekveders boven en beneden , zyn van een

heldere Kaneelkleur. De Pooten en Voeten zyn licht roodachtig geel : de Klaau-

wen donker en de Veders ook donker boven de Kniejen. De buitenfte en mid-

delde Vingers zyn op een byzondere wyze , byna tot aan de Klaauwen toe, te

famen gevoegd.

De rood gekuifde Kolibriet (f).

De Kolibriet, zynde de bovenïïe Afbeelding op de Plaat, heeft den Bek

lang , dun en maar zeer weinig nederwaards geboogen , van eene donkere of zwar-

te Kleur. De Tong is, gelyk by het geheele Geflagt, in fyne Draadjes gelplee-

ten. Het Kuifje op den Kop heeft eene uitneemend fchoone roode of Vlam-

kleur, met eenen luider van Robynen. De Keel is als gebruineerd Goud, veran-

derende, naar eenige plaatzingen van het Licht., in Efmaraud - groen : welke fchit-

terende Kleuren , in andere plaatzingen , geheel donker zyn. Het Lyf , en de

Dekveders der Wieken, zyn van eene donker bruinachtige Olyfkleur, de Slag-

pennen een weinig naar het purper trekkende. In de Staart kon ik flegts agt Ve^

ders tellen, welke van Kaneelkleur zyn, met zwarte tippen. De Onderbuik en

Dekveders beneden de Staart , zyn Kaneelkleurig : de Wieken en Staart van de

zelfde Kleur boven en beneden. Een witte Streep loopt dwars over 't midden van

den Buik. De glanzige Vlak aan den Keel , is door een donker Streepje van de

Hals en Bord afgefcheiden. De Pooten en Voeten zyn zwart.

Deeze Vogeltjes behoorden beiden tot den buit, gemaakt door den thans Hoog

Edelen Heer, Graaf Ferrers, Lid der Koninglyke Sociëteit, in wiens Verza-

meling dezelven zig bevinden, 't Zyn Inboorlingen van Guajana en Terra Ferma

in Zuid-Amerika. Ik kan geen befchryvingen of Afbeeldingen vinden , die met
dezel-

(*) TDit is onze zeer bekende Page de Ja Reine, wel- [Noopens andere Manakyns ziet myne 'm. Hifi. I. D.

ke, onder den naam van Machaon , thans de drie -en- V. Stuk bladz. 599- Door een zonderlmgen mjsfbg

dertigfle Soort in het Geflagt der Dag-Kapellen by den vindt men hier op de Pjaat Manacus facie rubro, m
Heer Linn/eus uitmaakt. Zie de befchryving daar van plaats van facie albd, gelneeden.J

in myne Nat. Hift. h D. XI. St. bl. 206.] (f) Mellifuga criftft rubra. Exi». Av. p M T.

(34) Manacus Facie alba. Edw. Av. 280. T. 344. 344- Trochilus elatus. Linn. óyji. Nat. Xli. ben.
,

Pipra albifrons. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 115. Sp. 5. 66. Sp. 19-
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dezelven overeenkomftig zyn : zo dat ik ze voor nog niet afgebeelde of befchree-

vene Vogels houde.

PLAAT XXXV.

De Vogel Hoppe genaamd (35).

Deeze Afbeelding is een weinig kleiner dan Natuurlyk, om den Vogel op de

Plaat te kunnen brengen. Zyn Bek heeft, van de punt tot aan de hoeken der

gaaping, twee en een half Duim langte; de Wiek, geflooten, vyf Duimen en

drie Kwartier Duims. Hy fchynt ongevaar de grootte te hebben van een Merel of

zwarte Lyder.

De Bek is lang , dun , fèherp gepunt , en een weinig nederwaards gekromd
j

donker naar de punt en Vleefchkleurig by den Kop, die door een byzondere groote

Kam of Kuif, van lange opfhande Vedertjes, aanmerkelyk is. De Oogen 2yn Ha-

zelnooten-Kleur • de Vedertjes van de Kam hebben zwarte tippen, met een weinig

wit daar onder. Voor 't overige zyn dezelven, zo wel als de geheele Kop, Hals

en Bord, van eerte geelachtig bruine of Kaneelkleur. De Rug heeft die zelfde Kleur

met zwarte dwarsdreepen. De Stuit en Dekveders van de Staart, boven en bene»

den, zyn wit. De Staart is aan beide zyden zwart, met een geboogene witte

ftxeek overdwars- gelyk dezelve zig in de Afbeelding vertoont. Zy heeft niet

meer dan tien Vederen. Van de Slagpennen is de buitende de helft korter dan de

tweede en de vierde langd. Zy zyn allen zwart, uitgenomen dat de negen bui-

tenden ieder een wit merk overdwars hebben, naar de tippen toe, en de zeven vol-

gende ieder vier witte baaren; maar de kleinden, naad aan de Rug, zyn zwart

$

met geelachtig wit aan de kanten der uitwaardfë Baarden gezoomd. De eerde ry

der bultende Dekvederen , boven de Slagpennen, is zwart, met hoog witte tippen:

de tweede ry derzelven is wit, en deeze maaken, met elkander, vyf witte baaren,

dwars over de Wieken. De kleine Dekveders, aan den rand der Wiek, zyn

roodachtig bruin, en het zwart, aan de binnenzyde der Slagpennen, is zo derk ais

aan de buitenzyde. Aan den Buik, Schenkels en omdreeks de Leg, is de Vogel

gedekt met witte Vedertjes , die een weinig gefchaduwd of gewolkt zyn met

roodachtig bruin. De Zyden zyn gemerkt met donkere ftreeken, langs de Schaf-

ten der Vederen heen. De Pooten, Voeten en Klaauwen, zyn zwartachtig of vari

een donkere Loodkleur. Men vindt de buitende Vingers , aan haar begin , een

weinig met de middelden famengevoegd.

Deeze Hoppe was in de nabuurfchap van Londen gefchooten , en my gegeven

door Doktor Reeve, Prefident van het Kollegie der Geneesheeren. Alzo deeze

Heer begeerte hadt, om 'er een Afbeelding van te zien, heb ik dezelve hier in

Plaat gebragt. 't Is eigentlyk geen inboorling van Engeland ; hoewel een ver-

dwaalde Vogel by wylen in dit Land gevangen wordt, daar ik denk dat men ze

nooit heeft zien nedelen of broeden. In de meede deelen van 't vade Land van

Europa is hy gemeen; doch zal geloof ik een Trekvogel zyn; hoewel de Vogel

-

kenners, die hem befchreeven hebben, daar van niet fpreeken. Hy is een Infek-

ten-Eeter, en men vindt hem, (miflchien alleenlyk 's Winters,) op Ceyhn in

Oodindie. Ik heb een Afbeelding daar van, die, wat de grootte, gedaante en

Kleur aangaat, zeer naauwkeurig was, gezien ; zynde in Oodindie naar 't Leeven

getekend, door bezorging van den Heer Schildknaap J. Gideon Loten, gewe-

zen

(35) Upupa. Edw. A-o. p 282. T. 345. Briss. Ah. Upupa Epops. Linn. Syfi. Nat, XII. Gen. 64. Sp. i*

II. p- 455- T. 43- f- *• Upupa omnium Au&orum.

I 2
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zen Gouverneur van dat Eiland. Alle de Vogelbefchryvers hebben 'er van ge*

handeld («).

F L A A T XXXVI.

De Surinaamfcbe Muurkruiper (36).

De Voorwerpen * op deeze Plaat, zyn beiden naar 't Leven en in de Natuur*

lyke grootte getekend. De Bek des Vogels is op zyde een weinig famengedrukt*

gelyk uit de Schets daar van, in de hoek der Plaat, van boven gezien, blykt.

Hy heeft den Bek, naar 't Lighaam te rekenen, lang, regtj een weinig haakig

aan de punt, en van eene donker bruine Kleur. De Kop, het agterfte van den

Hals, de Rug, Stuit, Staart en Wieken, zyn donker Loodkleurig blaauw. Alle

de Dekveders aan de bovenzyde der Wieken zyn wit getipt ; die aan de binnen-

zyde donker, met witte randjes. De binnenzyden der Slagpennen en de onderzy-

de der Staartvederen, zyn Afchgraauw* lichter dan de bovenzyde. De Keel is

wit. De Borfr,, Buik, Dyën en Dekveders onder aan de Staart, zyn van eene

blaauwachtige Afchkleur, lichter dan de bovenzyde van den Vogel. Van den Keel

tot aan de Schenkels toe, is de Borft gemerkt met witte Streepen, langs het mid-

den van ieder Veder loopende, die puntig eindigen. De Pooten en Voeten zyn

donker bruin.

Deeze Vogel bevindt zig in de Verzameling van mynen waarden en verplig-

tenden Vriend , John Fothergill, Geneesheer te Londen; die altoos gereed is

geweefl , om my te begunftigen met het gezigt en gebruik , van al het nieuwe of

iraaije, 't welk hy bezat. Men hadt denzelven, met veel andere Natuurlyke zeld-

zaamheden , in Liqueur van Suriname over Barbados in Engeland gebragt en aan

gezegden Heer, in 't jaar 1758, prefènt gedaan. Ik kan niets, dat naar de figuur

of befchryving van deezen aartigen Vogel gelykt, by eenig Autheur vinden: des

ik geloove, dat dit *er de eerde Afbeelding en befchryving van zy<

De groote donkere Zwahwftaartige Kapel , in 't bovenfte der Plaat vertoond >

heeft den Kop, Pooten, 't Lyf en de bovenfte Wieken donker: uitgenomen twee

hoogroode Vlakken op ieder Wiek, naby het Lighaam. Die Vlakken zyn met

een zwarter Kleur omringd i dan het overige der Wieken heeft. Ook zyn de on-

derde Wieken zwarter dan de bovenfteen hebben ieder zeven Vlakken van Roon-n

kleur met Oranje gefchaduwd. Dezelven zyn door de Aders of Ribbetjes der

Wieken verdeeld, en twee derzelven hebben in 't midden ovaale zwarte; gelyk

ieder Wiek zes halfmaanswyze Oranjekleurige Vlakken
i in de Tandswyze inlhy-

dingen van haare uitgegulpte boorden. Deeze keurlyke Kapel , van China af-

komfh'g, heb ik ontvangen van den beleefden en verpligtenden Heer Harrison,

Zoon van den Heer Thomas Harrison, Kameraar van Londen. Ik geloof

dat dezelve zeer zeldzaam zy ; want ik heb ze in geene Verzameling kunnen

vinden.
PLAAT

(*) [Zie eene uitvoerige befchryving van deezen 746.) ïk kan echter niet zien, dat zy, volgens de

Vogel in het I Deels IV. Stuk van myne Natuurlyke befchryving in Muf. Lui. ülr. of vo'gens de bepaa-

Hiftorle bladz 414. enz.]
'

ling, daar mede ftrooke. Zwart is zy immers niet,

(36) Picus Surinamenfis. Edw. Ai), p. 284. T. 346". en de zeven roode byna Ringswyze Vlakken
, man-

(*) [De Heer Linn/eus betrekt deeze Kapel, vol- keeren 'er volftrekt aan. (zie myne Nat. Hifi. I. D.

eens het Nomrrier van de Plaat, tot zynen Deipbobus, XI. Stuk, bladz. 192.) Kdwards fchynt niet opge-

onder de Trojaanfche Ridders: (zie Syfi. Nat. XII. p. merkt te hebben, dat de Kapel op de rug lag.]
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PLAAT XXXVII.

Het roodborftig groene Boomkruipertje (37).

Alle de vier Voorwerpen op deze PJaat zyn in de Natuurlyke grootte afgebeelde

Het bovenfle Vogeltje , dat een groen Boomkruipertje is met een rooden Borft,

heeft den Bek lang en nederwaards geboogen , van eene donkere Kleur, zo wel

als de Pooten en Voeten. De Kop, Hals, Rug en Dekveders der Wieken, zyn
glanzig groen $ met een weerfchyn als van gebruineerd Goud en Koper. De Dek-
veders aan de bovenzyde der Staart , zyn fchoon blaauw. De grootfte WiekvederS
en de Staart, die twaalf Pennen heeft, zyn donker bruin > met de kanten der Ve*
deren een weinig lichter -, de binnenzyden der Wieken en onderzyde van de Staart

lichter bruin dan boven. Het midden van den Borfr. is gedekt met fchoon roode

Vederen. De Buik , Schenkels en Dekveders onder aan de Staart 3 zyn van eene

licht bruine of Aichkleur , byna wit onder de Staart.

Het groene gevlakte Boomkruipertje (*).

t)e onderfte Afbeelding vertoont dit laatrte , dat den Bek eh Pooten als boven
fceefr, ook van een donkere Kleur. De Kop, Hals, Rug, Staart en Dekveders
der Wieken , zyn hoog groen. De Borft , Buik en Dekveders onder aan de
Staart, zyn lichter groen, naar geel trekkende, en van den Kop tot aan den On-
derbuik getekend met donker blaauwe Vlakken. De grootfie Wiekveders zyn don-

ker bruin. De Keel is geel. Daar loopt een blaauwe Streep van ieder hoek des

Beks onder de Oogen. Een ander Vogeltje, van deeze zelfde Soort, met, deeze
bewaard, hadt de geele Vlak aan den Keel niet : waar/chynlyk zal dat het Wyt-
je zyn.

De blaauivhaairige t^Iieg, daar nevens, heeft den Kop rood, de Pooten donker
blaauw, zo wel ais 't Lyf, dat gedekt is met korte zwarte Haairtjes, door welken
het blaauw zig vertoont. De Wieken zyn licht bruin en doorfchynende.

Het onderfte Voorwerp behoort tot die Iniêkten , welken men Spookjes noemt
of Scberminkels (]'): Het vertoont zig als of het Ooren had. Het Bovenlyf is

Doornig, het Onderlyf met Leedjes gewricht, en alles van eene geelachtig bruine

Kleur, by Vlakken onregelmaatig gefchaduwd met donkerer bruin.

Het eerftgemelde Vogeltje was van de Kaap der Goede Hope medegebragt
door Gouverneur Loten en bevindt zig thans in het Brittannifch Kabinet van
Naturaliën (§). Het andere is in de Verzameling der Hoog Edele Lady Lyttel
ton, die my met een gezigt daar van begunffigde en verhaalde^ dat het uit dé
Weftindien kwam. De twee andere Voorwerpen zyn my gezonden geweeflj
door mynen altoos verpligtenden Vriend, Frank Nicholls, Lid der Koninglyke
Sociëteit en Lyf- Arts van den overleeden Koning : die my berigtte, dat zy hem
van het Eiland Jamaika gezonden waren, door Kolonel Charles Price. Ik kan

niet

(37) Picus viridis Pe&ore rübro. Edw.Jv. p. 2S5. kers van de Spookjes , met Vleugelfcheedjes in plaat*

T. 347- Certhia Afra. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen 65. van Vleugelen. Zie myne Nat. Hijlorie. 1. 0. X. Stuk,

$p. Ui bladz. 136, enz.]

( ) Picus viridis maculatus. Edw. A<ö. 286. T. 347, (§) [Onlangs heb ik verfbheide Vogeltjes van dit

f. 2. flag , gedroogd , van de Kaap bekomen ; eenigen van
(f) [In 't Engelsch Wdïkwg -Sticfo, dat is Wande- welken, behalve de gedagte Kleuren, een hoog geel

lende Stokjes, waar van de Franfche Vertaaler , zeer Plekje op de Schouders hebben, en deeze zullen moog<ï
grappig gemaakt heeft Batons a marcber, dat is Wan- lyk de Mannetjes zyn.J

delftokken. De zodanigen als deeze zyn de Mas-

JX. Deel E
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niet vinden, dat één van deeze Schepzelen tot nog toe is in Plaat gebragt of be-
fchreeven.

P L A A T XXXVIII.

De zwart en witte Vliegenvanger (38).

De. beide Vogeltjes op deeze Plaat zyn naar 't Leven en in de Natuurlyke ero&*
te afgebeeld.

Het bovenfte, genaamd de Zwart en Witte Vliegenvanger, heeft den Bek regt*
dun en fcherp gepunt, zwart van Kleur. Rondom den voet van de Bovenkaak
zyn eenige weinige zwarte Haairtjes, voorwaards uitgeftrekt. Het Voorhoofd , zo
wel als de zyden van den Kop , daar de Oogen ftaan , is wit , als ook de ge-
heele onderzyde, van den Bek tot aan de Dekveders van de Staart ingeflooten. Qe
Kruin des Kops, de Nek, Rug, Wieken en Staart, zyn zwart; uitgenomen de
tippen der Staartvederen , die wit zyn. De binnenfte Slagpennen hebben fmalle
witte randjes aan de kanten van haare buitenfte Baarden. De Wieken zyn ook,
wederzyds , door fmalle witte Streepen van.de Rug afgezonderd. De Stuit en Dek-
veders aan de bovenzyde van de Staart zyn wit , met een weinig zwarts daar
onder gemengd. De Slagpennen zyn bruiner zwart dan de andere deelen. De
inwaardiè Dekveders der Wieken zyn wit; de Slagpennen aan de binnenzyde bruin-
achtig Aschkleur, lichter dan aan de buitenzyde: de Staart is van onderen en van
boven even donker: de Pooten en Voeten zyn zwart.
Den onderften Vogel noem ik de Geheel groene Boomkruiper (*). Deeze heeft

den Bek nederwaards gekromd en van een donkere Kleur , uitgenomen aan den
voet van de Onderkaak, daar dezelve Vleefchkleurig is. De gantiche Vogel is

jfèhoon Pappegaay- groen, behalven dat de enden der Slagpennen zwartachrig zyn.
De Kruin van den Kop, de Nek, Rug, Wieken en Staart, zyn donkeril: en
blaauwachtig groen; de geheele Onderzyde en de Stuit lichter of geelachtig groen.
De Pooten en Voeten zyn donker of zwart.
De eerfïgemelde was van Guajana of Suriname gebragt en bevindt zig nu in Dok-

tor Fothergills Verzameling. De andere komt uit de Spaanfche Weftindiën

,

en wordt in het Kabinet van Lady Lyttelton bewaard. Ik kan niet vinden
dat één van beiden tot nog toe door iemand afgebeeld of befchreeven zy.

P L A A T XXXIX.

De Paradys-Mees (39).

De Afbeeldingen op deeze Plaat zyn wederom beiden naar
5
t Leven en in de

Natuurlyke grootte getekend.

De Bek van het Vogeltje heeft het zelfde maakzel als die der gewöone Mee-
zen

(38) Muscicapa nigra & alba. Edw. Av. p. 287. (*) [Voor een Boomkruiper fchynt deeze den Bek
T. 348.. NB. [Op de Plaat is hier, door een aller- wat dik te. hebben: anders zou hy de Certhia Cayana,
grofflen misflag van den Hoogduitfchen Uitgeever, ge- dunkt my, naby komen , en misfchien het Wyfje daar
zet Columba crijlata magna Indica; dat is: Groote ge- van kunnen zyn.]
kamde Indifche Duif: 't welk op geen van de beide (39) Parus Paradifiacus. Edw. Av. p. 289 T. 349.
Voorwerpen paft en tegen de Franfche benaamingen Tangara Brafilienfis. Marcgr. Braf. 214. T. 215.
ftrydt. Geen van beiden vind ik door Linn/eus Tangara. Bkiss. Av. III. p. 3. T. 1. f. 1. Avicu'a de
aangehaald , maar deeze fchynt naar zyne Muscicapa Tatao. Seb. Muf. I. T. 60. f. 6. Tanagra Ta:ao.
Capenfis of torquata wel wat te gelyken. Ondertus- I.iNN. Svji. Nat. XII. Gen. 111. Sn. n,
fchen verfchilt de plaats der afkomt! veel.]
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Zen en is van eene zwarte of donkere Kleur. Rondom den voet van de Boven^

kaak zyn de Vederen Zwart. Het heeft de Kruin en zyden des Kops gedekt met

geelachtig groene Vederen, waar in deOogen geplaatft zyn. Het agterfte van den

Kop en Hals; het begin van de Rug , de Staart en de Slagpennen , als ook de ry

van Dekveders onmiddelyk daar boven , zyn allen diep Fluweelachtig zwart. De
kanten van eenige weinige der buitenfle Slagpennen zyn fchoon blaauw, zo wel

als de kleine Dekveders , met een zwarte Streep dwars daar door. De binnenzyden

der Wieken zyn donker, hebbende de Dekveders met blaauw groen gerand. De
Staart heeft twaalf Pennen , die donkerer zwart zyn van onderen dan van boven*

Het laagfte der Rug en de Stuit is met Vedertjes gedekt van eene by uitflek hel-

der roodachtige Oranje-kleur, meer naar 't Geele trekkende op de boven -Dekve-

ders van de Staart. De Keel en Borfl zyn fchoon donker Ultramaryn- blaauw ; 't

welk aan Buik en Schenkels allengs in een fchoon blaauwachtig Zeegroen verwan-

delt. De Vedertjes aan 't midden des Buiks , omtrent de Leg, en de enden der

Dekvederen onder aan de Staart , zyn donker of zwart gekleurd. De Pooten en

Voeten zyn donker.

