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o waar het is, dat de beoefening def Natuurlyke Hiftorie haar vermaak en nut-
tigheid heeft, zo weinig kan men afkeuren, dat deceive in haare Deelen meer

en meer uitgebreid en dus nader tot volmaaking gebragc worde. WeimVen, inder-

daad, hebben zulks over 't Geheel oiidernomen, en, als men ^odanige Werken,
dit in gefchied is , nagaat, 2al niemand twyfelen; of aan de^clven niet veel ont-

Aldrovandus, hoe uitmuntend een befchryver van alle de Ryken der Na-
tuur, heeft nog veel ter vervulling open gelaten. Seba, hoe voortrefFelyk een Ver-
2amelaar van Uitland(che Zeldzaamheden, betreffende de Dieren, PJanten en Delf-
fbffen, mlft veel Dingen, die naderhand ontdekt :zyn. Linn^uS verbetert, ver-
vormt, vervult, dagelyks zyn Samenftel der Natuur, en zai het waarfchynlyk nooit
voltooijen. '

'

Hierom verdienen de zodanigen niet minder Lof, die 2:ulks ten op^igt van een by-
!2onder gedeelte der Natuurlyke Hiftorie onderneemen. Verfcheidene hebben in 't

belchryven en uitbeelden van Dieren, Planten en Delffioffen, e]k op zig zelve, uit-

gemunt. Anderen hebben zig alleenlyk bemoeid met een gedeelte van ieder Ryk
der Natuur, en, terwyl van de meeft bekende Dingen al by herhaaling isgehandeld,
20 hebben zy zig maar toegelegd, om het gene aan de voorige Werken ontbreeken
mogt te vervullen, door de befchryving en afbeeJding van geheel nieuwe en nog on-
bekende Onderwerpen.

Men kan het als een byzonderen trap ter voltooijing van de Natuurlyke Hiftorie

y

\

u4fbeeldingc. Ook
daar op de algemeene Smaak federt eenigen tyd gevallen. Dewy] nu dit ftuk een
byzondere kunde en naauwkeurigheid vereifcht, zo hebben de genen, die daar in
flaagden , een origemeenen Roem verworven. Men kan zulks zien aan het Werk
Van RoESEL, door wien de meefte Kapellen, Rupfen en veele andere Inlekten van
Europa, benevens eenige Uitheemfchen, zeer natuurlyk met Kleuren voorgefteld
zyn Werk van W "-^

geland, of dat van Juffrouw Merian over die van de Weftindien: om niet van de
keurige Plaaten van den Heer Sepp, over de Nederlandfche Infekten, te gewagen.

Verdiende , nu, deeze Klafle van het Ryk der Dieren 20 veel opLettendheid , niet
minder was de Vogelkunde deeze moeite waardig, De T^ogelen^ inderdaad maa-
ken eene edele AfdeeJing van de Dieren uit. Gelyk deeze Schepzels, in 't afee^
meen geiproken , door de fraaiheid van Pluimagie boven de f^iervoctigen uitmun-
ten, zo overtreffen zy , ver uit, de Slangen en andere Kruipende Dieren in bevallig-

heid. rm.
deKapelkn^ niettegenftaande zy dezelven, in fchoonheid van Kleur, wyken mol-
ten. Ook zyn de Vogels, federt eenigen tyd, een byzonder Voorwerp van Lief,
hebbery geworden, doordien de Konft, om dezelven op tezetten, thanszulk eene
volkomenheid bereikt heeft, dat 'er, om zo te Ipreeken, niet het Leven, maar de
beweeging alleen aan ontbreekt.

Jen, ook
Werken

J
Dus zyn die van Duitfchland en anderen door Frisch deftig afgebeeld, en die van
Engeland door Albin met Kleuren uitgegeven, doch waar by in deeerften defraai-
heid van Tekening, in de anderen de naauwkeurigheid ver te zoeken is. Het uit-

geeven van Uitlandfche en weinig bekende Vogelen, in de Natuurlyke Kleuren, was
ook immer zo noodig en vermaakelyk. Dit gaf den Heer Edwards aanleiding om
zulks te verbeteren, en zyn Werk, benevens dat van den Heer Catesky, draagen
den Roem, van, wat de Uitvoering betreft , de volmaakften te zyn, welken men tot

nog toe in dit gedeelte der Natuurlyke Hiftorie heeft. Hierom was het ^ dat de be-
*

roem'
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roemde Heer Hofraad Doktor TreW, die door het uitgccven van de keurlyke Plaa-

ten der vreemdeGewaflen, door Ehret te London getekend en door Haid to Augs-

burg in 't Kopcr gebragt* (*), dc Gelcerdc Wercki niet minder dicnft en pleizicr ge-

daan heeft, dan door, zyne andere VVerken; hct Ontwcrp maakte, cm de Vogcl-

Verzamelingen van de gedagte Engelfche Autheiiren onder ecn teftncltcn, en daar

Van een Werk te doen formeeren , waar van de bckwaamc Schilder Seligmann

de Plaaten niet minder fraay dan in 't Originecl vervaardlgd, en dc gelcerdc Hccr

Doktor HuTH de Vertaaling in 't Hoogduitfch be^orgd heeft; wclk Work thans hicr

in een Nederduitfch gewaad verfchynt.

De Heer Edwards, die de grootfle figuur maakt in dcezc Verzameling, hecfc

een byzondcre naauwkeurigheid in het opftellcn en ultvocren van dit zyn Vogelen-

Werk waargenomen. De onvergelykelyk groote Scheepvaart dcr Engclfchen naar

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

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

dien voor'zien, die nergens anders te vinden waren. Veelen derzelvcn bcgunfligdcn

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

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

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

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

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

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

dezelven het geheele Jaar door daar blyven, dan gelyk by ons vertrekken, wift hy
niet te zeggen. De Vogels, welken hy tot voorbeelden daar van opgeeft, zyn

De Berg-Merel,

De Wielewaal.
.-^ i

De Zwart-gerugde Grasmpfch.

Het Winter- Koningje.

De Huis-Zwaluw.

De Byen-vreeter.

De Draaihals.-

R2

1

m

m

Morula Saxatilis Aldrovandi.

Iderus Plinii. '

Ocnanthe feu J^itifiora^

Kegtihis non criftattts.

Hintndo domejiica.-

Merops.

lynx feu Torquilla.

„ Onder deeze worden (zegt hy) de Zwart gerugde Grasmofch , het Greene Win-
3, terkoningje, de Huis-Zwaluvv en de Draaihals, by Zomer in Engeland gevon-

5, den; doch 2y zyn alien ook in de Zuidelyke deelen van Europa aan re treffen,*

alwaar zy insgelyks, naar myn Gevoelen, Trekvogels kunnen zyn. Alle deeze
Vogels heb ik ook gevonden onder anderen, die ons van Bengalen toegefchikt wa-
ren, en wanneer iemand, die in deeze zaaken kundig is, in Indie verncemen kon

3^ of deeze Vogelen aldaar, ten tyde wanneer zy zig by ons bevinden, afwezig zyn-

,5 doch zig aldaar onthielden 5 wanneer zy zig by ons niet laateji zien, dan zouden.

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

53

35

33

Ik ben volkomen van Gevoelen, dat alle die Vogels, welken wy maar geduu-
„ rende zekeren tyd des Jaars by ons zien; wanneer wy dezelven uit ons Gezie-t

verliezen, naar andere Landen overgaan. Met eenigen derzelven moet het ze-
kerlyk dus gelegen zyn; dewyl zy , zo lang zy zig by ons onthoudea, niet broe-
den. Hier toe behooren de Houtfheppen, de kleine Sneppen, de Kramsvoo-els
de roode Lyfters en eenige anderen, welke, naar myn denkbeeld, in de Noorde-
lyke Landen vertrekken, om aldaar te gaan broeden. Op dergelyke manier ko-.
men de Zomer- Trekvogels, uit Zuidelyker Landen, tot ons, en teelen in ons:
Land voort. Dewyl wy, nu, zien, hoe eenige Vogels uit zulke Geweften, die

33

33

33

35

33

»3

„ meer naar 't Noorden leggen , zig by ons begeeven ^ en den Winter over blyven

(*) Deeze Verzameling van Uitgezogte Planten
wordc thans ook alhier, in 'c Nederduitfch, by den

3) waar-

Boekverkooper
J. C. Sepp uitgegeven.
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35

waarom zouden dan Vogels van tederer natuur , die ons in de Zomer bezoeken en
alhier broeden

,
met ook in Zuidelyker Landen verfchuiling zoeken, alwaar zv

met alleenvoor de hun onverdraaglyke Koude beveiligd zyn , maar ook een Voed^
zel vinden

,
dat hun behaagt ? OndertufTchen willen 'er nogthans veelen Winter^

flaapers van maaken
,
en beweeren

, dat zy in onderaardfche Gaten in hoUe Boo-
men, en wat dies meer is vveg kruipenj gelyk ook, dat dezelven,' als zy zig dus
veroergen

,
door -Vettigheid met in Mt zyri weg te vliegen

:'

weike Vettilheid
ik doch veeleer voor eenen voorzigtiglyk verzamelden Voorraad houde,weIke htmm ftaat fle t, om eene Vlugt van ettelyke Dagen, zonder magteloosheid en zon-
der eene al te groote mtteenng, door te I'laan. Vcrder is ook dit, naar ik aeloo-
ve, een bevvys tegen den Slaap van onze Zbmer- Vogeien, die zig niet meS: zien
laaten- dat derge yke in Slaap leggende Vogels nooit gevonden worden, en bo-
vendien zyn alle Vertellingen daar oratrent zo onzeker, dat verftandige Luiden zip
daar op nooit zullen ver aaten. Kroopen zy inderdaad

, gelyk men ons opdringen
Wil, in onderaardfche liolen en Gaten, zo zou zulks een zekere, doch niet twy-
felagtige en onu.tgemaakte Zaak zyn

j en waarom zouden zy dan van onze Land-
heden en Houthakkers met dagelyks, gelyk de Marmeldieren , flaapend aangetrof-
fen worden; daar men in tegendeel deeze voorgewende Winterflaapers in veel
grooter getal waakend aantreft ? Verder ben ik ook van Gevoelen , dat het venrek-
ken deezer Vogelen met altoos zo zeker is, dat dezelven niet meermaalen van ee-
nen natten kouden Herfst overvalJen kunnen worden , in welken gevalie wel eehi-
ge Schoolen van Zwaluwen hunnen Weg kunnen verlooren hebben, en gedwon-
gen zyn geworden in Gaten, met verlies van haar' Leven, Verfchuiling^e zoe-

Dit aangaande de Verhuizing der Vogelen, waar van menigvuldige blyken in de
byzondere befL-hryvingen voorkomen, gezegd hebbende, gaatde Heer Edwards

lT:vr^^S:.^l!^^^l!^'^^'^^^^^ ^-J-^ -kelyke, welk

33

3?

35

30

55

33

33

33

35

33

35

35

35

33
r

35

33

35

33

33

35

35

35

33

33

35

33

35

39

33

33

33

53

33

'
• - T J. . 'i / o" »' Thans 2al het wel tyd zyn, om

nog lets toe verdediging van de volgende befchryving der Vcselen voor den dm

eeft.
J

Verfcheide Liefhebbers te Londen , naamelyk , bedienende , in het uit-
fchilderen der uitheemfche en zeldzaame Vogelen , welken zy bezaten , heb ik
nooit V erzuimd

,
met hun ver of ook voor myne Verzameling t' elkens een Afbeel-

d,ng te maaken. Na dat ik
, nu , eenige honderden daar van verzameld had

toonde ik dezelven van tyd tot tyd aan verfcheide Liefhebbers, die my met hun
bezoek vereerden

,
eemgenvan welken onder het doorbladeren my aanweezen

dat veden onder dezelven zig bevonden,' die nog van geen Autheur befchreeven
of afgebeeId waren

;
zeggende, dat ik myne moeite niet vergeeffch befleeden zou

wanneer ik dezelven uirgeeyen wilde. Het duurde lang , eer ik daartoe kon
befluiten; dewy veelen van deeze Vogels my niet zodanig bekend waren, dat ik
wift, uit weIke Landen zy hunne afkomft hadden , en dit is nogthans, in de Na-
tuurlyke Hiftorie een zaak van veel belang. Daar tegen echter bragten zy in-
dewyl ik deeze Afbeeldingen naar de Natuur gemaakt had , waar van het aan be-wyzen met ontbrak, en dergelyke Vogels mifTchien wel nooit weder mogten voor-komen

;

zo was het beter dezelven
,
zonder hun Vaderland eiVentlvl

j4rt *-* A^^it-* /^rftil t^ \ r\%- --*«•-. 5^ l'_I_.- T wilt 14 -- D J

^

V

i

dangeheel met, aan t licht te brengen. Ik heb wel het geluk niet gehad, gelyk ee-

(*) [De groote onwaarfchynlykheid van het Gevoe-
len, dat de Zwaluwen niet vertrekken of verhuizen
maar in Helen of Gatea onder den Grond

; ja dac
nog verder gaat, onder Water, in Poelen'of Moe-
TafTen zig verbergen en den Winter doorbrengen zou-
den, is, niettegenflaande de onbefchroomdheid, waar
mede zulks door Klein verdedigd wordc, uit d'e On^

33-' ni-
dervindlngen van Collinson en anderen breedvoerlg
aangeroond

, in de Natuurlyke Hiftorie , volgens hec
Samenftel van Linn/eus , I. Dee! IV. SruK , bladz,
14 , enz. Zie ook de Waarneemingen van Fkisch
ten dien opzigte , aldaar in 't V. SrvK, bladz. Col
en onze bcdenkingen, blsdz.' "(56s.2

'

^ ^

^ 2
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35

35
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33

33

33
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33

33
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nige nieuwe Schryvers over de Natuurlykc Hiftoric, In deczc Landen buitcn Eu-

ropa gevveeft te zyn, in welken men eenigen der Vogelcn, die ik hier befchrcc-

venheb, aantreft; maar ik heb my, naar myn befte vermogcn, tocgelegd, om
myne Bsfchryvlngen 20 volkomen te maaken^ als het de aart der 2:aakcn wilde ge-

doogen. Inzonderhcid is alle zorgvuldighcid van my aangcwend, om nooit icts

vaft te ftellen, waar van ik niet verzckerd ben geweeft. I Jet grootflc dccl deezcr

Befchryvingcn handelc van Vogelen, die nog nimmei* belchrcevcn zyn; ccnige

weinigen waren wel befchreevcn, doch nict afgebecid , en ettejykcn kwamcn zecr

flegt, zo wel befchreeven a!s afgebeeld, voor. Daarentegcn is van my nicts in

Afbedding gebragt of befchreeven, dat wy te vooren reeds, 00k maar taame-*

lyk goed hebben gehad: zo dat alle deeze myne Afbeeldingen en Befchryvingcn

voor nieuw gehouden kunnen worden. Geene Befchryving heb ik van andere Au-
theurenontleend, zonder zulks te melden; waar van het tegendeel door cen nicu-

wen Uitgeever van een groote menigtc Gefchilderdc Vogelen is gefchied (*): ja

ik heb veeleer de oiide Beichryvingen t'ecnemaal uit de gedagten gelaten, wan-

"

33 neer ik 'er eene te maaken had, oordeelende de Natuurhierin de bcfte Lcidsvrouvv

35 'te zyn

fbonen als Werkcn geraadpleegd heb, om alle begrip, tot deeze Befchryvingcn
noodig, te bckomen, en dezelven, zo vce! mooglyk was, klaar en vcrftaanbaar

te maaken.

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

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

zaaken mogt, byna afgefchrikt hebben; dewyl deeze Onkoflen zeker en de Winfi
in tegendeel nog twyfelagtig ware: tot dat my eindelyk myn Waarde Vriend , de
Heer Catesby, deedt befiuiten, om myne Plaaten zelf te Etzen, gelyk hy de
zynen 00k gedaan hadt, in zyn Werk. Hy raadde my zulks niet alleen aan , maar

„ bevalmy 00k hem te bezoeken, om hem te zien Etzen en gaf my alle noodige

„ onderrichting dien aangaande , voor welke beleefdheid ik zyn Ed. hier myne open-
baare dankbetuiging doe. Na dat ik nu dus eenigen tyd ge-arbeid had, befloot
ik de nieuwfte en zeldzaamfte Vogelen van myne Verzameling aan 't licht te gee-
ven, dewyl my dit doch niet meer dan myn tyd koflen kon.

Ondertuflchen ontken ik ook niet, dat ik zo wel met vcrfcheidene Per-

35

93

33

95

33

35

33

35

33

„ In het Etzen van zulke Plaaten, waar 'van vervolgens de Afdrukken gekleurd
3, zullen worden, moet men, gelyk ik ontdekt heb, anders te werk gaan, dan
3, neer men de Plaaten enkel met zwart op wic Drukken wil: weshalve ik dien aan-
„ gaande eenige Aanmerkingen zal mededeelen , welke mJfTchien den zod:

1 1 1 • • *

wan-

ani£ren

35

33

33

3^

33

nuttig zouden kunnen zyn , die in vervoJg van tyd iets dergelyks mogten wil-
len uitgeeven. Zo iemand een Schildervverk in 't Koper brengen wil, dan moct
hy de Lichten veel helderer doch de Schaduwen donkerer houden , dan zy in de
Tel^ening zyn; niettegenftaande het Afdrukzel daar door, ten aanzien van Licht

-

enSchaduwe, een onbevallige gedaante krygt. De Lichten, naamelyk, worden
door het opleggen der Verwen donkerer, en de duiftere Schaduwen worden wan-

„ neer menze met helderer Kleuren
, dan de zwarte Is, beftrykt, Jichter dan natuur-

lyk. In Plaaten, derhalve, die afgezet zullen worden, moet men die plaatfen
welke in de Tekening wat donker zyn, in taamelyke breedte geheel wit laaten'

„ Anders, by voorbeeld, wanneer een gedeelte der Tekening in 't donkere gedeel"
„ te blaauw of rood is of eenige andere fyne Kleur heeft , en men maakt de Scha-
„ duw aldaar even zo donker, dan dringt het Zwart door de heldere Kleur, welke
" T^'^JT T M '"^" •''"

'^r
^''"'^ '^°^' "^^"^^i' heen, en geeft dezelve een"

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

33

35

F

^ (•) [De Heer Edwards zal hier Alsin op 't Oog
hebben

J wiens verklaaringen hy elders meldt groo-

guur,
^

tendeels iiit het vermaarde Vogelen -Werk van Wii..
x-ouGiiBY te zyn genomen.]
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guur, op de heldere plaat/en, te donker, plat en ftyf. Worden, in tegendeel,

de Lichten 20 breed en zuiver gelaten, als maar mooglyk is, zo sullen de opge-
legde Kleuren, in zuike lichte plaatfen, veel friilcher zien, dan wanneer zy met
zwarte Streepen doortoogen zyn, en, wanneer men de Plaat met eenig Verdand
afeet 5 xo zal de groote ongelykheid tuflchen Licht en Schaduw gaauw verdwy-
nen, en het Blad zagt en fraay uitvallen; zo dat middelmaatige Kenners hetzelve

irverw gefchilderde Tekening zullen houden. Aan Plaaten,

die niet met voordagt tot afzetten vervaardigd zyn , zal men bezwaarlyk deeze
fchoonheid kunnen geeven, en, wanneer dezelven een taamelyke bevalligheid zullen
bekomen, dan moetenV de Kleufen, in't afzetten, zeerdik worden op gefmeerd.

„ De Afbeeldingen deezer Vogelen heb ik alien, naauwkeurig, volgens de Na-
tuur vervaardigd, en aan dezelven, wegens de menigvuldigheid, zo veel verfchil-

lende plaatzingen gegeven, als ik kon uitvinden. Dit heb ik zo veel tenoodiger
geagt, dewyl my bekendwas, hoe zeer men in een nieuwen Vogelbefchryver te

berifpen heeft gevonden, dat hy geen vcranderingen in de pofluuren der Vogelen
gemaakt, maar dezelven altemaal, op eenerley wyze , in profil hadt voorgefteld;
weike gelykvormigheid niet dan onbevallig kan zyn. Ook heb ik zyne Boomen,
zyne Staramen, en zyn Aardryk, van eene zeer flegte Uitvinding gevonden. Om
het, nu, hier in beter te maaken, bediende ik my van den raad en het behulp ee-
niger Schilderen, die ik als byzonder goede Vrienden roem, en daar door ben ik
in ftaat gefteld, om het Werk niet alleen, zo veel doenlyk was, een met de zaak
overeenkomffig , natuurlyk en bevallig aanzien te geeven, maar ook de Vogels
met eenen wat luchtigen Grond en eenig Bywerk op te fieren. Om alles nog beter
nit te voeren, heb ik op eenige Plaaten, daar de Vogels zeer klein zyn , tot op-
vulling der ledige plaats eenige Uitheemfche Infekten bygevoegd. Schoon dezel-

4

Werk behooren , heb ik

35

^ . , -- ^-^ met te
minder oplettendheid gebruikt , om dezelven naauwkeurig af te tekenen en te
kleuren.

Een groot deel deezer Vogelen leefde nog , toen ik 2e uitfchilderde : anderen
waren droog en in Kaffen behoorlyk opgezet; eenigen waren in Liqueur gecon-
ferveerd, het welk de befte manier is; hoewel daarin de Vogelen niet zo goed
kunnen afgetekend worden, dewyl de figuur van 't Glas de fchynbaare Geftalte al-

toos verandert. Ik heb dan de zodanigen , om ze af te tekenen, altyd uit de
Spiricus genomen.

.
Zo lang ik leef ben ik niet van voorneemen , om eenigen my-

ner Plaaten onafgezet weg te geeven; dewyl zy alsdan van onbekwaame JVlenfchen
gekleurd mogten worden, het welke, wanneer men dit voor mynen arbeid hield,
aan myn Werk nadeeligzou kunnen zyn. Eene zeer ^orgvuldig naar de Origi-
neele Schildery gemaakte Kopy, zal ik in de Bibliotheek van het Collegium Medi-
mm te Londen leveren, welke tot een Proefzal kunnen dienen, omde Afzetting
naar te fchatten en te beoordeelen, wanneer men, in \ vervolg ofna myn dood,
aan de echtheid van eenig Exemplaar mogt komen te twyfelen.

„ In de Befchryving der Vogelen is het myn toeleg, inzonderheid by de benoe-
ming der Kleuren, altyd geweefl, my zodanig uit te mogen drukken, dat een
Liefhebber, die alles wel in acht neemt, de Plaaten, volgens de Befchryvingen
alleen, 20 taamelyk zou kunnen afzetten. Hier in ben ik op het zorgvuldigfte te
werk gegaan, weshalve ik dan ook de genoemde Kleuren, altoos, zo veel moog-
lyk was, met bekende dingen vergeleeken heb; doch, wanneer dit niet gelukken
wilde, dan heb ik my van fimengeftelde Woorden, gelyk geelagtig bruin, rood-
agtig bruin, donker bruin en dergelyken, bediend: by andere Kleuren, daarente-
gen, heb ik de benaamingen van bleek, donker, middelmaatig, naar deeze of ee-
nige andere Kleur trekkende, gevoegd; welk alles van groot belang is in'de Na-
tuurlyke Hiftorie: want de enkele woorden Rood, Blaauw, Geel, enz. hebben

« on-
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5, onder zig een mcnigtc van verfchjllende^ Kleuren (

Dc Hecr Edward

)•

15

k

ne

emccn uitvoerig

sbefluitzyne Voorrede, met aanmerking, dac 2yn oogmcr

voornaanielyk is geweefl, om verftaanbaar, niet otn ficrlyk, tc fihryvcn. • Zyn

Eerchryvin.-cn der Vogelen zyn, om de waarhcid tc 2eggen, ongemc

en zyn Ed. 2al waarfchynlyk zig nict verbeeld hebben; dac hy ,
door zyn Hoofd tc

brecken, om den uiterftcn trap van naauwkcurigheid in dc Bcfcnryving dor Kleuren

van de kleinfte Vedertjes waar te neemen, den Lcezer nict alleen kragtig vcrmocijcn,

maar ook aanleiding gccvcn zou , tot onovereenkomflighcdcn van dc bclcliryving

met de Afbeeldingen, daar men dikvvils fommlge aarrgcweczcn Kleuren, wegens het

verfchillcnde pofiuur, ofom andere redenen, niet zo duidelyk in gewaar wordr.

. De Heer Catesby is minder omftandig in dc Befchryvmg der Vogelen gewceft,

lettende mcef op de Kleuren en Zaaken die zcer zigtbaar zyn , of ook fommigc dingea

voor de befihouwinrr van de Afbedding overlaatendc. Hy heeft , door zyn Verblyf

ika, gelegenheid gehad, om de Vogels, die hy afbceldt, niet alleen

t na hunne dood te zien , en dus de Kleuren zeer natuurlyk te kun-
in Noord-Ameri
levendigj of kort __

-i- i il
nen treffen, maar ook om 'er Plant of Boomgewaflcn, veelal betrekking hcbben-

de op den Vogel, in de zelfde PJaat by te voegen; welk Bywcrk tot fieraad^ftrekc

van zyne Plaaten. Dus heeft

teeling, het Aas, de Verhuizin

hy ook omftandig kunnen fprcckcn van de Voorc-

gen Eigenfchappen dcr Vogelen , welkcn hy In Af-

beelding vcrtocnt^. Maar- laaten wy hem zelf, in dc Voorrede van zyn Wcrk,

hooren Ipreeken.

Offchoon ik, van jongs af, eene neiging tot het ondcrzoek vm dc Plantcn en

55

-55

55

35

35

55

35

55

55

53

55

53

55

53

3?

andere Vl^erken der Natuur, in my bcfpcurdc, werdt doch dezclve door myn te

ver van Londen, het middelpunt aller Weetenfchappcn, ufgelegenc Verblyfpluats,

grootelyksteruggehouden: doordien het my nict alleen aan gelegenheid maar ook

aan zuike Voorgangersontbrak, welke my tot ecn meerdcren iever in het befchou-

wen der dingen, die my van Natuure aangenaam waren , haddcn kunnen opwck-

ken. Ondertuflchen was myne Weetgierigheid zogroot, dat ik my nict alleen

met befchouwinge der Natuurlyke Zaaken van ons Land vergenoegde, maar zy

ontflak in my het vuurigfte verlangen, om de in Engeland vreemde Dicren en

PJanten in hun eigen Vaderland tc zien en te leeren kennen. Virglnie was my tot

myn voorneemen bekwaamft, dewyl zig eenigen myner Bloedverwantcn aldaar

ophielden; weshalve ik my dan ook dcrwaarts begaf, en 'er den 23 April van \
jaar 1712 aanlandde. Diestyds had ik zo weinig dcnkbceld tot het uitvocrcn van •

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

welken ik my daar heb opgchouden, flegts myne neiging involgde, door dc mc-
nigvuldige Natuurlyke Zaaken van die Landftreek in aanmerking te neemen en my
daar over te verwonderen^ doende verder andors niet, dan dat ik ecnigc gedroog-

de Plantgewaflen, benevens ettelyken'der fchoonften levendig in Potten met Aar-

de, aan eenigen van myne Vrienden, die my daartoc verzogt hadden, en die ilc

wift daarvan Liefhebbers te zyn, overzondt.

Heer Dale van Braintree in Ellex, een bekwaamc Apothcker en Kruidkenner.

Deezen zond ik, behalven ettelykc Planten, ook eenige weinigc Aanmerkingen,
welken ik over het Land zelf had gemaakt. Deeze Aanmerkingen werden door
hem aan den federt overleeden Heer WiLLEM Siierard, Doktor in de Resten,
en ecn der bekwaamfte Kruidkundigen van onzen Lcefcyd, medegedceld. Toen
ik vcrvolgens, in 't Jaar 1719, in Engeland was terug gekomcn, verwaardigde

„ dee-
V r

' ^ -

(*) [De vcrmaarde Hecr Schaeffek , te Regens- alleen 8 Natuurlyke of onvermengde, en 25 die door
hiirg , heeft om die reden , onlangs , iaet Ontwerp vermcnging gebooren waren , met naamen opgeeft,
uitgegeven van een Kleuren - Werkje , dat tot een en met byvoeging van de Verwen , uic welken zy
^'ionller Boek zou kunnen ftrekken, voor de benaa- bettaan. Rcgensb. 17^9. Qtiarto.]

mingen der Kleuren , waar van hy 'er in het Rood
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55

55

55

55

55

55

55
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Onder deeze bevondt 2ig ook de

/

1 .
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dceze Heer my niet alleen met zyne Vriendfchapj maar hy bragt my ook, door

zynen byftand, offchoon my myne zvvakheid zeer wel bekend ware, tot eene nieu-

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

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

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

onderfleund en aangemoedigd hebben , alhier met de grootfte dankbaarheid te

roemen en hunne Naamen met veel agting te melden: te weeten*

Mylord , Hertog van Chandois.

Mylord Thomas. Graafvan Oxfort. ^.,. .

Mylord Thomas, Graafvan Macclesfield.

Mylord Joh. Percival.

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

Sir Henr. Goodrick, Baronet. ,
,

Sir Hans Sloane, Baronet, Prefident van de Kon. Soc. en van het ColL Med.

De Heer Franc. Nicholson, Gouverneur van Zuid-Karolina.

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

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

De Ridder John Knight, Lid der Kon, Soc.

De Heer Will. Sherard , Doktor in de Regten en Lid der Kon. Societeit.