In dit Vogeltje zyn de Kleuren, zo wel als in veele anderen van dit Werk, zo

üitermaate glanzig, dat myn geheete reeks van Verwen, gepaard met myne groot-

fïe ervarenheid in h mengen en famenftellen , niet dan eene fletfè en doo.de vertoo-

ning hebben kunnen voortbrengen , wanneer men de afgezette by de Natuurlyken

vergeleek. De Heer Brisson, niettemin, heeft in de Inleiding zyner Vogelkun-

de my belchuldigd, van myne Kleuringen flerker gemaakt te hebben dan de Na-

tuur ze opgeeft.

Dit is één van die keurlyke Vogelen , in bezitting zynde van den Graave Fer-
rers, Lid derKoninglyke Sociëteit. Hy is van Guajana, in Zuid-Amerika, afkom-

i\\g. Brisson , die hem heeft afgebeeld en befchreeven , noemt hem Tangara*

Hy maakt 'er de eerfïe van dien naam, by Marcgraaf, van; doch ik kan geen

genoegzaame overeenkomft in de befchryving van dien Autheur vinden, om vafl

te ftellen , dat het de zelfde zy met die van Brisson en den mynen , welken na-

genoeg overeenftemmen;

Het kleine Zwart en Roode Slangetje , onder op de Plaat, wordt zelden groo-

ter, dan het hier vertoond is. De bovenzyde , uitgenomen een witte Ring rondom

den Hals, is glinfterend gitzwart : de Buik of onderzyde fchoon helder rood ; de

Oogen Vlamkeur. Men achtze onfchadelyk, en vindtze in de Spieeten van Rot-

fèn, oude Muuren en gedroogd Hout; alwaar zy aazen op Torren, Duizendbee-

nen, Wormen, enz. Nooit ziet menze in 't open Veld haar roof vervolgen, ge-

]yk andere Slangen dqen. Wanneer menze verdryft doen zy geen tegenftand , maar

trachten te ontvlugten en zoeken een veilige wykplaats.

Dit aartige Slangetje is my uit Penfylvanie door mynen goeden Vrind , den Heer

W. Bartram , toegezonden. Een andere Soort kwam daar nevens , welke daar

mede zeer naby overeenkomt, maar een weinig grooter is. Derzelver bovenzyde

was Kaftanje-bruin, de onderzyde hoog geel, endeeze beide Kleuren waren op de

zyden , over de geheele langte , verdeeld door blaauwe Streepen , met kleine zwarte

Vlakjes gefprenkeld. Het heeft een fbort van Halsband of Kraag van geele Vlak-

ken om den Hals. De Oogen zyn Goudkleur. De Gefhlte in 't geheel flrookt

met die der Afbeelding, welke op de Plaat getekend is. Het is insgelyks on-

fchadelyk.

De meefte Slangen worden, door de Menfchen, als Vergiftige en gevaarlyke

Dieren gevreesd. Het zou derhalve zeer nuttig zyn, door alle mooglyke Waar-

neemingen en Proeven in 't zekere onderricht te worden, welke Soorten nadeelig

zyn, welke niet, en daar van een Lyft temaaken, om de Menfchen van onnutte

fchroom voor deeze Dieren te bevryden. Ik zal, als een aanfpooring tot zulke

K 2
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Waarneemingen, hier een gedeelte inlafïchen van een Vertoog, 't welk den.ii

Maart 1762 aan de Koninglyke Sociëteit voorgelezen werdt. Hetzelve geeft twee

bvzondere Gevallen op*, van Arbeidslieden, die in hun werk gebeten waren door een

Dier , dat men in Engeland de SIow- of Blindworm noemt (*). De gebeetenê

Perfbonen hadden geen het minde nadeel of ongemak geleeden, fchoon de Dieren

aan hunne Handen hingen en vaft zaten , en dat 'er Bloed volgde op de Beet. Dit

Schepzel wordt niettemin , door het gemeene denkbeeld , zeer gevaarlyk , zo niet

doodelyk geacht te zyn \ daar het gemelde Berigt fchynt te bewyzen > dat deszelfs

Beet in geenen deele Venynig zy.

PLAAT XL.

De zzuarè en blaauwe Mees (40).

Öeeze Vogel en alles is hier in de Natuurlyke grootte afgebeeld.

Hy heeft den Bek zwart , kort en van figuur als de gewoone Meezen. De Kruiri

en zyden des Kops , de Keel, Borft en de agterfte helft der Rugge, zyn van een

fchoone Ultramaryn- Kleur. Het agterfte van den Kop, de Nek* het bovenfte van

de Rug, de Staart en Slagpennen , zyn Fluweel zwart , uitgenomen de kanten der

buitenfte Slagpennen , die Zeegroen zyn, zo wel als de kleinfte Dekveders der Wie-

ken aan de buitenzyde. De eerfte en tweede ry van Dekveders boven de Slagpen-

nen zyn zwart, met fchoon blaauwe kanten. De binnenfte Dekveders der Wieken

zyn Roomkleurig. Van onderen zyn de Slagpennen donker Aschgraauw, met dè

kanten der Baarden witachtig. De Staart heeft twaalf Vederen, die donkerer zwart

van onderen zyn dan boven. Aan de Keel en Stuit is een mengeling van zwarte

Veders onder de blaauwe. De Buik, Schenkels en Dekveders onder aan de Staart,

zyn Roomkleurig: de zyden van den Buik een weinig gelchaduwd metblaauwert

taamelyk regelmaatig ronde zwarte Vlakken. De Pooten en Voeten zyn donker.

Dit is een van die keurlyke Verzameling van Vogelen , den Heer Graaf Fer-

reRS toebehoorende; afkomftig van Brafil en de nabuurige Geweften. Brïsson

heeft hem afgebeeld en befchreeven , onder den naam van de Blaauwe Tangara

van Cayenne. Zie het Derde Deel van zyn Werk, PI. I. Fig. 3. Jk houd hem

ook voor den Guiraienoia der Brafiliaanen. Zie Willoughby's Ömitbology,

D. 241. '

t 1 Tf •

De Tak was 'er alleen om den Vogel op te zetten bygedaan. Hy is van een

Granaatappelboom , die tegen één Muur in een Tuin by Londen groeit. Men heeft

hem zeer naauwkeurig naar 't Leven getekend , terwyl hy in bloesfèm ftondr, die

tot Vrugt begon te zetten. De Bloemknoppen zyn rood eer zy open gaan, en

ontlooken breiden zy agt Blaadjes uit , van een fëhoone Scharlaken-kleur. De mid*

delftukken der Bloemen zyn geel. Aan den top van het Takje is een Bloem ver-

toond, die zig tot Vrugt zet, met de Blaadjes afgevallen, en omringd door Bloem-

knoppen, die nog geflooten zyn. De Bladen zyn ftevig en glad, van middelmaa-

tig of liever zwartachtig Groen. De Afbeelding ftelt de gedaante der Bladen ert

Bloemen beter voor , dan ik met woorden uit kan drukken.

PLAAT

m TDit Dier wordt in 't Franfch Avoyne oïOrvert ,
waren , maar de één een Vrouw, de andere haar Man,

in 't Hoogduits Blindschleïgh , en by ons Blindjlang ge- twee of drie Jaaren daar na :
doch ten opzegt van de

heten; om dat het naauwlyks fchynt te kunnen zien. onlchadelykheid der Beeten komt het op even t

Ik heb het in 't VI. Stuk myner Natuurlyke Hijlorie

,

zelfde tut. ] .':,',,.
bladz. 426, enz. omftandig befchreeven. Het Ver- (40) Pjcus niger & csruleus. Edw. Av p. 292.

tooR, daar Edwards hiervan fpreekt, vindt men in Tangara Cayanenfis rarolea. Bui*. Jv. til, o,6<

ht LIL Deel der Philofopbifcbe Tran/aMt* , p. 475- T. 1. f. 3. ianagra Mexicana. Link. Syji. Nat, XII.

Het is een weinig van deeze opgaave verfchillende; Gen. in. Sp. 10.

alzo de gebeetenê niet twee Arbeiders of Werklieden
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i> L A A T XLI.

Het kogeltje Sayacu genaamd (41).

Van de beide Vogelen op deeze Plaat, dié in de Natuurlyke grootte voorgel

field zyn, voert het onderfte den naam van Sayacu. Deszelfs Bek is taamelyk

fterk ,
gelyk die der Graan eetende Vogelen, en zwart. De geheele Kop, Hals,

Rug en de onderzyde, van den Keel tot aan de Dekveders onderaan de Staart, is

gedekt met Aschkïeurige Vederen , die met blaauwachtig groen gewolkt zyn , maar
byzonderlyk op de Rug. De Veders van de Wieken en Staart zyn donker en
gerand met fèhoon blaauw, dat een weinig naar het Zeegroen trekt; zo dat, wan-
neer de Wieken en Staart geflooten zyn , dezelven zig t'eenemaal van eene blaauw-

achtige Zee-kleur vertoonen, uitgenomen de tippen der Slagpennen, die zwartach-

tig zyn. De buitenfte Dekveders der Wieken zyn zuiver blaauw; de binnenfte vari

een Witachtigé Aschkleur. De binnenzyde der Slagpennen en onderzyde van de

Staart , zyn donker Aschgraauw. De Staart heeft twaalf Vederen. De Pooten

,

Voeten en Klaauwen, zyn Zwart.

Het bovenfte Vogeltje is de Guira Guacuberaba (*).. Dit heeft den Bek taame-

lyk dik , van boven donker , van onderen Vleeschkleürig. Een jfmal zwart Zoompje
omringt den voet der Bovenkaak, en verbreedt zig, aan de zyden van den Kop,
onder de Oogen , tot aan de plaats der Ooren , flrekkende zig verder rondom de
Onderkaak nederwaards , ter breedte van een Duim langs den Keel uit. De Kruin

des Kops, de Nek, Rug, Wieken en Staart, zyn van eene bevallige Olyfkleur.

Een geele Streep loopt rondom het Voorhoofd, boven de Oogen en daalt langs de
Èydendes Kops neder, fcheidende het zwart aan de voorzyde, van het groen aan de
agterzyde, af. Het voorfte van den Hals en de Börft. zyn van ëen fchoone Oranje-

kleur , die naar beneden allengs in geel verandert. Even 't zelfde heeft onder op
de Rug en aan de Stuit plaats. Voorts is de Buik van onderen, zo wel als de
Schenkels en de Dekveders beneden de Staart , zo wel als boven

, glanzig geel.

De tippen der Slagpennen trekken naar het donkere en van eenigë der buitenften

zyn de kanten helderer groen , dan de andere deeleh. De binnenfte Dekveders

der Wieken zyn Roomkleurig , de binnenfte zyden der Slagpennen licht Asch-

graauw, met de kanten der binnenfte Baarden witachtig. De Staart heeft twaalf

Veders , die aan de onderzyde licht Aschkleur zyn : de Pooten en Voeten zwart.

De Guira bevindt zig in de Verzameling van Graaf Ferrérs : de Sayacu in

die van Doktor Fothergill, 't Zyn beiden Vogeltjes dit Brafil en de nabuuri-

ge Landen. De Guira is in 't klein door Marcgraaf afgebeeld, en zyne Te-
kening , fchoon ïlegt, is door namaaken, veranderen en van de eene iri de andere

hand over te gaan , zodanig verbafterd , dat zy naauwlyks kenbaar is geworden.

De Sayacu zal, geloof ik , nooit afgebeeld zyn geweer!, voor dat Zy op de te-

genwoordige Plaat te voorfchyn kwam. Men kan Marcgraafs korte befchryving

daar van, als ook die van het ander Vogeltje , by Willougkbï vinden, alwaar

een figuur van de Guira op Plaat 41 is voorgeïteld. Brisson heeftze beiden , uit

Marcgraaf, in zyn Vogelen-Werk gebragt , en öp de aangehaalde Bladzyderi

befchreeven.

PLAAT
(41) Sayacu. EdW. Av. p. 293. T. 351. WiLL; 294. T. 351. Will. Örmth. 173. T 41. Marcor.

Omith. 188. Marcgr. Brof, 193. Tangara Brafiüenfis Braf. 112. Sylvia Brafilienfis viri'dis. Biuss. M, Ilïj

varia. Briss. Av. III. p. 18. Tanagra Sayaca. Linn. p. 533. Motaciila Guira. Linn. Syji. Nat. XII. Gml
Syfi. Nat. XII. Gen. in. Sp. 20. 114. Sp. 36.

(*) Guira Guacuberaba Marcgravü, Edw. Av. p.

IX. Deel L
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PLAAT XLIL

De geeïe Roodkop- Kanarie (42).

De beide Vogeltjes op deeze Plaat zyn in natuurlyke grootte vertoond en ge-
tekend naar loevende Voorwerpen, in Kooitjes , gelyk men de Zingvogels houdt*
•zittende. De. Toon van 't geele Vogeltje gelykt naar die van een Kanarie-Vogel,
waar van het eene Verfcheidenheid fëhynt te zyn.

Het geele met den rooden Kop heeft de Bovenkaak des Beks donker , en de
Onderlaak Vleeschkleurig geel •> de Oogen zwartachtig. De Kruin des Kops is

helder roodachtig Oranjekleur. De zyden en 't agterfte van den Kop; de Keel,
Borft, Buik, Schenkels en Dekveders onder aan de Staart, zyn helder geel. Het
agterfte van den Hals, de Rug, Wieken en Staart, zyn gedekt met Veders van
een donkere Kleur, die met Olyfkleur gezoomd Zyn , een weinig geeler aan de
Stuit dan elders. De Pooten en Voeten hebben eene blaauwachtige Vleesch-
kleur.

De zwarte Roodborflige Vink (*).

De Zwarte Dikbek, die agterlykft geplaatft is, heeft den Bek kort en dik, ge-

ïyk in andere Vogelen van dit Geflagt en van donkere of zwartachtige Kleur, 20
wel als de Oogen. De Kop, Hals, Borft, Rug, Staart en de Wieken aan de bo-
venzyde, zyn blaauwachtig zwart en taamelyk glanzig. De kleine Dekveders aan
de binnenzyde der Wieken en de randen der Wieken of Schouders, zyn wit.

Ook hebben de Slagpennen een weinig wits aan het onderde der Baarden, 't welk
een witte Vlak maakt op 't midden van ieder Wiek. Aan ógvi Buik, Schenkels

en omftreeks de Leg * heeft hy eene donkerroode Okerkleur. De Dekveders on-
der aan de Staart zyq donker of zwart ; de Pooten en Voeten van eene donker
paarschachtige Vleeschkleur.

Deeze twee aartige Vogeltjes zyn, zo ik geloof\ tot nóg toe niet afgebeeld of
befchreeven. Zy leefden in 't Jaar 1760 en behoorden aan den Heer Philip
Carteret Webb, Lid der Koninglyke Sociëteit , Parlements-Lid van Haslemere

'm Surrey: die my vrindelyk ten zynen Huize in Londen noodigde j om dezelven

af te tekenen, 't Is veel voordeeliger de Tekening te maaken naar leevende Vo-
gels, wat derzelver pofluur, manier van zitten, enz. aangaat; daar men uit doode

Vogels, die gedroogd en opgevuld zyn, geen regt begrip van heeft: hoewel dee-

ze beter te onderzoeken zyn , ten opzigt van de binnenzyden der Wieken , het

getal der Vederen in de Staart, de Pooten en eenige andere byzonderheden ; daar

men zig niet van verzekeren kan in koftbaare , leevende , uitlandfche Vogeltjes s

welke door 't vatten en behandelen mogten benadeeld worden. De bekwaamfte

Onderwerpen om naar te tekenen , en die het meefle licht geeven , zyn frisch

gefchooten Vogels , wier Kleur van Oogen en Pooten nog in geenen deele is ver-

anderd. Deeze kan men ten naauwkeurigflen onderzoeken en in alle omftandighe-

den belchryven : maar dit voordeel is niet ten opzigt van alle Onderwerpen der Na-

tuurlyke Hiflorie te bekomen.

PLAAT

(42) Paffer flavus Capite mbro. Edw. Jv. p. 295. (•) Coccothrauft.es niger. Edw. Jv.
. p. 296. T.

T. 352. [Conferatur Fringilla flaveola. Linn. Syft. 352. f. 2. Loxia Angolenfis. Linn. Syfi, Nat ML
Nat. XII. Gen. 112. Sp. 24. p. 3^1: nut welke hy Gen, 109. Sn. 24, p. 303.

veel fchynt te getykea j
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PLAAT kLIIÏ.

De zwarte vf donker bruine Mosfcben (43}.

Deeze zyn beiden ook in de Natu.urJyke grootte voorgefteld. Ik hebze in na-*

Volging van Sir Hans Sloane Mosfcben genoemd; hoewel ik acht, dat menze,

wegens de kortheid en dikte hunner Bekken, 'Wel onder de Dikbekken plaatzeii

mogr.

De boverifte Vogel, die het Mannetje vertoont, heeft den Bek van eene don-

ker bruine Kleur. Van de Neusgaten , ter wederzyde des Kops boven de Oogen

,

loopt eene Oranjekleurige Streep. De Keel , onmiddelyk beneden den Bek , eri

de Dekveders onder de Staart , zyn van dé zelfde Kleur. De Kop j uitgenomen

de gedagt'e merken , de Hals en Rug > zyn donker Afchgraauw of blaauwachtig

zwart: de Wieken e^ Staart donker, doch meer naar 't bruine trekkende. De Dek-

veders aan de binnenzyde der Wieken , de binnenzyden der Slagpennen en de on-

derzyden van de Staartvederen, zyn Afchkleurig, lichter dan boven. De geheele

önderzyde, van den Keel tot aan de Dekveders van de Staart, die uitgezonderd,

is blaauwachtig Afchgraauw , een weinig lichteX dan de bovenzyde. De Pooten „

Voeten en Kiaauwen , zyn zwartachtig.

De onderde Afbeelding fielt het Wyfje voor, Hetzelve heeft den Bek even-

eens als 't Mannetje gekleurd. De merken boven de Oogen, aan den Keel, eri

onder aari de Staart , die in hetzelve Oranjekleurig zyn , hebben hier maar eene

Leverkleur* De Kop, Rug, Wieken en Staart, zyn Afchkleurig bruin , even

als in de gewoone Wyfjes Mösfchen., De eerfie ry der Dekvederen boven de

Slagpennen; en de Dekveders aan de bovenzyde van de Staart, zyn helderer, trek-

kende naar Oranjekleur. De Staart heeft In het Mannetje , zo wel als in het Wyf-
je, twaalf Vederen. Dë Dekveders, aart de binnenzyde der Wieken, zyn geel-

achtig wit. De Veders aan den Buik en Schenkels zyn Witachtig, een wéinig ge-

fchaduwd met lichte Afcbkleur: de Pooten en Voeten donker.