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

5, welk Land my 20 veel te meer een onderzoek en Befchryving waardig fcheen te

„ ^yn, hoe minder de Dingen, welken het^elve voortbrehgt, (zodanigen a!s enkel

33 den Koophandel betrefFen, gelyk Ryft, Pek en Teer, uitge^onderd,) tot nog
bekend waren; niettegenftaande dit Land reeds meer dan een Eeuwvan de55

35

toe

Engelfchen bewoond is, en in vrugtbaarheid niet toegeeft aan eenig ander Land,

w 2yndeook van de Natuur, op veelerley wyzen, by uitftek gezegend. Ik kwam
35 dan den 23 Mey des Jaars 1722, na eene wel aangenaame maar wat lange Reize,

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

,3 'er, naaraelyk, Zee-Honden, Bruinviflchen, Dolphynen, Bonleten, Albicoren

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,3 de Kaaken van zyn Vyand werpende. Dikwils is hy ook in de Lugt weinig vei-

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

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

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

3? genflaande wy ons op de Noorder Breedte van by de 26 Graaden, ongevaar in \
33 midden tulTchen het Vafte Land van Afrika en Amerika, bevonden; hetwelke,

33 zo ik meen , byna een Weg van zeshonderd Mylen uitmaaken raoet. Deeze Vo-

53 gels hebben anders korte Wieken, en kunnen, zo x^eel men waargenomen heeft^

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

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

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

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

Dag, zynde de 22 Maart, een Havik met een witten Kop, Borft en Lyf^ 2ien,

35

^5

2 en

J J

^
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en OP den vol^^enden vertoonden ^ig eenige Zwaluwcn: Mckcndc noch dcczc,

noch sene, z& op ons Schip neder te zettcn. Ook fchynt gcen Vogel zo lang te

kunnen vliegcn, als de Havikken en de Zwaluwen; doch dat ccn Kut-Uil het zo

lang op zvne vlugc zou kunnen uithouden, komt my gantfch wonder yk voor
( >

Te Charles -Town, de Moofdftad van Karolina, aankomendc, maaktc ik mync

™gting by den Hecr Generaal Nicholson, toenmaaligen Gonverncur van dee-

ze Provincie, door wien ik nice alleen zeer gunftig ontvangcn word, maar die nny

ook akoos, 2o lang ik my aldaar ophicld, op gelyke manier bcjegcndc Ook 2oli

ik mv aan de erootffe ondankbaarheid fchuldig maaken , wannccr ik nalict dc Oalt-

vryheid 7n veele andere Bel^^^^ door welkcn myn Oogmerk van de voor-

naamftendes Lands, in 'c algemcen ,
grootelyks bcvordcrd vvcrdt, hicr opcntlyk

teroemen. ';.". :"''-..*'*,,
,

, .,

„ Dewylik met het begin van den Zomcr aanlanddc, vond ik, tegen myn ver-

moedcn, in die Land niet alleen alle de Dieren en GcwafTen van Virginic,-

maar zy vertoonden 'er zig aan my. in veel grooter menigvuldigheid. Hec be-

woonde dee! van Karolina ftrekt zig, van de Zee af, tot zeftig Mylen Weft-

waards uic, en Jangs de Kuft heen is het byna gehccl plat en efFen Land. In dit

gedeelte bragt ik myn eerfle Jaar met ondcrzoeken, verzamelen en befchryven

der Dieren en PJanten door. Vervolgens begai ik my in de hooger leggcnde ca

onbewoonde Landflreeken, en hield my op in 't Fort Moore, een kleine Veding

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

ver, tot aan de Zee, te loopen hecft. en weinig minder af is van zyncn Oir-

iprongj in 't Gebergte,

„ Met veel genoegen wierd ik gewaar, hoe zecr de Werken der Natuur, in dee-

ze hooger gelegene Landen, van dc anderen verfchillendc wareri, en vondt 'er'

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

woogmy, om verfcheide maalen. met de Indiaanen, de Rivier hooger op, naar"

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

rig war nieuws tezien kreeg, maar ook de fchoonfte Landgezlgten, welkcn wy
ons in ftaat zyn te verbeelden, voor my hadt: waarby my tevens dc Jagt van Buf-*

fels, Beeren , Luipaarden en ander Wild, niet weinig vergenoegcn gaf. Op
deeze Reizen bediende ik my van eenen Indiaan, om myn KofFcrtjc te draagen/

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

worden, als gedroogde Pianten, Zaaden, en wat dies mecr is, bewaarde. Aan
de Gaftvryheid en den byfland deezer goedhartigc Indiaanen heb ik zeer veel te

danken: doordien ik van't genezy ichooten niet alleen myn Onderhoud had^ maar

dat zy ook, zo dra 'er een Regen ontflondt, aanftonds van Boomfchorfen eene

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

heid befchut mogt zyn.

„ Nuwil ik ook aantekenen, van welke orde ik my, in het befchryven van de
Natuurlyke Hiftoric deezes Lands, bediend hebbe. Wat dan de Pianten aangaat,

waarmede ik een aanvang wil maaken, heb ik myn docKvit voornaamelyk op de
Wondboomen gericht, en aangeweezen, van welke nuttigheid zy zo wel in de
Werktuigkunde, alsanders, zyn, en wat gebruik men 'er van maake tot Tim-
merwerk, Schrynvverk,'tot den Akkerbouw, tot Voedzel of tot Geneesmiddelen.
Ook heb ik op die Gew'aflen in 't byzonder agt gegeven , welke ons Engelfch
Klimaat verdraagen, en die ik daar door hadt leeren kennen, dat ik ze by den

33 Heer

(*) [Het gene van de Havikken en Zwaluwen,
door den Heer Catesby, hier gemeld wordc, flrekc

zekerlyk tot een groot bewys, dat de Vogelen wee-
zentlyk op verre Togten gaan , en dus dat zy zeer

wel naar de Indien kunnen verhuizen
;
gelyk hec denk-

beeld van den Heer Edwards, hier voor , is, Hec
zweeven van de Kat-Uil, over Dag, boven 'c Schip,
komt my ook zeldzaam voor. Zou dezelve ook een
Sperwer , of dergelyke Roofvogel , kunnen zyn ge-

weeft? Men hadt hem,immers, niec van naby bezien.J
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had ^lenHeer Bacon, opvolger van wylen den Heer Fatrchild te Hoxton^

roeijen, als waar veelen derzelven ettelyke ilrenge Winters, wonder bedekking

,

hebben uitgeftaan , offchoon anderen , uit het zelfde Land , door gebrek van be-

dekking geftorven zyn.
.

„ Van de Vogelen, waarvan veel meer fooften Zyn dan van andere Dieren, ten

minfte die men bekomen kan , en vveike in pragt en fchoonheid van Kleuren de-

zelven overtrefFen , doch anders ook met de Planten , daar 2y op aa2en en by wel-

ken zy zig onthouden , eenige verwantfchap hebben: van deeze heb ik my toe-

gelegd een oraftandig Berigt te geeven : want de Infekten en andere Dieren, oh-

der elkander 5 zonder onderlcheid te befchryven , heb ik niet raadzaam geoordeeld,

dewyl ik alsdan vee!e Vogels agter weg zou hebben moeten laaten , hebbende tot

alles geen tyds genoeg. Echter zyn my weinigen onbekend gebleeven, uitge-

zonderd eenige Watervogels en ettelyke^ die zig in de Zee onthouden.

„ Van P^iervoetige Dieren zyn 'er weinigen, die van de Dieren onzes ouden We«
relddeels verfchillende waren , my voorgekomen. Ik heb de meeften derzeh^en

afgetekend, uitgezonderd degenen^ die van de zelfde, in Europa zig bevinden-

deSoorten, weinig verfchillende zyn: gelyk ook zodanigen, welken andere Aii-

theuren reeds hebben befchreeven.

„ Van de Slangen zullen my, zoik hope, weinigen ontbreeken : want als ik my-
ne Aftekeningen daar van aan verfcheide Luiden, wien zy zeer wel bekend zyn,
vertoonde, zo bekenden my veelen, dat zy de zodanigen nog niet akemaal ge-

zien hadden; terwyl niemand voorgaf, dat hem nog andere Soorten bekend waren*

33

ven

33

1

33

35

33

33

33

33

33

33

33
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33
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33

33

33

33

33

33

Van de Pl/fchen omiiveeks Karolina heb ik niet meer dan vyf ofzes befchree-

,

dewyl ik zulks wilde uitftellen, tot dat ik op de Bahama- Eilanden gekometi,

ware: want, aizo daar flegts weinige Viervoetige Dieren en Vogelen zyn, had ik

te meer tyd om de Viflchen te befchryven, en fchoon men my dikwils hadt ge-

zegd, dat dezelven zeer merkwaardig zyn, zag ik nogthans met groote verwon-

dering, hoe heerlyk de Natuur hun met de voortreffelykfte Kleuren en Vlakken
heeft opgefierd. ;

Wat Aq. Infekten aangaat, komen van dezelven in deeze Landen cntelbaare Soor-

ten voor; doch ik kon, wegens de reeds gemelde oirzaaken, maar weinigen van

dezelven aftekcnen.

Na dat ik my omtrent drie Jaaren In Karolina, (dat de Spanjaards en wel inzon-

derheid die Provincie, weike eerfl kortlings met den naam van Georgia is vereerd

geworden, Florida noemen ^) en in de omleggende Landen opgehouden had, be-

gaf ik my naar het Eiland Providence j dat een der Bahamaas is. Zyne Excellent

tie, naamelyk, de Heer Karei^ Phinney^ Kidder en Gouverneur deezer Eilan*

den, hadt my derwaarts ingefcheept, door wien ik ook zeer gunftig ontvangen en
onderhouden ben. Van daar heb ik verfcheide andere Eilanden, in 't byzon-

der llathera^ Andros en Abbaco^ bezogt. Offchoon nu wel op deeze Rotzige

Eilanden veel fchoone Planten groeijen, welken ik alhier heb befchreeven, was
doch myn Hoofd- oogmerk op de Viflchen gericht, van welken weinigen, of mis-

fchien in 't geheel geene, door anderen befchreeven zyn. En, gelykerwys ik,

zo wel in Karolina , als op deeze Eilanden
,
gedroogde flanten en allerley Zaa-

den, van tyd tot tyd, verzameld had, leid ik my inzonderheid hier toe, om vee-

lerley Zee-Schepzelen, gelyk Hoorens en Schulpen, Koraalen, Zee -Planten,

Sponfen, Aflroieten en dergelyken, by een te brengen, Dezelven heb ik vereerd

aan myne Vrienden, die Liefhebbers daar van v^aren, doch inzonderheid
, gelyk

myne verplichting vorderde, aan den grooten Natuurkundigen en bevorderaar der

Weetenfchappen , den Heer Hans Sloane, als aan wiens goedgunfligheid ik den
voortgang van myne Onderneeming voornaamelyk te danken heb.

3, Dewyl ik geen volkomen Schilder ben, zo hope ik, dat men de misflagen,

-

^':^'
.

""'/
.

'

33<loor
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door mv in 't Perfpeaief en andere Konftgreepen begaan ,
te gcreeder zai vergee-

ven Ik ben ook van Gevoelen, dat de hoewel wat plat, doch zorgvuldig ge~

maakte Afbeeldingen van Planteii en andere Dingen, hoogcr te agten zyn, dart

die met mecr Konft, naar Schildcrs trant, zyn uitgevoerd, in ^ovcrro^Y tot op-

heldering dienen zullen van de Natuurlyke Hiltorie. Tot de Af beeldingcn der

Flanten heb ik altoos de zodanigen genomen , welken fnfch en zo ecrft vcrzameld

de Dieren, doch inzonderheid de Vogels, heb ik, tot op eenige weinigcn
J,

warcn:
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^
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men.

Icon ik niet dikwils

naa naar^Lcven afgebceld. Jk heb my daar in byzonder toegclegd,om leder Score

"
haar behoorlyk en Natuurlyk poftuur te geeven : ook heb ik de Vogclen op en by,

die Gewaflen geplaatft, waar zy op aazen of daar zy anderszins eenige bctrckking

toe hebben. De VilFchcn die, wanneer zy buiten hun Element zyii, hunne KJcu-

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

neer de eerflen hunne Kleuren kwyt raakten, wcderom anderen getragt te beko-

Dit voordeel echter kon ik my in alien niet van bedienen; want eenigcn

enoeg krygen, en van anderen zyn my niet meer dan een

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

der Onderhoud, in 't Leven, en dus kon ik die gemakkelyk naar dc Natuur uit-

fchilderen.
i i m t

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

noegen, dat myn arbeid goedgekeurd wcrde; ja verfcheidene der boven gemeldd

Heeren, die zeer kundig zyn in de Natuurlyke Hiflorie, vereerden my met hun-

nen Raad, en oordeclden de Afbeeldingen waardig om ultgegeven te worden^

maar deeze Ondernecming dagten zy, mogt, wegens de Onkoften die men aant

dePlaaten moeftedoen, wel niet dan bezwaarlyk uit te voeren zyn. Dit denk-

beeld van die Heeren, ^t welk ik volftrektelyk voor gegrond mocfl aanzien, hieldt

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

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

j'5 veeren, weder vaaren Jiet. Eindelyk bragt ik het, door den gunftigen Raad en

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

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

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

der Streepen op hunne manier gemaakt, maar veeleer de llreeken der Vederen ge^

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

te hebben.

Het Afzetten is, tot meerder duidelykheid, in de Natuurlyke Hiflorie zo noo

-^

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

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

kryge van de Zaak, dan ons de omftandigfle Befchryving, zonder dezelve, zou

kunnen geeven. Om die zelfde reden ben ik in myne Befchry vingen niet uitvoe-

riggeweeft, alzo ik het voor onnoodig aanzag, den Leezer met aanwyzing van

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

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

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

welken men dezelven in dat Land kent : waar de Latynfche benaamingen zyn
bygevoegd, welken my, door den hier voor aangehaalden geleerden en voortref-

felyken Kruidkenner, den Heer Doktor Sherard, zyn opgegeven.

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

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

zeh^en naar de Europifche Vogelen, van dergelyke Soort, benoemd, en door by-

voeging van de een of andere hoedanigheid derzelver onderfcheid aangeweezen,

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

5, gemeenlyk met fchooner Kleuren dan het Wyfje praalc, 20 heb ik doorgaans, op
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Befchryving daar agter aan gevoegd; aantoonende, in hoe verre zy, wat de Kleu-
ren aangaat, van de Mannecjes verfchillende zyn, Hier door, dat men zulks niet
in agt genomen heeft ,

is in andere Werken van deezen aart een groote ongeregeld-
heid ontftaan.

Wat

55

55

^

h
I

3?

zetten der Afbeeldingen van bediend heb, zyn door rty voornaamelyk zodanigen
uitgekoozen, weike de Natuur beft uitdrukken, duurzaam zyn, en haaren Glans
behouden i

verwerpende^daarentegen de genen , die flegts door den Glans in 'c Oog
vallen ,

ziende 'er voor 't overige onnatuurlyk uit en Jichtclyk verlchietende. On-
dertuflchen moet ik ook aanmerken , dat 'er byna geen Groen te vinden is, het-
welk zig niet aan eenige PJanrgewaflen , het geheele Jaar door, op verfclieide Ty-

^, den vertoonen Zoli : ja eenerley Plant verandert ook wel allengs , met den Ou-
derdom, haare Kleur. In 't Voorjaar, naamelyk, zyn de Boflchen ^ en in 't al-

gemeen alle Boom -en Plantgewalfen
, geeler en heldefer: met den toeiieemenden

Zomer wordt derzelver Kleur donkerer groen, en, hoe meer de tyd van het af-

vallen der Bladen genaakt, hoe donkerer en bruiner het Groen wordt. Hier uit,
is ligtelyk af te neemen, dat, wanneer men eene friflche Plant met eene uit-

35

3?

3'

3?

^5

^

., gefchilderde vergelykt, en eenig onderf^heid in de Kleur waarneemt, zulks aan

i, de eerfl bygebragte oirzaak toe te fchryven zy."
'

; Dus hebben \vy de byzondere inrichcingen van de Heeren Edwards en Gates-
By, ten opzicht van hunne Vogelen- Werken

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

;
zo kan de verfchillende behandeling ih het afbeelden en befcliry-

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

De beroemde Heer Doktor Trew heeft wel
, gelyk bevoorens geZegd is , de aan-

leiding gcgeven en het Ontwerp gemaakt, ora de Werken van die vermaarde En-
gelfche Vogelbefchryvers dus famen te voegen , en op eene mindere koflbaare wyze
aan de Liefhebbers te bezorgenj maar de Schilder Seligmann, niet minder ver-
maard door zyne bekwaamheid in het vervaardigen van Natuurlyk gekleurde Afbeel-
dingen, is de Uitgeever van dit Werk, hebbende daar toe van zyne Keizerlyke Ma-
jefleit in den Jaare 1750 een Privilegie bekomen , voor tien Jaaren , hetwelk den
14 Oktober des jaars 1760 vernieuwd werdt. Van deezen Uitgeever van de Hoog-
duitfche f^erzmmling van F'ogekn vind ik geen Voorbericht, doch de Heer Dok-
tor HuTH, die de Befchryvingen uit het Engelfch in 't Hoogduitfch vertaald heeft,
meldt ons in het zyne

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

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

3, Werk van Seligmann alom by de Liefhebbers vondt, fcheen hem°een Waar-

L

55

35

35

S5 borg te zyn , dat de tJitvoering naar behooren was gefchied."
ig door fommigen volgens 2yn Voorberigt op dit Werk gemaakt, aJs

^^^ ^
of2
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of 'er gecn Vogels van 20 fchoone KIcurCn in de Natuur te vinden waren, verdient

Feene wederlegging; dewyl wy door Ondervinding weeten en verfchcidene in onzQ

Kabinetten hebben , wier Schoonheid en Luiftcr zelfs voor het Penfcel onnavolgbaar

is. Waarom zai men dan aan deoprcgtheid vangedagt^ Ehgelfche Vogcl-Schildcrsj

ten opzigte van de genen die wy nict gczien hebben, in deezen twyfclcn?

' Het Oogmerk van den Uitgcever was, 20 zyn Ed. meldde, o?n V a/les in vervat

ie dom zyn, dat de Hecr Catesby, in zyn Jyf^erk-, aangaande de Vogekn voorgcjldd:^

en de Heer Edwards , in zyne dicstyds nitgekomene vier Declen , voorgcdragen hadt.

Dit fchreef Doktor HuxH, by dc Uitgaave van \ Eerfte Deel van vyftig Plaatcn,

in 't voorfle dcs Jaars 17 J r.

Jaars 17? J, een nader VooRBtRiGT, waarin hy aldus fprcekt.

WARDS heeft zynWerk zodanigingericht, dat akoos twee Deelen, welke de Af-

beeldingen van honderd Vogek'n inhouden , eetien bekwaamen Band ukmaaken, en

het uit twee Banden {J^okmtina) beftaande Werk van den Heer CatesbIt bevat in

den Eerften de Befchryving van honderd Vogelen en eenige Plantgewaflen , wel-

ke te famen op zo veel Plaaten voorgefleld zyii: in deii tweeden Band bevlnden

2ig weder honderd andere Plaaten, benevens derzelver Befchryvingen, die behalvc

veele Viflchen 00k verfcheide Slangen en Infekten^ benevens eenige andere Die-

ren en Gewaflen, voorflcllen. Deeze fchikking heeft onze Uitgcever willen voK
gen, en het Derde Deel, waar mede de Tweede Band van zyne Verzameling

begint, een nieuweTytelpIaat voorgezetj zo dat dus de Tweede Band den Eerftea

By het Derde Deel gaf^yn Ed., den 4 Oktober des

„ De Heer Ed- /

3?

55

33

35

95

55

55

55

55

55

55

IS.

men

N

in fierlykheid niets tocgeeft ?

Deeze zelfde fchikking is in de tegenwoordige Nedcrduitfche Uitgaave van Se-
LiGMANNS Vogekn-pf^erki te Amfterdam, door den Boekverkooper Jan Chris-
TiAAN Sepp, (reeds bekend door het uitgeeven van verfcheide andere geagte Wer-
ken over de Natuurlyke Hiflorie en in 't byzonder over de Verfleende Zaaken , Plan-

.'ten, Vogelen, Infekcen en andere Dieren,) nagevolgd; maar de Bcfchryving van
Karolina en de Bahamaas Eilanden^ in't Hoogduitfch voor het Derde Deel gevoegd,
heeft men, om geen ftremming te maaken in het uitgeeven der Plaaten, bcflooten

tot het End te fpaaren. Dit fchynt imniers ook gevoeglyker, en het zal de Natuur*-

kundigen in't vervolg niet onaangenaam zyn, te kunnen zien, de hoedanigheden
van het Land, waar in de befchreeven Planten, Vogelen, en andere Dieren waarge'-

nomen zyn- te minder, dewyl dezelve door een Kaart van die Landen opgehelderd
Ook was zulks billyk, dewyl in die Befchryving ver^heide Dingen voorko-

, welke niet regtftreeks toe deeze Vogelen - V^erzameling behooren. Want
fchoon uit het Begin van Huths Voorberigt , 20 even vertaald , fcheen te blyken , dat

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

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

,
fen , gebruikt zynj en dat dus het Vyfde Deel uit het Vervolg der Plaaten van Ed-
wards alleen beflaat: zynde in de Vier eerfle Deelen, die ruim tweehonderd Plaa-
ten behelzen, de honderd van Catesby,' op de gedagte wyze, tufTchen de honderd
eerftcn van Edwards ingevoegd.

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

, zo ziet men boven ieder Vogei deszelfs Hoogduitfche^ 20 wel al

daar onder de Latynfche en Franjche benaamingen , waar men vervolgens, ieder in 'c

byzonder, een Register van geeven zal, hetweike tevens tot een Bladwyzer zal
kunnen flrekkeni doch by ieder Band, uit twee Deelen beftaandea zullen wy een

.

Korten

3

J t
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Korten Inhoud of Lyd voegen, van dedaarin voorgeflelde Vogelen; gelyk zy el-

kander in orde volgen. Op dergelyke wyze, omtrent, is men in de Hoogduitfche
Uitgaave ook te werk gegaan, rhaar in deeze Nederduiclche heeft men dienftig ge-
oordeeld, by de Befchryving van ieder Plaat de Gejlagt-en Soortnaamen van Lin-
N/EUS te voegen, op dac degenen, wien het behaagde, deezen of genen Vogel
Syjiematifch na te gaan, dus 2ouden kunnen zien, waar de Afbeelding door dien be-

roemden Ridder was aangehaald; als ook waar dezelve voorkwam in andere Autheu-
ren. Het zelfde is insgelyks gedaan met de benaamingen der Plantgewaflenj kun-
nende men, voor het overige, met een weinig oplettendheid , daar door ook te regt

raaken, wanneer men een Vogel of Plant, door Linn^us uit Edwards ofCatesby
aangehaald, wil opzoeken in dit Werk.

Zulks moet , inderdaad, welde vo^naame nuttigheid geagc worden van deeze Ver-
zameling van Gekleurde Vogelen. Dezegroote Natuurbefchryver, naamelyk, heeft

Werken
Samenftel

Hift.

duitfch uitgegeven en met zo veel fmaak gelezen wordc, gewag is gemaakt. Ner-
gens lean dit Vogelen -Werk van Seltgmann, derhalve, tot grooter opheldering
Itrekken; nergens is het noodiger en van meer nuttigheid , dan in het beoefenen
van dat Samenftel der Natuur, wat de Vogelen betreft, en wy twyfelen ook geens-
zins aan de goedkeuring van hetzelve door de Liefhebbers; te minder, devvyl de
gedagte Boekhandelaar, Sepp, zig vereerd vindt met de Inteekening van de volgen*
de Heeren.

A.
J

No. 70. De Heer Johannes Arnoldus Ameshof^ te Amfterdam.

B.

66.

5^
I

C. jB. Cz.

J.
Bistrop

Jan Bofch^ 2 ExempI,

37-

60.

57-

56.

8r.

72.

12.

*-

1

Abraham Bothal^ Boekverkooper te Rotterdam.

Jofeph Brondgeeji.

Jan Bronkhorft)^ Koopmante Amfterdam.

Jan Bronkhorfl^ Boekverkooper te Rotterdam.

H. W. D. Bruin^ Boekverkooper te Amfterdam.

en M^ P. van Buren^ Commis ter Finantie van Holland

Everhardde^^/r/i?^ juniors teAmfterdam.

C
20.

73.

ippeJhof^

J p*

34

J. De Cerf,

H. A. de Chalmotj Boekverkooper te Leeuwaarden.

Ferdinand van Colkuy Commiflaris der Pofteryen te Amflerdam.
I

'

D.
\

C. Hefleld van Dinter^ L^. Colonel in Dienft van den Staat, en Plaats
Majoor van Maaftricht.

'^'^'i^'^

N^. 63.
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9

4

62.

4J'

54

5i.

53-

31-

^

19.

79-

40.

83.

30.
^

26.

48.

.32.

29.

35-

52.

36.

68.

42.

/'

24.

80.

;er P. dc Docs Wed"% Boekverk. te Leyden.

Pieter Draax , Chirurgyn te Hoorn.

J

E.
r

I

Bailjuw Eckhard.

Arend Jan van Eibergen.

F.
^ '

CF
c.

eh M"". Arcnd de Gaey,

Hendrik Gartman, Boekverkooper te Amfterdam.

Adriaan Gotcnaar^ te Suriname.

Petrus Guillebert, Medicinx Do6tor te Amflcrdam.

H.

Ifaak Haabnan^ te Amfterdam.

Edward'^ Hoen^ te Amftcrdam.
r

^dn _^dn Jioevenaar y te Rotterdam.

Martinus Hoiittuyn, Medicince Do6tor te Amfterdam.

Erven Franciscus //(?^////(y/2 , Boekverk. te Amfterdam

K.

en M^ Giills Clement Keetkar.

L.

y

en M'-. Nicolaas Alexander Lelyveld, Schepen der Stad Gods.

Cornclis Lever :,
Koopman te Amfterdam.

M.
L

1

Ifaak MaaU Koopman te Dant^ig.

M. Mageriis , Boekverkooper te Amfterdam.

Hendrik Maronier, Boekverkooper te Rotterdam.

E.de Mnrre^ Regent van 't Oude Zyds-Huiszitten-Huis te Aril-

fterdam.

Melcbio

W
Weten

fchappen teVlifTingen, en Lid van de Keurvorftelyke Saxifche Aca-

demic der Natuuronderzoekeren.

E. A. van Midden^ ,te Amfterdam. '

-

Paulus Meropy Medicinse Do6tor te Amfterdam*

No. 28.
y

i-
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N.

N°.

76.

64.

8.

39-

27-

21.

II.

17.

to.

77-

23-

74-
X

22.

18,

46,

33

51

84

49

67.

5-

^.

sr P. van Nocmer^ Medicinse Do6lor en Raad der Stad Zirikzee.

Johannes Nyhoff^ Boekverkooper te Arnhem.

en M'. Willem NyJJen , Heere van Waarden , mitsgaders Rentmee-

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

burg, en Rekenmeefter van de Ed, Geoftroijerde Weft-Indifche

Compagnie ter Kamer Zeelandj enz. enz.

o.
F

Ad.
J.

Obreen. .,

*

.

Joh. Obreen. •

Matthys Oqfler^ Koopman te Amfterdam,

Gofche van Oudshoorn^ te Amflerdam.

en M''. Jacob Overfchie^ Veertig Raad der Stad De!ft«
V r

r

P.
J

4

Leendert Paardekoper. A. Z. .

Jan Paaiivo junior, te Leyden.

Abraham van Paddcnbitrg , Boekvei-kooper te Utrecht.

en M', R. Paludanus^ Raad en Oud-Hoofd-Officier der Stad Alkmaar.

R* ^

C. li. ^^'2/2 Bekenftein Rake^^ J. U. StudJofus, te Amfterdam.

en M^ Daniel /J^^, Raad in de Vroedfchap der Stad Alkmaar,

Anthony van K^/T/y^/^^r, W^ Koopman te Amflerdam,

Jan Rhodiiis^ teZirikzee.

.

•lofs

S.

en M'. Ifaak Scheltus^ in sHage.

en M'. Willem Schorcr^ Gecommltteerde Raad, en Raad ter Admi-

raliteit in Zeeland, refideerende te Middelburg,

Abraham Cocnraad SchtUlmp ^ te Amfterdam.

Mart. Wilh. Schwencke. Profeflbr in de Botanic en Stads Medicine

Doftorin 's Hage, .

A. W. Seedorff^ te Amfterdam.

C Sepp^ te Amfterdam. " ..

Martinus Slabber, Lid van de Keyferlyke en Keurvorftelyke Saxi-

fche Academic der Natuuronderzoekeren en Lid van de Hollandfche

Maatfchappy der Wetenfchappen te Haarlem en van het Zeeuw-

, fche Genootfchap der Wetenfchappen te Vliffingen.

Theodorus de Smeth^ Vryheer van Deurne en Lieflel, Ambachts-

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

Amfterdam.

Hercules Spiering.

y

^ ^ ^ ^ 2 N°. ^9

^

\
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No. ^^. De Heer Jan SprtiiL

41

44

( 43-

50.1

69. i

71-1

75-3

2.

3-

6.

82.

^

I,

58

86.^1

87-

i

88. (•

89.

90.J

Jan van Sterlings te Langeraar.

Cafpar Stoll, Commies ter Admiraliteit te Amfterdam.

T.

Jan van Tervecn , Boekverkooper te Utrecht.

Pieter van Tho/, Boekverkooper in *s Hage , 4 Exempl,

V.
W

en M*-. Gillis f^alkcnier de jonge, te Amfterdam.

Tobias van de f^elden.

]^Cohus yerhamme^ te Amfterdam,

Lodewyk Vermande , Boekverkooper te Hoorn.

en M^ David van Fisvliet^ Schepen en Raad der Stad Middelburg,

Bernardus J^riendsy te Haarlem.

W.

en M^ Francois de J^itt^ Regeerend Burgermeefter en Raad der

Stad Amfterdam,

E. G. G. /^
» *

De Uitgeever Jan Chriftiaan Sepp , Boekverkooper te Amfterdam ^

5 Exempl.

.*.
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A
De jirend met de witte Staart (i).

* r-
-

*

I20 dee^e Vogel met g^^n^ der tot nog toe befthreevene Soorten van Arenden
in a!le opzigten overeenkwam, en zig in een Wereldsdeel onthield, waar

an ons weinig bekend is, 20 vergunde de Heer Edv^^ards ^er een plaats aan in 2yn
Vogelen-Werk. Hy heefc de gewoone groocte der Arenden, zynde byna zo groot
als een Kalkoenfe Haan. De Gejflalte aangaande is hy plat van Kop, kort van Strot
met de Borft uitge2et, dikke Pooten , en zeer lange breede VJeugels naar reden van
hec Lighaam. De Bek heeft eene blaauwe Hoornkleur. Deszelfs bovenftuk is krom
en fteekt over het onderfle been, byna een Duim lang nederwaards, hebbende we-
derzyds een hoek of Tand. Het onderfluk van den Bek is korter en fluit in 't bo-
venfle, waar van byna een derde deel, in de Jangte, van den Kop af gerekend, be-
dekt is met zeker geel Vlies, dat men het l^^afch noemt in de Vogelen, om dac het
naar Wafch gelykt. Deeze geele Hnid omvangt, aan beide zyden, de hoeken van
den Bek, DeOogkring, welke den Appel omringt, is Hazelnoocen-Kleur, en de
Appel zelve zwarr. Die laatfte heeft plaats m alle Vogelen,zegtEdwards 5 en zou hy
derhalve in de volgende befchryvingen daar van niet /preeken. Tuilchen den Bek en
de Oogen is de bloote Huid graauwagtig Aardkleur, en dunnetjes bezet'met kleine
zwarte Haairtjes. De Kop en Hals zyngedekt met fmalle bruine Vederen, die, ee-
]yk aan den Hals der Haanen

, in fcherpe Punten eindigen , doch naar evenredigheid
niet zo lang zynde. 't Geheele Lighaam is bekleed met donkerbruine Vederen die
van boven donkerer zyn , van onderen bleeker. De Borfl heeft witte driehoe'kicre
Vlakken, wier Punten opwaards gekeerd flaan, Zulk een Vlak is 'er in 'c midden van
elke Veder. De Dekvederen, der VIerken hebben de Kleur van het Lighaam , doch
de Slagpennen 2yn zwart. tenige weinigen der Slagpennen, en de eerfle ry der
Dekvederen, die de naafle is aan de Rug, zyn fchuins gelchakeerd met donkere
en lichte Streepen. De Staart, die de langte der VIerken, wanneer dezelven gefloo-
ten 2yn, niet overtrefc, is zo wel van boven als van onderen wit, uitgenomen de
toppen van de Pennen, die zig zwart of donkerbruin vertoonen; gelyk 00k de Dek-
vederen, onder aan de Staart, van eene bruinroode Kleur zyn, De Schenkels zyn
bezet met donkerbruine dunne Vedertjes , daar, op eenige plaatfen , eene witte
Wolle doorlchynt- de Pooten zyn, tot aandenVoct, metzagte, bruinroode Ve-

der*
'

(1) Aquila Cauda albl Edw. A'o, I. T. i. Falco fulvus. LiNN. S'^fl, Nat, Ed. Xll Gen. 42. So. 6. Nat IM
IV. ^tuk , P)l. 135, '

.
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2 VERZAMELING van UITHEEMSCHE
dertjcs bezet. Aaii icder Voec heeft de Vogel vier zeer dikke en (tcrke Tooncn

,

welke met geele Schubben overtoogen 2yn. Dric derzelven flaan voonvaards, en

een, als gewooniyk, agterwaards gekeerd. Zy zyn Teder gewapend met cene zeer

fterke , zwarte, Kami of Klaauw, die onremccn fcherp gcpunc is en 20 krom^ dat,

zy byna een halveii Cirkcl uitmaakt.