Deeze Vogeltjes bevinden zig in de Verzameling van royneri verpligtenden en

keurigen Vrind, den Heer Jamês LeMan. Het Mannetje is door den Ridder

Sloane, in zyne Hiftorie mn Jatnaika, Vol. II. p. 311, befchreeven : maar hy
geeft 'er geen Afbeelding van. Ook is hetzelve , geloof ik , door geen ander

Autheur in Plaat gebragt. Brisson heeft de Afbeelding en befchryving gegeverï

van een zwarte Mosch , Welken hy oriderfielt die van Sloane te zyn • maar de

Bek daar van is te veel geboogen, en zyne befchryving te zeer verfchillende, dan

dat ik daar uit befluiten zoude , dat zyne Vogel Soortelyk de zelfde zy met dieri

van Sloane en myne hier afgeheelden. De Heer Leman hadtze uit de Weft-

indien ontvangen.

P L A A T XLIV.

De kleine Mofcb uit Penfyïvanie (44).

Van deeze beide a ook in de Natuurlyke grootte afgebeelde Vogeltjes, is de on-

derde

(43) Pasferes nï|ri vel fufci. Eow. Av. p. sp^. (44.) Paffer parvus es Penfylvania. Edw. Av, 299.

t. 353- . % 354.

L %
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derde de Kleine Mosch, die den Bek zwart heeft, de Kruin des Kops, de Nek

5

Rug, Stuit , de bovenzyden van de Wieken en Staart donker bruin, de kanten der

Vederen een weinig lichter. De randen der Slagpennen en buitenfle Veders van
de Staart, zyn zeer helder roodachtig bruin of Oranjekleur. De Staart heeft twaalf

Vederen. De onderzyde van de Staart en binnenzyden der Wieken zyn Afch»

graauw, met de binhenfte Dekveders der Wieken witachtig. Boven het Oog loopt

een witachtige Streek. De onderzyde des Lighaams , van den Keel tot aan de
onderfte Dekveders der Staart die ingeflóoten, is gedekt met witachtige Vederen,
die licht bruin gefchaduwd zyn en gemerkt met langwerpige donkere Vlakken, wel-

ke nederwaards (hekken van den Bek tot aan het midden des Buiks. De Pooten
en Voeten zyn bruinachtig Vleefchkleur. .

ï)e geflreepte Senègali uit Oqftindie (*).

Dit bovènfte Vogeltje vertoont de Ooftindifche Senègali, in 't Engelïch 7^-fe
hill genaamd, om dat het den Bek zo fchoon rood heeft, als het befte Zegel-Lak.

Van de Neusgaten (trekken zig, ter wederzyden van den Kop, rood Scharlaken

merken uit, (pits eindigende omtrent de plaats der Ooren , en maakende roode

plekken, waar in de Oogen (taan. De Kruin des Kops, de Nek, de geheele bo-

venzyde, Rugj Wieken en Staart, zyn donker bruin, met fyne zwarte dwarse

(treepjes op den Kop en Rug , die breeder worden op de grootde Wiek- en Staart-

pennen. De Keel, Borft, Buik en Schenkels, zyn van de zelfde bruine Kleur

als de Rug, maar lichter en glanziger, hebbende fyne donkere dwarsftreepjes ge-

lyk de bovenzyde. Langs het midden van den Buik loopt een gebroken fchoon

roode Streep. De binnenzyden der Wieken zyn licht bruin, zonder dwars-Stree-

pen. De onderzyde van de Staart is lichter bruin dan de bövenzyde, met dwars-

(treepjes. De Onderbuik , en de Dekveders beneden de Staart, zyn Zwart. De
Staart heeft twaalf Pennen, waar van de langden in 't midden, de anderen zyde-

waards allengs verkortende. De Pooten -en Voeten zyn van een geelachtige

Vleefchkleur.

De laatfte Vogel is uit Ooftindie medegebragt door den Hees Gideon Loten*
Lid van de Koninglyke Sociëteit. De kleine Mo(ch was uit Penfylvanie gezon-

den, door mynen Vrind, William Bartram. Deeze heb ik in handen; de

Senègali bevindt zig in het Brittanni(ch Kabinet. Hy was reeds in myne Hifto-

rie der Vogelen, op Plaat 179, afgebeeld: maar alzo dit Voorwerp veel ver(chik

van 't andere; zo acht ik ze Mannetje en Wyfje te zyn. Door de twee befchry-

vingen te vergelyken zal zig het onderfcheid openbaaren (f). Brisson heeft den

Roodbek onder den naam van Geftreepte Senègali afgebeeld. Zie zyne Ornitho-

logie, Tomé III. p. 210, PI. 10. f. ?. Brisson en Catesby hebben de Kleine

Mo(ch van Noord-Amerika voorgefteld ; maar myne befchryving is van de hun-

nen zodanig verfchillende^. dat ik het oordeel een Soort te zyn , die tot nog toe

niet is afgebeeld noch befchreeven.

(*) Senegalus flriatus. Edw. Av. p. 299. T.354. bek. Nat. Hifi. I. D. V. Stuk, bl. 509.

Baiss. Av. III. p. 210. T. 10- f. 5. Fringilla undulata. (f) [Zie hetzelve irt 't VI. Deel van dit Vogelen-

Pallas Adumbrat. 143. Loxia Mrild. Linn. Syfi. Werk, op Plaat LXXIV, bl. 78 , onder den naam van

Nat. XII. Gen. 109. Sp. 21. p. 303. Senègali ofRood: ZegshLak-Bsk befchreeven-]

PLAAT
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PLAAT XLV.

De geflippeïde Bengali uit Ooftindie (45).

De Vogeltjes, zo wel als het Kapelletje, op deeze Plaat ^ zyn allen in de Na*
tuurlyke grootte en naar leevendige Voorwerpen getekend.

De bovenfte Afbeelding vertoont het Vogeltje , Amadavad genaamd. Het heeft

den Bek van maakzel als de Graaneetende Vogelen en van eene fchoon roode Kleur.

De Oogkringen zyn rood , 't welk niet gemeen is in dit flag van Vogelen , en
de Kop roodachtig. Het agterfte van den Hals, de Rug, Wieken, Staart, Built

en Schenkels , zyn donker bruin : de Keel en Stuit rood : de Borfr. en Dekveders
beneden de Staart, helder geel. Onder het Oog is een witte Streek, die van den
hoek des Beks naar agteren loopt. De Keel, de zyden van den Hals en Buik, de
Dekveders der Wieken en de tippen van de Staart , zyn met kleine ronde witte

Vlakjes getekend. De Pooten en Voeten hebben eene Vleefchkleur,

De voitborflige Ooflindifche Mófcb (*).

t)e onderfle Vogel is de witborftige Ooflindifche Mofch, die tot de Dikbekken
behoort. Deeze heeft 'den Bek blaauwachtig Afchgraauw; de Oogen donker. De
geheele Kop en Hals , de Schenkels , het midden des Buiks en de Dekveders on-
der aan de Staart, zyn diep zwart. De Rug, Stuit, Staart , en de Wieken aan

de bovenzyden, zyn van een donkere Kaneelkleur, de tippen der Slagpennen het

donkerfte. Het onderfle van de Bord: of begin des Buiks, de zyden onder de
Wieken en de binnenlte Dekveders der Wieken , zyn wit ; de Pooten en Voeten
Afchkleurig.

De Amadavad was een Vogeltje, dat men, wegens zyne fchoonheid, gekoo-
Zen hadt uit veele anderen, die levendig in een Kooy uit ïndie medegebragt wa-
ren. Dit flag van Vogeltjes , Bengali's genaamd , heeft een oneindige verandering

in Kleuren : fömmigen zyn geheel donker, zonder witte Vlakken, anderen don-
ker met eenige mengeling van rood en weinige witte Vlakken. Blaauw

, groen
of purper, vindt men in derzelver Kleuring niet. De merken, daar zy allen in

overeenflemmen , is dat zy roode Bekken en Oogen hebben en licht Vleefchkleu-

rige Pooten. Ik geloof, dat het de kleinfle Graaneetende Vogel is, die men tot

nog toe ontdekt heeft. Zy zingen nog, in Engeland overgebragt zynde ; haar

Toon is zagt en kort , maar met menigvuldige herhaaiingen. Brisson heeft twee
Vogeltjes, van deeze eigenfte Soort, afgebeeld. Zie Fig. 3 en 4, op Plaat 10 3

van zyn Derde Deel, p. 205 en 206 : het eene onder den naam van Bruine ,

het andere onder dien van Geflippeïde Bengali. Willoughby noemt het Vo-
geltje Amadavad. Zyne Afbeelding en die van Petiver zyn de zelfden.»

Albin heeft 'er twee flegte Figuuren van uitgegeven ; die van Brisson zyn zeer

goed. Ik geloof dat men met zorgvuldig oppasfèn deeze Vogeltjes in Engeland
zou kunnen voortteelen : want ik heb de Wyfjes door de Mannetjes naar 't Nefl
zien dryven in 't Voorjaar , gelyk de Kanarie-Vogels doen.

De Witborfiige Ooflindifche Mofch werdt levendig 'm een Kooitje gehouden 5

door

(45) Bengalus pun&ulatus. Edw. Av. p. 301. T. Sp. iö. p. 3r<?, Geflippeïde Bengal], Nat. Hifi. I. D,
$55. Aldr. Av. UI. p. 72. T. 77. Avis Benghalenfis V. Stuk, bladz. 541.
parva maculata. Pet. Gaz. 53. f. 1. Avicula Amada- (*) PafTer Indicus Pe£tore albo. Edw. Av. p. 30L
vadasa difta. Will. Ornith. 194. T. 46. Bengalus T. 355- Coecothrauftes Javenlïs, B&iss. Av. III. p;
pun&atus. Briss. Av. III. p. 206. T. 10. f. 4. Frin- 237. T. 13. Alb. Av. II. p. 34. T. 53. Loxia M4-
gilla Amandava. Linn. Syji, Nat. XII. Gzn. 112, lacca. Sy/t.Nat.Xll. Gen, 109, Sp. 16%

IX. Deel. M
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door den Apotheker Monfr. Cawley, naby St. Clements, te Londen , die de be-

leefdheid hadt , van ze my te katen zien. Het is een Verfcheidenheid van

de gene, welke door Albin, in zyn II.. Deel, Plaat 53 , en doormy, in myne
Hiftorie der Vogelen, Plaat 43 , is vertoond (*). Brisson heeft van de zelfde

Soort, in zyne Ornithologie , een goede Afbeelding, onder den naam van Gros»

Bec de Java , het Mannetje
,
gegeven.

Het blaauwe Kapelletje , boven aan de Plaat, is een Inboorling van Engeland.

Het heeft de bovenzyde geheel blaauw , met een fmal randje van Oranjekleur
,

dat zwart geflippeld is, aan de buitenzyde der bovenfie Wieken. De onderzyde

is Oranjekleurig, met kleine zwarte Vlakjes.

PLAAT XLVI.

De kleine Ibis of Egyptifche Reiger (46).

De Vogel op deeze Plaat is in alle zyne afmeetingen , dat is in hoogte , breedte

enz. tot de helft verkleind. Men heeft hem, naamelyk, van twaalf Duimen hoogte

op zes Duimen gebragt. Den Kop ziet men in de Natuurlyke grootte boven aan

de Plaat geplaatft, en zodanig is ook de Zee-Polypus, daar beneden, vertoond.

De Bek is blaauw aan den voet en naar de punt toe zwart. Hy heeft weder-

zyds een Groef, over de geheele langte der Bovenkaak , waar in de Neusgaten ge-

plaatfl zyn. Van den Bek af, aan de zyden des Kops, zyn Vederlooze Plekken

,

van eene groenachtige Kleur, in welken de Oogen flaan. De Kop, Hals, Rug,
de buitenzyden der Wieken en de Staart, zyn donker bruin; de grootfte Veders

der Wieken en Staart byna zwart aan haare bovenzyden, en van onderen donker

Afchkleurig. De binnenfte Dekveders der Wieken zyn wit, zo wel als de Borfr,

Buik, Schenkels, Stuit, en de Dekveders boven en onder aan de Staart. De
Pooten zyn, meer dan een Duim boven de Kniejen , Vederloos. De Pooten en

Voeten heeft hy gedekt met een Schubbige Huid , van donkere Loodkleur. De
Vingers flaan als gewoonlyk, drie voorwaards, één agterwaards : de drie voorften

aan % begin met Vliezen famengevoegd zynde. De Klaauwen zyn zwart.

Een zonderlinge Zee-Polypus (f).

Het andere Schepzel , dat tot de Polypen behoort , heeft een ovaalen Kop , van

grootte en figuur byna als een Spaanlche Oly-f , met een langen Hals ofStam, waar

mede het vafl zit aan een Steen. De Kop heeft een foort van kruiswyze ope-

ning of Mond naby deszelfs bovenfte gedeelte , en een andere opening by den Stam
3

welke men onderftelt het Fondament te zyn. De Kop is gedekt met een fchoo-

ne , zagte ,
gladde Huid , glanzig als Satyn , witachtig en toen zy vogtig ware

Paarlkleurig. Uitwaards icheen die Kop Ribswyze verdeeld te zyn , gelykerwys

een Oranje-Appel; doch toen men hem opende werdt weinige regelmaatigheid van

binnen ontdekt, maar het fcheen een Dierlyke zelfftandigheid te zyn. De Stam of

Hals vertoonde zig als gerimpeld Lederachtig, digt bezet met kleine puntjes, die

den-

(*) [De Chineefche roode Mofch ; zie het IL Deel Gen. 348. Sp. 14. p. 13 19.) *n de Uitgezogte Vcr^

deezesWerks, PI. 85. bladz. 67.] handelingen, X. Deel, bladz. 354; 359 , vindc men

(46) Ibis minor. Edw. Av. \x 303. T. 356. Tan- eene uitvoerige befchry ving van die PJantdier , door

talus minutus. Linn. Syfi. Nat. XII, Gen. 8j. Sp. 3. • my uit de 1-hilofophifche Tran/aftTën getrokken, en zeer

(f) [De Heer Linn/eus heeft dit zonderlinge Zee- naauwkeurige Afbeeldingen van hetzelve, zo uit- a!s

Schepzel, onder den naam van Vonkella Ovifera^ een inwendig, op Plaat LX VI : door Am Heer Edwakds

plaats gegeven onder de Plantdieren. QSyft, Nat. XII. zelf gemaakt.]
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denfcelven ruuw op 't gevoel maakten. Hy was geworteld of vad geplakt aan eert

Steen, en uit den Wortel, ais ook uit den Stam zelf , kwamen eenige kleine Ko-
rallyne Heefterrjes voort. Een fbort van.Worm fcheen te fchieten uit den Wor-
tel, van de zelfde zelfftandigheid als de Stam zynde, en dit onderhielden fbmmigen

te zyn het beginzd of de eerde vertooning van een anderen Polypus , van even

de zelfde Soort. Ik heb hem ontvangen onder den naam van Priapus- Polypus,

welke ik onder/lel daar aan Wegens de figuur des Kops te zyn gegeven.

De Ibis bevindt zig in de Verzameling van Doktor Föthergill , die my
Verhaalde , dat hy denzelven van Suriname hadt ontvangen. Ik houd het voor eeri

jongen Vogel: want alle zyne Slagpennen en Staartveders waren aan het onder-

end in Scheeden of Kokertjes, gelyk plaats heeft in Vogels eer zy tot volwasfen-

heid zyn gekomen. Ik kan geen Afbeelding of befchryving vinden , die 'er mede
overeenflemt : zo dat ik denk , dat hy nog niet befchreeven zal zyn geweeffc

De Polypus is in handen van Doktor Alexander. Russel, Lid der Koninglyke

Sociëteit en van het Kollegie der Geneesheeren te Londen. Men hadt hem
in de Mond van de groote Rivier van St. Laurens, in Noord - Amerika

, ge-

vonden (*).

PLAAT XLVIL

Het Spooriviekig fj^aterhoeyi van Brafil (47).

Deeze Vogel is een weinig verkleind , om hem te beter op de Plaat te kunnen

brengen. Hy fcheen my omtrent de grootte van een Kievit te hebben , maar

hadt langer Pooten. Zyn waare grootte kan men zien op Plaat 48 , in mynè
Hiftorie der Vogelen , alwaar eene andere Vogel van dit Geflagt , die ik denk

het Wyfje daar van te zyn , in de Natuurlyke grootte is voorgefleld *

(f).

Den Bek heeft hy taamelyk lang en regt, aan de punt geel , aan 't grondfluk

rood. De Neusgaten zyn nader aan de punt geplaatfl , dan gewoonlyk. Aan den

voet des Beks is een gefronfelde roode Huid, welke een gedeelte des Voorhoofds

bedekt, doch 'er niet aan vait is, hebbende ook losfe roode Kwabben, welke

langs de zyden van den Bek nederhangen. De Kop , Hals en de geheele onder-

zyde, de onderde Dekveders der Staart ingeflooten, zyn zwart. De Rug en Stuit,

de bovenzyde van de Staart , de Dekveders en een gedeelte van de Slagpenneri

der Wieken , zyn van een heldere roodachtige Leverkleur. De groote Slagpen-

nen zyn binnen en buiten groen, met zwarte tippen. Eenige weinigen der bui-

tenge Dekvederen, boven de groene Slagpennen, zyn zwart : de binnenfle Dek-

veders der Wieken roodachtig bruin , maar dofier dan de bovenden. Aan 't Ge-

wricht van ieder Wiek heeft de Vogel een kort fcherp Hoorntje of Spoor, dat

Oranjekleurig is. De Pooten, Voeten en Klaauwen, zyn van eene blaauwachtige*

Loodkleur. De agterfle Vinger beflaat uit een , de binnenfte of meert inwaardfe

uit twee, de middelde uit drie, de buitenfte uit vier Leedjes. De Klaauwen

zyn aanmerkelyk- lang , en inzonderheid die der agterfle Vingeren, welke regt

en fcherp zyn als Naalden : gelyk men dit alles zeer duidelyk in de Afbeelding

befpeurt*

Dee-

(*) [Hy was aldaar, op de diepte van 42 vademen, Raj. Av. 178. Gallinula Brafllienfis quarta. Will.

roet den hoek vaneen Vilbhlyn opgehaald: zo dat het Om. 237. Parra Jacana. Linn. Syjl. Nat. XII. Gea
een Zee-Schepzel is, dat op groote diepte leeft.] 92. Sp. 3. Bruine Chirurgyn. Nat. Hifi. I.D. V.SruK9

(47) Jacana armata nigra & rubra. Enw. Av. p. bl. 277. PI. 45. f. 4-

305. "T. 357. Jacana quarta.. Biuss. Av. V. p/125. (t) [Zie het II, Deel van die Werk,

ï. iii f. 1. Caput Chili noclurntim. Hern. Mex.so. PI. XCV.j

M 2
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Deeze keurlyke Vogel is in bezitting van mynen waarden Vrind , Dokter John

Fothergill, meermaalen gemeld, die hem, met veele anderen, van Suriname

ontvangen heeft. Het is de vierde Brafiliaanfcbe IPaterben , van Marcgraaf.
Willoughby heeft deszelfs befchryving in zyn Vogelhiftorie overgenomen. Myn
Vogel is , buiten twyfel , de zelfde als die van Marcgraaf , die verzuimd heeft

daar van eene Afbeelding te geeven; en ik geloof dat deeze myne de eerde zy,
welke men van deeze Soort heeft. Ik ben te omftandiger geweeft in de befchry-

ving der Pooten , aangezien Marcgraaf zegt , dat hy aan ieder Vinger vier

Leden heeft, en het welke Willoughby in een Aantekening op zyne Vertaa-

ling in twyfel trekt. Ik kan het thans bewyzen een misflag te zyn • die niette-

min van de eene hand in de andere is overgegaan; want in een fraaije fterk ge-

kleurde Tekening van deezen zelfden Vogel op Parkement , door de Schilderefle

Juffr . Merian gemaakt, die in het Brittannifch Mufèum bewaard wordt, hebben
de drie voorwaardfè Vingers aan ieder Voet vier Leden of Gewrichten. Hoe dit

veroorzaakt zy, valt moeielyk te gisfèn : maar ik onderflel , dat Juffr. Merian
een onvolkomen Vogel, zonder Pooten, volgens de befchryving van Marcgraaf
heeft willen voltooijen. Brisson zal waarfchynlyk een Afbeelding geeven van

deezen Vogel, alzo de Franfchen een Volkplanting hebben op het Vafte Land van

Zuid- Amerika, daar men ze aantreft: maar zyne laatfte Deelen, die zyne Water*
vogels bevatten moeten, zyn, zo ik geloove, nog niet uitgegeven, of zo zy het

zyn , dan nog niet tot ons in Engeland gekomen : nu ik dit ichryf , in 't jaar

1762 (*>

PLAAT XLVI1L

De Vogel genaamd Zee - Pappegaay (48).