'Deeze Arend, uir do Hudfbns-Baay in Noord-Amcrika afkomftig, is van daar

door een Bediendc der Kompagnie medegebragc, die hem guf aan Doktor 11.^ M.

Massey 5 een zeer goeden Vrind van den Meer Edwards. Deczc Doktor hicldc

hem verfcheide jaaren te Stepney, by Londen, in \ leeven, alwaar hem de Hcer

Edwards meermaalen gczien en vervolgens afgetekend heefr., geevendc daar van

deeze Afbeelding in 't licht.

'-sc^^^^ '^,:r^- f^^.f-^
^-"^^^^̂ ^

r L A A T II.

f^itk ,4rend (2).

- Deeze Vogel weegt negen Pond. De Oogkring is wit , en daar b'oven vcrtoont

zlg een uitfteekzel, dat met een geele Fluid bedekt is. Dc Bck hecfc, te gelyk met

.-. hct Vlies, daar zyn bovenfle deel, van agteren , mede omkleed is, cene gccle Klcur.

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

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

riF^e des Lighaams is, 20 wel als de Wieken, bruin.

Schoon raaar een Arend zynde van middelmaatige grootte. Is deeze doch zeer

flerk en moedig, taftende zelfs Varkens en Lammeren, als 60k Hinden , aan.

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

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

Boom, waar op zy jaarlyks, tot dat dezelve omvalt, weder bouw^en. Hoewel, nu,

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

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

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

altemaal hunne Neften op hooge Boomen maaken, en zig op eenige plaatfen, gelj''-

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

wel in Virginie, als in Karolina , de Kaak Adchar genoemd, niettegenflaande zyn

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

de Mannetjes als de Wyfjes hebben witte Koppen, en verfchiilen voor 't ovei'
'

zeer weinig van elkander.

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

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

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

die zig ook op onze Plaat vertoont.

P L A A T III.

Tie Koning dcr pp^ouivouiven (3), y:->~\

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

geefi ,
omtrent van grootte als eene Kalkoenfe Hen. Ik agt hem wac kleinder dan

de
I ^^

(2) Aqnila Gapite albo. Catesb. Carol I. T. i. Fal- rum. Buiss. Jv, I. p. 470. T. ^6, Viiltur. Alb. Jv. IL
coLeucocephalus. LmN. Syfi. Nat. Xll, Gen. 42. Sp. 3, T. 4. VuItiirPapa. LiUii.Syft. Nat. 1^11 Gen.4r, Sp. t.

A^^f. Hijl. IV. St. Bl. 137. Nat, Hijl. IV. St. Bl. ioC\ PI. XXIX. Fig. i.

(3) Vultur elegans. Edw. Jv. I. T, 2. Rex Viilta-
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dc ffrooifie Soort der' Gicren is , en hy. heefc ook , naar evenredigheid, geene zp

z ingroote Vlerken. Zyn Bek is taamelyk dik en fterk , loopend

doch vervolgens weder krom, en hangende over de onderfte Lip hcen.
_
Aan zyne

Punt is hy rood, en in 't midden zwart, Het Grondftuk van de Snebbe is ,
van bo-

Yen zo wel als van ondcren, bedekt met een Oranjekleurig breed Vlies , dat weder-

zyds fpits loopt naar hct bovenfte van den Kop , en in het welke de langwerpige

K'eusgaten ftaan. TufTchen de Neusgaten hangc een (lappe Vliezige getakte Lap,

welke , wannccr de Voge! zyn Kop beweegt , vry van de eene zyde der Snebbe op

de andere valt. De Oogkring is glanzig Paarikleur , en rondom het Oog loopc een

middelmaatig brecde Scharlakenverwige Huid. De Kop en Hals zyn met een kaale

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

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

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

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

watblaauwenrood. De zydelingfe deelen van den Kop zyn, zwart, en, agter de

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

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

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

Zelfs end gaat in 't ronde een Kraag , die uit lode, flappe, Afchgraauwe Vedertjes

beftaat, onder welken de Vogel zyn geheelen Hals , wanneer hy dien intrekt, als

'

ook de zyden van den Kop , verbergen kan. De Borft, het Lyf, de Schenkels en

de Dekvederen , onder aan de Staart , zyn wit of v.'at Vleefchkleurig : de Rug en

het bovenfte deel der Vlerken is licht roodagtig bruin , en trekt naar Kaneelkleur:

^

^ 4

(in iiffco/o Het Gat en de bo-

Wieken zwart.

en eenigen der middelfte Slagpennen hebben , aan haare Pluimen, een witten Rand.

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

Randen. De Staart is geheel zwart, fchoon Albin dezelve raaar aan 't end zwart

voorftelt. De Pooten en Voeten hebben eene bleekbruine Kleur. De voorfte Vin-

gers zyn, door middelvan een Vlies, wat te famen gevoegd. De Klaauwen zyn

zwart en niet zo groot noch Zo krom als die der Arenden.

Deezen Vogel heb ikby den Heer Hans Sloane, bywien hyeenige Jaaren

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

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

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

dat dezelve uit Ooftindie overgebragt ware; doch ik geloof veeleer , dat dezelve ui:

Weftindie komt. Ik heb 'er een oude Hollandfche Plaatdruk van gezien, die zeer

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

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

my verzekerd , dat deeze Vogels alleen maar uit Araerika aangebragt. worden. Al-

bin is van gevoelen, dat dezelve gelykt naar den Brafiliaanfchen Gier , Unibu ge-

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

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

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

van deezen Vogel ftegts eenigermaate goed geweeft , zo 2ou ik geen tweede daar

van uitgegeven hebben.

Navarette maakt, in zyne Reisbefchryving, welke in de Spaanfche Taal uit-

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

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

ren noemen , zynde een der fchoonfte Vogelen , die men met Oogen kon aanfchou-

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

A 2 rusts

\
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4 VERZAMELING van UITHEEMSCHE
rugts van maaktc; doch, toen hy het Schepzel zelf te zlen krceg, oordcelde hy ,

dat men denzelven niet naar waarde had befchreevcn. Op eene anderc plaats van

die 2elixie Reisbefchryving, ^egc Navarette : „ maar de aardigfie en fchoonfie

5j Vogel, dien ik gczien heb, is dc Koning dcr Copiloics^ welken ik in de Haven

5, te Acapulco vcrfchcide maalen in 't gczigc krccg , doch my nimmcr verzadigen

kon met hem te befchouwen ; dewyl ik my over zyne Ichoonheid, hccrlykheid

„ en goede houding, altoos meer en meer verwonderde." Deeze Spaanfche Authcur

hecfc in 't begin van den naam de Z en C, als gclykkiidendc Letteren, en eenerley

Vogel betekenende, zorider onderfeheid gebruikt.

De Heer Hans Sloane heeft my deeze Aanraerking gunflig medegedeeld, en
dezclve betrefc, zo ik my verzekerd houde, geen anderen dan den Koning der Wou-
wouwen, die alhier befchreeven is en afgebeeld. Uic de aangehaalde plaatfen kun-

nen wy deszelfs Vaderland , dat ons te vooren onbekend gewceft was , met taame-

lyke zekerheid opgeeven. •
•

P L A A T I V

De Plfch-Arcnd (4).
F

Deeze Vogel weegt drie en een vierde Pond. Van 't eene end zyner VIeugelen

,

tot aan het andere, wanneer dezelve uitgebreid zyn, heeft hy eene breedre van vyf
Voeten en vyf Duimen. De Bek is zvvart en het VJies, aan deszelfs agterfte gedeeN
te, [dat men 't Wafch noemt,] blaauw. De Oogkring is gee! , en het bovenfie
deel van den Kop bruin, met daaronder gemengde witte Vederen. Van ieder Oog
loopt agterwaards een bruine Streep. Het geheele bovenfte deel van de Rug , de
Wieken enStaart, ^yn donkerbruin ; deHals, Borft en Buik, zyn wit. DePooten
en Voeten zyn taamelyk ruuw en ichubbig , van eene bleekblaauwe Kleur ; de
Klaauwen zwart , en byna van gelyke grootte. De Veders aan de Schenkelen^zyn
kort en fluiten digc in malkander- waar van men het tegendeel waarneemt in ander
flag van Havikken, en het fchynt, als of de Natuur zodanig eene fchikking daar in
gemaakt had , op dat de Vogel zo veel te gemakkelyker door het Water zou kunnen
komen.

Zyne manier van Vifch te vangen is als volgt. Na dat hy een poos over 't

ter gezweefd heeft of geftaan , ftort hy 'er met een ongemeene fnelheid in , blyft
eenige Minuuten onder, en komt zelden daar weder uit zonder Vifch. De Kaale
Adelaar (*) , die gemeenlyk op hem loert, wordt dit 20 dra niet gewaar, of hy valt
'er met groote grimmigheid op aan : ondertufTchen ftygt de Havik met groot Ge-
fchrey in de hoogte, de Arend houdt 'er zig geduurig boven , en dwingt hem dus
de Frooy te laaten vallen , vangende die gemeenlyk , eer dezelve nog wederom

in

In de befchryving der Vogelen zal melden , of dezel-
ven mt deVerzameling van Edwards of Catesby ont-
leend zyn; aangezien de naam van den Autheur altoos
op de Plaat te vinden is. Wanneer vervolgens , jn de
befchryvmg, in de eerlle Pcrfoon, [dat is met /^ en
W-j^ wordt gefproken , dan moet daar door altoos
de Heer Edwakds of de Heer Catesby, [wiens naam
gegraveerd is op de PJaat , daar men van fpreekt 1
verftaan worden. .

*^ '^1

Wa

(4) AccipiterPifcatorius. Catesji. Gir.J. T.2. Aqui-
la Halieetus, Briss. Ai). I. p. 44.0. T. 34. Balbuzardus.
Will. Orn. p. 37. T. C. Kalco Hali^tus. Linn. Syfl,
Bat. XII. Gen. 42. Sp. 26. A^^f. mi. IV. St. BI. ifig
PI. XXX. Fig. 4.

-^ ^

\^) De Adelaar , van welken de Heer Catesby hier
Ipreekt, is op de Tweede Plaat van deeze Verzameling
reeds voorgefteld

, [en zodanig afgebeeld, als met die
Verhaal natuurlyk ftrookt.] Voorts heb ik ook nog wil-
len waarfchouwen, dat ik in het toekomende niet meer

A-
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I (

^

in 't Water vak. Merku'aardi'g is het , dat , wanneer de Havik een Vifch wil van-
gen

, hy den Arend als 't ware tot zig roept , die ook niet in gebreke bJyft , als hy
het hooren kan, hem op dit Zein te volgen- ' .

Deeze Arenden en Havikken houden zig, aan de laage plaatfen der Rivieren en
aan kleine Jnhammen der Zee, overvloedig op, alwaar men dergelyken flryd dik-
\vi!s met vermaak befchouwt.

P L A A T V.

- De Gevkbc Havik of Talk (y).

e

Deeze Vogel heefc
, zo veel ik heb kunnen oordeelen, de grootte van een ge-

meene Kraay, en is van eene goede Lighaams-Geftake. ZynKop is taamelyk klein
en fpits, en de Hals Icort. Het bovenfte deel des Lighaams vak wat rond, en ein-
digt van onderen Kegelvormig. De Staart is taamelyk Jang, gelyk ook de Wieken,
die bykans tot aan derzelver End zig uitftrekken. De Sclienkels zyn dik en Viee-
zig, de Pooten van middelmaatige langte, en de Vingers zyn door een Vlies eeni-
gerraaate te famen gevoegd. De kromme Bek is nederwaards geboogen , en heeft
in 't bovenfte gedeeke een hoek, daar'het onderfte of kortere zig influit. De Grond-
fleun van de bovenfle helft is met een VJies bekleed, waar in de Neusgaten ftaan
De Bek is Loodklcung, en dat Vlies, 't ivelk men het Wafchnoemt, groenagtic
geel

;
doch het Vlies aan de hoeken van den Bek heeft eene geele , naar 't roode

trekkende, Kleur. De Oogkring is donker, en om denzelven een klein plekje van
de Huid kaal en Loodkleung. Het bovenfte deel van den Kop, de Hals, de Rug
en de oppervlakte der Wieken , zyn van eene middelmaatig bruine Kleur. H?t
Lighaam is van onderen, van den Bek rot aan de Staart , wit; doch aan den Hals
met kleine donkere Vlakjes bezet , die nederwaards gerigt ftaan , wordende allengs
Maanvormig, en aari de Borft flaauwer, maar aan den Bulk fterker getekend zynde.
De Schenkels hebben kleiner Vlakken , en deeze zyn gemakkelyker uit de Af beel-
ding na te gaan, dan met woorden te befthryven. De Slagpennen zyn, benevens
de ry der onmiddelyk daar boven geplaatfte Vederen, met fcheeve , donkere of
zwartagtige Streepen getekend. Het bovenfte deel van

"

4 ^^^^k jVa^M a

Wieken
Wieken

hebben ronde witte Vlakken. Van de hoeken des Beks loopt onder de Oogen , we-
derzyds, een groote zwarte Vlak nederwaards, welke zig uitftrekt tot aan 't begin
van den Hals. De Stuit en de bovenfte Oppervlakte van de Staart zyn een weinig
donker Akhgraauw, met zwarte dwars-Streepen. Van onderen zyn de Staart en de
groote Vederen helder Afchgraauw , doch de dwars-Streepen, die 'er door been'
Joopen, zyn doffer dan de bovenften. De Pooten en Voeten zyn helder geel en
met eene Schubbige Huid bedekt: de Vingers met fterke, zwarte, fcherpe en taa-
melyk kromme Nagels of Klaauwen gewapend. Jk zai den Leezer, in 't vervolg
deezes Werks, niet verder met het getal en de plaatzing der Vingeren moeijelyk
vallen

, naardien de Afbeeldingen zulks genoegzaam aanduiden : hoewel ik doch
niet nalaaten zal, wat fbmmigen in getal of plaatzing byzonders hebben, te be-
fchryven.

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

PLAAT

(5) Falco Americanus maculatus, Edw. Av. I. T. 3. Nat. Ifijl. IV. St. Bl, 151.

/. Deel. B
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''^^ ;:t^^^^.^^^:^:^-©c^'

P L A A T VI.

Dc Dnivm Spcriver (6).

hebben ffrootc Vlakken.

Deeze Vogel weegt zes Oncen. De Tip van zyn Bek is 'zwart, (^och hct Grond-

ftuk witagtig, en dat van de bovenfle helft is met een geel Wafcb bcklecd. Dc

Oogkring heeft eene geele Kleur, maar hct geheelc bovenfle gcdcckc des Lig-

haams, de Wieken en Staart, zyn bruin. De binncnfte Pluimen dcr Slagpcnncn

Dc Staart is overdwars gctckcnd met vicr witte Streepen.

De Hals; de Borft en Buik , zyn witagtig , met daar ondcr gcmengdc bruine Vederen.

De kleine Pluimcn , weike dc Schcnkels bedekken, hangen_ ccn half Duimoverdc

Footen been: zy zyn roodagtig wi't en bezct met langvverpige bruine Vlakken. De

Pooten en Voeten zyn geel. . ~

Decze Havik is zeer fhel en moedig : hy voert nict allcen Duiven weg
,
maar

rooft ook wel jonge Hoenderen en Kalkocnen.

-:s^.
:^

^^' ^="
r-.^jL>\

P L A A T VIL

voo-

Hec Oog IS donker

De Wenkbraauwen

De Zivarte f^alk of Havik (7).

Deexe Valk of Havik, (want ik verbeeld my, dat deeze twee Naamcn van ccncr-

ley betekcnis 2yn , hoewel men gemeenlyk de grootere Soort, die tot de Vo-

gelerey afgericht wordt, Valken, en dekleinere Havikken noemt:) is met den

rigen," van de Vyfde Plaat, van gelyke grootte en tevens van de 2clfde Geftake,

uitgenomen dat hy, ten aanzlen van zyn Lighaam, den Kop wat grooter heeft. De
Bek is donker Loodkleurig en trekt wat naar Vleefchkleur. Het Vlies5^dat hem be-

dekt, is van gelyke Kleur, doch trekt wat meernaar 't geele.

en omringd met eene bloote, helder Loodkieurige, Huid.

hangen over dc Oogen heen, en zyn rood van Kleun De bovenfle zyde van den

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

bruine Klcur. De Dek-Vederen van de Wieken en Staart, zyn aan de Enden wat

roodagtig, hoedanige Kleur zig ook aan het agterftc dcel van den Hals vertoonr.

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

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

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

maatige, witte Vlakken. De geheele onderfle Vlakte is Aardkleurlg bruin, en aan

't end der Wieken zyn zwarte Vlakken, wier figuur de Afbeelding aantoont. Aan
de hocken des Beks heeft de Vogel, wederzyds, eene zwarte Vlak, welkc naar Kne-

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

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

plaatie, daar zig de Voeten met de Pooten vereenigen, meer naar 't geele, De
yoetzoolen zyn roodagtig, de Klaauwcn zwart.

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

Jaars 1739, op een Schip nedcr, dat aan de Hudfbns-Baay Kompagnie toebehoor-

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

,

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

te

(f)) Accipitcr PaUimbarius. Catesb. Car. I. T. 5.

Accipit r Carolinenfis. Buiss. Av. I. p. 378. Faico

Cokimbarius, Linn. Syji. Ncit,\{l. Gen. 42. Sp. 21.

Nat. Ilijl. IV. St. BL 167,

(7) Falco niger Americanus, Edw. Av, i, T. 4.
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te Londen, den J
De Ridder Taylor

White hadt de goedheid, van my den^elven te vertoonen, en gat my ook ver-'

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

Wyfje ^.yn, wil ilc aan bet oordeel der Natuurkundigen overlaaten. .

P L A A T VIII
F r

De Ilavik met de Zwaluioftaart (8). .

Dee^e Vogel weegt veertien Oncen. Zyn Bek is zwart en krom, en heeft aan

6e zyden van zyn bovenfte gedeelte geen hoeken noch haakjes
,
gelyk de andere

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

De Kop^de Hals^de Borft en Bulk, zyn vuil wit. Met bovenfte deel derWieken is,

zo we] als de Rug, donker Purperkleur; doch naar onderen toe wordc het bruinag-

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

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

donker Purperkleur, met Groen daar onder gemengd en fterk gefpleeten; alzo de

langfte Veder, op de zyden, agt Duim langer is, dan een der korften in ^t midden.
" Deeze Vogels zweeven in 't vliegen, gelyk de Zwaluwen-, en vangen inmiddels

.
Torren, Vlinders en andere Inlekten, op de Boomen en Kreupelbofch. Men zegc

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

van fommigen, Slangen- Havikken getyteld. • Ik houdze voor Trekvogelen,'alzo

\ Winte

i ^^^^?^f'^JSS3^^g^i-rSi^|-*S^^^^S4'^S^^^i^^S'^432;^4^iS^i-^*Sd:^4^:;^f^^
^

f -
r

^-

k
PL A A T IX.

De zivarle Pappegaay van Madagaskdr (9).

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

Staart, of ook als eene lamme Duif. Hy heeft den Bek kort en aan den Gronddeun

dik. Het bovenfie deel is nederwaards, het onderfte opwaards omgekromd. Dus

hangt het eer%emelde wat over 't andere been, doch in lang zo veel niet, als ik

in eenige andere Pappegaaijen waargenomen heb. Het Grondftuk der bovenfte

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

taamelyk hoog en digt aan elkander flaan. Zo wel de Bek, als het Vlies, dat hem

bedekt, waren wit of lichtgeelagtig Vleeichkleur : de Oogen hadden donkere Rin-

gen, en rondom dezelven ging een kaale witte Huid. De Kop en het geheele Lyf

zyn zowel van boven als van onderen zwart, of zeer donker blaauwagtig; gelyk

de Kleur is van die Duiven , welke wy zwarte Duiven noemen ; doch zo zwarc

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

Afchgraauw. Onder de Slagpennen zyn, in elke Wiek, drie of vier witte Vederen

gemengd. De Slagpennen zyn taamelyk lang: ook is de Staart zeer lang, inzonder-

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

zyn; alzo deeze Vogels gemeenlyk de Staart zeer kort hebben. Dat (lag van Pap-

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

te van haare Staarc merkwaardig. De Pooten zyn zeer kort, en van de Vingeren ftaan

twee

(8) Accipicer Cauda furcata. Catesb. Car. I. T. 4.

Accipiter Carolinenfis. Briss. Av. I. p. 418. Falco fur-

catus. Linn. S\fi. Nat, XIL Gen. 4a Sp. 25. NatJJifi.

IV. St. Bl. 148.

(9) Pfittacus niger Madagafearienfis. Edw. ylv, I.

T. 5. Pfittacus niger. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen, 45,

Sp. 29. p. 145. Nat. Hijf, IV. Sc. BI. 255-

B 2
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twee voorwaards en twee agterwaards, gelyk in allc I^appegaaijen. Zy zyn met eene
ruuwc Schubbigc Huid, van donkere Vleefchkleur, bedckc. De Klaauwen zyn fterk,

krom en zwart.

Deeze Vogcl behoorde in 't eerfl den Heer Karkl Wager, die hem aan den
Herxog VAN Richmond verecrde. Deeze liec hem voor zyne Licfhebbery door
my atbeekkn, doch gaf my ook verlof, cm eene andere Tekcning daar van voor
my te maaken. Het was een zeer fraaije Vogel, die akoos op de Hand tragtte te

bitten, en, wanneer men hem daar op nam, maakte hy, by hcrhaaling, zodanige
bew^eegingen, als of hy paaren wildc; weshalve ik hem voor een Mannetjc hield.

My is niet bekend, dat hy ergons befchreeven zy.

.

P L A A T X.

De kleine Havik (lo).

De zwaarte van deezen Vogel is drie Oncen en 'zeflien Scrupels. Hy heefc het

De Oogkring is geel.Grondftuk van d Wafch
de Kop Loodkleurig ; doch van boven heefc dezelve eene groote roode Vlak.
Rondom het agterde deel van den Kop vertoonen zig zeven zwarte in orde ftaande
VJakken.^ De Hals en de beide voorlyke zyden van den Kop zyn roodagtig wit:
de Rug is ros en met zwarte dwarsftrecpen overtoogen. De Slagpennen der Wie-
ken zyn donkerbruin; doch voor 't overige zyn de Wieken blaauw, en, even als de
Rug, met zwart getekend. De Staart is roodagtig tot aan zyn End, dat een Duim
breed en zwart is. De Borft en Buik zyn bleekrood; de Pooten en Voecen geel.

Het Wyfje is van het Mannetje in de volgende opzigten yerfchillende. Deszelfs
Wieken en Rug hebben overal de zeJfde Kleur als in het Mannetje. De Staart van
het Wyfje is, gelykcrwys" de Rug, met zwarte Streepen overdwars' getekend

^
doch aan deszelfs Borft is niets roodagtigs, gelyk aan het Mannetje, zigtbaar. Zy
blyven het geheele Jaar door in Virginie en Karolina, en vangen niet alleen kleine
Vogelrjes, maar ook Muizen^ Haagdiflen^ Kevers, en wat dies meer is.

P L A A T XI.

De kkhifle, groene en roode, Indiaanfche Parkiet of Guineefche Mofch (ii).

Op deeze Plaat^ die naar de Natuur en niet naar eene Tekening gemaakt is, wordc
deeze Vogel in zyne Natuurlyke grootte vertoond. Hy is kleiner dan de kleine
Roodkoppige Pappegaay, die men gemeenlyk ons in Engeland overbrengt, en welke
in Albins Hiftorie der Vogelen, bladz. 15. van 't Derde Deel, zeer wel is afge-
beeld en befchreeven; hoewel zyne Afbeelding wat te klein is uitgevallen. De Vo-
gel, naamelyk, is wat grooter dan de gene, dien ik hier voorgefteld heb, zynde
het allerkleinfie flag van Pappegaaijen , dat van my ooit is gezien. Dezelve heeft een
Bek van figuur als die der groote Pappegaaijen, en van een fchoone Oranje-ireele
T^^-- Ik heb daar aan geen Viies of Velletje, dat het Grondftuk bedekte, kunnen

men. De Neusgaten waren in \ bovenfte gedeelte der Snebbe , digt by elkan-
der, en allernaaft aan de Vederen van het Voorhoofd, geplaatft. De Oogen zyn met

Kleur.

waarneemen.

(10) Acclpiter minor. Catesb. C^r. I.T. 5. J^Mon
Carolinenlls. Briss. Av. I p. 3815. T, 32. fig. i. Falco
Sparveriiis. Linn. Syfi. Nat. XII, Gen. 42. Sp 20
Nat Hill. IV. St. Bl. i66, PI. sr. fig. 2.

(11) PfiLtacus minimus viridis & ruber Indicu5.

een
Kow.y^^'. T. T. C, Pfittacus minimus viridis cum Fronte
& Gula rubra. Frtsch Av. IV. T. 54. Pfittacula Gui-
neenfis. Bkiss. Av. 4. p, 387. Pfittacus Pullarius aut
Galgulus. Linn. Syfi, Nat. XIL Gen. 4s, Sp. 4*:, 4(5.

Nat. HifiAV, StJl26c^. ^ ^^'^
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ecn fmal Vlles van bleeke Vleefchkleur omrlna-d.

9

J c 1 r
"

"° -" ^^^'^ bovenfte deel van den Kop
13 rood, ot heeh de Kleur van ccn Sevilifchen Oranje-Appel, welke KleUi' aan hec
agterfte van den Kop'allengs green wordr, en zig met de Kleur van de Rug ver-
raengt. De onderfte -zyde van den Vogel, het midden van de Rug, de Wieken en
Staart, zyn £'hoon green , en v^^el zodanig, datdeHals, Borft, Buik en Schenkels
helderer de Rug, Dekvederen der Wieken en der Staart donkerer; maar de grootfie
Slagpennen het allerdonkerfte zyn. De onderfie helFt van de Rug en de Stuit zyn
tot aan de Staart, even zo fchoon rood of Oranje- Kleur als de Kop, doch 20, dat zig
het Groene met deeze, Kleur vermengt, tot dat die eindelyk, op 't midden van de
Rug, geheel verdwynts De Beenen

, Pooten en Klaauwen, zyn Vleefchkleurig en
de Vingers fiaan gelyk aan andere Pappegaaijen. De inwaardfe zvde der Slagpen-
nen, en de onderfte Vlakte van de Staart, zyn blaauw, doch trekken een weiniff
naar het. Groene. •

_

Deezen Vogel heeft Doktor Cromwell Mortimer, Sekretaris van de Ko-
ninglykc Societeit, in Liqueur uit Holland gebragt, alwaar hy denzelven, benevens
andere dingen, die uit een Hollandfche Volkplanting in Ooft-lndie gekomen waren,
gekogt hadt. Hy hadt de goedheid, van my denzelven ter Aftekening te leenen!
pe_ Vogel lag in een gekamferde Wyngeeft, en fcheen, zo lang hy in dezelve was jbrumte zyn^ of fchoon het Glas fyn en de Wyngeeft helder ware: doch, toen hy
^er uitgenomen, gewaflchen en gedroogd werdt, kreeg hy de boven befchreevene
Kleuren. Naar myne meening is deeze Vogel nog van geen Autheur be/£hreeven.
, „ Dewyl jn deeze belchryving van een andere kleine Pappegaay gewag gemaake

wordt, dien Albjn in 't Derde Deel van zyne Natimrlyke Hi/lorie der f^o<relen
hadt afgebeeld en befchreeven ; zo hebbcn wy denzelven hier willen byvoegeil.
Dienvolgens vertoont zig 00k , op onze Elfde Plaat,

„ De kleine groene Parkiet uit Ooji- Indie (*): Waar van de befchryving, by
ALl3iN,aldus luidt'\ Deeze Vogel is weinig grooter dan een gewoone Leeuvvrik.

Zyn Bek heeft eene donker geele Kleur, en ftaat, gelyk in alle Soorten van Pap-
pegaaijen, krom. DeOogappel is zwart; het voorfte deel van den Kop en Hals
fchoon Scharlaken-rood. Het agterfte deel , daarentegen, van den Kop, de Rug,
Borft en Wieken, ^yn fierlyk groen. " De Vederen van de Stuit praalen met eene
glanzig blaauwagtig groene Kleur. De Staart is kort. De drie buitenfte Vederen
zyn aan ieder zyde Scharlaken-rood, met eenen zwarten Rand, en aan 't End groen:
de Pooten en Vingeren vuil_Afchgraauw._ Het zyn tamme en zeer fraaije Vogeltjes!

35

S3

>>

Wyfj
Wyfje

Mannetje. Het Paar wordc voor twee Guinies verkogt', en by den Heer Bland
die te London aan Towerhill in de Tyger woont, lean men 2e krygen^

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

(*) Pfittacus parvus viridis ex India Orientali. Alb. Av, til. p. 15, T. is. Nat. Hijl. IV. H, bJ. 270.

^

r
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P L A A T XII.

De Jndiaanfchc Biiizcrt of Menfchen- Eeter {12).

De zwaarte van dcezen Vogcl is vier en een half Pond. Zyn Kop en ecn gedeelt*

van den Hals, zyn rood, kaal en Vlcezig, gelyk aan een Kalkoenfe Haan, en wat

dunnetjes bezet met zwarte Haairen. De Bek is dcrdhalf Duim lang en halt met

Vleefch bedekt, hebbcnde hen Knd wit en krom, gelyk aan ecn Havik, doch zon-

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

wyd open, en ftaan ongemcen ver van de Oogen. Op de Vederen van t geheele

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

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

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

\ Zyn Roofvogels, die om hun Aas te zoeken geduurig door de Lugt zweeven,

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

hcffing of daaling, en zonder dat men eenige beweeging in hunne Wieken befpeurt.

Een Kreng, [van Menfchen of Beeften ,] kan veelen derzelven op eenc plants lokken,

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

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

houden zy zig op eenigen affland daar van.

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

,

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

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

ten • doch my is bekend , dat zy Lammeren gedood hebben , en dat de Siangen

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

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

lang met ultgebreide Vleugels; ten einde, zo ik geloof, dat de Luge dus hunne

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

,

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

P L A A T

:ne srekuifde Giiineefc

XI 11.

I

Deexe VogeU die Touraco genoemd wordt, heefc ongevaar de grootte van een

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

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

veelcer kort dan lang ; doch de Staart is taamelyk lang. Het is , 20 vvel ten aanzien

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

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

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

plat: deszelfs bovenfle deel kromt zig een weinig, doch hangt niet over het onderfle

been.
"^

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

Sneb-
41. Sp. 5- ^^^- ^ft- IV. St. Bl. 109.

(13) Cuculo affinis Avis criftata , Touraco di6la.

\ J

(12) Buteo Specie Gallo-Pavonis (*). Catesb. Car,

I. T. 6. Vultur Gallince Africanse facie. Hiji. Jam. 294.

Vol. II. Urubu Bralilienfibus. Marcgr. p. 207. Ed.

1648. WiLLOUGHBY , Angl. p. 6^. Syn. Av. p. lo.

Vulturi affinis Brarilienfis,Urubu Marcgr. Raj. Syn. p.

3 80. . Tzopilotl five Aura. Hernand. p. 331 , quo ad de-

fcriptionem. Vultur Aura. Linn. Syjl. Nat. XII. Gen.

(*) Derhalve in 't Franfch niet Bufe a figure de Paoni maar Bufe a figure du Co^ d'hdf.

Edw. Av, I. T. 7. Touraco. Alb, Av, II. T, 19. Cu-
cuius Guineenfis criflatus viridis. Briss. Av, II. p. 152.

Cuculus Perfa. Linn. Syft. Nat, XII. Gen. 57. Sp. 17.

Nat, Hlfi. IV. St. B]. 363.

-s
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SneBben cler Mecuwen. De geheele Bek is bruinagtig of Tegelrood. Ik ken geeri

Vogel, wiens Sneb naur die van deezen gelyken zou* Zyn Oogen 2yri Hazelnoot-

bruin en met een ruuwe heldcr Scharlaken-roode Huid omgeven. Van de hoeken

des Beks gaat, naar de Oogen toe, een breede 2\varte Streep, weike dan verfmal-

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

weIke zig agcervvaards vvat verder dan de ^warte uitftrekt, doch van vooren hiet 20

digc aan den Bek komt. Eene andere witte Streep loopt van den Hoek des Beks

boven het Oo^-, doch flrekt 2ig niet 20 ver agterwaards uic als de onderfte. De Kop,

de Hals, Borft, en de kleine Dekvederen der Wieken, 2yn fchoon donker groen.

Op den Kop heeft hy een Kuifof Kroon, welke hy naar believen uitbreidt, en

waar aan de punten der Vederen bleekrood zyn.

onder aan de Scaarc, zyn donker of zwart.

De Schenkels en de Dekvederen

Wieken en Staart.

hebbcn eene fchoone blaamVagtige Purperkleur. Een gedeelte der grootfle Slag-

penncn is ichoon Karmofj^n-rood, dat zig met zuivere Karmyn bed: laat afmaa-

len: haar Enden^ en de randen der uitwaafdfe Pluimen zyn zwarC: de Pooten^

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

tenj Pappegaaijen en Koekkoeken.

Onder vvelk Geflagt van Vogelen dd Touraco behoore , kan ik met zekerheid

niet bepaalen. Hy klapt niet gelyk de Pappegaaijeri , en heefc met dezelven nieta

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

naar den Bek der Spechten gelykt ; 20 dat hy, naar myn Gevoelen, het jneeftei

overeenkomt met de Koekkoeken. De Heer Albin heeft ^er een Afbeelding van

gegeven, en noemt hem de Mexikaanfche Kroonvogel^ niettegenflaande zyn Vader-

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

des Vogels nietwel voorgefteld,noch deStreek rondom het Oog behoorlyk befchree-

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

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

gemaakt is,

Deeze Vogel leeft thans (in *t Jaar 2743) nog in het Huis van den Heer Kolonel

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

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

2yn aan denzelven zo fyn, dat men haare Geftalte niet duidelyk kan nagaan, uitge-

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

len, op bladz. i8, nazien. Zyn Vogel moet veel grooter zyn geweefl dan de myne,

of een van ons beiden moet zig, ten aanzien van deszelfs grootce, zeervergift heb-

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

zo groot is als een Aakfler of Gaay , waar by ik hem vergelyke.

P L A A T XIV.
L _

De p^irginifche Hoorn-Uil (14).

Deeze Vogel, die byna zo groot of veeleer kleiner is dan eene Kaaiiw, heeft

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

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

onder. De Kop en het bovenfte van het Lyf zyn donker roodagtig bruin. De Wie-

ken hebben de zelfde Kleur j maar zyn wit gerand 5 en op hiire Sfagpennen vertoo'-

.
" ' nen

(14) No6lua Aurita minor. Catesb. Car, I. T. 7, Linn. Syfi.Nat. XII. Gen.43< Sp.3, Nat. Bfl, IV. St,

Scops Carolinienfis. Biuss. Av, I. p. 497- Strix Afio. BI. i8f?.
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nen ^zig eenige Vlakken. Vyf andere grootere bleeke Vlakkcn fiaan boven aan

ieder VIeuo-el. De Borft en Buik zyn donker wit, met daar onder gemcngde roodag-

tig bruine Vederen. De Staarc is donker bruin, en icts langer dan de Wickcn. De

Pooten en Voeten zyn licht bruin^en tot aan de Vingcrcn toe met Vedcrtjes en Haair

begroeid. Zy hebben zwarte Klaauwen, die 20 krom zyn, dat zy byna ecn halven

Cirkel formceren. Het Wyfje is donkerder bruin en heeft niets roodagtigs.^

P L A A T XV.
r

De groote Jfrikaanfcbe Tsvogel (i J).

. -Deeze Vogel komt , in Grootte, caamelyk met den Merel of zwarten Lyfter

overeen , 20 hy dien niet daar in overtreffe. Hy heeft een grooten Kop, een kortea

Hals, en 7.yn Lyf is niet te ]ang noch te rond. De Staart is lang, de Wieken zyn

taaraelyk lang, doch de Pooten zeer kort. De Bek is lang en regt, naar den Kop toe

taamelyk dik, aan 't end fpits uitloopende, van Kleur helder Karmofyn-rood. Het

bovenfte deel van den Bek heeft wederzyds een Geurje , waar in, zeer digt aan den

Kop, de Neusgaten geplaatfl zyn. De hoeken van den Bek zyn diep ingefheeden,

en ilrekken zig tot regt onder de Oogen uit. Onder ieder Oog is een fmal Randje

van witte Vederen. De Kop , de Hals , de geheele onderfte Zyde en een gedeelte

yan de Rup", zyn gedekt met donker Oranje-kleurige Vederen, doch de Keel en

Borfi zyn bleeker gekleurd dan de Rug. in \ midden van de Borft zyn eenige Pun- '

ten der Vederen wit. De Wieken zyn van boven Purperkleur* haare grootfte Vede-

ren blaauw; doch de voorlykften der groote Slagpennen zwart. Hoewel het bovenfle

der Wieken meeflendeels Purperkleurig is , loopt echter een fmalle blaauwe Zoom
daarom been. Zy hebben een witten Rand, doch het onderfle deel van de Rug en

de Stuit fpeelen uit den blaauwen in 't groene, zo we! als de Slagpennen, die digft

aan de Rug zyn. De Staart is Ichoon blaauw, hoewel, naar dat het Licht op dezelve

valt, met meer of minder groenen weerfchyn. De Pooten en Voeten hebben een

roode Kleur en zwarte Klaauwen. De middelfle en buitenfle Vinger zyn, gelyk in

onze Ysvogelen, met elkander famengevoegd.

Deeze Vogel bevondt zig in de Verzameling van den Heer Pieter Collinson",

die by alle gelegenheden betoond heeft, dat hy myn Vrind was, en my menigen

byzonderen en zeldzaamen Vogel bezorgd heeft. Hy berigtte my, dat dezelve af-

komftig ware van de Rivier Gambia, welke, zo wy weeten, een Arm is van de

ISiigerftroom in Afrika.

Albin heeft een Vogel aan \ licht gegeven, die naar deezen eenigermaate ge-

lykt , en welken hy den grooten Bengaalfchen Tsvogel noemt : doch het onderfcheid

is zo groot, dat het twee byzondere Soorten moeten zyn. Ik heb de beide Vogelen

gezien. Die van Albin bevindt zig in de Verzameling van den Heer Dandridge,
in Moorfieldsj waar door ik nog meer ben overtuigd geworden, dat zy aanmerkelyk

van elkander verfchillen, dan wanneer ik alleenlyk de Tekeningen gezien had van

deeze beide Vogelen. Albins Figuur en befchryving komt voor, in het Derde

Deel zyner Natmirlyke Hiftorie van de Vogelen , bladz. 27. (*).

{i^ irpida major Africana. Edw. A'o. I. T. 8.

Ifpida Madagafcarienlis cosrulea. Briss. ^u. IV. p. 49(5.

T. 38. f. 2. Alcedo Smyrnenfis. Linn. Syfl, Nat, XII.

Gen. 62, Sp. II. Nat, Hijl. IV. St. BI. 407.

(*) LiNN^us merkt deeze als eene Verfcheidenheid
aan van de Alcedo Smyrnenfis. Alb, Jv, III. T. 27

:

zynde de Alcedo major Benghalcnfis van Albin, daar

Edwards hier van fpreekt, op zyne T. 28. afgebeeid.

PLAAT
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P L A A T XVI.

De Karolinifche Geilcnmelker (i6).
r

J

Deeze Vogel komt met de befchryving overeen, \velke de Heer XVilloughb^^
blad^;, 107, van een anderen van gelyken naam geefc, doch is wat kleiner. Zy be-
vinde'n zig ^eer overvloedig in Virginia en Karolina, alwaar men ze de Oo/iindifche

Vledermuizen noemt, [De grootte is omtrent als die van eene Koekkoekl. Zy laa-

ten zig het meefl: des avonds, inzonderheid met betrokken Lugt^ zien. Wahneei?
'erRegen zal komen, dan is de Lugt met dezelven opgevuld, en alsdan vervolgen
en vangen zy de Vliegen en Kevers. Hun Gezang beftaat in een louter Ge-
ichreeuw ; doch, wanneer zy zig nederlaaten, en, om van den Grond op te komen,
v!ug wederom opwaards ftygen, dari raaaken zy een ongewoon hoi Geluid, dac in-

zonderheid de vreemde Luiden in de Avondfchemering voornaamelyk "befpeuren,
zonder de oirzaak daar van te zien. Dit Geruifch komt met dat gene overeen,

'

t, en daarom geloof ik, dat het-
I W
zelve daar van daan komt, dat zy met opgefperde Kaaken fhel tegen de Lugt aan
vliegen, om hunne Prooy te vangen, weike in Vliegeti, Kevers of Torren en an-
dere Infekten, beftaat.

Gewoonlyk Jeggen deeze Vogels twee Eijeren , die in gedaante
, grootte en

kleur, naar Kievits- Eijeren gelyken. ^y leggen dezelven maar op de bloote
Aarde neer,

,; Ik heb de Maag van eeri Geitenmelker met half verteerde Torren en andere Iri-

fektert opgevuld gevonden, en ohder deeze overblyfzelen fcheenen my 00k de Poo-
ten van een Mol-Krekel {Gryllo-Talpa) te zyn; doch zy waren zo verteerd ,dat ik my
dienaangaande niet kon verzekeren. Dewyl het echter beiden Nagcdieren zyn, zo
is dit te waarfchynlyker, 's Winters ziet men deeze Vogels niet. De Mol-Krekel
wordt in Virginie en Karolina

, gelykerwys in Engeland , op Moeraffige Gronden
gevonden, en fchynt van de onze niet te verfchillen.

^

^2**5st^s^i-ssf*riS4i-ss^^ssif*ss*«3s3<j|.sa*#tss*m^mmmz^i^^m&imi^«ss**ss*fK2<?.j.3s*

P LA A T XVII.

De zwart en wit bonte Tsvogel (17).

,

Deeze Vogel is zo groot als eene Zing- of VVitte Lyfter, eh de Afbeelding ver-
toont hem in zyne Natuurlyke grootte. Hy heeft een lange regte Snebbe; deri

Kop, die tevens Jang is, plat van boven, en eenen korten Hals ; doch de^Kop
ichynt, naar evenredigheid van het Lyf, niet zo groot te zyn, als in anderen vaii

dit Geflagt. Hy heeft zeer lange Vlerken en eene lange Staart. AlJe Soorten van
Ysvogelen hebben korte Pooten. t)e Bek is lang, aan 't Grondftuk zeer dik en loopc
in eene fcherpe Punt uit. Deszelfs Kleur is zwart en het bovenfte deel heeft aan
ieder zyde een Geutje, in \ welke, digt aan het Grondftuk, de iSleusgateri ftaan.

De Oogen zyn regt boven de hoeken van den Bek geplaatft; De Kruin van 'c

Hoofd en 't agterfte van de Nek zyn zwart. Van de hoeken des Beks af loopt, on-
der de Oogen, een breede zwarte Streep, die agter den Hals zig met de gezegde

KJeur

(16) Caprlmii]gus. Catesb, Car, I. T, 8- Briss. Ai},

II. p. 470. T. 44, JoNST. Av, 53. T. 20. Alb. A. I.

p. 10. T. 10. Caprimulgiis Europseus. Linn. Syfi, Nat.
XII. Gen. 118. Sp. i. Nat, Hijl. IV. St. 131. (Si<5.

/. Deel

# I
-

(17) Ifpida ex a!bo & nigro varia, Perfica. Edw,
Av. I. T. 8. Bniss. Av. IV. p. 520. T. 39. f. 2. Alcedo

mdis. Linn. Syft. Nat. XII. Gen. 62. Sp. iz, Nat.HlJt,

IV.St. BI.407, PLXXXVLf. 2.

D

^

v
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Kleur vereenigt. Van de Neusgaten af loopen, over de Oogen been, witte Stree-

pen, die zig door de geheelc langte van den Kop uitftrekken.- De zydcn zyn vaa

ondereji, van den Bek tot aan deStaart, vuil geelagtlg wit; uitgenomcn cen klcine

zwart gevlakte Streep, die dvvars over de Borll loopt. De geheele Rug is zwart,

doch de Vederen hebben graauwe Punten. Dc Rand der Wieken is wit
;

alle Dek-

vedcren 2:yn half zwart halfwit: de onechte Wiek is zwart- de eerfle of grootfie

Slagpennen zyn boven wit en verdcr zwart, met witte Punten. De middclfte Slag-

pcnnen liebben uitwaards, in haare Pluim, witte Vlakken en witte Punten, gelyk

de overige Slagpennen, digtft aan de Rug, die voor 't overige zwart zyn. De Staart-

vederen zyn, naar boven toe, wit en hebben eene ry van ^warsloopende zwarte

Vlakken: naar 't End toe zyn zy een Duim breed zwart en aan het uiter/ie End we-

der wit. De Pooten en Voeten hebben eene vuil bruine Kleur en zyn van Geftalte

als in andere Soorten van dit Geflagt.

• De Heer PieteR Colinson heeft my deezen Vogel ter Aftekening geleend,

dien hy van Gamron in Perfie gekrecgen hadt. ' Hy was met verfcheide anderen in

Spiritus bewaard, en in een Fiefch naar Engeland gebragt. De witte declen van den-

zelven fcheenen ^eer onrein en geeltezyn, 't welk, myns oordeels, eeniglyk en

alleen gekomen is van de onzuiverheid der Spiritus* want ik heb even zodanige

verandering waargenomen in dergelyke Vederen, waar van ikwift, dac zy te voo-

ren fchoon wit geweefl waren. •

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

ze!ve daar uit genomen, met warm Water wel gewailchen^en in koud Water ichoon

afgefpoeld worden. Indien men hem vervolgens laat droogen, zullen de Vederert,

lo veel mooglyk is, haare NatuurlykeKleuren weder krygen: want ik heb waargeno-

men 5 dat eenige Vederen , in zodanige met Spiritus gevulde Glazen , een geheel

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

r

P L A A T XVIII.

\ - De Koekkoek tiit KaroJina (i8).

* *r
- f_

Deeze Vogel heeft ongevaar de grootte van een'Merel. !Zyn Bek is een welnig

krom en fpits, en het bovenfte deel van denzelven zwart, het onderfte geel. De
groote Slagpennen zyn roodagtig, doch het overige van de Wieken, het bovenfte

deel des Lighaams, van den Kop, en de geheele Hals, zyn Alchgraauw. Het gant-

fthe onderfte gedeelte des Lighaams, van de Schenkels tot aan de Staart toe, is wit,

De lange en fmalle Staart beftaat uit zes lange en vier korte Vederen , waar van de

twee middelften Afchgraauw, de overigen zwart zyn met witte Punten. De Pooten

zyn kort en dik: zy hebben vier Vingeren , twee agter en twee van vooren. Hun
Geluid is van hec Geroep on;5er Koekkoeken zeer verlchillende, en niet zo aanmer-.

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

de donkerfte plaatfen der Boflchen en digt Kreupelbofch onthoudt,' Met het aanko'

men van den Winter raakt men hem kwyt. ,

: •

-

De F'irginifche Dtverg Kaftanje-Baom (*).
-

F. k

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

en
(i8) Cuculus Carolinianus. Catesb, Car. I. T. 9, parvo, in fingulis Capfulis echinatis unico. D, Banis-

Buiss. Av. IV. p. 112. Cuculus Americanus. Linn, tek, Fagus foliis ovato - lanceolatis ferratis. Royen.
Syft. Nat. XII. Gen. 57. Sp. 10. Nat. Hifi. IV. St. Lugl Bat.Y9^ Fagus puniila. Linn. Spec, Flant. Ed. II.

^J- 369. ' ., • P' Hi(?.

(*i Callanea pumiJa Virginiana , Fru6lu racemato
^



Els Z E L 13 2 A A M E V If

fen onregelmaatig gegroeid. Zyn Bafl is ruuw en Schubbig; de Bladen 2:yh gchak«
keld en ftaan beurtlings aan den Steel ; derzelver Kleur is donker groen, ddcllaan d6
agterfte zyde witagtig of bleek groen. Uit de hoeken, die de Bladen met den Steel

iTiaaken, komen lange Riften van witagtige Bloemen voort, die naar de Bloemen
van den gewoonen Kar/lengen-Boom gelyken , en dp dezelv^n volgen Kegelvor-
mige Vrugten

J
van grbotte als een Hazelnoot. De Schaal, die de Kern omkleedcj

heefc de Kleur en zelfftandigheid als aan eeri Karfteng, en is beflooten in een fleker

lige Bolfter. Vyf of 2es hangen 'er gemeenlyk aan een Tros by elkander en in Sep-
tember worden 2y ryp. Dee^e Nooten zyn zoet en aangenaamer dan Karftengcn.
De Indiaanen gebruiken dezelveh veel, en verzamelen daar van een Voorraad, te-

p-en den Wintero / '

4 ^'

.^

P LA AT IIX.

n
y%

grootte van den Engelfchen Ysvogel overeenkomc. Hy gelykc ook den onzen in

Geftalte, uitgenomen datdeWieken iets of vvat, endeStaartj de twee langfte Ve-
deren niet mede gerekend, veel langeris. De Bek is lang,^ regt en zeer fpits : hy
heeft eene zwartd Kleur, en in de bovenfte helft, aan ieder zyde, een Geutje, waar
in de Neusgaten, taamelyk digt aan den Kop, geplaatfl zyn. De hoeken van den
Bek gaan diep in den Kop in, digc daar boven flaan de Oogen. ' De Kop heefc

eene vuil bruine Kleur, die naar den Bek toe helderer, doch van agtei^en donkerer isi

bnderdenBek bevindc zig een taamelyk groote witteVlak, die in 't midden een
Duim breed is, doch wederzyds, naar de Nek toe, fmaller wordc, Het geheele
Lighaam is onzuiver zwart^ doch fpeelt tevens m \ blaauwe, en is aari de Bdrft
helderer, op de Rug donkerer. De Wieken zyn fohpon donker ,glanzig groen, doch
helderer aan de Dekvederen dan aan de Slagpennen/ Onder de £)€kyederen van dd
Wiek vertoont zig een enkele witte Veder. De Staart heefc twee lange Vederen,
vvelke dc overlgen in langte wel tweemaal overtreffen. Aan de bovenkant is zy
glanzig donkergroen, aan de onderkant donker, en eenige der korte Vederen heb-
ben witte Punten. De Pooten en Voefen z"yn zwart, en van Geflatte even als in

onze Ysvogelen. Offchoon deeze Vogel van donk^re Kleur is, heeft hvdoch, in

(de Zonnefchyn , over 't geheele Lighaam een fchitterende Gloed, even als of de
Vederen met Gouddraad doorweven waren; gelyk dit in de meefte Soorten van Ko-
librietjes plaats heeft. In de Dekvederen der Wieken is deeze Glans aanrtierkelyker

dan in alle overige IJghaamsdeelen. -

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

bevoelen noch regt zien kon, of die tv/ee lange Staartpenneh in 't midcien, dan bui-

ten aan de Staart flonden : doch kwam my het eerfte waarlchynlykll: voor. De Vo-
gel 5 dien wy in Europa Merops [Byen-EeterJ noemen , is van den Ysvogel flegts

daar in verfchillende, dat hy den Bek een weinig nederwaards omgekromd heefc, en
dat de cweemiddelfte Vederen van zyne Staart langer dan de overigen zyn. De hier

befchreeve Vogel heeft maar een van deeze dit onderfcheid aanduidende Kenmerken^
Men heeft hem uit de Volkplanting van Suriname in Holland overgebragt. Ik kan niet

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

PLAAT
, ([9) Ifpida Surinamenfls, binis Plumis in Cauda Ion-

giffimis. Edw. Av. T. 10. Alcedo Dea. Linn, Syji, Nat,
XII. Gen. 62. Sp. 13. Natj. Hiji, IV. St. Bl 407.

(*) Men moec in aanmerking neemen, dat de Heer

Edwards zyn Werk in 't licht gegeven heefc, yoor

dat het Werk van den Heer Brisson , over de Voge-

len , de Tiende Uitgaave van het Syflema NatunB van

LiNN^us ,of de Nat^uurlyke Hiftorie^ hec licht zagen.

D 2

.<

^
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PL A A T XX.
.

• ^ - f

De Faradys - Pappcgaay tiit Kuba (20).

II}^ 13 wat kleincr clan de gcwoone graauwe Afrikaanfchc Pappegaay. De Bek is

wit : de Oogen zyn rood. Hec bovenfle dcel van den Kop, dc Hals , Rug en Wie-
ken, zyn helder geel, de'Slagpennen uitgezonderd , die wit zyn. De Keel en Borft

2yn Scharlakenrood , en daar onder is ecn groote gcele Vlak, doch b.et vcrdere ge-

decke des Ondcrlyfs is 00k ScharJakenrood. ' Dc helfc van hec onderfle deel der

Staart, aandeScuit, is rood; de andere hclft geek Allc geele Vederen, in^onder-

heid die van de Rug en Stuit, hebben aan 'c End roodc Funten.
._

De Vocten en

Klaauwen zyn wit. De Afbeelding van deepen Vogel heeft, boven de anderen, die

gebrek, dat zy gemaakt is naar eenen dooden. Want, aizo ieder Vogel, in 't by-

zonder, eene hem eigene Gedaante heefc , zo is het noodig, dat zy uitgebeeld wor-

den naar een leevendig Voorwerp, of daar men, door opzetten, het Natuurlyk pos-

tuur aan heefc gegeven. Deeze manier, nu, is in de geheele Verzameling, eenige

weinige Vogelen uirgezonderd , waargenomen. De tegenwoordige werdt, op het

Eiland Kuba, van eenen Indiaan gefchooten, en, aIzo hy daar door flegts buiten ftaat

gefleld werdt om te vliegen, 20 brag't hy denzdven aan den Gouverneuivvan de Ha-
vana, die hem aan een Karolinifche Dame vereerde. By dezelve heeft hy eenige

Jaaren geleefd, en toe algemeene verwondering geflrekt wegens 2yne zeldzaamheid
en ichoonheid.

,::.".;,-: ',i)i2 Boom van '/ rood geaderd Hput (^).

De hoogfe van deezen Boom is gemeenlyk van ^eftien tot twintig Voeten : hy
heefc een dunnen Stam en fyne Takken. De Bladen gelyken veel naar die van den
Laurierboom. Ieder Zaadhuisje bevat drie Zaadkorrels, die ^wart en glanzig van
Kleur zyn. De Baft is roodagtig en glad. De Aderen in het Hout zyn fchoon rood,

doch, als het maar een korten tyd in de open Lugt legt, verdwynt zulks en dan ver-

lieft het Hout veel van zyne fchoonheid. Deeze Boomen groeijen overvloedig op
de Rotfe.n der meefte Bahamafche Eilanden. -

^^r3S^^>S5r^^-5^^^'6^^J5;;tf^^a;^i^S^^Sf^S*f^S*f^^*S8J^I^SS*^.^^

P L A A T XXI.

De kkine Indiaanfche Tsvogel (21),

r

Deeze Vogeltjes zyn de Ysvogelen, die wy in Engeland hebben, zogelyk, dat

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

de tegenwoordige niec half zo groot zyn als de Engelfche. De Plaat vertoont de-
zelven in hunne Natuurlyke grootte en, dewyl tulTchen de een en andere zo weinig

Wyfj De bovenfte Vo-
gelheeft eenen geelen Bek, trekkende naar Oranjekleur, welke de geheele onder-'

kant tekent van zyn Lyf; doch het bovenfte van zyn Kop, de Nek, Rug en Stuit,
gelyk ook de Dekvederen der Wieken, zyn Hemelfchblaauw, met eenen fchitteren-

' • de

(20) Pfittacas Paradlfi ex Cuba. Catesb. C^r. I. T. Areolatiim. Linn. Spec, Plantar. Ed. II. p. (5i2?
4. Pfitcacus luteus Infulie Cubaj. Bkiss. Jv. IV. p. 308. Quod Jamaicenfe.
Pfittaciis ParadiO. Linn. Syjl, Nat. Xll. Gen. 45. Sp. (21) Ifpida Indica minor. Edw. Jv, I T. 11. Aib.
34. Nat. Hift. IV. St. BI. 264. ^u. I. p. 51. T. 54. Alcedo Ifpida. Linn. Syft, Nar^

(*) Fratex Lauri foho pendulo, Fruaii tricocco, XII. Gen. 62, Sp. 3. Nat. Hifi, IV. St. m. 390.
t)emme nigro fplendente. Catesb. An Erythroxylon
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de Gloed aan de Punten der Vederen. Aan \ Grondfluk heefc het bovenfle gedeeire
van den Bck, vvederzj^ds, een Oranjegeele Vlak, en agter ieder Oor vertoonc zig^
'insgelyks , een klein Bosje van Oranjekleurige Vederen, die een weinig ichynen uit

te puilen. De Staartvederen, gelyk 00k alle Slagpennen , zyn vuil donkerbruin. De
Pooten en Voeten hebben de zelfde Geftalte als in onze Ysvogelenj en zyn Oranje-
kleurig bruin.

De onderfle Vogel heefc eenen zvvarten Bek, aan 't voor-end donkerft, doch naaf
den Kop toe wat VIeefchkleurig in het onderfte gedeeltd. De Keel is wit; de Borft,
het Lyf eh de gebeele onderkant zyn Oranjekleur; doch aan de zyden van hetLyf
heeft hy 'er wat groen onder gemengd. Van de Neusgaten af loopt, langs de Oogen
Keen, wederzyds, een Oranjekleurige flreep, die zig tot aan de zyde van de Nek uit-

flrekt. Hier onder loopt, van den hoek des Beks af, een blaauwagtig groene ftreep.
De bovenkant, de Kop, de Nek, de Rug, de Wieken en Staart, zyn met blaauw-
agtig groene Kleuren bedekt. Het bovenfte van den Kop en de Streepen onder de
Oogen, zyn met wat donkerer blaauwe dwars-Screepjes getekend: de Punten der

^

Dekvederen op de W^ieken zyn lichter gekleurd dan het overige der Vederen. "De .

Pooten en Voeten zyn vuil rood.

Van onze Ysvogelen onderfcheidc zig de bovenfle door zynen geelen Bek, die aan
'de onzen zwart of donker is; gelyk ook door zyne donkerbruine Slagpennen en Staart-
vederen. In de onzen zyn dezelven in zo verre groen gerand, dat zig, wanneer de
Vederen geOooten zyn, de Staart en Wieken aan 't end groen vertoonen. De onder-
fie Vogel verfchilt daar in van de onzen, dat hy geene regt glanzige blaauwe Vede-
ren aan de Rug en Stuit heeft, tehvyl die aan de onzen een zeer aanmerkelyk fche-
merenden Glans hebben. Met ee'n deezer Vogelen kwam ook een Ysvogel uic Indie
die onzen Engel/chen , in Grootte, Geftalte en Kleur, "volkomen gelyk was. De
Heer Pieter Colinson hadt de goedheid j van my den bovenften Vogel j de Heer
DoNDRiDGE den onderften te laaten toekomen. Zy waren uit Bengale in Engeland
overgebragt.

^'

P LA AT XXII.

r

De
_

groene Pappegaay uit KaroUna (22).