Alzo de Vogels op deeze Plaat aanmerkelyk verkleind zyn , heb ik , om een

denkbeeld van het geheel uit een deel te geeven , de Koppen daar nevens in de

Natuurlyke grootte by wyze van omtrekken gefchetft. De Wiek van de Zee-
Pappegaay , in de bovenfte Afbeelding , toegeflagen zynde , is zes en een half

Duim lang. Die van de Scheermes - Snavel heeft , op de zelfde manier , zeven en

een half Duim langte. De kleinfte deezer Vogelen heeft ver den groot flen Bek.

De eerftgemelde heeft den Bek breed en plat , zeer famengedrukt aan de zyden

,

in tegenstelling van die der Endvogelen. De Neusgaten zyn aanmerkelyk naby

de lyn , die de twee Kaaken des Beks verdeelt. Een geele Huid , rondom de hoe-

ken der gaaping loopende , {trekt zig een weinig aan de zyden des Kops uit.

Rondom den voet der Bovenkaak is een Eeltige zelfflandigheid , van witachtige

Kleur, vol Stipjes, als of zy met een Naald geprikt ware. Ieder Kaak heeft,

naby haar Grondfleun , een blaauw driehoekig merk , 't welk van de punt des

Beks, die helder rood is, afgefcheiden wordt door een diep Groefje. Nog twee

dergelyke Groefjes zyn 'er tusfchen 't zelve en de punt , maar niet zo diep. De
Bek is taamelyk fcherp gerugd , zo wel van onderen als van boven. Wat des-

zelfs figuur in 't algemeen aangaat , dit zal men uit de Schets beft zien kunnen.

De binnenzyde des Beks is geel. De Oogen zyn van donkere Kleur, de Oogle-

den

(*) [De Afbeelding , welke ik daar van in 't jaar Baiss. /hu VI. p. 81. T. 6. f. 2. Anas Arclica om-

1763 uitgegeven heb, is uk het Werk van den Heer nium Auétorum. Lunda. Gbsn. Av 725. Cxus. Exot.

Brisson ontleend; doch dewyl de Vingers daar in al- 367. Pfittacus marinus. Anders. Ijl. I!. p.55. T. r.

len uitgeftrekt voorkomen , kan ik het getal der Leed- AIca Arótica. Linn. Syft. Nat. XIL Gen. 69. Sp. 4.

jes in dezelven niet met zekerheid nagaan.] Zee -Pappegaay. Nat. tfift. I. D. V. Stuk, bl. 85. PI.

(48) Puffinus Fratercula. Edw. /h. p. 307. T.358. 37- f- 3*
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den roodachtig. Boven en beneden het Oog zyn Hoornige Lighaampjes, 'aan

de Oogleden gehecht, het bovenfte driehoekig, het onderfle langwerpig. Voorts

zyn de zyden van den Kop, rondom de Oogen , wit : de Kruin des Kops, de

Hals in 't geheel, de Rug, Stuit, Staart en de bovenzyden der Wieken, altemaal

zwart. De Staart is famengefteld uit zefliert Vederen, 't welk my vreemd voor*

komt , aangezien de twee grootere Soorten van dit Geflagt , daar benevens op 't

Eiland Wigh't gevonden, 'er a'lleenlyk twaalf hebben. De rand der Wiek is wit-

achtig : de tippen der binnenfte Slagpennen zyn Afchkleurig en de binnenzyden der

Wieken licht Afchgraauw. De Börfl:, Buik, Schenkels en Dekveders onder aan

de Staart zyn wit: de Pooten en Voeten van een geelachtige Oranjekleur. De Voe-
ten hebben drie Vingeren voórwaards, die /amen gewebd zyn, als in de Eenden^
doch geen agter-Vinger. De Klaauwen zyn zwart.

De Alk of Scheermes* Snavel (*).

De onderfte Vogel , in 't Noorden Alk , in Engeland Scheermes - Snavel ge-

naamd , heett den Bek aan de zyden ook zeer famengedrukt , en zo wel boveii

als onder fcherp gerugd. Hy is zwart, met drie Groefjes overdwars, waar van
het middelde wit. De binnenzyde des Beks is Oranje -kleurig. De Neusgaten
ftaan digt by de gaaping, tusfchen de Vedertjes aan den voet des Beks. Van des-

zelfs bovenfte tot aan het Oog loopt een fmal wit .Streepje. De Kop, Keel, het

agterfte van den Hals, de Rug, Stuit, de bovenzyden der Wieken en de Staart,

zyn zwart. De inwaardfe Slagpennen zyn kort en. wit getipt, 't welk een fchuinfè

witte Streep dwars over de Wiek veroirzaakt. De binnenfie Dekveders zyn wit

en de binnenzyden der Slagpennen Afchkleurig. De Staart heeft twaalf Veders die

fcherp gepunt zyn, de middelden langst- de overigen, allengs verkortende tot 'dé

buitënften aan ieder zyde. De Borfl, Buik, Schenkels en. Dekveders onder aan dé

Staart, zyn wit. De Voeten hebben flegt's drie Vingers , welke, gelyk in de Een-
den , famen gewebd zyn. De Pooten, Voeten en Klaauwen, zyn zwart.

De twee hier befchreevenë Vogels, zo wel de Puffin als , de Alk, en de Guille-

mot van de naaftvolgende Plaat, broeden omftreeks de Rotfèn, de Naalden ge-

naamd, aan de Weitelykfte punt vart 't Eiland Wight. Zy zyn afgebeeld en be-

fchreeven geween: door byna alle Autheuren
i die van Vogels gehandeld heb-

ben, en ftaan bekend by eene verfcheidenheid van naamen, rondom de Kuften vart

Groot -Brittannie: Deeze naamen heeft Willoughby verzameld: Zie zyne Or-
nitbology , p. 323 - 325 , Tab. 64 en 65V Alle deeze Vogels.worden door onze
Walvifchvangers dikwils uit Groenland medegebragt , die de Puffin. kennen by
den naam van de Groenlandfche Pappegaay. Ik geloof dat zy op alle. Voor haar

bekwaame Rotzige Oevers, in de Noordelyke.deelen van Europa, broeden. In ee-

ne belchryvjng der Deenfche Eilanden van Ferro , door Lucas Jacobfm Dehas

;

een Deenfch Predikant* fchynen zy my, voor te komen. Dezelve is in 't Engelfch

door J.Sterpin^ Med. Doktor, vertaald
5

< te Londen in. 'c jaar 1676 uitgegeven.

Martin befchryftze ook duidelyk allen in zyne Reistocht naar St. Kilda, het

Weftelykfte van alle Schotfè Eilanden * te Londen in 't jaar 1698 uitgekomen.

In 't begin van Juny, des jaars 1761, had ik ds nieuwsgierigheid om gedagte
Rotfèn op 't Eiland Wight te bezoeken; alwaar ik. een Week doorbragt met het
zeldzaame van dat Eiland te" befchouwen , en . verfcheide maaien een.Zeetogtje deed
onder die verbaazende Rotfèn, de Naalden genaamd,- daar deeze Vogels broedern

Die

(*)- Alca. Edw. Av. p. 308. T. 358. Alb. Jv. III. Nat. XII. Gen. 69. Sp. 1. Alk. Nat; Hifi. I, D. V,
p. 90. T. 95. WiLL.Ormt/;. 243. T, 64. f 1 & T. Stuk, bladz. 81.

65. f. 2. Clus. Exot. 367. Alca Torda, Lïnn. Syji.

IX. Deel Kt
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Die plaatfèn worden door veele Vreemdelingen, uit de Zuidelyke deelen van ons
Land, jaarlyks om die zelfde reden bezogt. Wanneer wy eenigen van onze Dom-
kerken intreeden, doet 'derzelver grootheid en magtige donkerheid, ons als met een
heiligen eerbied aan , door een Hartbeklemmende (chroom : wanneer wy de prag-

tige Paleizen van groote Vorften befchouwen , flaan wy verbaasd over de fchoon-

heid, overeenflemming en regelmaatigheid, die daar in heerfcht, en verwonderen
ons over 't vermogen, de kundigheid en uitvinding, in het toeftellen van zulke

Hemels op Aarde. Maar helaas! toen ik een weinig in de Zee daar van afwas ge-

varen, zo dat ik een volkomen gezigt kon hebben van dit allerpragtigft en verba a-

zendfl Werk der Natuur, waren alle de aandoeningen, door Werken der Konft

,

Tempels en Paleizen, hoe groot ook, veroirzaakt , als Schaduwen vergeleeken met
weezentlyke zaaken. De verbaazende grootheid deezer Rotfèn vervult den befchou-

wer met killende (chroom, en meteene ontzetting, nooit te vooren door hem ge-
voeld. Een Vreemdeling, zig digt daar by bevindende, vreeft dat eenige uitpui-

lende Klompen van de Rots zullen afbreeken en hem, tot ftraf voor zyne nieuws-

gierigheid, met zyn Vaartuig onder dompelen. Men moet zig ten minde op een

vierde Myls afftand daar van houden, om eenig oordeel te vellen over de hoogte

van de Rots. Op (bmmige plaatfèn zyn zy byna Loodregt ; op anderen over 'c

Water hangende: op anderen zyn ryën van Kloven, die tot huisvefting dienen voor

de Vogelen, alwaar zy dik by elkander zitten, doch naauwlyks te onderfcheiden

zyn, dan door de beweeging, welke zy maaken. Op zekere plaatfèn , hoog in de

Rots, zo wel als onder het merkteken van hoog Water, ziet men groote Splee*

ten en diepe Holen, die ver in de Rots fchynen te dringen. Hier en daar zyn
Kryftallyne Stroomen of druppelende Watervallen , die hoog uit de Rots afftorten.

De Laagen van Kalkfteen, Keijen en andere Stoffen, in zekere deelen gefcheiden,

op eene bykans gelyke vlakte , ter diepte van zeshonderd Voeten , (

5
t welk de hoog-

te van de Rots op veele plaatfèn is,) verfchaft groote bezigheid aan een keurig en

onderzoekend Verfland. 't Is vreemd , Schaapen en Lammeren te zien weiden op

de laage deelen van de Rots, naby den kant des Waters, en niet gemakkelyk te

begrypen, hoe zy zo ver kunnen komen, zonder in Zee te ftorten: maar de Na-
tuur heeft haar begaafd met het vermogen , om veilig te loopen op plaatfèn die

voor Menfchen onbeganglyk zyn. Schoon deeze Vogels niet eetbaar geacht wor-

den , brengt men doch veelen voor pleizier om hals. Wanneer onder de Rots een

Snaphaan gelost wordt, vliegen 'er zo verbaazende menigten van Vogels af, dat

de Oppervlakte der Zee daar door verdonkerd wordt. Men ziet 'er een groot ge-

tal van altoos aan 't vangen van Vifch bezig in de Zee ; anderen op de Klippen zit-

tende , en veelen geduurig over de Boot heen en weder vliegende. De Visfchers

maaken Aas van het Vleefch deezer Vogelen, om Kreeften, Krabben en ander

Zee-Gedierte , te vangen. Het onkundig Volk, op dit gedeelte des Eilands, ver-

beeldt zig , dat deeze Vogels nergens in de Wereld te vinden zyn , dan omtrent

deeze Naalden. De Voorgevel, van deeze verbaazende Rots, (trekt zig omtrent

vier Engelfche Mylen uit , en ziet nagenoeg, misfchien vol (trekt, naar 't Zuiden.

De Weftpunt eindigt in 't gene men eigentlyk de Naalden noemt, 't welk verfchei*

de woefte , ruuwe , Pieramieden of Pylaaren zyn , door het geweld der Zee , in

langte des tyds, van de vafteRots gefcheiden, die van elkander afgezonderd in open

Zee (laan.

Deeze Vogels , zegt men , worden hier niet meer dan twee Maanden in 't Jaar

gezien, en vertoonen zig het eerfte in 't begin der Meymaand. De Visfchers, die

altoos omtrent deeze Rotfèn zyn , verklaaren , dat men ze 'er drie of viermaalen in

de Winter, telkens één of twee Dagen, zo menigvuldig als omtrent haaren Broed-

tyd, ziet. Zy zeggen, dat zy weeten, wanneer zy dezelven te verwagten heb-

ben j naamelyk na dat het een weinig zagt Weder geweeft is , de Zon fterk op de

Klip-
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Klippen fchynende en de Zee om laag vry flil zynde; zo dat zy gelegenheid heb-

ben tot het zoeken van haar Voedzel. De top van de Rots is een dorre , Kryt-

en Steenige Vlakte, daar een groot getal van Schaapen wordt geweid. Een menigte

van Kormorants of Water-Raaven, groot en klein , Zee-Meeuwen, Kornwallfche

Kraaijen , Kaauwen 5 Spreeuwen 5 wilde Duiven en veel ander klein Gevogelte

,

broedt jaarlyks in deeze Rotfen.

PLAAT XLIX.

De Lomme of Guiïlemot (49).

Deeze Vogels zyn in Afbeelding verkleind: de Puffin tot de helft in hoogte ert

breedte: de Guiïlemot ongelyk meer en is in 't verfchiet geplaatft. Zie de omtrek-

ken der Koppen van beiden om laag op de Plaat en als in 't Water zig vertoonen-

de, in de Natuurlyke grootte.

De Wiek der Guiïlemot, toegeflagen, heeft agt en een halfDuim langte. Zy
fchynt omtrent de grootte van een Eend te hebben. Haar Bek is regt, dun, aan

\ end fpits en geheel zwart. De Neusgaten zyn laag en naby de Gewrichten der

Kaaken geplaatfl:. By de punt der Bovenkaak is een kleine infhyding. De Bek is

op zyde een weinig famengedrukt, maar niet op dergelyke manier gerugd, boven

of beneden, als in de twee te vooren befchreeven Vogelen (*). De Mond is van

binnen geel: de Oogen zyn donker. De Kop, Keel, het agterfte vanden Hals,

de Rug, Stuit, Staart, (die twaalf Vederen heeft,) en de bovenzyden der Wieken,
zyn zwart , of donker graauw. De binnenffe Dekveders en de tippen van de in-

waardfè of kortere Slagpennen, zyn wit. Deeze tippen maaken een fcheeve witte

Streep dwars over ieder Wiek. Aan de binnenzyde zyn de Slagpennen Afch-

graauw. De Borft, Buik, Schenkels en de Dekveders beneden aan de Staart, zyn
wit; de Pooten en Voeten zwart, met een weinig mengeling van Loodkleur aan

de voorde deelen der Pooten en Gewrichten der Vingeren. Hy heeft 'er flegts drie *

welke (amengewebd zyn als in de Eenden. Deeze Vogel , en de twee laatfl be-

fchreevene , hebben vaft aan hunne Huid zitten een foort van Tekken , die derzel-

ver Bloed zuigen. Hy is van 't Eiland Wight.

De Puffin van *t Eiland Man (f).

De grootfte Afbeelding vertoont de Puffin van \ Eiland Man. DeeZe is Geflag-

telyk verfchillende van de Puffin van 't Eiland Wight, en van het Geflagt der Vo-
gelen, die ik Peterils genoemd heb. Den Bek heeft hy regt, een weinig krom-
haakig aan de punt, en van een donkere Loodkleur. De Neusgaten ffaan digt by
elkander in het bovenfte des Beks, in een föort van Huid, die deszelfs Grondfleun

dekt. Van de Neusgaten loopt , ter wederzyden des Beks , een Sleuf bykans tot

aan

(49) Uria. Edw. Av. p. 313. T. 359. Alb. Av. \. niet üitgegroefd of gefleufd is, noch boven noch be-

p. 80. T. 84. Zool. Brit. T. H, tl, 3. Lumme neden, gelyk in de twee andere Vogelen; en in de-

Mart. Spitsb. 57. T, M. f. A. Lomvia* Cius. Exot. zelven was de Bek fcherp gerugd. Dat is immers ort-

3Ó7. Uria. Bkiss. Av. VI. p. 70. T. 6 f. 1. Coiym- verftaanbaar en tegenftrydlg. Ik denk de meening van
bus Troile. Linn. Syji. Nat. XII. Gen. 75. Sp. 2. Edwabds dus beft uitgedrukt te hebben.]

AlcaLomvia. Syfi.Nat.X. Gen. 63. Sp. 4. Zee-Hen.
(f) Puffinus fuperne fuscus. Edw. .rfw. p. 314. T.

Nat. Hifi. I. D. V. Stuk, bl. 88. PI. 37. f. 4. 359. Biuss. Av. VI. p. 131. Penn. Britt. T.M.
(*) [De Franfche Vertaaler heeft , in deze]ven, het Diodemedea Avis. Aldr. Örn. III. p. 57 , T. 59.

Engelfche Woord ridged met het Franfche tranchant Grsn. Av. 381. Procellaria Puffinus. Linn. Syfi. Nat.

(dat is fnydende) vertaald, en hier „maakt hy 'er van XII. Gen. 70. Sp. 6. Het Zeepaard. Nat. Hifi. h Di
canelè, 't welk gefleufd betekend. Hy zegt dat de Bek V. Stuk, bladz, 95. PI. 37, f, 6,

N 2
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aan de punt toe (trekkende. De Onderkaak heeft ook een Sleuf aan ieder zyde
overlangs. Zie de juide figuur des Beks in de Schets daar van , beneden op de
Plaat. Dezelve is zydelings een weinig famengedrukt , maar meed naar de punt
toe. De zyden des Kops, onder de Qogen, zyn blaauwachtig graauw. De ge-

heele bovenkant , van den Bek tot aan de tip der Staart, is zwart of donker bruin,

nergens lichter of donkerer, uitgenomen op de Kruin des Kops. Aan de binnen-

zyde der Wieken zyn de Dekveders wit en de Slagpennen Afchgraanw. Van ou-
deren is de geheele Vogel, van den Keel tot de Staart ten einde uit, volkomen
wit. De Staart heeft twaalf Veders , waar van de buitenden iets korter dan de mid-

delden zyn. De Pooten waren van een platachtig maakzel
, gelyk in die van 't

Geflagt der Duikeren. De buitenzyden der Pooten en de buitende Vingers zyn
zwartachtig : de binnenzyden en het overige der Voeten, is y^n een blaauwachti-

ge Vleefchkleur. Hy heeft niet meer dan drie Vingers, allen voorwaards gedrekt

en te famen gewebd als in de Eenden : de buitenfle Vingers zo lang als de middel-

de, de binnende korter zynde. De Klaauwen zyn zwart. Onmiddelyk uit den
Hiel , zonder eenige tusfchenkomende Vinger, fpruit een Klaauw of Hoornige
Nagel, üie, gepaard met de figuur des Beks, bewyd dat deeze Vogel van

3
c Gé-

flagt der Peterils (*) zy. Willoughby noemt het een kleinen Agter- Vinger
$

als hebbende geen denkbeeld gehad van een Klaauw uit den Hiel van een Vogel
voortkomende : want ten zynen tyde was dit Geflagt van Vogelen naauwlyks be-

kend. DeFulmar van St. Kilda is één derzelven, hoewel hy befchreeven wordt

met een agter-Vinger. De Afbeelding in Martins Reistogt naar dat Eiland heeft

alleenlyk de Klaauw.

De Puffin van 't Eiland Man wordt gezegd te broeden in de Konyns-Holen op

het Kalf van Man, een klein Eiland aan 't Zuid end van Man gelegen (f). Men
kan een volkomen Berigt van derzelver manier van Voortteeling enz. vinden in dé

Engelfche Vogelkunde van Willoughby, p. 333 en 334. Noch hy , nog eenig

ander Autheur, my bekend , heeft 'er tot nog toe een Afbeelding van gegeven.