', Dee^e Vogel is zo groot als , of liever wat kleiner dan een Mere! j weegende dfife

'?en een halfOnce. .Het voorfte deel van zyn Kop is Oranjekieur, doch het agterfte
deel, als ook de Nek, geel. Het geheele overige Lighaam fchynt groen te zyn,
doch door een nader onderzoek heb ik bevonden ,, dat de binnenfte Baard van de
meefte Slagpennen donkerbruin is. Het bovenfte gedeelte der uitwendige Baard , van
de groote Slagpennen , is geel , doch naar het End toe worden zy langs hoe donkerer
trekkendeuit hetGeele naar't Groene, en uit het Groene naar't Blaauwe. Van boven

Wiek
Wieken

Pennen omtrent anderhalfDuim langer zyn, dan de overigen, en in een Punt uitloo-
pen

:
de anderen worden, naar de kanten van de Staart, allengs korter. De Pooten

en Voeten zyn wit , doch de kleine Vedertjes , die de Schenkels bedekken
, groen

,

en eindigen, aan de Kniejen, met een Oranjekleurigen Rand.
Het Aas deezer Vogelen is Zaad en Kernen van Vrugten, doch inzonderheid Noo-

ten van Cyprefleboomen en Appelpitten. In de Herfst vallen zy dikwils by Schoolen

in

(22) Pfictacus Carolinienfis. Catesb. Car, I. T. n.
Briss. Jv, IV, p. 350, Pfittacus Carolinenfis. Linn.

/• Deel

^f

Syft. Nat, XIL Gen. 45. Sp. 13. Nat. Hifi. IV. St.

Bi. 244,

E
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in de Boomgaarden, en doen daar groote Schade, dewyl zy flegts de Pitten 2oeken.

Om die zelfde reden komenzy ook in Virginie, 'c welk het verlte Land naar 't Noor-

den is, alwaar zy , zo veel ik vernomen heb, gezien worden. Hunne Darmen zyn

voor dc Kattcn een zeker en fnel Vergift. Die is de cenigfte foorc van Pappegaaijen

,

die in Karolina valr. littelyken derzelven broeden in 'c Land, doch de nneeften trek-

ken verder Zuidwaards.
^w *

- - r

Atnerikaanfch i-\

Wert
1 Wogrootde Boom. By den ^ ^

jen zes Voetcn hoog Pieramiedswyze , alsdan twee derde deelen verdunnende; ver-

volgens worden zy gewoonlyk nog van zeflig toe zeventig Voeten hooger, in de zelf-

de evenredigheid als andere Boomen. Vier of vyf Voeten ver, rondom deezenBoom,
" fchieten op eene zeer byzondere manier uit den Grond verfcheide Knobbels van vee-

lerley gedaante en grootte. Eenigen, daar van, verhefFen zig maar lets boven den

Grond ; eenigen zyn van een tot vier Voeten hoog en van boven met een gladde roo-

de Schors bedekt, Deeze Knobbels komen uit den Wortel van den Boom, doch

brengen geen Bladen noch Takken voort, aangezien de Boom zig alleenlyk door Zaad

vermenigvuldigt , 't welk gelykt naar't Zaad van de gewoone Cypreflen , zynde

Balfamiek en welriekende. Het Hout van deezen Boom is onvergelykelyk, en dient

voornaamelyk om de Huizen daar mede te dekken; alzo hetzelve ligt is, niet veel

Aderen heeft, en het flegte Weder beter tegenftand biedt, dan een ig anderHout,

't welk men hier vindt. De Boom groeit aan 't Water, en flaat gemeenlyk een; ja

ook wel vyf of zes Voeten diep daar in. Deeze Standplaats fchynt veelerley Vogels

aan te lokken, om op zyn lugtige Takken te neftelen en te broeden. Onder dezelven

is deeze onze Pappegaay ook gewoon, zyn J\eft daar op te bouwen , en in Oktober

te aazen op het alsdan ryp word^nde Zaad.

'- x hi
« ^^

P L A A T XXIII.

De AraUfche Trapgans (23).

Deeze Vogel heeft byna de grootte van een Kalkoerife Haan: zyne Pootenen

Hals zyn langer, doch zyn Lyf is dunner dan In de gewoone Trapganzen, De Sneb

is langer, dan die gemeenlyk anders is aan de Soorten van Hoenderen, tot welken

Ibmmigen deezen Vogel betrekken. Van de Punt af tot aan de hoeken van den Bek,

is de Sneb vierdhalf Duim lang, hebbende een heldere Hoornkieur, doch welke aan

de Punt wat donkerer wordt. De Neusgaten zyn lang en ftaan digt aan 't Voorhoofil

De Oogen hebben eene zwarte Kleur: de Kop is van vooren wit, doch heeft boven

de Oogen eene zwarte Streep, die voorwaards in eene Punt eindigt, maar agterwaards

breeder wordt, en een Soort van zwarte Kuif formeert, waarvan een korce zwarte

Streep zig uitftrekc tot agter aan het Oog. Van vopren is de Hals Alchgraauw met
wat donkerer dwarsftreepjes. Het agterfte gedeelte van den Hals en de Rug zyn bruin

van f^leur, met fyne zwartagtige dwarle Streepen. De Dekvederen der Wieken heb-

ben met de Rug eenerley Kleur, en derzelver witte Punten formeeren Maanswyze
Vlakken. De Rand der Wiek is van boven wit , en van daar komt een breede wittie

Streep, welke de Dekvederen van de Slagpennen afzondert. Deeze Streep is met
kleine Vlakjes befprepgd , waar van

J \ L

boven weinige of in 't geheel geene ziet,

doch

•'

(23) Otis Arabica. Edw. I. T. 12. Briss.A. V, Sp. 2. Ij^ah BJi. V. Sc. ®* 296.

p. 30. Otis Arabs. Lij^n. Syji, Nat, XII. Gen. i^5. -
'

' T
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aoch naar beneden zyn zy overvloediger en dikker. De Agter-Wiekis zjart en haa^,

re Veders hebben witte Punten. De voorfle Slagpennen zyn zwart; do middeliten

zwart en wit gevlakt , doordien 2y een gedeeke van de bovengemelde Streep uic

raaaken, die fcheef door de Wiek loopt: de binnenfte Slagpennen hebben met de Rug,

daar zy digtft aan komen, eenerley kleur. De Borft het Lyf, de Pooten en de ge-

heele onderkant, zien uit den witten. De Staart heeft, van boven evendie zeltde

kleur als de Ru'shoewelde uitwaardfe Baard dernaarbuiten ftaande Vedcren
,
ten dee-

lewitis. Ove? de onderfte zyde der Staart loopt , by de Punten der Vederen , over.

d^var3, een bruine Streep. De Pooten' zyn zeer lang en hebben leder maar dne.

Toonen, welke zeer kort zyn, en voorwaards gengt (taan. De Beenen zyn
,

tot

boven de Knie, zonder Vederfin, en, zo wel als de Voeten met eene Schubbige

Huid, van witagtige of helder bruine Kleur, bedekt, welke ook de Klaauwen hebben.

Deeze Vogel werdt in het Huis van mynen hoog ge-eerden Patroon
,
den Baronet

SirHANsSLOANE, teLonden, levendig gehouden. Deeze Heerheeft de goedhe.d

gehad, van my altoos vryheid te geeven , om verfcheide zeldzaanne Dingen
,
welken

hy bezat , uit te fchilderen. ^ De Vogel was vati Mocha , in Gelukk.g Arable
,
over-

ibragt, en aan gedagten Heer door den Schildknaap en Thefaurier der Ooftindifche

Kompagnie, Karel Dubois, prefent gedaan. Hy is tot dus verre, zo veel wy

Weeten,- nog van niemand befchreeven. :

P L A A T XX IV.
*

De Purperkleurige Kaatw (24)- . •

'

Deeze Vogel, diezes Oncen weegt, is ottitrent een derde kleiner dah de ge-

ttieene Kaauwen. Zyn Bek iszwart, de Oogen zyn graauw, de^Staart is lang,

en heeft in 't midden een Veder, welke onder de ovengen , die aan beide zyden al-

lengs korter worden, de langfte is. Van verre fchynen zy alien zwart te zyn, doch

van naby zien zy 'er purperagtig uit; gelyk dus in 't byzonder de Kop, als ook de

Hals , den meeften Glans heett. Het Wyfje is over 't geheel bruin , doch inzoader-

heiddeWieken, Rug eri Staart, het donkerfte.
, » z' ,

Zy maakenhunne Neften overal In 't Land, doch voornaamelyk op afgelegene en

ftille plaatfen , op de Takken der Boomen, en, na dat zy zig aldaar fterk vermenig-

vuldigd hebben , vergaderen zy zig in de Herfst in zulk een menigte op de bewoonde

plaatSn, dat zy dikwils de Lugt verduifteren. Ook ziet men ze ettelyke Mylen ver

dus roet elkander vliegen. Op alle plaatfen, daar zy zig nederzetten, doen zy groot

radeel aan het Koorn, en verzamelen zig, 's Winters , by fchoolenom de Schuuren.

Zy hebben een garftige Reuk en een grofzwart Vleefch, daar men zelden tot Spyze

gebruik van maakt. \
i ir

*

[De Sweeden, in nieuw Jerfey, noemenze, volgens Kalm,

dat zy aan de Spaanfche Tarwe groot nadeel doen ; doch de Engelfchen geeven. er

,

weeens de kleur , den naam aan van Zwart- Vogekn. Zy gelyken ten deele naar een

Katuw, ten deele naar een Lyfter, ten deele naar eeri Spreeuw :
doch deeze komen

'zy het naafte in Ge|ialte, hoewel zy in een ander opzigt de Kraaijen meer gelyken,

haalende de geza?iide Tarw uit den Grond en de Aairen grootendeels yemidende.

:Hunne ftouthlid en menigte was zo groot , dat de Regeering in Penfylvanie en Nieuw

Engeland een Prys ftelde op het duizend, die men dood kwam te eyeren, en daar

door is het getal van deeze Mays-Dieven, iniie Geweften, grootelyks verminderda

Mi

^ t

r
*

1
-

_

(24.) Monedula purpurea. Catesb. Car. I. T. 12. Pi-

ca Tamaicenfis. Briss. a. 2. p. 41. Merops niger Iri-

de argentea. Brown. Jam.VjG. Graeula Quifcula. Linn.

PLAAT
Syfi. Nat. XII. Gen. 53, Sp. 7. Purper Kaanwtje. Nat.

HiJl.lV.S:. BI. 343.
.
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P L A A T XXV.

Dc BrafiHaanfchc Faifant (25).
i

Dce'ze 'Vogel is Wat grootcr dan een gemeene Hen, ja byna 20 groot als een der

grootflc Soorten van onze Hoenderen. DeGeftalte zweemt taamelyk naar die derKal-

koenfe Haanen, vvaar mede hy, in veele opzigten , overecnkomftig ichynt te zyn-

Zyn Bek is regt, en langer dan de Bek van een Hoen; doch aan de Punt is dezelve

wat nederwaards geboogen, en heeft ecne 2warte kleur. De Neusgaten ftaan zeer

digt aan den Kop, welke op de zyden ontbloot van Vederen is, en eene blaauw Pur-

perkleurige Huid heeft. Midden in deeze kaale ruimte flaan de Oogen, die eenen
donkeren nil Oranjekleurigen Ring hebben. Onder deKin, enlangs een gedeeke van
den Hals, hangt een flappe Huid, van een fchoon roode Kleur, die dunnetjes be-

groeid is met zwarte Haairtjes. Het bovenfte deel van den Kop bedekken zwarte Ve-
deren , welken de Vogel als een Kam overend kan zetten. Aan eenigen befpeurt merl
weinig of in ^t geheel niets van zodanig een Kam, en deeze houd ik voor Hennen.
Het geheele Lyf is, van den Kop af tot het onderfte loe, met zwarte ofzeer don-
kere Koeflkleurige Vederen bedekt. Het voorfle deel van den Hals, de Borft en
het Lyf, hebben wicte,. nederwaards geftrekte, met de donkere Kleur vermengde,
Viakken en Stippen. De Dekvederen der Wieken geeven eenlgermaate een groeneh
en Purperkleurigen Glans van zig: doch de Slagpennen /peelen meer in 't paarfche:

de Rug en Stuit hebben een Koperkleurigen Weerfchyn, Deeze verfcheiderley Glans,
• nu, maakt, naar dat de Lichtftraalen 'er op de eene of andere manier op vallen, ^e-
duurig een verlchillende Kleur. fn't donkere, daarentegen, heeft de Vogel in 't geheel
geen Glans. De Staart is taamelyk lang, van Geftalte als die van eenen Kalkoenfen
Haan, en donker zwartagtig. De Pooten en Voeten zyn helder rood, en deeze heb-
ben vier, volgens den gewoonen trant geplaatfle, Vingeren. Geen Spooren heb ik 'er

aan waarneemen kunnenl De drie voorfte Vingers waren eenigermaate door een
Vlies famengevoegd en de Klaauwen waren zwart.

Een deezer Vogelen heb ik by den Kapitein Chandler , te Stepney, gezien , die
denzelven van een der Suiker-Eilanden , in de Weftindien , mede gebragt hadt, het
welk ik niet weet te noemen ; doch ik geloof, dat hy op de meeften derzelven te vin-
.den zy. De Brafiliaanfche Jacupema van Marcgraaf houd ik voor even den zelf-

den Vogel, niettegenftaande zyne befchryving van de onze wat verlchillende is.

P LA AT XX VI.

i

Het Mannetje weegt tuflchen drie en vierOncen; doch tenaanzien derGeflalte
en Grootte komt hy met onze Spreeuwen overeen. De geheele Vogel is zwart, het
bovenfte deel der Wieken alleenlyk uitgezonderd , en, indien de Schouders aan den-
zelven niet hoog Scharlaken rood waren, 'zon hy weinig fchoonheid hebben. Hy en^
de Purperkleurige Kaauw zyn van den zelfden aart en in het Koorn regte Veelvraaten.
Zy fchynen zig, als 't ware, met elkander te vereenigen, cm 20 veel nadeel toe te

• (25) Phafianus Brafilienfis
, Quan five Guan di6lus.

Edw. Av. I. T. 13, Gallopavo Brafilienfis. Briss. Av. I.

p. 162. Meleagris criftata. Linn. Syfi, Nak XII. Gen.
99. Sp. 2. Nat. Hift. V, St. Bl. 342,

(26) Smrmis njger Alls fnperne rubemibus. Catesb.

bren*

Carol I. T. 13, Ifterus Pterophosniceus. Biass. Jv. IL
p. 97' Pcerophoenicus Indiarum. Nieremb. Nat, 225.
Oriolus niger Alarum Reftricibus fulvis. Linn. Sy/f,
Nat. XII. Gen. 52. Sp. s-

T
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brehgen, als maar doenlyk is, en zyn des te meerte vreezen * om dat de beide Sbof-'

ten Ichoolswyze met elkander vliegen, en, de Broedtyd uitgezonderd, ajtoos by elk-

ander biyven, waar door izy dan^ het geheele Land door, veel ichade veroirzaaken.

'

Schiet men onder den hoop, dan zullen gemeenlyk van beide Soorten eenigen ge-
trofFen zyn; doch, eer men weder laaden kan, zyn 'er dikwils op de zelfde plaats

meer by elkander^ dan 'er geweeft vvaren, voor dat men op dezelveh Ichoot. Hec
zyn de flimfte en fchadelykfte Vogels door het geheele Land.

Deeze Vogel fchynt die gene te zyn , welken Hernande'z, Acolchicbi noemti
zie Will. Ornith. p. 391. Zy bouwen haar Neft in Karolina en Virginie niet op
Boomen, maar altoos in Rietbollchen op 't Water, vlegtende de Punten van het Riec
2eer konftig in elkander en haar Neft daar onder zodanig maakende ^ dat het van ba^
ven gedekt is, en van onderen door 't Water ook niet nat gemaakt wordt. Anders
zyn het tamme en vlugge Vogels , die men het fpreeken en zingen leeren kan. De
Wyfjes zyh merkelyk kleiner dan de Mannetjes

, graauw gefpikkeld , en aan de
Wieken niet zo hooer rood.

Het TPnfchboompje met hreede Myrthebkderen. (*)

Dit IS een HeeftergeWas , dat gewoonlyk niet meer dan drie Voeten hooggroeit^
^ynde daar door, als ook door de breedte van zyne Blaadjes, gemakkelyk van de
gewoone Myrtheboomen te onderfcheiden. Van deszelfs Beflen wordt in Karolina

Wafch semaakt.

^S^^^SS^^S-I^^^Ss^^l^^^^^^SS
\

'1-'i^'sU ""'Pi*>K" ^S^^S^^g^^^SS*^^^^^

*, PL A AT xxvir.

De groen gevkugelde Daif (

B
w

Zy is meer

r.

1 1

de meefte andere Soorten van Duiven. . Naar myn oordeel is het de-ichoonfte onder
allerley flag van Duiven, dat ik ooitheb gezien. Haar Bek is bykanseen Duimlang
en taamelyk dun, en van deszelfs Punt tot aan de Neusgaten , zo wel in de bovenfte

,als onderfte helft, Scharlaken rood: maar van de Neusgaten tot aan den Kop bleek-

blaauw, en boven verhefc hy zig een weinig. Het Oog is donker, het Voorhoofd
wit, en van hetzelve loopen twee witte Streepen, over de Oogen been, naar het
agterfle gedeelte van den Kop, wiens Top blaauwagtig is en de zyden, zo wel ak
die van de Hals en Borft, Roozekleur. -Het agrerfte van den Hals verandert allengs,

,van de Zyden af, en wordt donkerer rood. HetLyf is Oranjeachtig; docb deeze Kleur
verdwynt ongewaarwordelyk , door haare vermenging met her Roozekleurige van de
Borft. De bovenfte zyde der Wieken is, naar dat de Lichtftraalen daar op vallen^

fchoon groen, of in een andere piaatzing glanzig Koper-, ja zelfs Goudkleur. De
grootfte Slagpennen zyn vuil zwart. De Schouder of de bovenfte rand der Wiek,
heeft kleine witte Vlakken. Onder de Dekvederen der Vlerken was een enkele witte

PJuim, doch flegts aan de eene zyde. De Zyden, onder de

het Lyf eenerley Kleur. De Dekvederen zyn aan den binnekant der Wieken donker
Kaneelkleurig, en de inwaardfe Baarden der Slagpennen hebben, een goed end wegs
van haaren oirfprong af, naar het End toe, dergelyke Kleur, doch verder zyn zy

don-

Wiekeh

(*) Myttus Bfabariticae fimilis CaroIInicnfis, humi-
lior, foliis latioribus & magis ferratis. Catesb. Car. I.

T. 13, Myrtus foliis lanceolatis ferratis, fruftu baccato.

Hon, Clifford 455. Royen. Lugd. Bat. Prodr,'s27. My-
rica Cerifera. Linn. Spec. Fknt, Ed. II. Tom, a. p. 1453,

L Deel

(27) Columba Indica Alis viridibus. Edw. A'q. I. T.
14. Palumbus Amboinenfis. Briss.^u. I. p. 150. T. 15=.

fig. I. Columba Corpore purpureo, Humeris viridibus j

Pi!eo cserulefcente. Columba Indica. Linn. Syft, NaP*

XIL Gen. 104. Sp. 29. i^«f. Hlft. V. S:. Bl. 453.

F
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donkcr 2wart. De Rug is, in 't midden, vuil bruin: haar onderrte gedcelte,

daarentegen , en de Dekvederen van de Staart, zyn Afchgraauw. De middelfte Staart-

vedercn zyn zwart; doch de buitenfte Afchgraauw met zwarte Puntcn. Dc Pooten

en Voeten hebbcn eene roode Kieur, welke de meefle Soorten van Duiven gemeen

is, en de Klaauwen zyn lichtbruin.

Deeze Duif werdt aan den Hear
J.
Warner, een Koopman in Rotherhith, ver-

eerd, en ik hebze, ten zynen huize, uitgefchildcrd. Hy zeid' my, dat dezelve uit

Weftindic was gckomen. Ook heb ik een anderen dcrgelyken Vogel gezlcuj die by

den Heer Hans St^oane, eenigen tyd, in een Kouw geleefd heefc.

t^ ;s>js ^;^

P L A A T xxviir.

kerflen van alle Vogelen.

: De KaroJinifche Ortokan of Ryjlvogcl (28).

In \ begin van September, wanneer de Ryflkorrels nog zagt en Melkigzyn, be*

vindc zig een ongelooflyke menigte van deeze Vogelen, Ichoolswyze, op afgelege-

ne Landen, tot een zeer groot nadeel der Ingezeterien. In 't jaar 1724 hcbben zy

iemand, die digt aan de Rivier Ashley w^oonde, veertig Morgens Ryft zodanig afge-

vreten, dat hy bykans twyfelde ofhem wel zyne moeite betaald zou worden, wan-

neer hy het nog overgebleevene inzamelde. Men houdtze, in Karolina, voor de lek-

A!s zy eerfl: overkomen zyn zy mager, doch worden \n

weinig Dagen zo ongemeen vet, dat zy niet dan langzaam, ja naauwlyks vllegen

kunnen. Schiet menze, zo barften zy dikwils door den Val. Zy biyven omtrent drie

Weeken lang , en , wanneer de Ryfl: begint hard te worden , dan trekken zy weder \veg»

Deeze Vogel heeft iets 20 byzonders en buitengemeens, dat ik niet nalaaten kan,

daar van Berigt te geeven. Wanneer zy in September, by 20 ontelbaare menigten,

fcho'olswyze op de Landen 2ig bevinden , om de Ryft af te vreeten; dan komen en-

kel Wyfjes, zonder van een eenig Mannetje begeleid te worden. Toen ik waarnam,

dat zy alien eenerley Vederen hadden, 20 dagt ik dat zy van beiderley Sexcj doeh

,;nog 20 jong waren, dat zy haare volkomene Kleur nog niet hadden: maar, toen ik

eenige dozynen, die tot braaden waren gereed gemaakt, opende, vond ik niet dan

Wyfjes. Om volkomen daar van verzekerd te zyn, herhaalde ik dit onderzoek ver-

icheide maalen op veelen van deeze Vogelen* doch ik heb 'er, in deeze tyd des

jaars, nooic een Mannetje onder kunnen vinden.

In 't begin des Voorjaars komt wel het Mannetje en Wyfje met elkander, doch
dan ftryken zy maar voorby. Wanneer ik, op deezen tyd, dergelyk onderzoek in 't

werk ftelde, waren de beide Sexen zeer wel te ondericheiden. Het Wyfje, dat ei-

gentlyk de Ryftvogel is, heefc byna de grootte van een Leeurik, en is op de Rug
byna van die zelfde Kleur j doch de Borft en het Lyf zyn bleekgeel, de Bek is dik

en zeer fpits, en van gedaante als in de meefte andere Vogelen, die Koorn vreeten.

Het fchynt die Vogel te zyn, welken Willoughby ^pp, p. 386, onder den naam
van Maja befchreeven heeft. Toen ik, in September des Jaars 1725 , op het Ver*
dek van eene Sloep , aan de Reede by het Eiland Andros, lag; 20 hoorde het gehee-
le Gezelfchap benevens my, drie Nagten agtereen, hoe deeze Vogels voorby vloo-

gen: want zy zyn, door hun Gefchreeuw,. ligtelyk van anderen te onderfcheiden.

Zy vloogen over onze Hoofden Noordwaards heen, 't welk de regte koers is, dien
'2y van Kuba naar Karolina neemen. Dit doet my gelooven, dat, wanneer zy op Ku-
.ba de Ryft, die aldaar vroeger ryp is, verteerd hebben, 2y zig dan, tot het zelfde

em

(28) Hortulanus Carolinienfis. Catesb. Cw.I. T.i^.
Buiss. A'o. III. p. 282. T, 15. f. 3. Emberiza Oryzivo-

ra. Linn. Syft. Nat. XII. Gen. no. Sp. i6. Fringilla

Oryzivora- Ryavink. Nat. Hifi. V. St. Bl. 531.

y
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cbde over Zee naar Karolina begeeveii, dewyl hun alsdan de Ryfl beter behaagt,
weike aldaar te groeijen ftaan

De Bek van 't Mannetje is Loodkleurig: het voorfle deel van zyn Kop 2;\vart: het
agterfte, 20 wel als de Nek, roodagtig geel. Hec bovenfte gedeeke van de Wieken
is wit, de Rug mart: aan den Kop zwarc en verder naar beneden toe graauw: de Stuit

'wit; het grootfte deel van de Wiek, benevens de geheele Staart, 2;\vart. De Pooten
en Voeten zyn, in de beide Sexen, bruin. [Het Wyfje is bier, op een Halm met
Ryftkorrelsbeladen, of op den Steel van eene Ryft-Aair, zittende, afgebeeld.l
m

^^^^^m^'^^n

P L A A T XXIX.

: De lang geflmrte Dtilf (29).
-;

De Afbeelding vertoont deezen Vogel in zyne Natuurlyke grootte. ^yn Kop is^

ten aanzien des Lighaams, klein; de Hals van middelmaatige Jangte, doch het Lyf
taamelyk lang. De Staart overtreft in langte het geheele Lighaam, en de Wieken zyn
iniddelmaatig lang. De Bek is regt en niet 2eer dik; 00k aan de Punt wat geboogen,
Hoornkleurig, om de Neusgaten helder en wat verheven, doch naar de Punt toe don-
-kerer. De Ring iri 't Oog is donker van Kleur. Van den hoek des Beks loopt, toe

iian liet Oog, een witte Streep, welke om het Oog een kring maakt. Het voorfle
deel van den Kop is ^ boven en onder den Bek, rosagtig Aardkleurj het agterfle deel

;s Duivenblaauw en taamelyk helder. Dee^e Kleuren verimelten, ter plaatfe daar zy
z\g vereenigen, in elkander, en daar ^y aan de zydenVan den Kop, onder de Ope-
jiingender Ooren, tegen ellcander ftooten , is wederzyds een ronde zwarte Vlak, zo
groot als een Peperkorrel. Van vooren is de Hals, gelyk ook de Borft, roodagtig,
,en wel meer van boven dan van onderen, daar deeze, naar het Lyf toe, allengs Aard-
jkleurig wordt. Het onderfte deel des Lighaams , de Schenkels en Dekvederen van de
Staart, zyn Aardkleurig, waar onder zig wat Afchgraauw mengt. De bovenlte zyde
van den Hals, de Rug en Wieken, zyn donker, vuil bruin- doch de Slagpennen doa^
ikererdan de Dekvederen; hoewel de rand des Baards aan de laatftgemelden helderer
is dan het overige van de VIeugel* De Veders van de Schouders, tuflchen de Rug en
Wieken , als ook eenige der naafl: aan de Rug leggende Slagpennen en Dekvederen j

zyn aan haar End met langwerpig ronde zwarte Vlakken, van verfcheiderley grootte, .

gedekt; van welken 'er ongevaar tien of twaalfaan ieder zyde zyn. De Stuit en de
Dekvederen van de Staart zyn meer Afchgraauw, dan de Rug en Wieken. De mid-
delfte Vederen van de Staart zyn zeer lang en zwart : die aan de zyden Vforden allengs

korter; zodanig, dat de uiterfle aan ieder zyde niet veel langer is dan de helft van de
middelfte. De uiterfle Vederen zyn blaauwagtig of Afchgraauw , en hebben digt aan
\ End, dat wit is, zwarte langwerpige Vlakken. De Pooten en Voeten zyn, gelyk
in andere Duiven, rood, en aan dezelven zyn vier op de gewoone manier geplaatfte

Vingers, metbruine Klaauwen. .

:
Het byzonderfte aan deeze Dulf is de lange Staart, welke zig byna als die van een

Aakfter vertoont, hoedanige ik aan geen flag van Duiven, ooit door mygezien,
'heb waargenomen. Anders is dezelve, van eenige andere Weftindifche Duiven,
.^laauwlyks verfchillende. Ik heb deezen Vogel uitgefchilderd by den Heer

J. War-
-NER te Rotherhith, die hem van iemand hadt gekreegen, door welken hy uit de
'^Weflindien was medegebragt,

~ '
- • » " t J-iAA I

r

(29) Colnmba Cauda long! Edw.A. I. T. 15. Tartar Linn. Syfl. Nat. XIL Gen. 104. Sp. 40. Columba mi^
Americanus, Briss. Jv^ I. p. 102. Columba marginata. croura. Langftaarc. Nat. H'tfi, V. Sr. 450.

.;
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P L A A T XXX.
F

De blnauwc gekuifdc Gaay (30).

Deeze Vogel is volkomen zo groot , ja grooter dan een Spreeuw. Zyn Bek Is

Kvvartj en aan 't Grondftuk van deszelfs bovenfte gcdeelte zyn zwarte Vederen, wel-

ke dvx^ars boven de Oogcn een imalle Streepformeeren , die zig met een breede, om
den Kop en Hals gaandc, vereenigt, Zyne Kuif beflaac uit lange Vederen, die hy
raar believen overend zet. De Rug is donker purperkleur. De binnenfle Baard der

rootfte Slagpennen is zwart, de buitenfle blaauw met zwarte Streepen, welke dwars

door iederVedergaan. De Enden der Vederen zyn witgezoomd. De Staart is blaauw,

en met even zodanige dwars-Streepen, als de Wieken, getekend. Hy heeft anders

een dergelyke Geftake als onzeGaay; dochzyn Geluid is aangenaamer. Het Wyfje
is niet zo levendig van Kleur: anders heeft geen verfchil cuflchen beiden plaats.

De gladdc pf^inda met Laurierbladcn en zwarte BeJJen (*)*
,

*

Deeze Plant is gemeenlyk te vinden op vogtige plaatfen. Zy brengt uit haaren
'

Wortel veele groene Steelen voort, wier Ranken alles, wat digc by dezelven ftaat,

taamelyk wyd overloopen. Dikwils klimt zy meer dan zeftien Voeten in de hoog- '

,

te, en wordt zo dik vanLoof, dat zy in den Zomer eene ondoordringelyke Schaduur

maakt, en 's Winters aan het Vee tot een warm befchutzel dienr. De Bladen komen,
in dikte en kleur, met de Bladen van den Mannetjes Laurierboom overeen, doch in ^

figuur gelyken zy meer naar die van den Wyfjes Laurierboom, en hebben buiten de
middel-Rib geene zigtbaare Aderen. [De Steelen van dit Gewas zyn gedoornd, doch
de Bladen ongedoomd.] De Bloemen zyn witagtig en klein. De Vrugt groeit by ron-

de Troflen , en beftaat uit eene zwarte Bezie , welke een enkeld hard Zaadkorreltje

in zig bevat. In Oktober wordt zy ryp. Daar aazen eenige Vogelen op , doch inzon*

derheid deeze Gaaijen.

P L A A T XXXL
•' De bruine divars gejireepte Didf {'ii).

Ten aanzien van de Geftalte gelykt deeze Vogel zeer veel naar de meefte Soorteri

van Duiven ; doch wat de Grootte betreft behoort hy tot de kleinften. In Grootte
naamelyk, komt hy met de hier voorgeftelde Afbeelding overeen, of, zo 'er eenig
ondericheid tuflchen ware , is dit zeer klein. De Staart heeft dezelve , naar evenredig-
heid van het Lighaam, taamelyk lang , en haare Vederen zyn in langte aan elkander
;elyk. De Bek heeft even de zelfde figuur als in andere Duiven , en ishelder Hoorn-

kleurig. Van de Neusgaten Joopt tot aan het Oog, en om hetzelveheen, een fmalle
witte Streek: de Kring van \ Oog is blaauwagtig. Aan 't Voorhoofd, om het Oog
heen, aan de zyde van den Kop en onder den Bek is hy hemelfchblaauw. Boven en
agter heeft hy den Kop roodagtig. Het vborfte deel van den Hals, de Borft, het Lyf
en de Pooten , zyn flaauw Roozekleur* de Vederen onder de Staart wit. Aan de

(30) Pica Glandaria cosrulea criflata. Catesb, Car, I.

T. 15. Garrulus Canadenfis coeruleiis. Buiss. Av, II. p.

54. T. 4. f. 2. Corvus criftatus. Linn. Syfi. Nat. XII,
Gen. 50. Sp. 8. Nat. Hifi, IV. St. Bl. 31(5.

(*) Smilax Isevis, Lauri folio, Baccis nigris. Catesb.
Car. I. T. i^, China altera aculeaca , foliis oblongis cus-

^,

en des Lighaams onder de Wiekenj (wel-

ke
pidatis. Plun. Ic. 85. Smilax Laurifolia. Linn, Spec.
Plant. Ed. II. p. 1460.

(31) Columba fufca , Undulis obrcurioribus transver-
fis notata. Edw. Av, L T. 16. Turtur Indicus (Iriacus^

Briss. Av. I. p. 109, Columba flriata. Linn. Syfi. Nak
XII. Gen. 104. Sp. 18.
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ke ook eenigszlns in 't.gezlgt konien , wanneer de Wieken geflooten zyn,) van
blaauwagtige Kleur, en tevens digt bezet met zeer fyne donkerbruine ofzwartagtige

dwars-Streepjes. De Hals, de Rug, de Wieken en de Staart, zyn van boven donker-

;bruinagtig Alchgraauw. Het agterfte deel van den Hals, de Rug, en de Dekveders

der Wieken, zyn met duidelyk in 't Oog vallende zwarte dwSrs-Streepen getekend

,

die niet ver van elkander afftaanj zig van den eenen Vleugel tot den anderen, over

de Rug been, uitftrekken, en maar een weinig afgebroken zyn. De groote Slag-

pennen vallen een weinig donkerer^ dande Dekvederen der Wieken, en fchoon de

. Staart de Kleur van 't Lighaam heeft, zyn doch derzelver buitenfte Vederen donkerer

en byna zwart; maar het uiterfte End van deeze is, byna een Duim lang, wit. De
Pooten en Voeten zyn nagenoeg als in andere Duiven , doch bleeker rood dan '

gewoonlyk en hebben de Klaauwen bruin. Oflchoon ik veelerley verfchillende Kleu-

ren van deezen Vogel bygebragt heb, moet men zig doch niet verbeelden, dat iv^Q.6

van deeze Kleureh zigzodanig van elkander onderfcheiden , als een paar tegen elkan-

der aan gezette Vlakkeri: maar de eene Kleur vereenigt en vermengt zig met de an-

dere, gelykervvys een Konft-Schilder zyne Zagtfte Schaduwen aanbrengt.

Ik heb deeze Tekening naar den leevenden Vogel, in 'tHuis van den Heer KareIj
Wager i te Parfbns - Green , gemaakt. Dezelve was, zo my zyne Gemaalin be-

rigtte, uit Ooflindie gekomen.

b
P L A i\ T xxxn.

e groote zwarte Specht^ met een ivitten Bek en roode Ktdf {^2),

Deeze Vogel weegt twintig Onceil', en is ongevaar zo groot, of ook wel wat
grooter, dan eene Kraay. Zyn Bek is zo wit als Elpebeen, drie Duimen lang, en
iieeft, van zyn Worte! af tot aan de Punt, een Groef of Geutje. De Oogkririg is

geel en het agterfte deel van den Kop praalt met een groote fpitfe Kuif van Scharlakeil

roode Vederen. Aan ieder zyde van den Hals loopt, van het Oog afnaar de Wiekeri
toe, een Haakvbrmige witte Streep. Het onderfte deel van de Rug en Wieken is

wit, tot aan de groote Slagpennen: voor 't overige is deeze Vogel t'eenemaal zwart.

, De Indiaanen van Kanada agten den Bek van deeze Spechten zeer hoog, en maaken
daar van Kroonen voor hunne Helden en Vorften, doordien zy deeze Bekken , met
opwaards gekeerde Punten, in eenen Ring vaft zetten, Alzo de Noorder Indiaanen,

in hunne koude Landen, geene zodanige Vogelen hebben, koopen zy dezelven van de
genen die Zuideiyk woonen , en geeven , voor eenen Bek , tv^ee ofdrie Gemzen-Huiden-

. Deeze Vogels leeven voornaamelyk van Mieren, Houtwormen en andere Infekten,

welke zy uit rottige Boomen hakken. De Natuur, naamelyk, heeft hunnen Bek Zo
toegericht, dat zy in den tyd van een of twee Uuren een korf vol Spaanderen maa-
ken; weshalve zy van de Spanjaarden Carpenteros^ dat is Timmerluy

, getyteld wof-
den; [doch in Duitfchland geeft men ook, wegens het kloppen op de Boomen, deri

naam van Timmerman aan den gewoonen Specht.] - •

i

De Eik met J^ilgen - Binderen (^).
F

Deeze Eik groelt nidt, dan in laage vogtige Landftreeken. Haare Bladen zyn lang
en fmal, met eenen effenen Rand, en gelyken zeer veel naar Wilgen-Bladeren. Het
Hout is week en heeft dikke Vezelen, deugende ook tot gebruik zo goed niet, als

het Hout der andere Soorten van Eikeboomen. By zagt Winter-Weer behouden zy
in Karolina haare Bladen, doch in Virginie laaten zy dezelven vallen.

PLAAT
T

(*) Quercus, an potius Ilex , Marilandica, folio Ion-

go, angufto, Salicis. Catesb, Car. I. T. 16. Quercus
foliis lanceolatis integerrimis glabris. Gron Firg,n'^i

149. Quercus Phellos. Linn. Spec. P/miJ.Ed.II.p. 14.12,

\

(32) Picus maximus Roftro albo. Catesb. Car, I, T,
16. Picus niger Carolinenfis, Biass. Av, IV. p. 26. Ipe-

cu. Marcgrav. Braf. 207, Picus imbrifoetus. Nier.
Nat, 223. Will. Orn. 301, Picus principalis. Linn.

5yy?.Nfl?.XlI.Gen.5p.Sp. 2. Nat. Htji. IV. St. Bl37(5.

I Deel

k-

t
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P L A A T XXXIII.

dere.

Hct Ooftindijcb Kaaiavtjcj Minor o/" Mino genaamd^ groot en klein (33).
4

Degedagtc naam, die aan dcczen Vogel gcgevcnwordt, geloofik dat in lietLandj

van waarhy tot onsgebragt is, de Indiaanfchc naam 2y'. Hy (chynt my metde Kaauw
wat overeen te komen. Men hecfc 'er twcedcrlcy, ccn groote en klcinc. De eerille.

is, ten aanzicn van zyne grogttc, ecn Kaauw of Aakfter gelyk; de kleinc zal cen
Merel niet veel overtrefFen: des de eene ten minfte tweemaal 10 groot is ais de an-

Zy hebben middelmaatig groote Koppen, taamclyk dikke ronde Lyven en
korte Staarten. Hunne Pooten zyn van middclmaatige langte; de Bek is van boven
naar beneden aan den Wortel taamclyk dik, dodi op 2yde wat plat: naar den Kop
toe rood met eene gcele Punt aan den kleinfien Vogel, doch aan den grooten c'ee-

nemaal gee!: hy loopt in geen van bciden aan 't End fpits, of heeft geene fcherpe

Punt. De Vederen loopen wedcrzyds , tot aan de Neusgaten, over den Bek been.

De Oogen zyn, in de groote 20 wel als in de kleine, Hazelnootenkleur^ en van ag-
teren hebben zy, aan den Kop, twee kleine Halfmaanswyze Lappen van een gec-
]e Fluid, wier Punten opwaards gerigt zyn. Agter de Oogcn is, aanelkezyde,
een van deeze Punten tezien; terwyl de bcidc andcren zig, aan \ agterfte dee! van
den Kop, met elkander vereenigcn. Onder de Oogen zyn andere gcele VJakken
van eene kaale Huid, welke zig met de voorigen op eene manier, die nice iigt te

befchryven is , verecnlgen. In de Afbedding heb ik my toegelegd om zulks naauw-
keurig aan te toonen^ alzo de Heer Albin, by het uitgeeven van deezen Vogel,
deeze Vlakken niet wel befchreeven heeft, die niettemin, zo vyel in deszelfs Figuur,
als in de belchryving, de voornaamfle Kenmerken uitmaaken. Ik heb gelegenheid ge*
had om verfcheide van deeze, hoewel zeer raare Vogelen, te onderzoeken. De
Kop, de Hals, het Lyf, de W ^

zwarte Vederen, die, naar dat het Licht op dezelven valt, in 't blaauwe, groene en
Purperkleurige fpeelen. De Vedertjes , die van de kaale Lappen der Huid, aan \ ag-
terfte van den Kop, omringd worden, zyn 20 fyn, dat zygelyken naar Haair of
Fluweel. Het gronddeel is aan eenigen der voorfte Slagpennen wit* weshalven zy,
in 't midden van de Wiek , eene witte Vlak maaken. De Pooten en Voeten zyn van
eene gcele Kleur,die in den kleinen Vogel wat naarOranje trekt, doch in den grooten
meer geel is. De Vingers zyn, ten aanzicn van hun getal en plaatzing, gclyk in de
Afbeelding, en hebben helder bruine Klaauwen.

Den kleinften Vogel heb ik te Londen, in 't Witte Herten Hof, in 't Strand^
by iemanddie met zeldzaame Vogelen handelde, gezien: de groocfle behoorde aan
den Heer D. Gkorge Wharton, Thefaurier van het Kollegie der Gencesheeren
van Londen,. die hem, voor zyne Beminde, van my liet uitlchilderen, doch my
tevens verlof gaf, om eene Tekening daarvan voor my te maaken. Toen hy kwam
te fterven, heb ik hem opgezet, en bevondt dus, dat het een Wyfje was geweeft.
Of deeze twee, ingrootte zo ongelyke, doch voor 't overige naar elkander zeer ge-
Lykende Vogelen, Mannetje en Wyfje van eenerley Soort zyn, wil ik de Kenners
laaten beoordeelen. By Willoughby vind ik eene korte befchryving van een Vo-
gel, dienik voor denzelven houde; naamelyk de Indifche Spreeuw van Bontius,
bladz. 196. T. 38. In 't fluiten, zingen en klappen , overtreft hy atle anderen- aange-

Woorden
H * een

(33) Minor five Mino. Edw. Av, I. T. 17. Turdus
Mainatus. Brass. Av. II. p. 305. T. 28. f. 2. Sturnus
Indicus. BoNT. Jav. 67. Will, Orniib. 145. T. 33.

Corvus Javanenfis. Osb. Mu 102. Gracula religiofa

LiKN. Syjl, Nat. XII. Gen. 53. Sp. i. Nat, Hik. IV.
St. BI. 339. PI. 34. f. 8.
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een Pappegaay of andere Vogelen., kan leeren uitfpreeken. Zy komenj 20 men

zegt, van 't Eiland Borneo, en het is waarfchynlyk dat deeze van daar, of van de na-

byleggendeplaatfen, gekomen zy. De Schepen der Ooftindifche Kompagnie heb-

ben ze mede gebragt. Zie de Afbeelding van den Heer Albin, in deszelfs Vogel-

Hiftorie , hfet Tweede Deel, Tab. 38.
. ;

'

?^

P L A A T XXXIV.

• De zwarte Roodkoppige Specht (34).
r- I

Hy weegt negen Oncen. Zyn Bek is hoekig, tvt^ee Duim lang en Loodkleurig.

De Hals is kort, de Oogkring Goudkleurig^ en omgeven met eene Loodkleurige

Huid. Het geheele bovenfte gedeeke van den Kop is verfierd met eene groote Schar-

laken roode Kuif of Kwaft van Haair, waar onder, van het Oog naar agteren toe,

een ffnalle wkte Streep looptj en onder deezeis een breedere zwarte Streep. Een

roode Vlak bedekt een gedeeke van de onderfte helft des Beks en van de Keel: het

overige Van den Hals is, uitgezonderd het agterfte zwarte deel, bleek geel, en wordt

van eene fmalle zwarte Streek verdeeld. Het bovenfte deel der buitenfte Baard van de

<sl^fTnf-nnpn \^ wit- Hanr hnv£^n ftaan " bv den rand van de Wiek, een of twee wit-

te Vlakken , en midden op de Rug een grootere van dergelyke Kleur, Al het overige

van 'c bovenfte deel des Lighaams en van den Staart, is donker zwart.

Het onderfcheid tuflchen Mannetje en Wyfje beftaat in de roode Vlak, welke een

gedeeke van de onderfte Snebbe bedekt. En, daar de geheele Kuif van \ Mannetje

V^yfj Buiten de Infekten, welkendeeze

Vogels uit de rottige Boomen haalen, en die derzelver gewoone Voedzel zyn, doen

fey aan de Spaanfche Tarwe {Maiz) 00k veel fchade : want zy hakken Gaten in de

Knodfen 5 waarin de Korrels zitten, zo dat de nattigheid in dezelven indringt.

De ahyd groene Eik , met fmalle Bladeren (*).

Deeze Boom wordt gewbonlyk by de veertig Voeten hoog : zyn Hout Is grofdraa-

dig, harder en taaijer daii dat van andere Eiken. Aan zoute Moeraflen, daar zy ge-

woonlyk groeijen, worden Zy zeer groot. Hunne Stammen zyn ongelyk^ en groei-

jengemeenlyk fcheefofover zyde hangende, waarvan de lofte vogtige Grond, als

ook de Stroom^ die de Aarde wegfleept, de oirzaak is. Op hooge plaatfen groeijen

zy regt, met eene regelmaatige pieramidaale Kroon , en beliouden hunne Bladen het

geheele Jaar door. De Eikels zyn zoeter dan alfe anderen , en de Indiaanen vergade-

ren daarvan een Voorraad, om hunne Wildbraad- Soupen daar mede dik te maaken:

bereidende die Eikels ook op andere manieren. 2y perfen, verdei*, een aangenaame

en gezonde Olie daar uit, welke weinig te kort fchiet by Amandel- Olie.
•

P L A A T XXXV.

De bkaiivoe of eenzaame Mofch

Ten aanzien van de grootte , de geftalte des Lighaams en de evenredigheid van

. . des-

(34) Picus niger maximus Capita rubro. Catesc Car,

X T. 17. Picus Virginianus pileatus. Briss, Av, IV,

p. 29. Picus pileatus. Linn. Syfi, Nat. XII. Gen. 59.

Sp. 3. Nat.HiJlAV.St,Bl^77-

(*) Quercus fempervirens foliis oblongis non finuatis.

D. Banister. Catesb. Car, T. 17. Quercus Phellos. Var.

b. Linn. Spec. Plant, Ed. II. p. I4i2>

(35) Merula ccerulea , Paflef folitarius di61:us. Edw^

Jv. L T. 18. BiUss. Jv. IL p. 282. Pafler folitarius

congener. Aldrov. Orn. II. p. 617. Will. Ornith. p.

141. Turdus folitarius. Linn. Syft, Nat. X. p. 170- N.

5. Turdus cyanus. Syjl. Nat, XII. Gen. 107. Sp. 24^

G 2
r '

t
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deszelfs deelen, gelykt dccze Vogel naar de Merels of Lyftcrs, en de Afbeelding-.

ftelc hein In ^ync Natuurlyke groottc voor. De Bck is regt, doch dcszelfs bovenfle

deel kromt zig aan de Punt wat ncdcrwaards; voor 't overige is dezelve, boveri en
onder, zwart. TJe Mond is van binncn, en aan de hocken, roodagtig geel, en het

Oog donker Hazelnooten-Kleur:doch dc Oogledcn zyn in den geheelen Omtrek geel.

De Vederen van den geheelen Vogel zyn , tot aan de Slagpennen en Staartvederen,
volkomcn blaauw , doch op de Rug donkcrer en aan de Borft heldcrcr. Die aan de
Borft en aan 't Lyf zyn wat heldcrer dwars geftreept of gefranjet. De Slagf^ennen en
Staartvederen zyn donkerbruin of zvvart, doch hebbcn aan haarc bultcnfte Baarden
wat blaauws, en eenigen van de Deki^ederen, van de eerflc ry op de Wickcn, die
digtft aan het Lyf ftaan, zyn wit gevlakt. De Pootcn en Voeten zyn zwart en heb-
ben ook zvvarte Klaauwen.

L

Deeze Vogel is door WilLoughey, pag. ipr, befchreeven, doch^ dewyl men
aldaar geen goede Afbeelding van denzelven vindt, dagt ik dat de tegenwoordige aan
de Liefhebbers niet mishaagen zou. Deeze Mercis wordcn wegens de Lieflykheid'
van haar Zang zeer gepreezen.

WiLLOUGH
4

- I

vingen altoos naar de Natuur te maakcn, eer ik die van anderen daar over nazie. Het'
Wyfje is, zo wel als het Mannetje, op de boven aangehaalde bladzyde van WiL-'
LOUGHBY befchreeven. Ik heb dcezcn Vogel by Sir Karel Wager naar \ Levea'
befchreeven^en afgebeeld. Zy worden, naar't zcggen is, in de Bergagtige Laiidftree-'
ken van Italie aangetrofFen , en zyn gewoon hun Neft te maakeh in Rotfen en oud
vervallen Muurwerk van Gebouwen. Ik heb echter reden orii te gelooven, dat zy

'

door geheel Europa, maar inzohderheid in de Zuidelyke deelen , zig uitbreiden •

alzo'
ik'ergezien heb, die te. Gibraltar gefchooten eri gedroogd naar Londen gezondeh^
waren. -

' \

PL A A T XXXVI.

, Deeze Vogel weegt ^es Onceri. Zyn Bek is zwart, anderhalven Duim lang eri

wat krora. Aan dc hoeken van den Bek heefc hy, wederzyds, een zwarte Streep,
die breed is en byna een Duim lang. Het bovcnfle gedeelte van den Kop en Hals-
is Loodkleurig. Aan \ agterfte van den Hals ftaat een groote Scliarlakenroode Vlak.
Aan dit zelve gedeelte , rondom de Keel en om de Oogen , is iiy bruinrood. De Rug
en dat gedeelte van de Wicken, 't welk 'er digtft aan komt, zyn met halfmaanswy-
ze zwarte Vlakken getekend. De grootfle Slagpennen zyn bruin , doch 't gene te-
vens den Vogel het grootfte fieraad geeft en alleen genoegzaam is om hem van ande-
ren te onderfcheiden, is; dat de Steelen of Schaften van alle zyne Slagpennen glanzig
Goudkleur zyn. Op 't midden van de Borft heeft hy een groote zwarte halfmaans-
wyzeVlak, en van daar is de Vogel, tot aan de Opening van de Stuittoe, donker-
wit, en met ronde ten deele ook Hartvormige zwarte Vlakken befprengd. De Stuit
is wit; de Staart zwart, en, gelyk ook de Pooten, van figuur als in andere Vogelen
van deezen aart. Hy onderlcheidt zig van andere Spechten door zynen krommen
Bek, en doordien hy zyn Voedzel niet opBoomen maar in de Aarde zoekt, haalen-
de daar uit Wormen en andere Infekten : ook klimt hy by de Stamraen derBoomen
niet regt op

,
maar

, gelyk andere Vogelen , in 't ronde daarom heen. Het Wyfje
ontbreekt de zwarte Vlak

, welke het Mannetje aan den Hals heeft, doch verfchilt daar
van voor t ovenge met in Kleur.

"

Dc

Auratus. Um, Syfi. Nat. X. p, 112. Picus Auratuj,
'

' ' ^ ^'
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- De yirginifche Eik met Kajlanje- Binderen (^).

20

J L

Dee!ze Eik' groeit niec dan dp Jaage Landen, waar de Grond goed is, en het is,

in dat Wereldsdeel, de hoogfte en grobtfte van alle Eikeboomen. Zyn Baft is wit

en fchubbig, en h^c Hout Xvordt, hoeWel het niet fraay van draad is, doch veel toe

bou\i>en gebruikt. De Bladen zyn groot, en aan de kaiiten, gelykerwys de Bladen

van den Karftengenboom , uitgefneeden. Wat hen overige belangt
, geen andere Eik

draagt zd groote Eikels als deeze.

P L A A T xxxvir.

De Chtneefche zwdrte Spreeuw (37).
i ^

>r 'A

Zee-Zwaluw; doch, dewyl hy met dit Geflagt niets gemeensheeft, 20 heb ik de
vryheid gebruikt^ van zynen naam te veranderen^ Hy komt, naamelyk, met de
Spreeuwen meer, dan meteenige andere Europifche Vogelen, overeen; hoewel hy

• ook naar de boven befchreevenb Minor taamelyk gelykt, eh bykans de grootte van
de kfeine Soort derzelve heeft. De Bek is naar den Kop toe dik, doch regt: hy
loopt in een Punt uit en is geel van Kleurj doch het onderftedeel, digt aan den Kop,

' trekt wat meer naar 't roode.' De Neusgaten ftaan wederzyds wat laag, en digt aari

, de gaaping van den Bek. Het Oog is fthoon Goud- of Oranje Kleur. Aan \ Voor-
hoofd heeft de Vogel 5 vlak aan het Grondftuk van den Bek, een aanmerkelyk Bosje

'

vanVederen, welken hy naar believen, als eene Kam, overend kan zetten. Het bo-
venfte deel van den Kop is plat. De Kop, "de Hals,^liet geheele Lyf, de Wieken
en Staart, zyn z\Yart, doch fpeelen en glinfteren niet met zo pragtige Kleuren, als
in de Minor

: zy zyn ook zo zwart niet als aan bnze gevvoone Merel; maar Ichynen
veeleer eenigermaate vuil blaauw te zyn. De eerfte Slagpennen, die digft aan 't Lyf
ftaan, zyn van boven wit, en maaken op ieder Wiek eene witte Vlak. De Pooterl
en Voeten zyn dohker geel, doch de Klaauwen van lichter Kleur.

^

:, >

' ]k hebdeezen Vogel van eenen Heer, die hem uit China hadt medegebragt, kort
tia dat hy geftorven was, zo, dat de Oogkring nog zynen Glans hadt, bekomen. Se-
dert heb ik verfcheidene by de Vogelhandelaars gezien , waarvan ik eene Schets maak-
te, om myne eerfte Tekening te verbeteren. Het is zeer moeielyk zeonstoe te bren-
gen, alzo zeer veelen fterven, tegen dat een de Reize doorftaat. Zy leeren zeer wel
£uiten en klappen. De PJaat ftelt deezen Vogel in Natuurlyke grootte voof Op de
Pnnten

,
die ons uit China worden gebragt , vindt men hem dikwils afgebeeld • doch

%o veel my bekend is, heeft nog geen Autheur in de Natuurlyke Hiftorie daarvan
gewag gemaakt. . ' -

- J

i* L A A T
^ k.

XXXVIII.

leLyfm:
4 T

ft
,
Hy weegt twee Oncen en drie vierden Loots. Zyn Bek is zwart en de Oogen

.

^
(*) Qtiercus Caflaniae foliis

, procera Arbor Virgi-'
mana. Pluk, Aim, 309. T. 54. f. 3. Raj. mfl, ipi^.
Catesb. Cijr. I. T. 18. Quercus foliis obovatis, utrin-
que acuminatis finuato - ferratis , Denticulis rotundatis
uniformibus. Gron. Virg, 149. Quercus Prinus. Linn.
^tc. Plant. Ed. II. p. 141 3.

-(37) Sturnus Chinenfis niger. Edw. Av, L T. ip.

k k

Morula Sinenfis criftata. Briss. Aij. II. p. 253. Gracu-
]a criftatella. Linn. Syft. Nat, XIL Gen. 5^. Sp. t.
iVflf. /?//?. IV. St. BI. 342. -

^.
"

(38) Picus Ventre rubro. Catesb. Car, I, T. 19. ?U
ais varius Jamaicenfis. Bums. Av. IV. p. 59, Picus Ca-.

folinus. Linn. Syfi, jAir. Gen. 59. Sp, 10. Nat, Hip.
IV. Sc. Bl 379. ..

H
^- ^ ^ * ;>

^

r »^
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)
.

zyn Ha^elnootcn-Kleun Het geheele bovenjfle deel van den Kop en Hals is helder

rood: vcrvolgens wordt Jiet Afchgraauw , welke Kleur ook het Ondcrlyf hceft, ulc-

enomcn digt aan dc Stuit , alwaar hctzclvc rood gevlakt is. Het bovcnflc dcel dea

DeStaait is zvvart en wit, en de Pootcn zyn zwart. Van vooren heeft het Wylje
.den Kop bruin^ en daar in allecn beflaat het ondcrfcheid tuflchen beiden.

_

De Haairige Spccht (*).

Dee^e weegt twee Oncen. Van boven is de Kop zwart, doch van agteren met
eene roode Vlak bedekt, en tuflchen deceive en het Oog wit. Hot oVerige van den

Kop en Hals is zwart, hebbende in 't midden eenc witte Streep. Langs de Rug loopt

eengroote, witte, uit Haairige Vedertjes of Pluimcn beflaande Streep, welke zig,

door het midden, tot aan de Stuit uitftrekt. Dc Wieken zyn zwart en de bcide Baar-

den van derzelver Vederen hebben groote witte Vlakken. De Staart is zwart, en het

geheele onderile deel des Lighaams wit. Het Wyfje is van het Mannetje alleenlyk

daar in verfchillende, dat het agt^r aan den Kop geene roode Vlak heeft.

De zimrte Eik met zeer hreede Bladen
(f).

Zy groeit gemcenlyk op de flegtfle Gronden. De Schors heeft eene Zwarte Kleur:
het Hout is zeer grof van Draad, des het ook byna niet anders dan tot branden deugt.

Eenigen van deeze Eiken draagen Bladen van tien Duim breed.

P L A A T XXXIX.

De Roozenroode of f^leefchkleurige Merel (39),
M

- .De tegenwoordige Afbeelding flelt den Vogelin zyne Natuurlyke grootte voof.

Wat de.Geftalte aanbelangt gelykt hy zeer naar een Spreeuw, hoewel hy de Staart

een weinig langer heeft , die echter zo Jang niet is als aan de Merels. Op den Kop
heeft hy een Kuif, die hier zodanig is afgebeeld , als dezelve zig aan den dooden en
gedroogden Voge! voordeedtj moetende in den leevenden Vogei, buiten twyfel, een
zeer fraaije vertooning maaken. De Bek is van middelmaatige langte en dikte, wat
nederwaards gekromd en /pits aan \ End. De Punt is zwart of donker van Kleur,
doch de Bek wordc , naar den Kop toe, allengs VIeelchverwig. De hoeken gaan diep
inwaards en flrekken zig tot onder de Oogen uit* De geheele Kop, de Nek , Wie-
ken en Staart, zyn zwart, hebbende tevenseenen Ichoonen blaauwen, Purperkleu-
rigen en. groenen Glans, welke zig, naar dat het Licht daar op valt, verandert. De
binnenfte Dekvederen der Wieken zyn zwart, en hebben eenen vuil wit ten Rand-
DeSlagpennen zyn, inwaards, vuil zwartagtig bruin. DeBorft, het Lyf, de Rug^
Stuit, en de kleine Dekvederen der Wieken, zyn Roozenrood of VJeelchkleurig, en
fchynen eene mengeling van helder en donker te hebben. Aan 't Lyf, aan de Dek-
vederen der Wieken, en aan de Stuit, is de Vogel met eenige zwarte Vlakken be-
fprengd. De Schenkels, het onderfte van het Lyf, en de Dekvederen onder de
Staart, zyn donkerzwart. De Pooten en Voeten hebben de gewoonlyke gedaante,
zynde de buitenfte en middelfte Vinger wat met elkander verbonden. Zo vjd de Poo-
ten als de Voeten zyn onzuiver Oranjekleurig, doch de Klaauwen zwart.

Ik

(*) Kcus medius quafi villofus. Catesb. CarJ. ^ II. p. 250. Aldrov. Ornlthol II. p. 626. WaL. Orn.
(t) Quercus (forte) Marilandica, folio trifido ad Sas- 143. Raj. Av. 67, Turdus fub-incarnatus, Capite, A-

laphras accedence . Raji. Catesb. Cot, I. T. 19. Linn, lis, Caudaque nigris , Occipite criftato Faun,Suec 219
Spc. Fiant. Ed. IL p. 1413.

^ _ Turdus rofeus. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. lOT.'Sp.i^.*
(39) Merula rofea. Edw. Jv. I. T. 20. Bmss. Jv. L Roos - MereJ, Nat. Hifi. V. St. BI. 491.

1
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Igens d^ befchfyvli

Wyfje

n

zwarc als het Mannetje. Hy 2ou zig gaarn op Mellhoopen onthouden. De befchry-

WlLLOUGHBY

te Kien en de Heer WtiA^OVGimt nku Een ledar^ die 2\g de rrtoeite vvil geeven^
©m deeze cnze befchfyving met die van AldrovAndus te vcrgelykeri, zal het my^

geloovej toerternmen, dat de tegenwoordige Vogel even de zelfde ftioet zyn,
:n hy befchreeven heeft. Men kan hem^ in volkomenheid en Wei opgevuld, iri

Salters Koffyhuis te Chelfea op een Krukje zien zitten , alwaar ik ook veflof gekree^
Ofii hem af te tekenen.

Well

gen heb Oflchoon hy geen inboorling van Engelandis^
heeft men herti doch te Norwood , by Londen 5

gefchooten : want het gebeurt tneermaa*

Jen dat Vogels^ die izig op ons Eiland niec oirfpfonglyk GJnthouden, door Storm, ofop
ander^ onbekende en toevallige ttianierdn, tot dn^ oVerkomen. De Moppe, die insge-

gelyks een vreemde Vogel is, werdt ook te Norwood gefchooten, en men heeft

hern, nevens deezen, opgezet in Sakefs Koffyhuis gfeplaatfti
I

*>^'

p La a t XL.

De Specbt met den geheel rooden Kop (40).

Dee^e Vogel Weegt twee Oncen. 2yn Bek, die fpits en aan de zyden Wat plat is^

heeft eene Loodkleur. De geheele Kop is ^ met en benevens de Nek, fchoon rood.