Deeze keurlyke Vogel was my gezonden door mynen waarden Vrind en Korres-
' -pondene Thomas Pennant, Schildknaap, van Bichton in Flintshire, een Heer
die de bevordering van de kennis der Natuurlyke Hidorie zeer ter harte neemt.

Hy bezorgde my denzelven van 't Eiland Man. Ik houd my verzekerd , dat

deeze Vogel en de Scbeerwater van Sir Thomas Brown van Norwich , even dé

zelfden zyn (§). Willoughby heeftze in ééne Afdeeling. begreepen en de Af-

beeldingen, zo wel als de befchryvingen , demmen in alle opzigten overeen. Jk

ben verder daar van overtuigd geworden , door myne Tekening met Browws
oude Afbeelding daar van te vergelyken, die nog in het Brittannifch Muféurn

wordt bewaard: zo dat ik denk, dat alle toekomdige Verzamelaars deeze twee

Soorten wel tot ééne mogen brengen. De fchandelyke vermenigvuldiging der Soor-

ten van Dieren is Verbaazende by veele hedendaagfche famenlappers der Natuurly-

ke Hidorie , en dezelve wordt veroirzaakt door haad , onoplettendheid en gebrek

van een volmaakte kennis der Werken die zy fchryven.

Het roode Koraal-Mqjcb , waar mede ik den voorgrond van deeze Plaat ver-

fierd heb, werdt door my te Yarmouth in Norfolk , in January des Jaars 1762,

vergaderd. Verfch uit de Zee genomen , is hetzelve bevallig rood , naar Rooze*.

kleur trekkende, en bedaat uit zeer fyne Takjes of Vezelen, gelykende naar de

Takmaaking der Boomen. Het is zo zagt en teder, dat het, buiten 't Water,
hoops-

(*) [De Peterih of Petreh zyn die men Onweers- de Weflzyde van Engeland.]

vogelen of Storm Zwaluwen noemt: zie myne Nat. (§) [Scheenvater , in 't Engelfch Shearwater , noemt

Hifi. I. E». V. Stuk , bladz. 91.] menze, om dat zy langs de Oppervlakte van 't Water

(|) [Het Eiland Man legt in de Ierfche Zee , aan ftryken.]
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hoopswyze by een vak , zonder gedaante , maar vlak uitgefpreid tusfchen Papier

en wel gedroogd zynde , maakt het een fraaije Vertooning.

PLAAT L

De rond gekuifde Eend (?o).

Van de op deeze Plaat afgebeelde Voorwerpen is de Kolibriet alleen in haare na-

tuurlyké grootte vertoond. De Duiker is grootelyks verkleind. Dezelve heeft in-

derdaad de grootce van een Eend : de Bek heeft, van de punt tot aan den hoek der

gaaping, drie Duimen min een Kwartier Duims langte, de toégeflagen Wiek zeven
en een half Duim. De rond-gekuifde Eend is omtrent tot de halve hoogte gebraot;

gelyk men uit den Bek , die in de natuurlyké grootte om laag op de Plaat gefchetft

is, kan zien. De Wiek heeft nagenoeg de zelfde langte als die van den Duiker,
Zo even gemeld. Hy fchynt een weinig grooter te zyn dan een Taling.

Deeze laatde, nu, op den voorgrond van de Plaat voórgedeld , heeft den Bek
fmal en zwart, even zo hoog als breed. De Bovenkaak is op de kanten fyn ge-

tand , dë Onderkaak heeft ryën van kleine ingedrukte holletjes, om de gezegde
Tandjes in té neemen. De andere byzonderheden zal men beft uit de (chets van
den Bek in de natuurlyké grootte begrypen. Catesby zegt, dat deeze Vogel
geèl'e Oögen heeft. Op zyn Kop is een opdaande Kuif van lange, witte Veders,
die zwart getipt zyn; niet Klootswyze, maar veeleer platachtig, gelyk een Waai-
jer, fpreidende. Van de Kruin des Kops^ boven de Oogen,, ontipringen lange

zwarte Veders, die ten deele de witte onder/tukken der Kuifvederen bedekken.

Van de Oogen agterwaards is het agterde des Kops wit 5 het overige , benevens
de geheele Hals*. Rug en Stuit, Fluweelachtig donker zwart. De Staart is famen-
gefield uit agttien Vederen , waar van de middelden een Duim langer zyn dan de
buitenden: zo dat zy trapswyze buitenwaards verkorten. De Staartveders en groot-

fte Slagpennen zyn aan haare bovenzyden diep zwart en van onderen donker Afch-
kleur. De binhenfle Dekveders der Wieken zyn licht Afchgraauw, met taamelyk
breede witte, randen. De helft der Slagpennen, naad: aan.de Rug, is glinderend

zwart; de allerbinnenden zyn lang, met fcherpe punten , en hebben witte Streepen

langs de buitenzyden van haare Schaften: de middelden zyn wit aan de kanten
haarer buitende Baarden. Van de Dekveders der Wieken is de eerde ry zwart,
met breede witte tippen: de kleinden zyn licht Afchkleurig , langs den bovenden
rand der Wiek met donkere Kleur gezoomd. De Bord, Buik en Dekveders on-
der aan de Staart, zyn wit. Het zwart van de Rug breekt hoekswyze in het
Witte,, aan het onderde van den Hals, De zyden des Buiks en de zyden onder
de Wiek, zyn Oranjekleurig bruitf, gemerktekend met fyne donkere dwarsdreepjes.

De Pooten zyn gelyk die der Eenden, en van eene donkere Kleur. De binnen-
fie Vingers hebben kleine Webbetjes op de binnenzyde, zo wel als de agter-Vin-
gertjes van onderen.

bê

(50) Merganfer Crifta rotunda. Edw. Av. p. 3 k5. Avis Venti. Heun. Mexic. 24, 33. Mergus cuculli
T. 360. Anas cnftatus. Catesb. Car. I. p. 94. T. tus. Lim. Syjl. Nat. XII. Gen. 68. Sp. i.

94. Merganfer Virginianus. Briss, Av. VI. p. 25$.

IX. Deel. H "
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De Groote Geneeffche Duiker (*).

De Duiker, in
b
t verfchiet vertoond, heeft den Bek Vleeïchkleurig , aan de plint

donker. De Kruin van den Kop , een plakje aan de zyde van den Hals , en een

flreep tufïchen den Bek en het Oog, zyn zwart. Het agterfte van den Hals, de

Rug, Stuit en de bovenzyden der Wieken , zyn Afchkleurig , uitgenomen een

witte rand aan het begin van de Wiek , naaft aan den Kop , en een groote witte

Vlak in 't midden van de Wiek, zynde ook de middelde Slagpennen wit, zo wel

als de binnenzyden der Wieken, maar de Slagpennen aldaar licht Afchgraauw. Dit

flag van Vogelen heeft in 't geheel geen Staartvederen. De onderzyde j van de

Keel tot aan het end des Lighaams, is gedekt met fyne Witte Vedertjes, die een

glans hebben als van Satyn of Zilver. De Pooten en Voeten zyn donker groen-

achtig. De Vingers zyn niet te fameh gewebd, maar hebben fievige zydelingfè

Vliezen van aanmerkelyke breedte, aan de zyden uitgebreid. De Nagels zyn plat,

geJ-y'k die der Menfchen, en de Pooten ook zeer plat, om te beter het Water te

kunnen klieven^

Hei geheel groene Kolibrietje (f).

Het kleinfte Vogeltje, en tevens het bovenfte, vliegende vertoond , is de gé»

heel groene Kolibriet. Deeze heeft een dunnen, langen, zwarten Bek, De Kop $

Hals en 't geheele Lighaam , is van een fchoon groene Kleur , aan de onderzyde

blaauwachtig, met een helderen Glans. De bovenzyde en de Dekveders der Wie-
ken Zyn geeler , met een weerichyn als van Koper : de Slagpennen blaauwach-

tig paarfch; de Staart donker blaauw: de Pooten en Voeten zwart. Het hoort toe*

aan mynen Vriend, den Heer Millan , by het Admiraaliteits - Huis woonende;

De plaats der afkomft. is niet bekend (§).

De Duiker, voorgemeld, bevindt zig in de Verzameling van Mevrouw, dè

Hertoginne Douariere van Portland, die de goedheid hadt, van hem my te laaten

zien. Jk werd van haar Edele onderrigt , dat dezelve gevangen ware op het

Meir van Geneve , alwaar de wit gevederde Huid van <3e onderzyde deëzer Vo-

gelen afgenomen en als Leder bereid wordt , met de Veders daar aan. Dan voegt

men die te famen, en maakt 'er Manteltjes, Moffen en wat dies meer is, voorde

Dames van. Een ander Vogel van deeze zelfde Soort , met deeze van Geneve

overgebragt , wordt in het Brittannifch Mufëum bewaard. Hy fchynt de zelfde

te zyn als de Groote Lom of Aarsvoet (Colymbus major) by AlörovandüS.

Zie Willoughby's Vogelen - Werk , p. 339. Tab. 61. Ik meen deeze zelfde

Soort van Duiker of Lomme, dood, by een Vogelkooper te Londen in de harde

Winter, van de jaaren 1739 en 1740, gekogt te hebben. Ik heb daar van een

Tekening Levensgrootte , welke met die van Geneve in alle opzigten overeen-

ftemt, uitgenomen dat de bovenzyde van een donkerer Aichkleur is*

De rond gekuifde Eend is uit Penfylvanie afkomftig. Ik heb dezelve, met en

benevens andere Vogelen, ontvangen van mynen verpligtenden Vrind , den Heer

William Bartram, in die Volkplanting woonachtig. In zyn Brief van De-

cember des jaars 1759, deeze Vogels vergezellende, berigt hy my, dat zy alte-

maal

(•) Colymbus major Lacus Lemani. Edw.' Av. p. Seb. Muf. II. p„ 42. T. 4*. f» .2, 4- TrpchiJus mei.

909. T. 300. Colymbus Urinator. Linn. Syjl. Nat. lifugus. Linn. Svji. Nat. XII. Gen. 66. Sp. 15.

XII Gen. 75 Sp. 9 ($) [Het komt buiten twyfel van Suriname of el-

ft) Mellifuga viridis. Edw. Av. p. 318. T. 360. ders aan de Kuft van Guajana, in Zuid-Amerika.]

Mellifuga Cayaneniïs. Briss. Av. III. p. 704. T. fó
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maai Trekvogels zyn, die in November, bit het Noorden, in dat Land komen,

en 'er hun Vérblyf houden tot in Maart, wanneer zy weder terug keeren. Hy
voegt 'er by , dat veel Gedierte , 't welk eertyds in de thans bevolkte deelen zig

b'evondt, nu aldaar niet meer is , vertrokken Zynde naar de onbewoonde zoomen

der Provincie, en dat eenige Vogels, aari de eerfte Planters niet bekend, tegen-

woordig zig in grooten getale laatën zien , benadeelende de Koornvelden en

Plantagiën kragtig. Catesby heeft deeze Eend, in haare NatUurlyke grootte, af-

gebeeld in zyne NatUurlyke Hiftorie van Karolina, I. Deel, pag. 94 (*). Hy merkt

met reden aan, dat dezelve eigentlyk gefproken, of ten naauwfte genomen, niet

'tot het Geflagt der Eenden , maar tot dat der Duikeren (Mergus) , door WiL-
Loughbï befchreevën, behoore. Zie daar van, by dien Autheur , verfcheide Soor-

ten, van pag. 33? tot 337. Catesby zegt', dat zy veel de verfêhe Wateren, in-

zonderheid de Molen-Togten , in Virginie en Karolina, bezoeken; dat de Wyfjes
over 't geheel bruin zyn, hebbende ook een kleiner Vederkuif op den Kop, dari

'de Mannetjes. Die Autheur, geen Inwooner Van Noord-Amerika zynde, hadt niet

opgemerkt, dat zy Trekvogelen waren;

PLAAT LI.

De Muurkruiper of Spïnnenvanger ($ 1),

De nevensgaande Afbeelding is in de Natuurlyke grootte getekend, en op
de Plaat geVetft, naar zulk een Vogeltje, dat droog opgezet was bewaard. Ift

bnderftel dat het een Wyfje'zy , alzo ik by Brisson een goede figuur en be-

ichryving vind van het Mannetje, welke van de onder befchreevene alleenlyk ver-

fchilt , in den Keel, een Duimbreed of verder van de Onderkaak af, Zwart te

hebben. Men vindtze in zyn il I. Deel, p. 607, Plaat 30. fig. i, onder den naam
van Ie Grimpereaü de Muraïïle, Hy geeft de Afraeetingen op van de Lighaams-

deelen^ welke in 't algemeen iets korter waren dan in myn Vogeltje. Het Wyfje
zegt hy daar in alleenlyk vart het Mannetje te verfchilleri , dat hetzelve den Keel

wit heeft. \„\ '

De Bek is lang en dun, een weinig nederwaards geboogen en van een zwarte

óf donkere Kleur. De Neusgaten ftaan by het grondftuk des Béks. De Kruin

van den Kop is bruinachtig Afchgraauw. De bovenzyde van den Hals, de Rug
én Stuit^ zyn van een fchoörie blaauwachtige Afchkleur, zo wel als de Buik, Schen-

kels en de Dekveders onder de Staart ; doch die zyn een weinig donkeren Dé
Staart beftaat uit twaalf Vederen van gelyke langte , zwartachtig van Kleur, uit-

genomen de tippen, die witachtig zyn in de buitenfle Vederen, maar in de mid-

delden Afchkleurig. De Keel en onderzyde van den Hals is wit. De Wieken,

die zig dus yitgefpreid beft vertoonen, hebben haare kleinfte Dekveders van een'

bevallige roode Kleur , gelyk die van Rooden Wyn in een Glas gezien (f): de

binnen/te Dekveders zyn ook rood* maar trekken naar het donkere, en de ry
"

der

(:*) [Men vindt die Afbeelding in het IV. Deel T. 852. Certhïa Murarïa. Linn. Syft. Nat. XII. Gen.
van dit Vogelen - Werk , P). 88 en de befchryving 65. Sp. 2. Muur -Specht. Nat. Hifi. I. D. IV. Stuk,

pag. 78, 79] bladz: 427.

(51) Certhja muralis. Edw. Av. p. 320. T. 361. (f) Inde gekleurde Tekening gelyke het daar wei •

Picus Murarius. Briss. ^v.'III. p. 607. T. 30. f. 1. nig naa, en Brisson zegt, dat de. Wieken Köqzeisleuf

Will, Om. 99. T. 23. Aldrov. Ornnh.l. p. 8ji. zyn.]

o 2
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der "buitenfte Dëkvederen, naaft boven de Slagpennen, is donker; met rood ge»

zoomd: zo dat zy , als de Wieken toegeflagen zyn, zig geheel rood vertoonen (*).

Ik telde twintig Pennen in ééne der Wieken, zynde de buitenfle de helft korter

dan de naaftvolgende en de vyfde Slagpen de langfte. Zy hebben haare buitenfle

Baarden ter halver langte , naaft aan den wortel , van een Ichoone roode Wyn
'kleur; uitgenomen de drie buitenften en de drie binnenren,, welke zwartachtig zynj

gelykerwys het overige van de Pennen naar 't end toe, de Tippen zelf uitgezon-

derd, die altemaal Afchkleurig zyn gezoomd. Vier van de buitenfte Slagpennen

Zyn ieder met twee witte Vlakken getekend op de inwaardfè Baarden
j
gelyk in zo-

danig een Veertje op de Plaat vertoond is : die 'er inwaards naaft aan volgt heeft

flegts ééne Vlak, en uitgenomen deeze Vlakken zyn de binnenzydïche Baarden

donker. De Pooten, Voetenen K kauwen, zyn zwart. Het Vogeltje 'heeft drie.

Vingeren voorwaards en éénen agterwaards geftrekt. De buitenfte Vinger is , by

zyn begin, een weinig aan den middelden gehecht. De agter-Vinger is fterk,

gelyk in de Kruipers in 't algemeen , om dezelven in 't beklauteren van Muuren

en Boomen beter te onderfteunen. Ook zyn de Kkauwen langer dan ge-

woonlyk.

Dit" keurlyke Vogeltje is thans , in den jaare 1762 , de eigendom van myneri

waarden en verplichtenden Vriend , Henry Baker , Lid der Koninglyke Socië-

teit, die hetzelve, niet lang geleeden', van Turin bekwam, daar men het noemt

Berg -Specht, en men zegt dat het zeldzaam zy in Piemont. Het was aan den

Heer Baker gezonden door Graaf Perron, gewezen Minifter van den Koning

van Sardinië aan het Hof van Groot-Brittanje. Willoughby heeft, in zyne Vo-

gelkunde, bladz. 43. Tab. 23, een zeer lamme en korte befchryving en flegte Af-

beelding gegeven van dit Vogeltje, ontleend van onze eerfte moderne Natuurlyké

Hiftoriekundigen,die zeggen, dat men het in Engeland heeft, doch WiLLOüfeHBY

hadt het 'er nooit aangetroffen. Ook geloof ik geenszins, dat het hier als Inboor-

ling of als een Trekvogel voorkome: want in allé myne nafpooringen is het thans

befchreeven Vogeltje het eenigfte dat ik ooit heb gezien. Hierom was ik gene-

gen , hetzelve naauwkeurig af te beelden en te befchryveri, hoewel het getal der

Plaaten daar door boven myn voorgeftelde paal vergroot wordt. Dewyl het my
laat in handen kwam, kon het niet op Zyn behoorlyke plaats gebragt worden;

Het hadt op de Hoppe moeten volgen, als zeer naby komende aan die Soort (f).

PLAAT LIL

De Zwarte Tangara van Guinee ($2).

De drie Vogeltjes op deeze Plaat zyn alle naar 't Voorwerp eri in de Natuurly-

ké grootte afgebeeld. De twee bovenften zyn Graan-eetende Dikbekken, die al-

lerley Zaaden breeken j het onderfte is , zo 't my toefchynt , een Vogeltje dat

op Inlèkten aaft. ,

r De

(*) rin plaats van dit laatfte, van en de ry der (t) C'
c GeflaS c yan Cm^pf Boomkruiper, waar

buitenfte af , ftaat in de Franfche Vertaaling alleenlyk het t'huis gebragt is ,
volgt by den Heer Linn/eus

dit " önverftaanbaare: les couvertures exterieures rangées ook onm.ddelyk op dat der Upupa ot Hoppe.J .

prés des Atles font fermées. 't Is zeer te verwonderen,
.
(52) Tangara mgra Gumeènfis. Edw. Av. 322. T:

daar men 't Franfch tegenover 't Engelfch geplaatfl: 362.

heeft , dat daar in zo flordig te werk gegaan zy.]



en Z E L D Z A A M E VOGELEN. &y

, De Zwarte Tangara heefc een korten dikken Bek , van een witte of lichte

Vleefchkleur, de Neusgaten gedekt met Vedertjes. Dit geheele Vogeltje heeft

èene Pluimagie van donker zwarte Vederen, zeer glanzig, met een fchoonen paars-

achtig blaauwen weerfëbyn , die echter op de groote Slagpennen der Wieken

ontbreekt. Eenige weinige kleine witte Vedertjes zyn doormengd met de binnen

-

iïé Dekveders der Wieken. Het heeft twaalf Veders van gelyke langte in de

Staart. De Pooten, Voeten en Klaaüwen, zyn van maakzel als. in de meefie an*

dëre kleine Vogeltjes, en allen van eene witachtige Vleefchkleur.

De Qlyjkleurigc of Groenacbtige Tangara (*).

Het Vogeltje daar naaft, dat ik.de Olyfkleurige Tangara noem , heeft insgelyks

een korten dikken Bek, van een donkere Vleefchkleur.
,
Het voorfre deel des

Kops van 't zelve, geheel rondom den Bek en Oogen, de Keel en een gedeelte

van den Borft, zyn zwart. Dit zwart verandert allengs in donker Wit aan den

Buik, welke witachtig blyft tot aan de Dekveders onder de Staart, die ingefloo-

ten. Het agterfte van den Kop en Hals, de Rug, Stuit, Staart en Wieken,

zyn van eene groenachtige Oly fkleur, taamelyk donker. De Staart heeft twaalf

Veders van gelyke langte. De binnenzyde der Wieken en de onderzyde van de

§taart, zyn van een lichte Afchkleur: de Pooten, Voeten en Klaaüwen, donker

Vleefchklêurig.

Het geeïbuikig Boomkriüpertje (f).

Het onderde Vogeltje, dat tot de Boomkruipertjes behoort, heeft een langen

jfcherp gepunten Bek, die een weinig nederwaards geboogen is, van eene zwartach-

tjere of donkere Kleur. De Kop, de bovenzyde van den Hals, de Rug, de bo-

venzyden der Wieken en Staart, zyn van eene donker bruinachtige Afchkleur,

uitgenomen de tippen der buitenfte Staartvederen en de onder- enden der grootfle

Slagpennen, die wit zyn, zo wel als dé binnenile Dekveders en de randen der

Wieken. De onderzyden der Slagpennen en Staartpennen zyn van een lichter

Afchkleur dan de bovenzyden. De Keel, Borft en Buik, zyn geel, \ welk al-

lengs witachtig wordt , aan de Dekvederen beneden de Staart. Het heeft geelach-

tige Streepen, die van de Neusgaten boven de Oogen loopen in de gedaante. van

Wenkbraauwen. De Dekveders boven de Staart zyn ook geelachtig. In de Staart

heeft het twaalf Veders van gelyke langte. De Pooten en Voeten , taamelyk

grof voor zulk een klein Vogeltje, zyn allen donker. Van de Vingeren ftaan drie

voorwaards, één agterwaards.

De Zwarte Tangara is my, kortlings geftorven zynde, toegebragt door een

Heer van 't Paleis van St. James, die my verhaalde, dat dezelve, leevende, de

eigendom was van haare Majefteit, de Koningin Charlotta, en dat zy van de

Kuft van Guinee in Afrika afkomftig ware. De Heer Brisson heeft, in zyne

Vogelkunde, Vol. III. p. 28, een Vogeltje, dat 'er veel naar geleek, befchreeven,

't welk hy de Zwarte Tangara noemt.

De Groenacbtige Tangara ontving ik van mynen Vriend, JaMes Leman, van

Londen

,

(*) Tangara viridis feu Otfvacea, Edwv Jv. 322. 3Ó2. f. 3. Certhia flaveola. Syft. Nat. XÏÏ. Gen. 65.

T. 362. f. 2. Sp. 18. [Vergelyk Edw. Jv,T. 122. Ons V. Deel,

(fj Certhia Ventre flavo. Edw'. Jv, p. 523. T. bladz. 22. T. 17. f. 1.

, IX. Dvl. p



go VERZAM. van UITHEEMSCHE en ZELDZAAMS VOGELEN.
Londen , die my berigtte , dat deeze ook van de Kuft van Guinee overgebragt
ware. Ik vind ze nergens befchreeven.

Het Boomkruipertje was my geleend door den Boekhandelaar Millan, die
my met veele Voorwerpen tot dit Werk begünftigd heeft. Ik aeht hetzelve 't

Wyfje te zyn van een Vogeltje, bevoorens door my, op Plaat 122, afgebeeld,

't Is het Boomkruipertje van Martinique of het Suikervogeltje van Brisson: Zie
zyn Vogelkunde, Vol. III. p. 611. Tab. 34. f. 5.

EINDE.

KORTE



KORTE INHOU
DER LAATSTE

TWEE-EN- VYFTIG PLAATEN VAN DIT WERK.

KiSJSSSB©:;©:!©!:®:®:©!:®®©!©:©:©§I^^S©^SS^®)@^

LYST der VOGELEN, enz,

Die afgebeeld en befchreeven zyn in het

N E G E D E D E E L.

Het zwarte Aapje van middelmaatige grootte. .
. . .

- -

Degratfé?\Veftindifche Raaf ofgroote Brajiliaanfche Pappegaay.
De blaauwkoppige Tappegaay. ,- - -

De bruine Parkiet efkleine tappcg/my. - - - -

Het Aapje met de ruighaairige Staart. * - - -

De groote zwarte Kakatoe,, -

De kleine witte Kakatoe met een geete Kuif. * -

De graauwe Brafiliaanfcjoe Klaauwier,

De zwart en gecle Aaklter van Brafd. ,
-* - - -

De blaauw en groene Aakfier. • - -

De groene Aakfier van Ceylon. - - - -
' . -

De zwarte geel gewiekte Aakfier. - * - -
,

*

De geelkoppige Spreeuw. -

De kort (taart ige Aakfter. . - -

De gekuifde langftaartige Aakfier. - -

De blaauwe Oofi'mdifche Gaay. - - »

De Xwaluvyilaartige Oofi'mdifche Gaay. - . *

Dè Brafiliaaniche Gaay, met een getanden Bek. « f R

De geelborfitge/Toiikzn. - -- ? J

De groene Toukan, of Pepervreeter. - - - -

De groene Koekkoek met een geelen Buik.

De Specht met roode Kaaken. - -

De geele Specht met zwarte Vlakken. - -

De Jacamaciri van Maregraaf. -

De gevlakte Ysvogel. - - *
,

De gekuifde TsvogeL *

De Kalkoen -Faizant. -

De groote gekroonde Oofiindifche Duif. -

De 'JDuifvan 7 Eiland Nikobar. - -

De Mannetjes paarfch geborfie Manakyn.
De Pompadciïr-F(?^/. -

De Shirley-A
7"^/. • - "

.
." *"

Ken donkere ZwaluWflaartigë Kapel uit China.

Dé Scharlaken- roode Mofch of Kardinaal.

De Europifche Page de la Reine of Koninginne Tdgié.

|)e Manakyn met een witte Keel en Kuif - -

De rood gekuifde Kolibriet. - - - -

De Vogel Hoppe genaamd. - - -

Pe Surinaamje Muurkruiper.

Een Jïerlyke 7,waluwitaartige Kapel uit China. .
•

Tab. BL
I. 4

II, 5

1U. 6
IV. 7
V. —
VI. 8

, VII. 9
vm.
IX. II

X. 12,

XI. —~-

• XII. 13

XIII. *4
XIV. 1?
XV. iS
XVI. 17
XVII. *8
XVIII. *9
XIX. 2,0

XX. .2.1

XXI. ZZ
XXII.

XXIII. 2-3

XXIV. 2*4

XXV. 57
XXVI.
XXVII. 59
XXVIII. 6o
XXIX. 61
XXX 6z
XXXI. 63
XXXII. 64

XXXIII. 65

XXXIV. 66
— ——

.

XXXV. 67
XXXVI. 6S

Hei



K O TE INHOUD.
Het roodborjlïg groene Boomkruipertje. - - •.

Het groene gevlakte dito. - - -

De zwart en witte Vliegenvdnger. - ...
De ParadyS-Mees. - -

De zwart en blaauwe Mees. - - -

Het Vogeltje Sayacu genaamd.

De geele rood- Kop Kanarie. -

De zwarte roodborftige Vink.

De zwarte of donker -bruine Mofichen. - - -

De kleine Mofch uit Tenfylvanie. -

De geftreepte Senegali uit Oofïindie. - - -

De geftippelde Bengali uit dito. - -

De witborjlige Ooltindifche Mofch.

De kleine Ibis of Egyptifche Reiger. ->':-'. "i

Een zonderlinge Zee-Polypus. - -

Het Spoorwiekig Waterhoen van Brafil.

De Vogel genaamd Zee - Pappegaay. - - -

De Alk of Scheermes -Snavel. -

De Lomme of Guillemot. - - -

De Purfin van V Eiland Mati. I -

De rond gekuifde Eend. - *.","''
De groote Geneeffche Duiker.

Het geheel groene Kolibrietje.

4

r
- ~

De Muurkruiper of Spinnenvariger. , " . "

De zwarte Tangara van Guinee. - t

De Olyfkleurige of groenachtige Tangara. - -

Het geelbuikig Boomkruipertje, -: è 'i
- ^

AANTEKENING.
De Liefhebbers gelieven verwittigd te zyn, dat die zo zonderlinge ^overflapping dei^Bladzyden 24 op 57*

veroirzaakt is, door een groven misflag van den Letterzetter, die de Bladzyde der gefchreevene Kopy voor 'c

an 't gedrukte heeft genomen: c. welk men, wegens net afgebroken drukken, by
„j~- > ^..u^ran nïpf nno-pmerkc heeft.

Tab. BI.

XXXV IL 69

XXXVIII. 70
XXXIX.

XL. 7*-

,X.I. 71
xLir. 7$

XLlïï. 7>~

XL1V.
7*

XLV. 77

XLVI. 7%

XLVII. 79
XLVIII. 80

tfr

XL1X. Si

L. B5-— 86'

0-J_ —

—

LI. h
Lil. 2B— H

vervolg der Bladzyden van

eenige Bladen teffens , onder
'
corrigeeren niet opgemerkt heeft.

Als mede dat de VOORREDE van dit Negende Deel, de Vertaaling is der geene , welke Edwards ge-

plaatst heeft' voor zyn laatfte Deel, deeze Plaaten en derzelver Befchryving bevattende: 't welk dienen km
tot opheldering van het onderde op bladzyde 3, dat anders tegenftrydig zyn zoude; aangezien dit Vogelen-

Werk, wegens de invoeging der Plaaten van Caiesby, rykelyk honderd Plaaten meer , dan dat van Edwakds

alleen, bevat.

ALGE-



ALGEMEEN REGISTER
DER

VOGEL E N
EN ANDERE

D IE R E N,
DIE AFGEBEELD EN BESCHREEVEN ZYN, IN DE

NEGEN DEELEN VAN DIT WERK.

A.

Aakfler (Blaauw en groene). s

- ~ (Brafiliaanfche).
« (Gekuifde Langftaartige).
» (Groene) van Ceylon.
^ <Kieine ïndiaanfche)
« (Koitftaartige).

(Zware en geelbonte).
— (Zware en geele) van Brafil.

» - (Zwarte geel gewiekte).
Aap (Groene) van Sc Jago.— (inkhoorn) van Madagaskar.— met de Varkens-Staart van Sumatra, -

Aapje (klein Leeuw). --

— — (klein Zwart). ...
met de ruighaairige Staart.

~ (Zwart) van middelmaatige grootte.

Aarsvoet. -, -
. -

_,_-—». (Gehoornde).
Acarauna (Gevlakte) van Brafil.

Adelaar (Gekroonde).
Albatrofs.

Alk. - ....
Arend met de witte Staart.— rvifch ). . •

.
- -—— (Witkoppige). -

B.

JBaltimore- Vogel. -'.-".*•
Banannen - Vogel (Kleine).

Bafterd Baltimore Vogel.
Beemer. .....
. (Karolinifche).

Bengali (Geftippelde) uit Ooftindië.

Berg-Mofcb % Mannetje en Wyfje.
Berg-Patrys. - - * -

Berkhaan (Amerikaanfche).
Berkhom (Witte). -

Big (Guineefche).
Blaauwfpecht met den Bruinen Kop. -

. met den Zwarten Kop.
Blaawwvogeltje (Roodbuikig).
Bloemziiigertje. - ...
Boktorretje (Virginifch).

Bonte Specht (ïndiaanfche).
Boomkruiper (Zwart en witce).

Boomkruipertje (Denne). - - VII. IJ.
. (Purperkleurig Indifch).

(Groen gevlakt).

_ i (Blaauw) van Surinaraen.

Deel. Bï.

IX. 12
III. 18
IX. 16
IX. 12
VI. 80
IX. IÖ
IV. 95
IX. II

IX. !3
VII. 12
VI. 96
VII. 9
VI. 94
VI. 95
IX. 7
IK. 4
IV. 77
V. 44

VIII. 24
VII, 1

IV. 60
IX. 81

I. 1

I. 4
I. 2

IL 75
VIL 3<S

II. 7ó
IL 72

VII. 35
IX. 77

VIII. 8
V. 18

IV. 93
III. 32

VIII. 3<5

I. 35
I. 35
L 34

III. 24
VIII. 46
VI. 8i

VIII. 42
VIII. 15
VIII. 5
IX. 09
L 32

Boomkruipertje (Klein bruin). =

(Wit).
(Zwart en blaauw).

1 (Zwart en geel).
• (Roodborftig groen).

(Zwart, wit en roodbont).
Bofcb - Menfcb of Sater.

Buffel (Amerikaanfche).
Euffehje (Ooftindifch).
Buizerd (Asgraauwe).—— (ïndiaanfche).
Butoor (Kanadafche).

(Kleine bruine).

Deel. BL
II. 41
II. 41

VIII. 3
22
69

V.
IX.

Byèn-Eeter (ïndiaanfche).
VIL 13.

IV. 49
VIL 8
IV. 107
VI. 99

1

10

35
13
82

III.

I.

V.
VIII.

VI.

c.

Calandra.

Canuts - Vogel.
Cbego.

Cicaden (Ooftindifche).
Corlieu.

Cu/co.

• VIII.
VIL 15. VIII.

IV.
II.

- VIII.

D.

Dikbeh
van Malakka.

Diftelvink (Amerikaanfche) Mannetie en
Wyfje. - - .

(Driekleurige).
(Geele Amerikaanfche).
(Groene). - - V. 28.

Dodo- Vogel. - ...
Dominikaan. -

Duif (Blaauwagtige) met een witten Kop.
(Bruine dwars geftreepte).—— (Bruine Ooftindifche).

—— met Driehoekige Vlakken.—— (Gevlakte Groenlandfche).
* (Groene gevleugelde).

(groote Gekroonde Ooftindifche). .—— (Kleine roode). -

(Langftaart).
—— van 't Eiland Nikobar.
Duiker - Gans (Roodborftige).—— (Gekuifde Weftindifche).

(Ge • óorde) Zwart en wit bonte.
' (Gevlakte) -

(Groote Geneeffche).
(Kleine zwart en witte).

11.62. vr.

VIII.

VIII.

11.

11.

VIII.

VIII.

V.
- I.

I.

III.

III.

II.

I.

IX.
V.

I.

IX.
IV.

IV.
IV.
V.

IX.
IV.

VIII. 37

85

47

12

69
óg
11
3°"

27
40
24
40
39
7?
21
60
18

P61
75
78
77
Al
8d

Duii



ALGEMEEN REGISTER;
Duiker (Roodkeelige).
Duikertje (Bruin).

Deel. BI.

IV. 79
IV. 73

E»

Eend (Bahamafche) met een Loodkleurigen
Bek. ... IV. 76—— (Breedbekkige Amerikaanfche). - IV. 82

.—— (Kleine Buffelskop). - -IV. 80
-—— (Gekraagde) van Terreneuvc - IV. 82—— het Wittertje. ^ IV. 84.

1 (Kleine Bruine). - - V. 56
— (Langllaartige) van Terreneuf. - VIII. 19 '

» met een Blaauwen gryzen Kop. V. 53—— met een lange puntige Staart. - V. 55— (Rond gekuifde). - - IX. 85
Eend- Vogel (Groote zwarte). - V. 54
Eidergans (Noordfche). IV. 80

Ezel (Het Mannetje van den Kaapfen> - VII. 29— (Het Wyfje van den Kaapfen). - VII. 30

Faifant (Brafiliaanfche> - * I. 2©_ (Gehoornde) uit Bengale. V. 14

(Goudlakenfe) uit China. * - III. 2j
. , ... (Zilverlakenfe Chineefche) Haan en

Hen. - UI 21

Flamingo. - - - - III. 39
- Bek in Natuurlyke Groote, » 111. 41

Fluit- In/eet.
.-..•• VIII. 26

Francolyn. • • - VII. 40
. (De Groote) - - - V. 37
Fregat -Vogel. - - * VIII. 50

G.

Caay (Blaauwe gekuifde). I.

.,, .- (Blaauwe Öostindifche), - - IX.

. (Bnifiliaanfche) met den getande Bek, IX,

(De Karolinifche). - II. 72. VII.
— (Zwaluwftaartige Oostindifche). - IX*

V.°

IV. 74 V.
VIII.
IV.
VII.
VI.

III.

I.

III.

IV.
IV.
IV.
V.

VIII.

vul
- VII.

V.
IV.

Gans (Blaauw gevlerkte).— (Bruin gevlakte) *

(Kanadafche). *

Gattorugine (Indifche).

Ceelgors (Bruine Amerikaanfche).

Geel - Keel , van Maryland.

Geelvogel. ' "
,

',

"

. (Zwartkoppige Indifche).

Geitenmelker (Karolinifche),

(Kleine),

. (Kleine Amerikaanfche)

Gek (Bruine).
(Groote). - • -

Gier (Gebaarde).
_. (Gekapte).
. (Zwartegekroonde). -

Goudhaantjes (Twee Penfylvamfche).

Goudplevier (Gevlakte}.

Goudvink (Groote).

24
17
19

35
18

52
52
51
23

55
28

84
42
i3
16

103
64
62
1

32
32
jo
40
50

(Kanadafche) Mannetjes en Wyfjes. V. 23,24

. . (Kleine Bruine).

Goudvisfchen (Chineefche). -

Goudwiek (Blaauw gekruinde)

Goudwiek- Parkiet.

Granadier. j '

'-

Grasmosch (Amerikaanfche).

Zm (Oranjekleurige). -

,
, (Zwarte) met Bonte Wieken.

Groenling (Indiaanfche).

______ (Roodkoppige). -

Groenjpecbt met den Afchgraauwen Kop.

Guillemot.
-

Guineefche Mofcb,

H.

Haagdis (Blaauwe) van Nevis. *

i — (Groote gevlakte). *

(Doorn -Staart) uit Indie.

. (Groote groene blaauw gevlakte).

,. van Guernfey.
„„ (Kleine bruine).

. - (Kleine gevlakte graauwe).

Haas (Javanifche). - - 3

IV.
VI.

VIII.

VIII.

VI.
V.
II.

II.

IV.

I.

III.

ix:.

vu.

VII.
VI.
VI.
VI.
VIL
VII.
VI.

IV.

51
Ï09

35
35
76
22

53
35
20
83
27

39
102

89
101

42
2

104

Deeh
Haay (Gedoomde). - - • VIII.

(Jongen van de Bonte). • VIII.
Hafelboen. .... Jif,

(Bruin gevlakt Mannetje). - V.
" (Bruin gevlakt). - . UI,
- (Klein) van Aleppo. - - VII.——— (Langrtaartig) uit de Hudfons-baay. V.
Hafelmuis. - . . . yill.
Havik (Gevlakte} jg- (Kleine). - - * . I.

met de Zwaluwflaart. * - I.

(Zwarte). - - - I.

Hennen van de Goudlakenfe Faifant, uit

China. -".«.* m.
van de Paauw -Faifant uit China. - UI.

Hert (Groenlandfch). - - II.

Hoorn Torren (Twee vreemde). - - IV.
Hoorn - üü (Virginifche). ... I.

- (Groote) van Athene. - - VII.
Hoppe. - . IX.

(Weftindifche). - « - VIII.
Huid- Torretje (Zeer klein). - * IV.

K,

Kaaww (Pufpefkleurige). s «

Kaawwtje (Geheel zwart). - J

(Ooftindifch).

Kakatoe (Groote). -

(Groote zwarte). *

(Kleine witte) met geele Kuift

Kakkerlak (Amerikaanfche).
"£ (Groote).

•• (Groote Bruine}
Kalkoen- Faifant. ....
Kapel (Geel geftreepte zwart geftrekte).

—— (Geele) met Zilvervlakjes. -

«-— (Fraaije Chineefche).
—— (Kleine geele). -

*-— (Wit gevlakte bruine) met roode
Stippen. -

—— (Zwarte geilrekte) met roode Vlakken.
Kardinaal. ....
Kat- Uil (Groote witte).—— (Kleine).
Kaaris - Vogel.

Keerkringvogel. - - IV. 102.

Kernbyter (Blaauwe) ...
(Hemelfchblaauwe).
(Purperkleurige).

ï.

IV.
I.

VI.
.IX.
IX.
IV.

VUT.
IV.

IX.
IV.

VIII.

VII,

VIII.

ii.

ÏI.

11.

III.

VU.
II.