Hetgeheele Lighaam van onderen en de Stuit zyn wit, zo welals de kleine Slagpetir

nen, die, wanneer de Wieken toegeOagen zyn, zig vermengen met het Witte vail

de Stuit, en eene groote witte Vlak maaken, weike dw^rs over het onderft^ deel van
de Rug loopt. Het bovenfle van de Rug is zwart^ zo wet als de Sfagpennen, bene-

vens de korte ftyve Staart. .

'

In Virginie ziet men 's Winters deezen Vogel zeer^elazaam ; maar in Carolina

komen'er meer van voor, doch niet zo veel als in den Zdmer : Weshalven ik dan ook
geloof, dat zy, om dq Koude te ontgaarij haar *t Zuiden trekken. Onder de Spech-

ten is deeze de eenigfte , welken men Huis-Specht noenien kan ; naardien hy in de Dor-
pen en Plantagien komt, en pleizler fchynt te hebben, om dan de Planken der Hui-

2en met zyn Bek te pikken en diis een kloppend Geluid te maaken. Zy vreeten veel

Vrugten en Koorn, Het V/yfje is van het Mannetje, in Kleur, weinig of'niets ver*

fthiliende. ^

De J^ater-Eik tnet omtrent drkhoekigc Bladen (*).

Deeze Boom groeit niet dan in diepe > Waterige Gronden. Zyn Bout is niet duur-

S;aam; weshalve het ook niet dan tot omtuining der Landery^n gebezigd wordt. In

zagte Winters behouden zy grootendeels hunne Bladen. De Eikels zyn klein en bit-

ter, en worden van de Zwynen j wanneer zy anderen vinden kunnen, niet ge^iogt.

'
.. 1

(40) Picus Capite toto tubro. Catesb, Car. I. T. 26.

PiGus erythrocephalos. Briss. Ai). IV. p, 53, T. 3. f. i,

Linn. Syfi, Nat, XII. Gen. 59. Sp. 7. Kleine RoodkOdi
mu BJt. IV. St. Bl 37S. PI, 35. f. 7. *

d

PLAAT

(*) Qiiercas folio non ferratd , in fummitate quafi

triangulo. Catesb. Car, I. p. 20. Quercus foliis Cunei-

formibus , obfolete trilobis. Grow. Virg. ii^: 149^

(juercus nigra, him Spec. Plant. Ed. II. p. 1413.

Uz

^ I,



32 VERZAMELING van UITHEEMSCHE
<^

•'r

P* L A A T XLI. • *

Ile^ hlaauioe Boomkniipertje van Surimme (41)-
,/ •' »

De Afbeclding wyft de Natuurlyke groottc van die Vogeltje aan. Het heeft een
kleinen Kop en eene korte Staart. De Bek komc in gedaance met dien van onze
Boomkruipertjes overeen. Jk heb het 00k dus getytcld , hoewel de Bek wat langer is^en

ongevaar de langte van een Duim heeft, zynde dun, nederwaards ooigeboogen en
zwarc van Kleur. Aan den Wortel van het bovenftc gedeckedes Beks zyn de Vede-
ren zwart, en vereenigen 2ig met eene zwarte Streep, welke van de hoeken des Beks
zlg uitftrekt tot aan de Oogen. Onder den Bek is insgclyks een zwarte VJak, die

een taamelyk end wegs langs den Keel voortloopt, gelyk in de Mannetjes Mofch,
De geheele Kop is, benevens het Lighaam, fchoon donkerblaauw: de klelne Dek-
vederen der Wieken zyn insgelyks blaauw: de Slagpennen, en die daar effen boven
flaan, 2yn zwart. De Staart is kort en zwart en niet veel langer dan de Wieken: de
Pooten, Voeten en Klaauwen, 2yn iicht geelagtig bruin.

' '

^

De zwarie Mees met eenen Gondklcurigen Kop (*)• -.3^

.J
N

Daar is geen Geflagt van Europifche Vogclcn, waar mede ik dit Vogeltje kan ver*

gelyken. Het heeft een taamelyk dikken Kop, een rond Lyf en de Staart is, 20 wel
als de Pooten, kort. De Voeten zyn van eene zelfde Geftalte als in de Ysvogelen,
en , indien'er de langeSneb niet aan ontbrak, 20 zou het een volmaakte Ysvogelzyn*
Zyne Voeten en korte Schenkels doen riiy gelooven, dat het tot dit Geflagt behoo-
re, en dat het miflchien in de Rietboflchen op Infekten aaze, even als de Ysvogels,
aan de Oevers der Rivieren , van de Viflchen gewoon •zyn hurine prooy te maaken:
doch dit is een loutere gifling. '

.

"

De Af beelding vertoont het Vogeltje in zyne NaCuurlyke grootte. Ik heb ^er uit

Mi
aldaar ook aan eenige Europifche Vogelen geeft. Het heeft een korten Bek , die nieE
te dik is noch te dun ; maar van even de zelfde figuur als in de Meezen , en wit van Kleur.
De Kruin, het agterile van den Kop, en de zyden, onder de Oogen, zyn Oranje^'
ofGoudkleur: de Hals, het geheele Lighaam, de Wieken en de Staart, zyn zwart;
doch hebben, wanneer men ze te deeg in \ Licht befchouwt, een blaauvven of Pur-
perkleurigen weerfchyn. De Veeren, die de Schenkels bedekken, zyn Oranjekleur:
de Pooten kort en de VingSrs der Voeten, even als aan de Ysvogelen^ met kleine
Klaauwtjes voorzien. De Pooten, Voeten en Klaauwen, zyn Vleefchkleurig rood/
De Hertog van Richmond heeft de goedheid gehad, van my deeze beide fraaije

Vogeltjes te leenen. Zy waren , benevens verfcheide anderen , in Kasjes met Glas,
zecr fraay opgezet, aan den Hertog uit Holland toegezonden, die my berigtte, dat
zy uit Suriname, eene Hollandfche Volkplanting in Zuid-Amerika, welke in eenzeef
heete Luchtftreek legt, gekomen waren. Ik heb den laatften een xMees genoemd;
dewyl hy een zelfde flag van Bek heeft als dit Geflagt van Vogelen, en van dergely-
ke grootte is; doch ik houd hem voorgeene, tot die Geflagt behoorende, Soort. in de
Verzamelingen der Liefhebberen heb ik van deeze beide Vogelen Afbeeldingen ge-
zien; maar, 20 veel my bekend is, is haare Geflake nog met geene befchryving uit-
gegeven.-.

. t

' (41) Certhia cccmlea. Edw. ^u. I. 21. Certhia Ca-
yanenfis coerulea. Biass. Av, III. p 62(5. T. 31. f.4.
Certhia cosrulea , ^Vcia oculari , Gula , Remigibus,
Rearicibufque nigris. Muf. Ad. hid. II. p. 22. Certhia
ccerulea. Linn. Syfi. Nat. Xlf. Gen. 6j. Sp. 8. Nat,
//i/^.lV.St.Bl428.PJ.3(5.f.§. \ V-

PLAAT
(*) Parus t>iger Capite fulvo. Edw, Av. I. T. zi',

Manacus Auro-Capillus. Priss. Jv. IV. p. 448. T. 34.
f. 2. Parus erythrocephalus. Syft, Nat. X. p. 191. Pi-
pra erythrocephala. Syji. Nat. XII. Gen. 1x5. Sp (5.

Manakyn Goudkopje. Nat. Hijt. V. St. BI. <5oo.
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P LA AT XLlh

LyfU

- 1
^t Gewjgt van deepen Vogel is wat meer dan ahderhalFOnce. 2yh Srieb is Ldod-i

kleurig : het geheele bovenfte deel van den Kop. is rood, en heeft van onderen eeh
^warteii Zoom , waar onder een witte Streep loopt. Een andere zwarte Streep ftrekt

iiig, met de vodh'ge eveiiwydig, van de Oogeri agterwaards naar den Kop uit, al-

waar zy van onderen geel is. De Hals is rood met eenen fewarten Zoonl. Aah d^
Nek en Rug zyn de Vederen Zwart en wit, met eeriig gro^nagtig gedl da^r drider ge-
mengd. De Borft en 't Lyf zyn heldergeel, vermengd met eenige zwarte Pluimem
De Wieken i;yn zwart, behalve aan de Schouderen , daar zig eenige witte Vederea
vertoonen, en de Slagpeiinen hfebben, aan haaren binnenften en buitenften rand^

witte Vlakken* De Staart is zwart en wit.

dat het niets roodagtigs helsFt.

Wyfje onderlcheidt zig daar door
i

De kleine gevhkte Specht (^) ^\

. Deeze weegt wat meet* dan een half Once, en is de Haairigd Spsdlt, vaii Plaafc

XXXVIII, ten aanzien van de Keritekdneri en Kleur 2ogeIyk, dat men, indieti

2y niet van ongelyke grdotte waren, dezelven vdor eenerley zou houden. Borft eh
Bbik zyn a^n deezen Vogel bleek gt-^auw. De vier bdvenfte Vederen, aan de Staarc^

zyh zwart; de overigen worden harid over hand kortei", en zyn overdwars zwart en
witgeviakt. De Pooten en Voeten zyn zwart, en voor zo verre is deeze Specht

Van de voorgaande onderfcheideri Wyfj
Mannerje, dat het geen roodb Vlak heeft aan den Kdp.

i

•
1

De IVitte Eik van F'irginie
(f).

Decide Bodmkdmt met onze gemeene Engelfche Eiken, ten aanzien van de

guur der Bladen , der Eikelen en van den Wasdom, grootelyks overeen. De Schors

is wit, en het Hout is fyn van Draad: om welke reden, 2:d wel als om deszelfs duur-
zaamheid, zy in Virginie en Karolina voor de befte Eik gehouden wordt. Zy groeit

iii allerley Gronden , doch rtieeft op hdoge onvrugtbaare plaatfen , onder de Denne-
bdomeri. Nog een ander flag is 'er van witte Eiken , die in Virginie de witte Schub-
bige Eik geheten w^ordt, wier Bladen naar die van de voorige gelykeri. Deeze heeft

een witte Schubbige Schors , en haar Hout wordt dok veel tot bouwen gebruikt*

Zy groeit in een vetten Grond , 't zy dezelve hoog of iaag gelegen zyi

De Karolinifche Eik met Stekelige Bladen (j)/

t3e Bladen van deeze Eik zyn dlep ingefheeden , en hebben .fdherpe funteri. D^
ichors en het Hout is niet zo vaft als in de voorige. Doktor Pluknet heeft eeri

gelykvormig Blad Quercus Pirginiana rubris Vcnis muricata genoemd. De filaden

van de gene 5 die hier voorgefteld is, hebben geen roode Aderen,-

' /

\

(42) Ficus varius minor Ventre luteo, CatesB. Carol

t T. 21. f. I. Picus varius Carolihus. Briss. Av. iV.

p. 62. Picus albo nigroque varius , Verdce rubro , CrifTo

albo fufco fafciato. Linn. Syfi Nat. XII. Gen. 59. Sp 20.

() Picus varius minimus. Catesb. Car. I. T.21. f.2.

Picus varius Virginianus minor. Bkiss. Av, IV. p. 50.

Picus Dorfo longitudinali viliofo , Redirice extima albl

Maculis quatuor nigris. Picus pubefeens. Linn. S'^ft.

f^

1: Did.

Nat, Xli den. 5p. Sp. 15,

(t) Quercus alba Virginiana. CJatesb. Car. t T, 21.

Quercus alba. Linn. Spec. Plant. Ed. II. p. 1414.

(-I-)
Quercus Carolinenfis virentibus Venis , murica-

tl' Catesb. Car. I. T, 21. Quercus Virgiiliana Venis
rubris ^ muricata. Plukn. Almag. 309. T. 54. f,5, QueF-
cus rubra. Linn. Spec. Plant, p. 1413:

I
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Syringe die BcJJcn drmgt^ nit Florida (5).

Op de Veertigfte Plaat, ondcr aan den Eikcn Stam, vcrtoont^ig ccn Takje van

deeze Plant, die op natte plaatfen, en gcinecnlyk ondcr Boomcn grocit, kruipende

fbmtyds daar wat tegcn op, doch mccfl loopt zy langs den Grond voort. Laagby
Aen Grond fchiet 2y eenige , ongevaar zes Duim lunge Steelen uit, digt aan elkan*

der, waar van eenigcn zydtakjcs hebben. De Bladen zyn klein, Hartvormig, en
groeijcn aan zecr kleine Stccltjes, tegen elkander over. De Bloemcn hebben vier

Blaadjes, die zeer klein zyn, en gelyken, in gedaante en kleur, naar die der witte

Syringen. Op dezelven volgen roode Bcflen, welke Eirond en van groottc als eea
groote Erwt zyn. Deeze Beflcn hebben twee holligheden, en bevattcn vecle kleine

Zaadjes, De Plant behoudt haare Bladen 't gehecle Jaar door.

1 ''

, P L A' A T XLIII.
v'J

Flct Roodbtiikig Elaatnvvogckje (43).

Deeze Afbeelding vertoont den Vogel in levens grootte. Hy behoort ;ot het Ge-
/]agt van die genen, welke Willougby Dmbckken noemt, hebbcnde Eenkleuri-
ge Staarten; \vaar toe de Nagtegaal, het Roodborftje, Roodflaartje en veele andere
kleine Engelfche Vogeltjes behooren. Het heeft een dunne /cherp gepunte Snebbe,
die donker Loodkleurig is, van middelmaatige langce. De Kop, Nek, Borft, Wie-
ken, Staart en het bovenfle van de Rug, zyn van eene Purperagtig blaauwe Kleur^
welke ten deele zeer gloeijende, ten deele donker is. De zyddeelen van i^n Kop,
de Borft en de Dekveders der Wieken, hebben den fterkften Glans: het bovenfle
dee! van de Nek en Rug zyn donker vuil blaauw , en ten deele wat groen. . Van on-
der den Bek tot wat over de Keel heen , is de Vogel vuil blaauw of van een donkere
Kleur. De Slagpennen en de Staartveders zyn zwart ofdonker, en hebben een blaau-
\VQ.n Rand, Het onderfte deel van deRug is Week en wat dofRoozekleurig; de Dek-
veders van de Staart zyn fchoon purperblaauw. De Schenkels, Buik en Dekveders
onder de Staart, zyn vuil roodagtig Oranjekleur: de Pooten, Voeten en Klaauwen,
<lonker Loodkleurig..

De Hertog van Richmond heeft de goedheid gehad van my eene Afbeelding van
deezen Vogel, die uit Suriname afkomftig was, mede te deelen. Hy is, zo ik ge-
loove, nog niqt befchreeven. .

'
•

*;. De Scharlakenkkurigc Sprinkhaan.
^ J ^

In de Afbeelding is 00k dit Infekt in Natuurlyke grootte voorgefteld. Deszelfs
Kop en Sprieten zyn donker rood: het Borflfiuk beftaat uit eene helder roode Schaal,
die ruuw is als Sagryn

: de Wieken zyn donker rood : het Agterlyf beftondt uit Rin-
gen, die rondom het Lyf zwart en Scharlakenkleurig waren: het Voorlyfwas van
onderen donker rood: de Pooten fchoon Scharlakenkleur, doch aan de Leedjes zwart.

Toevallig werdt dit Infekt, in een Korf vol Ananaflen, uit de Weftindien me-
degebragt. Ik heb hetzelve van den Hcer Doktor R. M. Massey gekreegen: het
at Wyngaardbladen , en bleefin Engeland een geheelen Zomer in 't leven.

(D Syringa Baccifera Myrti fubrotundis foliis, Flo- I. T. 22. Sylvia Surlnamenfis Mrulea. Briss. Jv IILnbus albis gemelhs
,
ex Provincia Fioridana. Pidkk. p. 53(5. Mocacilla coerulea, Ventre Uropygioque fufcis.

Qa.2) Mufcicapa ccerulea , Ventre rubra Edw. Jv. -

'»• F- «»•

L
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PL A AT XLI\^.
,1

t* bjpecht
f.\

f i
-

Hy Weegt nagenocg twee Loot. De Snebbe, het bovenfle deel van den iCop en.

Wieken

bleekffraauwen Zoom. De twee bovenfte of middelfte Vederen van de Scaart zyri

graauw : de reft is zwartenwit.' Van agteren heeft hy eene roodagtige Vlakj de;

Pooten eh-Voeteh zyn bruin. De agterfte Klaauw is veel dikker en langer dan de

,

overigen , en 2ulks Ichynt deswegen noodig te ^yn , op dat hy , in 'c op en afklim-

.

rnen langs de Boomen, 2;yn Lighaam zou kunnen ophouden. Gewoonlyk zyn zy.

fWormen
van de Schors te hakken. Wyfj
maar weinigvanhetMannetje. Zy broeden en blyveninKarolinahecgeheeleJaardoon."

' £)e Blaauwfpecht met denbruincn Kop (*).

Deeze \<^eegt,ruim drie vierden Loots. De Bek is zwart en het bovenfte vah den
"

' ^" ' ---"-:. De Rug is graauw jli
Wiekengelyk ook de twee bovenfte Saartveders; het overige zwart. L

ker bruin: de Keel en het gantlche onderdeel des Lighaams vuii wit. De Staart is

kort en de agterfte Vingers zyri de grootften. Zy blyven het geheele Jaar door iri

Karolina. Met hun Voedzel en de manier van hetzelve op te zoeken, is het even

20, als wy ten opzigt van den voorigen gemeld hebben.

De JaageEik met korte l^^ilgen-Bhderm (f)

Deeze is geraeenlyk een kleine Boom, met eene donkerkleurige Schofs en bleek

* ^

\

W Hy groeit in eeri

drooge magere Grond, en brengt maar weinige kleine Eikels voort. De meeften

van deeze Eiken gfoeijen in den Heer Fairchilds Tuin.

'^.:&^^ m m m
x 1 «

P L A A T XLV.

De Groenling (45)-

Deeze j hier in zyne uatiiurlyke grootte afgebeeld , mag wel onder de fchoonfle

Vogeltjes geteld worden. Hy behoort, naar myn oordeel, veeleer tot de Soorten

van Vogelen die dik en hard van Sneb zyn, dan tot de zogenaamde Dunbekkeni

iTiaar veele Amerikaanfche Vogelen zyn in eenige kleinigheden dermaate verfchillen-

de , dat het moeilyk vak de Geflagten aan ii \^yzen van Europifche Vogelen , tot

welken zy behooren. De Bek is licht blaauw of Hoornkleurig en van geftalte zo als

in de Afbeelding zeer wel is uitgedrukt. De Kop is rood, niet helder Scharlaken,

maarwat donker en hoog Oranje-Kleur. Om den Hals gaat een geele Ring, die

wat naar boven toe, onder den Bek been , zig uitftrekt. De Nek, Rug^ Wie-
ken

'

044) Skta Capite nigro. Catesb. Car. t T. 22.^ Sit-

ta Re£lricibus nigris , latcralibus quatuor infra apicem

albis. Linn. Syji. Nat, XII. Gen. 60. Sp. i. Natuurl,

Hift. IV. Stuk, bladz. 397- ^
' ^

(*) Sitta Capke fufco. Catesb. Car, I. T. 22. Sitta

&c. Eadem Species.
. , - r^

(t) Qaercus humilior Salicis folio breviore. Catesb.

Cat t 22. Quercus Phellos : Varietas j^. Linn. S$ec,

Plant, Ed. II. p. 141 2.
"

(45) Fringillago viridis Capice rubro. Edw. Jv. I,

T. 23. Tangara Peruviana viridis. Briss. ^1^. HI. p. 24,

T. 4. f. I. Tanagra Gyrola. Linn. Syfi. Nat, XII.

Gen. III. Sp, 7. Fringilla Gyrola. SyJi, Nat, X. Gen. pS.

Sp. 12. Roodkop Vink. Nat, BJl, V. Stuk, bladz. 549*

I 2
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4.

ken en Staart,-2;yn heerlyk Paappegaay-groen, maar de grootfle Slagpennen aan.

haare Schaften donker. Aan't boyenfte deel der Wiek, digc by haar Gewricht of
kromming, is eene geele rondagtige Vlak , welke byna de breedte van een half

Duimheefr. De Borft en Bulk zyn, tot aan de Dyen toe 5 fchoon helder blaauw.

Aan 't bovenfte deel der Dyeh, aan 't Agterlyf en onder de Staart, is de Vogel
green. Het naaft aan de Pooten ftaande deel der Dyen is geel. De Pooten, Voe-
ten en Klaauwen, zyn licht bruin.

Deeze Vogel is uit Suriname gekomen en bevindt 2\g in 't Kabinet van den Hef^"

tog van Richmond. Wanneer de Vogels, die ik be/chryf, in Spin'tus of op andere
manieren geconferveerd waren , dan heb ik van de Kleur hunner Oogen , alzo deceive
my onbekend was, niets gemeld: doch een ander Autheur van myne Konftgenoo-
ten, die onlangs eenige honderd Vogelen uitgaf, heeft 20 niet gehandeld. Door
hem is de Ring in 't Oog van veele Vogelen, die hy nooit levendig noch kort na
hunnen dood gezien hadt, en van welken men hem 00k geen het allerminfte Berigc
kon geeven, met regt fchoon glanzige Kleuren befchreeven en afgemaald. De Heer
Dandridge, in Morefields, bezic veelen van'de Vogelen, welken hy be/chreeven
heeft, en deeze heeft my gezegd , dat hy zelf nooit eweetenhad, watvoorllag
van Oogen deeze Vogelen gehad hadden ; zo dat het hem onmooglyk ware geweeit

,

;2ulks aan anderen wys te maaken. Ik kan niet vinden, dat iemand eenig Berigt ge-
geven heeft van deezeh Roodkoppigen Groenling.

'

^ ^

P L A A T XLVL
I

De Trekduif van Karolim {dfiy

Deesie is byna 5;o groot als onze Engelfche Bofch - dujven. Zy heeft den Kek
fewart , de Oogkringen rood , den Kop donker blaauw , Borft en Buik bleek rood
Boven den Schouder van de Wiek is een Plek van Gloudglanzlge Vederen. De Wiek
heeft byna eenerley kleur met den Kop , en eenige weinige zu/arte met ettelykq witte
Vlakken , aan de uiterfte Vaan ; doch haare grootfte Veders zyn donker bruin. De
Staart is zeer lang en met eene zwarte Veder bedekt, onder welke de overigen wit
zyn : de Pooten en Voeten hebben een roodachtige Kleur.

's Winters komen gemeenlyk deeze Duiven , uit de Noordelyke Geweften in oii-
gelooflyke menigte naar Virginie en Karolina toe; zo dat in eenige plaatfen' waar
zy zignederzetten dewyl altoos de eene op de Rug zit van de andere, door haare
zwaarte dikwils de Takken der Liken afbreeken , en haare Drek onder de Boomen
waar op zy zitten

,
eenige Duimen dik leggen blyft. Daar zy haar verblyf neettfen

*

maaken zy de BolTchen van Eikels en andere Vrugten zo fchoon , dat de Zwynen

'

welke vervolgens daar in komen , tot groote fchade der Inwooneren weinig meer t^
vreeten vinden. In Virginie heb ik ze, drie Dagen lang, zo beftendig Streekswys
zien Vhegen dat men ze nooit uit het Gezigt verloor, maar hier of daar altoos zaL
hoe zy naar t Zuiden voorttrokken. In zagte Winters ziet men 'er weinige of in 't
geheel geene. Een ftrenge Winter dryftze naar het Zuiden; dewvl zy aldaar meer
Voorraad van Eikels, Koorn en BefFen vinden; daar het haar in 't Noordefl we-
gens zwaarder Koude en Sneeuw, aan ontbreekt. In Nieuw Jork en Philadelphia
worden van het Landvolk veelen m de Vlugt, uit de Venfters e'n op de Daken ge-
fchooten. in Nieuw Engeland is 'er zulk een menigte van , dat menze by nagt

van

(46) Palumbus migratoriu?. Catesb. Car, I. T. 23.
Colyroba Americana. Friscil Jv, T. 142. Columba
^nas, Americana. Briss. Jv, I p. lop. Columba Cau-

d^cuneata, Orbitisdenudatis Saflgulneis; Peflore ru-
to. Columba migratoria. Linn. Syjl. Nat. XII. Gen.
104. Sp. 36. Nat. Hifi. I. D. V. St. bladz. 450.



#^- N 2 E L D Z A A M E V O G E L E N. 37

van de plaatfen,' waar 2;y zitten, met lange Stokken overvloedig af en op den Grond
flaat. Een Indiaan van Kanada, dien ik vraagdc, van waar zy kwamen, en waar 2y
bfoedden, zeid' my, dat hy gezien hadt, hoe zy haareNeflen aan Rivieren en Mei-
ren, ver Noordwaards aan den St. Laurens Stroom, in de Rotferi maakten, alwaar hy
eenigen gcfchooten hadt. Te verwondcren is 't, dat men noolt een eenige, ten

minfte niet van deezen kant, terug ziet komen: ook is het onbekend w^erwaards been

*-
*k

zy trekken C^).

De Koode Eik van Karolina (f)*

H *

\

w 1

^- I ,
-

- . _ .

De Bladen van dee^e Eik hebben geene beftendige gedaante, tnaaf^yh, meef
dan andere Eiken Bladen,, van allerley Geflake. De Schors is van donkere Kleur,
dik en llerk en tot Leertouwen beter dan die van andere Eiken. Maar Hout is grof

,

Spongieus'fen niet duurzaam, Zy groeijen in de hoogte; haare Eikels zyn van ver-

fcheiderley gedaante, gelyk de Afbeeldingen aantoonen, die akemaal zyn van ee-
nerley flag van Eikem -

.

'

I

rl/^» ICS
f, •',*n-H»,'* V*J1'*.*

J3f^
«•
i-

H5i
rVJ^ JS S^S4*v^'

P L A A T XLVIL

Het blaatiwe Roodborflje (47).

I

- Dit Vogekje fchynt van het Geflagc ofuit de Famill^ der Dunbekken te zyii^

die van Infekten of Wormpjes leeven. De Afbeelding toont deszelfs Natuurlyke
grootte, of, zo 'er eenig onderfcheid in ware, en het rny geoorlofd is myn eigen
Gebreken, tegen degewoonte van anderen, aan te tdoneri , zo rnogt het wel wat
grooter zyn dan de Afbeelding. Het heeft de Geftake van een Roodftaartje: zyn
l:^ek is zeer fpits, dun, van middelmaatige langte en donker van Kleur. De gehee-
le bovenfte Zyde , de Kop, de Hals,' de Rug, VVieken en Staart, zyn Ichoon vol-

komen blaauw' uitgenomen het End der grootfte Slagpennen, 't welk zwart is en
bruine Punten heeft. De geheele onderfte Zyde is, van den Bek tot aan de Dekve-
ders onder de Staart, van roodagtige Kleur. Regt onder den Bek is iets wits of bleek
roodagtigs: aan de Borfl wordt de Kleur allengs hooger en genoegzaam Oranje, of
^elyk die van het gewoone Roodborflje : naar den Bulk verflaauwt zy weder en wordr,
tot, aan de Dekvederen van de Staart toe, dof rood..^ De Pooten en Voeten, welke
de gewoone gedaante en plaatzing hebben, zyn bruin en de Klaauwen donker.

. Ik heb die Vogekje van den Heer Pieter Colinson gekreegen , die my, zo ik

meen, gezegd heeft, dac het van de Bermudifche Eilanden afkomfbg ware. De Heer
Catesby heeft, in het Eerfle Deel van zyne Hiflorie van Karolina, p. 47, een Vo-
gekje befchreeven en afgebeeld, het welk taamelyk geiykt naar dit Vogekje, en
van hem eenvoudiglyk Bkauwvogeltje getyteld wprdt^ doch , aJzo het tegenwoordi-
ge eenigermaate verfchillende is van het zyne, zo heb ik het niet overtoliig geagt

,

hetzelve onder den boven geftelden naam te befchryven en in Afbeelding te vertoo-

nen. Het eenige onderfcheid tuflchen dit en zyn Vogekje beftaat daar in, dat aan
het myne de roode Kleur cot aan den Bek Hep, terwyl het zyne onder aan den Halsj

van den Bek tot aan de Borfl, blaauw was, en, zo veel uit zyne befchryving blykt,

ichynt het myne aan de Borft helderef rood te zyn : doch ik geloof byna dat het een

zelf^

^

(*) De Ileer Klein hieldc deeze Duif voor eene

Verfcheidenheid der boven befchreevene Langflaartige

Duif, op PI. XXIX afgebeeld. Zie deszelfs Btfl. Av,
Prodronu p. 119. Linn^us heeft ze tot eene zelfde

Soort gebragt gehad , doch thans geheel daarvan afge-

Icheiden. Zie bladz 23, hier voor.

(f) Quercus Efculi divifmij Foliis amplioribus acu-

/. Deel

leatis. Pluk. /Ihnag. 309 T. 54. f. 4. Quercus rubra.

Linn. Spec. Plant, Ed. U. p. 14 14,

(47) nubecula Dorfo cocruleo. Edw, Jv, L T. 24.

Rubecula Carolinenfis. Buiss. Jv. Ill, p. 423. Avis

coerulea. Kalm. It. HI. p. 30. Motacilla Sialis. Linn.

Syfi. Nat. XII. Gen. 114. Sp. 38. Blaauwvogeltje,
Nat. ////?. V.St, bladz. 583.

K

^
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zelfde Vogeltje zy : ten minfte fchynt het eenG leer te gelyken naar het andere. Ik

zou my niet onderwonden hebben iets op nieuws uit te gecven, datrde Heer Ca-

TKSBY aan 'c licht gegeven hade : dewyl ik niet in ftaat ben, om het gene dat van

hem Eomr te verbeteren. De Heer Catesby heeft zyn Vogel Rubecula A7nericana

genoemd, het welk een zeer gepafte benaaming is; aangezien 20 wel myn Vogel-

tje als het zyne zekerlyk van dit Geflagt is, waarvaaook ons Roodborftje eene Soorc

uitmaakt. Klein noemt hec Kwikltaart met het roode Kamizool.

P L A A T XLVIII.

Dc Torteldiiif van Karolina (48)*'•.. ... ,

-
.