V.
II.

V.
II.

VI.

II.

III.

IX.

Kerfenvink.

Kieviet (Indiaanfche) met een zwarte Borft.

Klaauwier (Gekuifde rolTe).

» (Graauwe Brafiliaanfche.

« (Indiaanfche) met een gegaffelde
Staart. - - . . III.

(Kleinfte). - - - III.

(Zwart en witte). - - VII.

Koekkoek (Bruine gevlakte Indiaanfche). - UI.
- (Groene gekuifde Guineefche). - I.

• (Groene) met een geele Buik. - IX.——-- (Groote gevlakte). - - III.

uit Karolina. 1.

(Zwarte Indiaanfche). - - III.

Koet. Plevier (Bruine) Man. - - V.
. (Roode). - - V.—

—

een zoort van Snep. - - VIII.

Kolibrietje. - - - - III.

(Geheel groen). - - IX.
-*t f (Groen en Blaauw). - - II.

1 (Groen) met een zwarten Buik. - II.

(Groenkeelig). - - - VIII.

. . (Groen Langftaart). - - II.

.

(Klein Gekuifd). - _ - II.

BI.

30
3i

32
17
30
44-

1*

5
5
8
7
6

27
27
79
93
11

ê
3
99

Jacamaciri van Markgraaf. - - IX. 24
Jacarini. - - * VIII. 47
Ibis (Kleine). - - IX. . 78
Ichneumon, uit Ooftindie, - - VI.
Inkboorn (Geftreepte). ... VI.

(Vliegende).
Inkboorntje (üarbaryfch).

Juffertje (Een Fraay Chineefch).—— van Numidie.

98
80

VI. 90
VI. 97
V. 10
V. 34-

95
26

59
8

9
99
26
99
59
4»
45
7

47

52
60
60
13
10

63
49
Ö2
25
64
8(5

73
3
9

6
4-

6
10
IO
22
7

14.

9
4a
41
49
24
86

55
57
5

52
8&



ALGEMEEN REGISTER.
Deel.

Kolibrietje (Kleinft). - - - IV.

CKlein Oranjekleurig}. - - II.

'Lang Geftaart rood). - - II.

Lang Geftaart) mee een Zwarten Kop. II.

„'Roodborftig). - IL 59 VIII.

. (Rood Gekuifd).

— met een witte Buik.

(Witftaartig).

Korallyn, van gedaante als Haring-Graaten.

Kraanvogel (Bruine) van Kanada.

„ (Gekroonde Afrikaanfche).

1 (Groote Indiaanfche).

(Witte Amerikaanfche). -

(Witte) van de Hudfons - Baay.

Krab (Haairige).

Krekel (Gedoomde). - -

Kriel -Mofcb (Zwarten geele).

Kriel -Taling (Gekapte) uit China.

Kruisbekken, (Mannetje en Wyfje).

Kuif- Gaay (Blaauwe) van Karolina.

Kwartel (Chineefche).

L,

Land -Schildpad (Afrikaanfche).———-- van Karolina.

Lantaarndraager (Chineefche).

Leeuwrik.
. (Geelkeelige)
m Groote Amerikaanfche).

(Penfylvanifche).

Lintbandige Vifch.

Lomme, een Groenlandfche Vogel.

IX.
II.

VII.

VI II.

V.
VI.
II.

III.

V.
VIII.

VIII.

VIII.

IV.
VIII.

VII.

VII.

IV. * tl:

VI.
VI.
VI.

VIII.

VIII.

IV.
IX.
IX.

VIII.

VIL
VI.
IV.
III.

VII.

III.

III.

IÏL
III.

III.

VIII.

VIII.

IX.
IX.
III.

— (lachende).

Menfcben - Eeter. Vogel dus genaamd*
Merel (Blaauwe).

(Koodborftige).
(Roofenroode).

_— (Vleefchkleurige).

Mieren* Eeter (Kleine).
<

-

Mino ofMinor, groot en kleine.

Moeras Havik.

Mol (Gevlakte). -

Mornel van Kanada. - :

BI.

92
5*
51

53
5
66

55
52
27

33
01

70
43
32
27
16
10

87

44
32
41

VI. 103
VI. 104
V. 20

VIII. 7
II. 51
II. 53

VIII. 39
VI. 110

45
83

VI. 71

VI. 72
VUL 52

II. 50
VI. 83
II. 78

VIL 48
IL 44

VIII-

II.

II.

£ory (Langftaartige Scharlakenroode).— (Scharlakenroode).
. (Zwartgekapte). .

_ tweede Soort.

Lory - Parkiet.

Luyaard. Een Dier dus genaamd.

tyfter (Alderkh infte).—- (Bruine Bengaallche).
. (Geelborfth'e). - -

*— (Goudkoppige).
,

-

——. (Graauwe lang Geftaarte). »

(Kleine).— met foode Pooten. - -— (Roode). -

M.

Manakyn fBlaauwe).
- -

. met een Blaauwe Rug.

. (Goudgeele).
» (Paarfch geborfte).

. met een Witte keel en Kuif.

. (Rood en Zwarte).

. - (Wit en Zwart koppige).

Mango Vifcb. - - -

Marmeldier (Amerikaanfch).

Mees (Bahamafche).
_ (Blaauwe) met de purpere Borst.

___ (Geelachtige Dennen).
(Geelkeelige Amerikaanfche).

(Geele) van Karolina.

. met de Geele Stuit. - -

-* . (Gekuifde).
y (Gevlakte groene). *

(Goudkleurige).
(Paradys- )•

(Zwart en Blaauwe)i

(Zwart gekapte).

(Zwarte) met een Goudkleurige Kop. - I.

Meeuw (Kleine) met Pypachtige Neusgaaten. IV.

L
I.

VIII.

I.

I.

VIL
I.

VIII.

VUL
V.

70
68
69

38
49
4<S

2
I

52
62
66
I

56
108

90
14
34-

18

19

21

13
11

2
2

70
72
16

32
102
68
I©
27
6
3°
30
20
26

33
7

Mofcij (Bruine).
» (Bruine Indiaanfche) met het Lyf

{

fprenkeld. -

'" - (Chineefche) hec Mannetje met
Wyfje.

1
-

1 (Eenzaame).
(Geelkoppige) van Bengale.—— (Guineeffche). - - .

(Kleine) uit Penfylvanie.
'

(Langftaartige).
• van Brafil. -

> (Scharlaken -roode).

(Witborftige Ooft-ïndifche).
(Witktelige).
(Zwarte) met roode Oogen.

Mofcb - Parkiet (Groen en Blaauwe).
Mofcbje (Bahamaafch.

(Klein Graauw).
Mojjcben (Zwarte).
Muurkruiper. -

—

-

(Surinaamfche).

N.

Nagtegaal (Amerikaan fe).

Nagt- U// (Virginifche). -

Nootekraaker. -

Ö.

Oejlérvreetêr. -

Olypbant. - '-
'

"'-.
' •

Onvoeersvogel (Groote Zwarte).——- (Kleine).—

.

(Wit en Zwart gevlakte).

Ortolaan (Karolinifche).

P.

* aawuo - Faifant (Chineefche)-. .

-

Paauvu- Oog - Kapel (Blaauwvlakkige Chinee-
fche). ' - -

_ -
. (Bonte Chineefche)._——. ——— (Bruine Chineefche). -

. — (Chineefche)-
Paawwies (Kuraffaufche).

Padda het Mannetje.
Pagetje (Dubbeld geftaart blaauw).

Pagie (Donkere geelgeftreepte) uit Noord'
America.

Pagies (Zwarte Weft- Indifche).

Pappegaay (Afchgraaüwe en roode).

Deel. ËL
II. 55

II. 63

II. 67
I. 27

VL 88
I. 8

IX. 7<S

VUL 9
VIII. IO
IX. <5?

IX. 77
VIII. 45

IL Y+
VU. 23

11. T9
11. 56
IX. 7T
IX. 87
IX. 68

V. 20
III. 12

VII. 33

IV. ï'0

VIL 23
IV. 63
IV. 66
IV. öT

1. 22

III. 23

58
41

IL
II.

VIII. 39
IV. 54

VIII. 37
IL 6$
IV. 49

"• 54
VI. 107
VI. 62

5
S

34
11

(Blaauwkoppige). - VUL 34. IX. 6
(Braüliaanfche

,

>. - - IX. 5
. (Donkere). - - VI. 66
jü.-i-"i (Duitfche). - V.
'_'- "* (Europifche). - V.
. . (Geringde). - - - VUL

(Groene Brafiliaanfche). VI. öo. VIL
— (Groene) uit Karolina. - - I. 17
. (Groote 'eroene VVeftindifchel - VI. 61

(Kleine). - - - IX. 7——— (Kleiner Groene). .
« VL 6^

(Kleine Witborftige). - VL 68
(Zwarte) van Madagaskar. - L 7

.. met een Valks - Kop. - VL 64- (Witkoppige); - - = VI. 6jr

/"Zeer kleine groene). - - VI. 67
Paradys- Mofcb (Roodkoppige). • - VI. 78
Paradys - Papegaay , uit Kuba. - I. 16
Paradys -Vogel. - - V. 6
- (Aakfteragtige). - - V. 10— (Goudgeele). - V. 9
Paradys - Vogelen (De Koning der). V. 8
Parkiet (Bruine). - - IX. 7

(Bruinkeelige). - VI. 75
(Goudkruinige). - - VIL 22

—— (Groene) met geele Wangen. - VIL 21
——— (Kleine , rood gewiekte). - VIL 26

(Kleinfte, groene en roode Indiaan-

fche.). - - - - I. 8
"

' (Lang geftaarte groene). - - VI. 73
ë (Rood en blaauwkoppige). - VI. 74

(Roodborftige). - - - VIL 17
Parkietje (Klein) of Guioeefche Mofch. VIL 27

Q 2 Patrp
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7,5'

73

If.

- IV.
V. 46

18. IX. 21
V. 25

VIII. 19
III. 36
V.
V.
V.

IV.
IV.
IV. pi
V. 2S
VI. i?i
II. 79

VII. 24
VIII. 33
Vil.
V.
V.

Patrys (Amerikaanfche).
. (Roodpootige) uit Barbarie.

Pellikaan (Amerikaanfche).
(Witte).

met zwarte Voeten.
(Noordfe).

Pepervreeter. r - III.

pieterfelie - Beejlje , het Mannetje.

Plevier met gefpoorde Wieken. -——- (Schreeuwende).
Poel/nep (Roodborftige).
- van Amerika.
» (Witte) van Kanada.
Pompadour - Vogel. -

Poule Sultane, *

Püffin van 't Eiland Man.

R.

Raaf (Blaauw en Geele Wefl-lndifche). VI.

(Groene Weft-Indifche). - IX.
Rood en Blaauwe Weft-Indifche. - VI.

Ral (Bruine).

Reiger (Bahamafche).
(Egyptifche).

. (Blaauwe) van Karolina.

—— (Kleine Witte) van Karolina.

. (Grootfte Amerikaanfche gekuifde)—— (Bek van den Egyptifchen).

.. (Graauwe) van Noord - America.

Remora of Zuigervifcb.

Rendier. -

Rbinoceros. - ...
Rietvogels. - -

Ring Parkiet (Roozekleurig gekapte).

Ring- Valk. van Kanada.

Roerdomp. -

« (Amerikaanfche)
, (Gekuifde Amerikaanfche)

(Kleinfte).

Roodbeen (Witte) -

Roodborftje (Allerfierlyk groen).

(BlaauwJ. - - I.

Roodkop (Geele) van Penfylvanie.

m Kanarie (Geele).

Roodjlaart van Bengaale.

Rood/taartje (Amerikaanfche).
— (Blaauwkeelig)
-, - .. (Graauw) met een Zwarte Keel.

. (Klein Amerikaanfch).
- (Klein Zwart).

Roodvogel (Gekuifde).— (Surinaamfche).

Ryftvogel. ..'•-•--
. (Chmeefche)
. . . het Wyfje. 2 -

S.

Sater of Bofcb * Menfcb*

Satyn- Kapel (Ba&erd).

Sayacu • Vogeltje.

Scheermes -Snavel.

Scherminkel. - * " -

Schildpad- Kapel (Chmeefche) die gevlakt is.

Schildpad (Kleine Moeras-).

Scbirley - Vogel. - -

Schol -Aakfter. -
%

- -

Schyf- Taling (Bonte Amerikaanfche) *

Senegali (Geftreepte) uit Ooftindie.

Slang met twee Koppen.

Sluipwefp (Blaauwe). - - -

Smient (Roodbekkige).
__— (RolTe) met een Zwarten Bek.

Smirrel. • -
. .

- -

Snebben (Vier) van zeer weinig bekende Vo-
gelen. - -

Sneeuw- Vogel van de Hudfons Baay.

_ . . van Noord- America.

Specht (Drie Vingerige). -

J_ (Bonte) met Vergulde Wieken.

„ (Geele) met Zwarte Vlakken.

_ - (Groote Zwarte) met een Witte Bek
en roode Kuif. -

Deel. BI.

IV. 100
III. 29
IV. 52. 71
IV. 69

V.

37 ir.

VIL

VIII.

IX.
IV
IV.
IX.

38
37
39

IX. 63
IV. 58
IX. 83

58

si
III. 39
IX. 78
IV. 46

47
08

18

2

56
IV. 49
IV. 48
IV. 5I

21

73
52

IX. 74
VI. 88
in. 28
!{• 45

- 11. 46
IV. 47
III. 30
II. öo
II. 62
I. 22

II. 65
II. 66

VII. 8
V. 23
IX. 73
IX. 81

VIII. 30
VIII. 41

29
°4
59
80
76

(Haairige).

VI. 107
IV. 96
VI. 93
VI. 91
V. 2

VIII. 21
V. 25
II. 57
V 11

I. 28

IX. 23

I. 25
I. 3°

Specht (Kleine gevlakte) - •

met een geheel rooden Kop.
met het geele Lyf.—— met het roode Lyf.
met roode Kaaken.
van Jamaika. .

— (Zwarte Roodkoppige).
Sperwer (Duiven-). -

Spinnenvanger. -

Spoorvifcb. - -

Spotter. m

Spot- Vogel (Kleine).
Spreeuw (Bruine witte) van Bengale.

(Chineefche Zwarte)
— - (Geele Bengaalfche).
* (Geelkoppige).

(Zwarte) met Roode Wieken.
Springmuis (Egyptifche).
Sprinkhaan (Groote bruine).
» (Scharlakenkleurige).
Steenbyter. -

Stekelvarken uit de Hudfons- Baay.
Strandlooper (Gevlakte). - VIL 15.

met Voeten als een Koet.
(Yzergraauwe).

Strontjaager Mannetje en Wyfje.

T.

(Blaauw Gevlakte Amerikaanfche).
•'

' (Graauwe) van Karolina.
Tangara (Zwarte) van Guinee.
Tolk, een Vogel. -

Tor (Ooftindifche Gehoornde).
Torretje (Geelfchildig).
Tortelduif van Karolina.
'Tortel - Duifje ( Klein gefprenkeld).
Toukan. -

(Geelborftige). -

(Groene). -

(Roodbekkige}.
Trap - Gans (Arabifche).

(Ooftindifche).
(Kleine).

—^—- Mannetjes. -

Wyfjes.
Trek - Duif van Karolina.
Trek-Lyjler (Karolinifche).

Taaling

Uü (Kleine Valken-).

ü.

V.

Valk (Blaauwe).
—— (Zwarte). ...
Volkje (Klein) van Bengale.
Veldhoen (Penfylvanifche gekraagde).
Verkeerd -Snavel. -

Vink (Afchgraauwe). - -

(Bahamafche). ...—
'
— (Blaauwbuikige). ...

(Driekleurige Mexikaanfche).—— (Gekraagde). -

(Gefchil derde) Mannetje en Wyfje.—— (Purperkleurige).
-— (Rood en Blaauwe Brafiliaanfche). -

(Zwarte roodborftige).
Vink- Mees (Amerikaanfche).
Vifch (Gehoornde).
Vifchje (Chineefch).
Vlasvink (Blaauwe Mexikaanfche}.
• (Bruine). ...

(Mexikaanfche) met een geele Kop.
Vlasvinken (Tweederlei) van Angola.
Vledermuis (Groote) van Madagaskar.
Vledermuizen (Kleine).
Vliegende Vifch.

Vliegcnvanger (Blaauwe).
(Geelftaartige en gevlakte geele).

' -' (Gekuifde) met een geelen Buik.
(Goud -gewiekte).
(Goudkruinigc) Mannetje en
Wyfje.

.
. . . .

» (Graauw en geele). - . .

Deel. BI.
I. 33
I. 3i
I. 33
I. 29

IX. 22
VIL 37

I. 27
I. 6

IX. 87
VIII. 23

V. 52
IV. 45
VI. 86

I. 29
VI. 85
IX. 14

I. 20
VIL 19
VI. 108
L

VI. 31
II. 79

VIII. 15
II. 71

VIII. 40
V.47,48

IV. 8?
IV. 85
IX. 88
V. 40
II. ö4
IV. 99

I. 38
IL 42
III. 18
IX. 20
IX. 21
VIL 3*

I. 18
VII. 46
VIL 47
UI. 34
III. 3<5

I. 3<S

IL 47

III. IJ

VIL
I.

V.
VIL
IV.
VI.

2
6

4
42
70
77

V.
VIII.

VIII.

IL 67
V. 3i

30
11
12

II. 65
VI. 90
IX. 74.
III. 23

VIII. 25
VUL 50

II.

VIII.
71
9

IL 68
V. 29
VI.

7p
VI. 100
VI. xii
VIL 4s
VIL }s
III. ,

VIII. 41

vnr. 4 o
VIII. 2

VlU'
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T^liegenvangeY ("Groene Blaauwkoppige).

(Groene Indiaanfche)
«-. (Groene) met den Zwarte Kop.

>— (Kleine blaauw graauwe) Man-
netje en Wyfje.

=*, (Kleine Bruine).

met de Geele Stuit.

« (Olyfkleurige).

(Roode).
(Rood Geftreepte).

— (Roodkeelige) Mannetje en Wyfje.
-— (Rood Oogige).~— (Zwarte).

. (Zwart gekeelde groene).

(Zwart gekruinde).

(Zwart en Witte).

Vloo (Zeer kleine Amerikaanfche)!,

W.

rl alvh-Pok met Polypen.
Wandelend Êladl - - -

Waterbaagdis. -

Waterben (Kleinfte). - - -

Waterboen met Gefpoorde Wieken.
(Kleine Amerikaanfche).
(Spoorwiekige) van Brafil.

Water - Kwikjlaatt (Afchgraauwe).
Geele).

Water -Rail (Amerikaanfche).
Water - Salamander (Amerikaanfche).
Waterfnyder. ...
IVeeuwtje.

Wefp (Groote Bafterd).
Wbip-Poor-mil. Een Vogeltje. - HL
Wielewaal. - - -

(Roode).
Winterkoningje (Geel). •

r (Gekuifd).
Witje (Bruin gevlakt Chineëfch).—— (Groot, Rood geflipt Chineëfch).
V/olfbeer (Amerikaanfche)*

Deel. Bi.

- 1. 39
IV. 4<5

i. - I. 39

VIN. 43
in. 6

VII. Ji
VII. 49
in. ÏO

. in. 8

fje. VIII. 43
III. 7
111. 5

VIII. 42
III. 27

~- IX. 70
IV. y8

vin. 27
VII. 54
vu. 55
VIII. 17

ii. 74
V. 43

IX. 79
VII. 55
VII. 53
VIII» 18

IV. 98
IV. 70

. IV. Jö
IV. 102

i<5. IV. 104
VI. 84
II. 62

VIII. 17
IV. 102

II. Jö
- V. 10

- IV. 89

Wotm-Eetër van Penfylvanie» -

M^ouwouwen (Koning der).

Wulp (Bruine Amerikaan lche).
(Kleine). . . . .

(Roode Amerikaanfche). -

—•— (Witte Amerikaanfche).

Y.

* svogeï (Amerikaanfche).
(Gekuifde}. - *

• (Gevlakte). -

(Groote Africaanfche).—- (Kleine Indiaanfche) - -

- met een gevorkte Staart.

(Weft-Indifche).
(Zwart en Witbonte ).

Tsvogeltje (Groene en Oranjekleurig).

Z,

^ee-lïond (jongen van de Groote). -

Zee - Knorhaan. -

Zee Leeuwrik, -

Zee-Momel. -

Zee - Pappegaay. - -

Zee - Polypus (Een Zonderlinge).
Zee Schilpad. -

Zee -Slak (Dé),
Zee - Wedermuis.
Zee - Zwaluw met den Witten Kop.
Zegellak- Bek. • - -

Zomer - Eend (Gekuifde) van Catesby.———!«. (Gekuifde) van Karolina.

Zomer- Vogel (Roode). -

Zuigvisch of Remora. - -

Zwaan (Wilde). - -

Zwaluw (Amerikaanfche) met eene Stekelige

Staart. -

Zwaluw (Groote Strand).—— (Purperkleurige).

(Purpere) van Kanada» -

Deel. BI.

VIII. 46
I. 2

IV. 56
VIII. 48
IV. 58
IV. 54

V. *3
IX. 57
IX. 57

I. 12
I. 16
I. ij

III. 31
I. 13

VII, 29

VIII. 31
VIII. 25

III. 33
III. 38
IX. 80
IX. 78
VI. 10S

VIII. 27
vin. 24
IV. 67
VI. 73
IV. 8<S

IV. 83
VII. 33
VI. nr
V. 47

IV. 97
II. 43
III. è
V. I@





er %éps)«ót ^ff von mitfe{irtdf3tger grópe.
Tab. I.

£ Tfjcbfards ad'o'iy. deltn.

Simia ni<rra marnitticUnïs,'

media?

.

Gan J^ri?'. Sac- Caes. <Jtaje.Jtat.

N°. i. IXt^heil

I. cA.. 'Selwrriaiirb excud.

Le Single noir de moyenne

fTrosCexir.





||er Üxofk grimt §ra(ii\anifci)e ^avvagti)
\i

Tab. II.

G. ]£ch/>ards- adviv. de/m.

Cum Jiriv. Sac. Ca.es. <Jn.aj'estat.

Psittacus ma^nus viridis

,

]^ ^ IX^r
^TkeiL

I.Ji. SelüfmanTL excud.

Le Gros Arras.,Vert





Hv "$(axi ^óyfi$c<payya£ei)

Tab.IU

i
G, JtdwarcLr ad, vit. delin -

Currt SPrir. Sae Caes. Jtfm'ejtatis

,

m 3 W^'JTieii

I. „%. Setigmann zxcudit.

rsittïLciis capite cceruleo

.

Le rerroquet a tete tletie





^er JÖctne ^ci;indrtS{icf)c ^ayyayi)

.

Ta.-b.iv:

G-. Edwards adyiv. del. 1.*M. Se lipman/i excudzt.

CumJy-tr. Sac. Caes. ^Im'eftat.

Psittacus parvus Fitsctis Le petit Perroquet noiratre

^b^tttt A^run^ J^aAA+f%
'



"<•



)tr |pr tntt bem ^ufc^ai^en^e^tpantS.
Kb.V.

Q-. Cdwarl acLvh>. del. LJl.Sdigina.riri eoccudit-.

Cum uriv. Sac. Caes. Jtajeftatis

.

Simia cauda comata. * Le Singe a Queue Touffuë

.





\tx Örojie gcf)tiwf3e Êuarfüa
Tal). VI.

G-. Cdvard ad'ra: del.

Psittacus criftatus magnus niger.

CumïPriv. Sar. Caes. Jlly'ejïatu\

NP. £ IXTj^heÜ.

l.JÜ. Seligmartn excndit.

Le Grand, Cacatua Noir.

>\ ^





mtf euteu ÜdBen ;?eberfófrf) *

Tab. VII.

Gj. Cdward ad.vir.deL

T sittactis minor
albus cristaflava.

Cum !Prir. Sac. Ccus. Jlaj'efhaiis

.

I.Jil, Se.ltom.an7L excuJrt

Le Petit Cacatua

Blanc a Crete. jaime.

IfflÉk





^

ünb Vxt Qmtftjc^eTTtotfe ,

Ta.b.VIII.

(?. cév'-ard acl.viv. del.

Pica «rrifea Brafïlienfis, ^c.

£W c/rik Sac. Caes. Jfy'eftatis

I. Jtf.. Seaffmcuruv excuctvt

La Pie Grifè de Bresil, S£c,





gjxe ?gé)WQxh uni) ÖJefte grafiitantfciit' ^oijlt.

Tal

(^.CSwards ad viv. ielirt I.Jt.SiliQmann èxcuiit.

Cwn /Prir. Sac. Caes. ^%a/'efhzt.

W. o. IX^Jheil.

Pica nigra etilava Brafilienfis

.

La Pic noire etjaune Aafirefil





mMauónö flrime^ome.

Tab.X.
|

G, Cchctrch al yïy. thUn.

Pica caemlea et viridis

.

Cum, JM-ü' Sar. Caes. Jftajeftat,

N° 10, IX? t/heil

I. Jfi. Se,lww.araL excudit

La Pic bleue et verte

/£".- -,i^v





'ie Üpxvit c^elffer vort èer |e(u{ jkijion*

Tah.Xl.

G. CSmrds ad vir ielvi.

Cwi tPriv. Sac. Caes. Jftajeftat.

Picaviridis Infulse Ceylon.

I.JH,. JeUamann, &cccucUt.

La Pie verte de 1'Isle de Ceylon





Ijfte ^eiftermif atwtxi Mmjeltt étó) bte QrofJe Seufeljrecfe ;

Tab.JüL

&. Cdwards ad
' vtv. delta.

pica alis fiavis ,

et Locuita maxima

.

I.Ji.Sdiomaart exmdit..

Cttrri J/rtr. Sac, Caes, Jilajest.

La Pie aux ailes jaunes,

et la grande Sauterelle.



r



per gïMóyfigk fjWr, ïhtb ber Sfacjctpfettaum .

Tab. XIII.

£. Cdwaro ad vvy. 'oei, I.<M. Selipmarav excud.

Cu/n cPriv. Sac. Caes. ^Jta/'e/tatis.

Sturnus capite flavo,&c. L' Etourneait a tete jaune, &c.





?te Seffier mxt iuvotm *§é)wanl imb \tr %bi\\octro$ stixftr

Tal). XIV

:

. CSrard ad yij>&

Pica cauda taevi

.

Cunt Jrir. Sac. Caes <Jlaj'eftaiif.

m r4 . IXT (Thai,

I.^L. Se-Uomann, exczia

La Pie a la courte cjiueue &c.





\t jfófter mït dntva ^Vfropf int) la^cn 'S'c^rpcmB

.

Tab. xv:

<jr. Cdvard. ad rt'y. delïn. .Z«/C Se,UcffnarLTi excuJit.

Cuttl SPriy. Sar. Caes, <Jtm 'eftatü

:

Pica criftata cauda longa . La Pie Inxpee a longue queue.

. / -'





^er èiani Oftmbtfc^e S&fyer .

Tab. XVI.

&. öfa>arcL ad vzy. d&lvn.
J

I, cJt, . SeligmariTL excud.

W.r6.lXT;77itiL

Garrulus cseruleas mdicus. Le Geai Vieu des Indes Orientales.





ftr ^nbtcmtfcfye manbef=^e^a' mtf dnm^cfywdbtn{é)vocaè\

Tab. XVJL

£ £S!

G-arrulus Argentoratenfis

caxida Ion «ra..

'T, <M. Jfelïqma.n.71 esccud

Cum iPréy, Sac, Caes J/lafi/t.

N.T/7. IXTJlieÜ
Le RoUier dcsInAes a ^eüe

d' Hirondelie.





\tt grafiitanifcfie manbd-Méer m\i qèadiemtchnaècl

'lab. XVïïI

&. Cébéard advïv del.

Cunv ^Hvr. Sac, Caes. <Jlty'eft,

W.. rs, //f 'tfhszt.

Garrulus Braiilienfis roftro ferrato.

I. lM, Seligm&nn excud.

Le Rollier au bec edentele du Brei





Ht %ncan rcdï geféer gruftv
Tal). XIX.

£. Cdward ad ré', del.

Toucan pectore fïavo

£kw .firê'. Sac. Caes- Jtaieft.

n°. ry.jxrCïïidl,

2,<M, ScUpmann cTcudzt

Le Toucan a gorgejaune

>





kr g-rune qucolxi

Tab. XX.

G-, £dward'adrty del. I. ^n, SeltgnioTm excud.

Ctarz ïPriv Sac. Caes, ^Made/ir,

Toucan viniis. LeTcouean vera

Km





jrr Q ruite Wuégnci vaxt gd&tn jgauch

Tal). XXI.

G-.E&s'ards adim'. deL

Cucullus viriclis ventre flavo .

Curn, tPriv. Sac. Cozj: ^Maj'eJt.

I.J?L. ücliymatm ecccudvt.

Le Couc&u vert au ventre jat^ne.

i





fer ^oiijbacïige ^gytcijt ober ^axratfjdc-fer

Tab. XXII.

G-.Edwards ad. vh>. del.

Ciarv ^Hé>. Sac. Caej, jKajefb.

I <M. Scligmamv exeud.

PlCïcus <rems rubns5 bns Le Piverd ott Grimperem a, roug-ejoue.





Tab. XXIII.

^er Oefte Specht obw?)aitm$föuéer mit {cfywaiiïext cHec&tt

,

G.EdwarcLr acLvi>>. det.

ricus flavus m&culis ni<rris

.

Gum, Sriy. Sac, Caes. <_Jltaïeffr.

N° ia IZ^^Thdl.

1,<AL, StltOTnarLTb ejccudit,

Le PivercL ou Grimpereaxi janxne
avec aes tAch.es rnoires.



;.



ftr (^acamacxYi btë 'Xararaf ,

Tab. xxrv:

G. Edwards ad 'viv. del,

Cum, Jrvy. Sac. Caes. Jltadefiaiu.

* Jacamaciri Mare «rravn .

I. Ji. Selüfrrumn, excudit.

Le Jacftmacin Ae Marc<rrave





Ht wrmqiicbitjciQ J$oqe{ mtï) Vu
-

'

# C\ ^ 4, (ff) i*

CiccLoe etrt Sixyitï

,

Tat. XXV
;

<?, Edwards al vir. de.1

Halcyon maxulata

.

6a77Z. <^y. Sac. Caes. Jftaj'eft.

I. <JL Sdü/mann ejncud.

LeJV[artin Pecheur
Tacliete S£c.-





>|er ^tjTDogel mii raten Sgfaoyf
um) on ^ficróen arügt ^e$ye+

Tab XXVI. .

"^sÉte^

G. JLcLwards ad vit. del.

Halcyon criftata.

Ctmv iPri')'. dac, Caes. Jiy'eft.

W. 0,6. IX^ JTieil

I. ijl. SeUgmcuvrv excucl.

Le JVVartin Pe clie ur

Hup e-





nv tyafywn S^ctfcm etne t>ermifc^fe Qaftunq
Tab XXVII.

G.Edóyards ad 7ty. dei.

Avis quaedam fpecici

mixtae, ex Gallo Indico

et Pliafi&no nate.

6". $? j\ C. Ji..

I . JU, Seligmamz exc.

T, Ch. 'v. Jtayr Iunior Jculp.

Ie Pkaif&n Dindon

;

Ï/Tpece mêlee.





er Oro|3e ^niiamScije gahbn
mxt tuier %roxti *

TaUXXyiIï

feTZdwards ad. riy. del.

Columoa ma<rna
criltata Imdica .

manu- exc.

C. J>, S. C. WfUy.

N° «8. IX?(Thai.
JLe «rrosPi^eon Couronne

des Indes .

Cèl





'-Vit gfauée voxx bet Dnfui fftcuéar,

Tab.XXIX.

/« Cchj'ards aJrir. del.

Columi)a InfutaeNicobar

.

£ ^??>< J^ Caes.Jla>'eft.

W zg. UTJlml

jLSetigmann, exc.

Le PiQ-eondelIfle AeNicobar.





|ci;tr>ar$ hnb gdbe bcymetieAinq*

Tab.XXX.

£ £dyjards advïv. dit.

Manacus maspèctore purpureo.

^2OT J%r, Sac. Caes. ^qjtft. I.Jl.Seiigmann excud.

LeJ^anaJcrn a gorgepourpré, fcx





?er ^om^abour

.

Tal). XXXI.

&. £dwards aJ'yiT'.de.L

Pompadour.

Cum J^iv. Jac- Caes. <Myeft

I.Jl.SellgTnartri exc.

La Pompa&our.





^er ipfjfcrfeij icxtö <W ycfymetitvixng mtt bent Jjc^aftmfc^cm^ Tab-XXXIL

£• C3.wa.rctr adrir. deT,

Sliirleius

.

£W tPrbJac.C.Jlcyzftaiis

Le Shirlee, <£fc





f/
( ( & (* A s s <( ^ ( ,< (* Tab. XXXIII.

cyariacx) ^critng,xtw oer getbe getymeftmmcj

mxi iem § e^ rt? cxffc enfcfyw axiB .

£, Civards airir.dd.

Palier rubtr. isr° 55. ixTJfidl.

I.JH. SeUgmann exc.

Le Moineau ecarlat, <#c.





f 6* *± \ *n a c-* fj. A v v G> t*( J&b- XXXIV.
axtcaxrtmxt vtm .wn]hm Ueitci^xmo on ^oitbn

mtt fcem Mubinfavioen stcbovf.

£. Cdwards adviy.dd.

.Manacus facierubro, et

7VLellifug~a crifta rubea.
LeMamKn au vilag-e Manc, et Ie Coliöri

a crete couleur de rubi . - .

.





Tah.XXXV.





G. Cdwarth al yü> del.

Picus Surmatnenfis. Cum.Jrv', Jac. Caes. JKm'eft.

W.36.IX?£fkdl.

I. <M. Jcliffmann éxc.

Le Grimpereau de mixraille

de Surinam, SCz.

K





2)tr apxtit 3aumlauftrnntroffytr^nft,\mb btr grime qeflec&e Tah.XXXVll.

Cr, Cdwards ^3.riy. del.

Picus viriclis pectore rubro ,

Picus viriclis maculatus

,

I.éM.Stetvpnajm, eccc.

Cutti j&tv, Sac . Caes. Jftxj'est.

N° ^ TX^ffluil ^e Grimpereattvert ala ^or^eroure,
et Ie Griiiipereati vert tachete^c.

i
;





i)ar fcifmarï) mu) votx^t yiieaexxfcfynavvervc^tr qrctnS Tab. XXXVIII .

Gr. odjyards mivty. del.

Columba eril/tata maraa
Indica.

Öz/tz. Trtr. Sac, Caes.^lq/'est

W38, I2&0blI\

l.jH,.Jeelü?7nanTL exc.

XaMouckerola noire et blanclie

et Ie Grimpereau tout ven .





f
te Wxsx abitfi - Sleif] e

.

Tab.JQCXIX.

&. Cdwards advtv. del.

Parus Paradiiïacus

.

•

Cttm 3£ït>. Jac. Cats. dlajeJl;.

- 2. *M. Jeeugmann exc.

XaTVte/ang-e du Paradis &C.





r&ie fcywatf) mxb blaxtt UletfJe.
Tab. XL.

&< £dwards advtv. del.

PiVus moj*ei\et Cceruleus.

1, ^-C JeehgnwTvrL eaic.

Cwn (R'iv, San. Caes tAlaj'efi. .

T i^aiVleian^e noire et bleue öCc.





2)tr bax)ac\i/unb her Quwcl Qvcacnbtraèa bes TRctrfaraf* Fao. XLL
,

Cr. JLcLwarcLr. aü vtv. del,

Sayacu,et Guira Guacuberaca Wqi.IXXJhdl. LeSayacu,tfleGtuaraGuacuberata

jVSiarc<rravii

.

cgravi de M.arcgrave

.





ï)as gelhc Jiotijidci)m unb btrfc^wwèc XrnÊet|3er. TaUXLII.

Gr. Echyards ad vé'. del.

Pafferflavus capite rubro,

etCocc othr&iiites ui <rer

.

Cvm ïPriv. Sac. Caes. JHaj'at.

I.JIt. JeeligmanTi zscc.

1^e Tiougx-tetej&une, et Ie

Gros-hec noir





~Du fei-jwarim oïer ^rniülfatinxe^bverimge
Tab.XLIII.

&. Edwards a&hm del.

Yd&eres m«nra ve.5^ el ixiïci

Cum ^Priv. Sac, Caes, JÜafest

W.^.mTfheil.

cJ.JL Seetwmanrv ejcc

.

Les iVIoiTieaux noirs

ou noiratres.





~±)er ildm^Sytviïxtg ünb ïïer Olotfyfcfynakel

»

Tah.XLW.

(j, jLawards ad vip. del.

raiïer parvus, et S ene «ralus

ftriatus.

Cuttl ïPrir. Sac. Cazs.JÏÏajest.

l.JfL. Ssclt^mann excud.

Le petit Moineau, et le

oeiie^ali rayé:





oyvAiny mi xoeiftr. $rü(? ,

TakXLV",

(f Cduardr adytp,delóv,

CiunUriv Jac.Caef.JLoef.Ma/es

IttctiCiiS-pectore albo >

W^JX^^^ii

eixtrmaftn, excud;

L, AmacWöxl , et Ie 3io 'm&au

Paitrine Uahclie detf Indes

.





2)ertldïtt §êy, xmb hu llêiiryflanp , oW
Oer \S%i{iyvLf,

1M> XLVI ,

Q óatutrd^ &<£ VtJS . delen. ,

J dis minor etPolypus

Ctc/rt &iv. Sac ,C<ie.f, Ma/est

.

Seltorrwnn etKeitd.

,

Le petit Jhis et la Haute
Animale oulePolype

.

'





(]m3tt|rnetel'ra(ifiant(at tya^ithi&n .

'UJSÏÏL'.

(r CdiuzrvL- ad 'v>v d&l

l

Cum Jr>iii , Oac, Laas iMaf.etrt,

;

J t/n, J>eUt?rrvarirL, emeicd •

adam ahnata mrora et ruhra Le Chiruvmen. dajjrèlil

i





i)cr <J)leeri'auc7er ürw öerJ eermei

' Sèmki ,

e-r^

tjixiviii

(f
Cduardj*. ad,n>tv del,

TraterCtila et iUca,

6t«w. <./%?/, <J«o, 6a*?j> , o

m
Le M&c&reux eleJingoiiL

.





>*3fiü4?«& ?« Wr Snfef 2ll«n Mm Tai XLK

-Lr.—C<£u>asrcLr o^dviiydeZ

durbJsw'. Sa&CaeS. J$ia* '

.

ymarvn, óoac.

ÜvDF'JLU.
PuirïfiilS i^emefufciiS, ei XJnsu. LePuftn £Mc deiW ef leGiuËemof

'





2)w ïlaupcnU xmï iïnm. nimm JcWf-
Tal). L

Q-,^ELdvcvrds,ticln-vy . 7£ét^. 7Ü omajrtj*b exc

LJJarle AJ& crefe^^fónde, la, groiïe





*v

'er uiauer
9 CO CE

=y%ycc()t.

Tab. LI.

£.<2£'uards ad ra>.

Cum ^Eriy. Sac. Ca£S, JKaf'estatis .

I.JL.SzfymaruL excuA.

Certhia mumlis

.

Xe Gnmpereau de .Mttraille





^ Tab. LU.

jer fcfywaviït w&tifftng (Tawara) aus üümee ^er ^foetrfar^e

^anfiing , amb berga&mf{etterer mtf ctttem aeftea paue^ *

£. Cduardf ad vïv. del.

Ciutl J^rty. Sac. Caes. tJHaiïtst.

m 5%, ixTcrketi

T.<M,Seliqma7irL cxcvMt

Tang^araniera Guineenli^Taiig-ara

Vir'idh, et CertKiaventreflavo.

Le Tan<ram noir de la Giiinee/leTan?^

ra olive,etle Grimpereau oule Sucrier.
