Zy is wat kleiner dan een gemeene Duif! De Oogen zyn 2waff , en met een-

blaauwe Huid omringd. De Bek is zwart. Het bovenfte van den Hop, de Hals, de

Kugzyn, 20 we! als het bovenfte deeJ der Wieken , bruin. De kJeine Veders der

Vleugelen, die naaft aan de Rug ftaan, hebben groote zwarte Vlakken, Het onder*

jfle deel der Wieken en de Slagpennen zyn Loodkleurig, en drie of vier van de lang-

/len derzelven byna zwart. De Borfl en 't Lyf zyn byna Vleefchkleurig. Aan ieder

zyde van den Hals is, ter breedte van een Duim, eene Goudglanzige Vlak, die te-

vens in "'t Karmozynrood en groene fpeelt, tuflchen welke en het Oog een zwarte
Vkk ftaat. De Wieken zyn lang, doch de Staart is nog langer, zig vyf Duim ver-

der dan dezelven uitftrekkende. Zy beftaat uit veertien Vederen, w^aar onder de
. twee middelften de langften, van gelyke grootte en geheel bruin zyn. De overigea

- 5;yn gaande wegs iets korter, van boven Loodkleurig, in 't midden zwart en aan 't

qnd wit. De Pooten en Voeten zyn rood, Zy broeden in Karolina en blyv^en aldaar

geduurig. Zy vreeten veel van de Beflen der Amerikaanfche Nagtfchade (Blitum
yirgineim) welke Vergiftig zyn. Ook vreeten zy het Zaad van de hier afgebeelde

Plant , en men houdtze voor een goede Ipyze (*). Klein noemt haar, de Langflaar-

tige Torteldui£

Dc Mey-Appel
(f).

' Deeze Plant wordt bykans anderhali^efi Voet hoog. DeBloem beftaat uit veele
Blaadjes, en het Zaadhuisje in dezelve is omringd met een menigte van geele Draad-
jes. Dit Zaadhuisje beftaat uit een Hokje, w^aar in, als het ryp geworden is, veel
rond'e Zaaden vervat zyn (j). De Bladen gelyken naar die van de geele Monnikskappe
'(Aconitmn lycoBommhteum. C. B. Pin.) De Wortel, zegt men, is een onverre-
lykelyk Braakmiddet; wordende ook als zodanig in Karolina gebruikc , en heeft
derhafve den naam van Ipecacoana aldaar bekomen , naar welker Vezefige Wor-
telen zy gelykt. In Maart bloeit deeze Plant , en haare Vrugt wordt in Mey ryp
en hiero-m geeft men aan dezelve, die naar de Vrugt der Hondsrooze gelykt, den
naam van Mey-Appel in Virginie.

r

• (48) Turtur Carolinenfig. Catesb. Car, I. T. 24,

Baiss, Au. I p. no. T. 8. f. i. Picacuroba. Marcgr.
Uraf, 204. Will. Ornith, 134. Columba macroura,
Cauda caneara , Orbitis cosruleis , fubtus nifefcens.

Lint*. Syjl. Nat. XII. Gen. 104. Sp. 37.
(*) De Franfche Overzetter , van 't Werk van Ca-

tEi^BT, fchryfe in plaats van de laatfte woorden ; fes
Sememes ne font pas f^enimeufes (derzelver Zaaden zyn
niet Vergiftig),- doch in *t Engelfch flaat: they like-wi-

fe feed on the Seeds of this Plant, and they are accounted

a good Meat : zo dat die laatfte Woorden volflrekt op
de Diiiven en niet op de Zaaden betrekking hebben.

(I) Anapodophyllon Canadenfe Morini. Tournef.
Ranunculi facie PJanta peregrina. Hon, Keg. Par. Aco-
nitifoha humilis, Flore albo , unico , Campanulaco,
fruau Cynosbaci, Mentz. Tab. II. Tournlf. Infl. p.
239. Podophyllum peltatum. Linn. Spec. Plant. Ed. 11.

p. 723-

(J.) Daarom behoort de Plant tot de Polyandria mono-
gynia van Linnaeus.

PLAAT
- "
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P L A A T XLIX.
^

Z)e groene y/iegenvanger met. den zivarten Kop (49).

;'^ iDeezeA^ogel is in'^yne Natuurlyke grootte voorgefteld. Ten. aanzien I'an de Ge^
flake zynes Lighaaras gelykt hy naar een Roodborftje. De Bek is dun, van middel*

maatige langte,^ en aan de Punt, die fcherp is, een weinig nederwaards geboogen*

Van boven is hy donker of Hoornkleurig, van onderen wat bleekdr en by den Kop
eenigermaate geel. : De Top, de Zyden en hec agterfte van den Kop, 2yn als met

Daeen Kap van zwarte Vedcren bedekt, welke een hoek maakt onder ieder Oog;

Oogen zitten midden in 't Siwarte ter wederzyden van den Kop. De Keel , ttot aarl

den Bek toe , en het geheele overige gedeeke van den Vogel , is van eena egaale,-

bJaauwagtig groene Kleur.
^
De Slagpennen zyn wat donkerer dan de andere deelen;

inzonderheid de grootfte of ultwendigfte, welke het groene allengs verh'ezen en aan

de Punten zwartagtig worden. De Pooten en Voeten , die in Geftalte met de Voe-

ten van andere kleine Vogeltjes overeenkomen ,•
' zyn donker Loodkleurig. .

.
De Bkauwkoppige groene J^liegenvanger (^V

V'

./

J

I

Deeze Vogel komt, in Geftalte en Grootte, met den voorgaanden overeen, of^'

io 'er in vergelyking van dezelven met elkander eenig ondericheid mogt zyn, dan

zou ik deezen voor kleiner houden. De Bek is als die van den anderen gefatzoeneerdi

van boven bleek Afchgraauw of wit, eri aan het Grondftuk bleekft: zynde het onv

derfte gedeelte donker Afchgraauw. Het bovenfte van den Kop en deszelfs Zyderi

zyn heider blaauw, D^ Keel is regt onder den Bek een weinig wit.- De Hals, het

geheele Lyf en de Staart,zyn regt geelagtig groen. Op.de Wieken is by den Schou^

der, of digtftaan den Kop, eene rondagtige blaauwe Vlak, De Dekveders en Slag-

pennen zyn geelagtig grpen;^ uitgendmen de grootfen, die eene donker bruiiie o^

igwarte kleur hebben. Van onderen is de Staart donker en de pooteti zyn, zo wel dls,

de Voeten, dof geek-. Klein heeft deeze genoemd, de groene Kwikftaart oiet eeij

blaauwen Kop.

Deeze beide Vogeltjes worden in het Kabinet van den Hertog \'an Richmond
bewaard, en zyn oirff^rongelyk van Suriname. Dewy! zy elkander, in Geftalce en
Kleur, dermaate gelyken, zo zou ik bykans gelooven , dat zy Mannetje en Wyfje
zyn van eene zelfde Soort: doch fiet. is, m.Qi?ielyk hier in met zekerheid iets vaft te

ftellen, wanneer menniet in 't Laad zelfgeweeft is, van waar zy afkomftig zyn,
en dus daarop naauwkeurig agt heeft kunnen gee^en.. Men kan deeze Vogeltjes tot de
genen t'huis brengen, die klein zyq, m^t dunne Bekken, en de Staart van eenerley

Kleur met het Lyf hebben, Ik gelbof niet, dat zy tot nog toe zyn afgebeeld ofbe-
fchreeven.

^^'' - ,

(49) Mufcicapa vlridis Capite nigro. Edw. Jv, 1,

.T, 25. Motacilla viridis, Remigibus prioribus nigrican-

tibus. Motacilla Spiza. Linn. Syfi. Nat. X. Gen. 99.

Sp. 27. Groene Vliegenvanger. Nat. Hiji, I. D. V.

StuK , bladz. sH-
(*) Mufcicapa viridis Capite cceruleo, Edw, Av, %

T. 25. f. 2. Linn, utfupra.

ii% PLAAT
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P L A A T L.
r

De blaauwagtigc Diiif met een witten Kop (jo), ,

\

Deezc Vogel is zo groot als een gemeene tamme Duif^ Het Grondfluk van den
Bek is Purperkleur, en deszelfs Punt wic. Met Oog heefc eenen geelen King, en is

meteene donker witte Huid omgeven, De Kop is wit van boven en van agteren

paarfchagtig. Het agterfle deel van den Hals is gedekt met groene Vederen, die in

veelerley Kleuren fpeelen, en zvvarce kanten hebben. Anders is de Vogel over't

geheel blaauw of Paarfch, doch de Pooten en Voecen zyn roodachtig. Zy broeden

overvloedig op alle Bahamalche Eilanden, en worden veel gebruikt van de Inge-

zetenen^ vooral nog jong zynde. iVlen vangtze in de Rotlen, daar zy neflelen.

De Kakau - Pruimen Boom (*).
r '

Dit is een Heefter, die van vyf tot tien Voeten hoog wordt. Zy heeft geen en-
kelden Stam, maar geeft verfcheide Struiken uit den Grond op, die te famen een
Bofchje ukmaaken. De Bloemen groeijen trosgewys: zy zyn klein en wit, met
veele Meeldraadjes, Zy draagt den geheelen Zomerdoor Vrugten, die geduurigop
elkander volgen, hebbende de grootte van een kleine Pruim, en meeftendeels blaauw
zynde. Eenigen van dit Geboomte draagen'er die bleek geel, eenigen die rood
zyn. leder Pruim heeft in zig een Peeragtigen fleen, met zes Streepen. Zy groeijen
gemeenlyk in natte laage Gronden, aan de Zeekuft. De Bladen zyn van grootte
als een dubbelde Engelfche Agtentwintig; dik, ftyf en Hartvormig. De Vrugt wordt
voor gezond gehoudcn , en heeft een walgelyk zoeten Smaak. De Spanjaards kon-
fytenze op Kuba met Suiker.

\

(50) Columba Capite albo. Catesb. Car. I. T. 25,
Columba minor leuco - coryphos. Raj. Av. 18+. Co-
lumba Saxatiiis Jamaicenfis. Briss. Av. I. p. 137. Co-
lumba leucocephala. Linn. Syfi. Nat. XII. Gen. 104.
Sp. 14. Wickop Duif. Nat. Hift. I. D, V. Stuk,

bladz, 419,

(*) Frutex Cotini fere folio crafTo in Summitate de-

liquium patiente, Fruftu ovali coeruleo, Officuluman^

gulofum continente. Catesb. Qgx^ L T. 25,
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Het kicine hniin en witte Boomkruipertje (ji).
I

\ -

L

K heb deepen Vogel een Boomkruipertje genoemd, dewyl alle ^yne deelen met
die van het Eiiropifch Boomkruipertje overeenkomftig zyn, en, bfichoon hy iiiec

half 20 groot is, noch ook de fchoone Vlakken en Tekening van onze Boomkruiper-
tjes heeft, 2o komt hy doch in 't algemeen ^at de Kleur, als ook wat de Geftalte

van \ Lighaam en den Bek belangt , daar mede overeen. Hy is hier in zyne Na-
tuurlyke grootte voorgefteld. Zyn Bek is byna drie Kwartier Duims Jang, en aan
^t Grondftuk van middelmaatige dikte, nederwaards gekromd, uitloopende in eene
ipitfe donker bruine^Punt. Het bovenfte van den Kop, dQ.n Hals, de Nek, liug

en Wieken, is brum, en trekt wat naar Koperkleur; doch de geheele pnderkant des

Lighaams is wit, van den Bek tot aan de Staart. Van de hoeken des Beks tot ^an
de Oogen loopt een donkerbruine Streep ; van de ^yden der bovenfte helfc loopen

,

'
^

' ' -n , witte Streepen. Aan ieder Zyde zyn de Dekvedereh der Wie-
De grootfte Slagpennen zyn meer donkerbruin dan het overige

gedeeke des Lighaams, en aan haare Punten worden zy wat bleeker. De Staart is

donkerbruin of zwart, en haare buitenfte Vederen, wederzyds, hebben witte Pun-
ten. De Pooten, Voeten en Klaauwen, zyn bruin. Van Klein wordt deeze
de Bruine Boomkruiper met het witte Onderlyf geheten, *

Deezen Vogel, die in Spiritus geconferveerd was, heefc my de Heer Dokter
Karel Mortimer geleend. Hy hadt denzelven uit Holland medegebragt, daar

men hem berigtte, dat hy uit Ooffindie kwam. Om hem af tebeelden, heb ik

hem uit de Spiritus genomeri. Het Glas, waar in hy zig bevondt, hadt een Neer-
daitfch Opfchrift, van Honigdiefo^ Honigzuiger. Ik geloof dat dit Vogekje tot nog.

toe van niemand is afgebeeld of befchreeven.

ken inwaards wit.

/

,' De honte Chineejche Paauw-Oog Kapel (^\
r

Ik geef rny geenszins uit, voor iemand, die eenige ervarenheid heeft in de be^
Ichryving der Infekten; zelfs heb ik my nooit daar mede bemoeid, zo dat my de

woor-

(51) Certhia fufca minor. Edw, Av, T. 26. Cer-

thia Indica. Briss. Ad. III. p. 621. Csrthia grifea,

fubtus alba, Superciliis candidls, Redricibus fufas,

extimis apice albis. Certhia pufilla. Linn. Syji.. Nat,

XII. Gen. 65. Sp. 3. Nat. Htfi. IV. Stuk, bladz. 427.

.//. DecL L

(*) Papilio Nymphalls All's dentatisfufcis, omnibus
fupra Ocelli's utrinque duobus, primorib.us fubtus unico,
Papilio Orithya. Linn. Syfi. Nat. X. Gen. 203. Sp.

P4. Syfi- Nat. XIL Gen. 231. Sp. i^j. Nat,-HiJL
XL Sxuit, bladz. 23<^.-'

r
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Woorden, door welken derzelver Deelen van elkander verlchillen, t'eenemaal onbe-

kend zyn.' Offchoon zy, evenwel, tot myn oogmerk eigentlyk met behooren, zo

heb ik 'er doch tot verfiering en opvulling van eenige ledige plaaden, op zulke Flaa-

ten, daar de Voeelen klein zyn, made gebruik van willen maaken. Al waren dan

myne befchryvingen duifter, kan doch de naauwkeurige Afbeelding deezer Infekten

tot derzelver verklaaring dienen. .
' _ ,-

De Kop en het Lyfdeezer Kapel zyn van boven zwart. De bovenlte Wieken

zyn ook ten grootften deele zwart, en hebben, digt aan het Lyf, twee roode, ver-

volgens een breede, en dati een fmalle bruine Vlak. Naar het end toe.ftaan twee

blaauwe Oogen, die een ronden Rand hebben, en aan ieder end is een Paternofterag-

tige lichtbruine Streep. Onder het groote Oog is, naar de onderfte Wieken toe,

een blaauwe Vlak. De onderfte Wieken zyn in 't midden blaauw en aan haar Ge-

wriclit zwart , doch haar Rand is met zwarte en helder bruine Streepen gezoomd. In
_ *> _ - •^v ! • 5 __'J1 Ll —. *«. J^«- ^...^

Wiek
heen rood, met eenen zwarten Kring. Aan de onderfle zyde is de Kop van deeze

Wiek

jekleur geflreept, hebbende een zeer groot zwart Oog, met eenen Oranjekleurigen

Streepen.

Wiek

k"

if*

P L A A T LII.

^Wr

r

Het kkine gefprenkeJde Tortelduifje (ja).
i

Deeze Vogel woog anderhalf Once en was byna zo groot als een Leeurik.
- " ' . - .. 1 .

1- ^ De Rin

/ ^ '

Hy
in'c

y

heeft den Bek geel, uitgenomen het End, alwaar die zwart wordt.

Oog is rood. De Borft en het geheele voorfte deel des Lighaams {peelen in 't pur-

per, met donkere Vlakken van die zelfde Kleur. De groote Slagpennen en de Staart

zyn donker purperagtig: de Pooten en Voeten vuilgeek Om korc tegaan, dit ge-

heele Duifje heeft zo byzondere onder elkander gemengelde Kleuren, dat het moeie-

Jyk vak die met woorden te befchryven. Ook heb ik opgemerkt, dat zig eenige

"door de Kleur van de anderen onderfcheiHen , en daar kan het ook wel van daan ko-

dat NiEREMBERG, Marcgraaf en anderen, die dezelven befchryven, in
•^ r _

men
hunne befchryvingen niet overeenkomftig zyn.

.. Deeze Tortelduifjes vllegen fchoolswyze met elkander, en hunne Vlugt gaat, vari

de eene PJaats naar de andere, niet ver heen. Als zy ruflen willen ftrykenzyge-

meenlyk op den Grond neer. Zy komen oirfprongelyk in alle Landen van Amerika

^yoor, die tuilchen de Keerkringen gelegen zyn. Menigmaal gaan zy zo ver Noord-

Waardsj dat zy tot in Karolina komen, alwaar van hun inzonderheid de laage, aan

Zee leggende, Landflreeken bezogt worden, daar de nevensgeplaatite Boomgroeit>

wiens Beflen zy eeten, en hier van krygt hun Vleefch eene Kruidige fmaak.

L

J

De Tandpyn - Boom (*).

V f - - ' ' '
'

Deeze Boom wordt zelden meer dan een Voet dik , en niet boven de zeftien Voe-

ten hoog.' De Schors is wit en zeer ruuw. De Stam en de groote Takken zyn, op

eene byzondere wyze, met Pieramiedagtige uitfteekzels digt bezet, die van dca

«

*

(52) Turtur minimus gattatus. Catesb. Car, L T.
2(5. Turtur parvus Americanus. Briss, Av, 1. p. 113.

T. 9. f. I. Columba Sylveftris minima Brafilienfis.

Raj. Av, 62. N. 6 Columba Paflerina. Linn. Syfi,

j^'at, 5k.ll. Gen. 104. Sp. 34. Mofchduif. NaL Hijl,

4

V. Stuk. bladz. 458. .^. , „ •„,;.,„.

foliis . Evonymi fruau capfulari ex Infula Jama.cenfi.

D. BANisTEk Phytogr. Zanthoxylum foliis pinnatin.

Linn. Spec. Plant, Ed, II. P- HSS-

\
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Boom uitvvaards gaan en in ecn fihcrpe Doornagtige Punt eindigen. Dee^e Uit-
iteekzels zyn met de Schors van eenerley zelffkndigheid; doch van verfchillende
grootte en dc grootften als eenen Walnoot. De kleinfte Takken zyn alleen maar'
begroe.d met Doornen. De Bladen llaan twee aan twee, tegen elkander over, aan
1 akjes van zes Duimen lang en hebben Steelen van een half Duim. Zy zyn wat
.pngelyk en hebben de eene zyde breeder dan de andere, om dat de grootfte Ader
nret midden door het Blad loopt Uit de enden van de Twyg groeijen lange Steelen,
die kleine vyfbladenge witte Bloemen, met roodagtige Draaden draagen Op iedeBloem volgen vier glanzig zwarte ZaadkorreJs, welke in een rond groen Doosie
ftceken De Bladen hebben een geurgelyk Oranje-Bladen , en zyn, even als de Zaa-
den en de Schors, Krudig, heet en famentrekkende. Het Voik, dat aan de Kus-
ten van Virginie en Karolma woont, bedient 'er zig tegen de Tandpyn van en
daarvan heeft de Boom zynen naam gekreegen.', '„

'

^^:
/

it

P LA A T XIII.
V J. " -

De Groote Strand-Zwaluw {^i).

^

^
-

. Dee^c Vogel gelykt, in Geflalte, veel naar de gemeene Zu'arte Zwaluw, doch
js

,
naar myn gedagte

, we] tweemaal zo groot. Zyn Kop is wat glad en taamely

k

breed; de Bek klein en wyd gefpleeten, alzo die tot onder de Oogen reikt. De
Hals IS kort; de Wieken tyn zeer lang, doch de Staart heeft eene middehnaatiae
langte. Deeze PJaat toont den Vogel in zyne Natuurlyke grootte, of moodyk een
weimg k einer: want hy was gedroogd, doch zodanig, dat men het Lighaam in de
^Juid gelaten hadt. De Bek is zwart en aan de Punt wat krom. Het bovenfle deel
-van den Kop den Hals^ de Rug, Wiel^en en Staart, zyn vuil bruin : maardeRuk
,^n Stuit wat bleeker. De uiterfte Slagpennen zyn donkerer bruin dan de andere dee^
^en, gelyk men dit aan de meefte Vogeien waarneemt. De binnenfte zyde der Slae-
pennen en de onderfle van de Staart, zyn bleeker bruin en valien in 't Afchgraauwl:
yan den Bek af is de Hals naar onderen toe 'wit, doch aan zyn onderfte deel heefc
hy eene brume zwart gevlakte Streep, die eenen Halsband voorftelt. 'De Borft is

20 welals deBu.k wit: de Schenkels, het Onderlyf en de Dekvederen onder de
btaart, zyn helder bruin of veeleer vuil wit. Aan de zyden van de Bbrft en het LvF
yertoonen zig brume ingemengde Vlakkcn , doordien de Rand van eenige Vederen
brum IS De I ooten zyn kort, en met fyne Wollige Vedertjes', Van eene licbte
Kleur, bedekt: deVmgers, van welken 'er 'vier in getal zyn, fchynen alien voor-
vvaards te Ifaan, en zyn, zo wel als de Kiaauwen; zwart. ' ' -

- ... ,..

.
Deeze Vogel is de kleine Zand- of Oever-Zwaluwezo gelyk, dat, wanneer men

de eene beJdiryf
t ,

00k de andere befchreeven is : doch met deeze uitzonderlnff dat
de tegenwoordige, zo niet volkomen , ten minfle byna zo groot is als een MeFel eh
^e andere niet veel grooter dan een Winterkoninkje. Klein geeft 'er den naam'van
Oroote Gibraker-Zwaluw aan. Ik heb hem van den Heer Catesby bekomen diemy verfcheide nieuwe en zeldzaame Vogeien

, gunftig , tot aftekenen bezorgd heeft
±Jy was door een Broeder van deezen Heer, die zig een tyd lang te Gibralter opge-

'

houden heeft, op het Gebergte aldaar gefchooten. Terwyl Gibralter zo diet by
Atrika legt, zo is het geloofbaar, dat de Trekvogels by fchoolen, op zekerelyden

Het
20U

fct.

KSi"i'™sf°i?'P'f
'"'"•''"

ht""^-- ^^o^'
"^^ '7- 'n- P- 504. Hirundo Melba. tiNK. Syft. Nat. Xll.KLiiN Av. 83. Hirundo major Hifpamca. J3aiss. Av. Gen. 117. Sp. 11. Nat. IM. V. Siuk, bladz 6r,
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y 1

, r

^ou de moelte waardig zyri, dat onzeLandsluiden, die aldaar hun verblyf hebben,

in 't byzonder age gaven, of dergelyke Togt der Vogelen aldaar te befpeuren, welk

flag van Vogelen bet ware, en op welk een tyd des Jaars zy Zuidwaards, en wan-

neer wederom Noordwaards trekken: want daar door zouden wy van het trekken der

Vogelen, waar van wy tot heden toe zeer weinig weeten, beter onderrigting kry-

gen. Het is niec wel te gelooven, dat de Landvogelen de wyde Zee overtrekker^

zouden, daar zy een zo korten weg kunnen vinden (*).
t

i

A I

PL A AT \

LIV,

l)e graatiwe lang geflaarte Lyjler (5'4).

ten

Staa

_

Deeze Vogel is byna zogroot, of een weinig kleiner, dan een Merel, maar wac

Wieke
nomen, dat het bovenfte gedeelte der Slagpennen, aan derzelver uiterften Baard,
wit is: ook zyn eenige kleine Vedertjes, digt aan des Vogels Schouderen , wit ge-
ftreept. Het Mannetje en Wyfje zyn elkander zo gelyk, dat men die, aan de Kleur
der Vederen, niet wel kan onderfcheiden.

Hernandez noemt hem, met regt, den Koning onder alle zingende Vogelen*
Van de Indiaanen wordt hy, by uitmuntendheid, G?;rom/^;(?//y of vierhonderd Ton-
gen, getyteld, en wy hebben hem wel geen zo pragtigen, doch niettemin gevoeg-
Jyken naam gegeven, als wy hem den 5/><?^z;6g-^/noemen; doordien hy het Geluid
aller Vogelen, van de Honigzuigertjes of Kolibrieten af, tot aan den Arend toe,
wonderbaarlyk weet naar te bootzen. Hy zingt van Maart tot in Auguftus met veel-
voudige verandering van zyne Stem, zonder ophouden, by dag en by nagt: doch,
cm zyn Gezang^regt volkomen te maaken,^ ontleent hy iets van het geheele Koor,
en herhaalt het Gezang van ieder Vogel met een zo fchoonenjilank, dat zulks zo

,
wel met genoegen als met verwondering aan te hooren is. Men kan bovendien van
hun zeggen, dat zy niet alleen zingen maar te gelyk danfen: doordien zy zig van
de plaats, waar zy zig bevinden, allengs, met uitgefpreide Wieken, in de hoogte
ophefFen, en wederom op de zelfde plaats , met den Kop onder zig gekeerd, neder-
vallen, draaijende vervolgens, met geduurig uitgebreide Wieken, rond, en by hun
Gezang allerley befpottelyke beweegingen maakende. Voorts zyn het huislyke en
gezellige Vogelen, die zig boven op de Schoorfteenen'en Boomen, ook op bewoon-
de Plaatfen, gewoon zyn neer te zetten, alwaar zy de Inwooners, het grootfte deel
van den Zomer door, met hun lieflyk Gezang verluftigen. Zy voeden zig met de
Vrugten van de Haagdoorn, met Befien en Infekten. 's Winters, als zy niet veel
Voedzel vinden, vreeten zy ook de Kornoeljie-Kerfen.

n
(*) Byvocgzelv^n den Franfchen Overzetter. Ik kan

middeleru'yl verzekeren, dat ik in den Jaare 1707, by
myn verblyf in Spanje, in 'c Koningryk Valentia, aan
den Oever der Zee, niet ver van Caftello della Plana,
in Oktober, groote fchaaren van Vogelen gezien heb,
die regtftreeks uic Afrika kwamen. Eenigen daar van
doodende bevondc men dac het Lyfters waren, doch
zo mager en droog zynde, diC 'er niets goeds aan was.
De LanJiieden verzekerden my, dac die Vogelen al-

toosj omtrent dien tyd des Jaars, fchoolswys by hun

aankwamen, doch grootendeels nog verder trokken.

In Switzerland wprden zy van de Jeneverbeflen vet

en zyn den geheelen Winter door een fmaakelyk ecten*

(54) Turdus minor caeruleo-albus immaculatus. Ca-

TESB. Car. I. T. 27. Sloan. Jam. II. p. 30^- ^' ^-S^*

f. 3. Turdus Americanus minor Sonans. Kaj. -^u- (54.

N. 5. Turdus mimus major. LeMocqueur. Briss. A,
II. p. 266. Turdus polyglottus. Linn. Syji. Nat. XIL
Gen. 107. Sp. 10. Spotyogel. NaP, Hifi. V. SiUK.

bladz. 483.

. t
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;

Virginifche Kornoelje-Boom , Mannetie (*).

4?
f -

• t)it IS een kleine Boom: vt^ant zyn Scam v/ordt zelden meer dan agt ofnegen j&ul-
men dik. De Bladen gdyken naar die van onze gewoone Kornoelje-Boomen , doch
zyn fchooner en grooter, ftaande ook tegenover elkander aan Steelen, die een Duim
lang zyn

,
en daar tuflchen komen veele Bloemen , op de volo-ende wyze voort

In 'c voor/le van Maart bcgiftneh de Bloenien re voorfchyn te komen, en,'hoewei
zy op ftaande voet haare volie Geftake hebben, en wyd open zyn, breiden zy zig
doch met zo breed als een Engelfche halve Schelling {Sixpence) uit, maar bereikenm de tyd van zes Weeken allengs haar volkomen grootte, als vvanneer zy de breed-
te van eens Menfchen Hand hebben. leder Bloem beftaat uit vier groenagtig witte
Blaadjes, hebbende ieder aan 't end een diepe Infnyding. Uit het onderfte der Bloem
komt een bo/chje van geele Draadjes voort, waar van ieder aan 't boven-end in vier
kleine Blaadjes fplj'-t. Het Hout is wit, vaft en zo hard als Palmboomen-Hout. Op
de Bloemen yolgen troflen vanBeflen, die van twee tot zes digt by elkander aan
Steeltjes groeijen, weike een Duim lang zyn. Deeze Beflen zyn rood, Eyvormig
en zo groot als groote Poeijerdoosjes , bevattende een harden Steen. De Bloemen
zyn in den Zomer, zo wel als de Beflen in den Winter, een groot Sieraad der Bos-
fchen; doordien de laatften gemeenlyk, tot het Voorjaar toe, aan de Bpomen hail-
gen biyven; want, dewyl zy zeer bitter zyn, worden zy van de Vogelen niet ge-
zogt, dan wanneer het dezelven aan ander Voedzel mankeert, Ik heb deeze en an-

,
dere Lyflers daar van zien eeten. In Virginie heb ik een van deeze Boomen, met
Rooskleurige Bloemen, gevonden: by geluk floeg hem de Wind om. en toen ^hnn.
ten verfcheide Takken daar.van, die ik in een Tuin geplant had,

^ Tuin van den Heer Fairchild ftaat die met witte Bloemen. *

Wortelen. In de

i^^^SSf^S^^^SS*#SS4^S4^S^^^^S^4^^^4^^S^^SK^|^^^SSf4^^S^f3S#

P L A A T LV.

f

K, i «

Het bhauivkeelige Roodjli
*.

Roodrt;
bier voorgefteld i^- doch in Geftalte zweemt hy naar andere Vogelen van deezen

.
aart. Ik heb een Afbeelding daar van uit Holland of Duitfchland gezien, met deft
bynaam van BJaauwkeeltje , en, aange^ien hy overeenkomc met het Roodftaartje

,

20 heb ik 'er den gedagten Naam aan gegeven. De Bek is regt, middelmaatig lang
en dun, zwart van Kleur. Het bovenfte van. den Kop, Hals, Rug en Wieken^
is donker bruin; doch aan den Rand zyn de Veders 20 donker niet. Boven de Oo-

,
gen loopt een bleeke Oranje-geele Streek, en van de hoeken des Beks een andere,

; .wat hooger gekleurd, onder de Oogen heen, waar tegen aan eene fchoon Hemelfch-

V blaauwe.Streep legt. De Keel is, van den Bek naar onderen toe,Wit, doch laager

.
aan de Borft heeft de Vogel eene halfmaanswy^e blaauwe Vlak, wier Punten op-
.waards gekeerd zyn. Daar de Borft beginc heeft zy een Oranjekleurig deel , dac
in 't midden fmaller dan aan de zyden is. Het overige der Borft, het Lighaam, de
Schenkels en Dekvederen onder de Staart, zyn wit. De twee middelfte Veders van

_
de Staart zyn donker- de overigen, aan de Zyden , Oranjekleur ; doch haar End

'^

'

, (*) Cornus Mas Virginiana , Flofculis in Corymbo
• .digettis, Perianthio tetrapetalo albo radiatim cin^tis.

Pluk. Mnag, 120. T. 26. f. 3. Cornus florida. Linn.
^^^-jSpec, Plant, Ed., II. p. 171,

(.55) Ruticilla Gutture cceruko. Edw, Jv, T. 28.

//. DeeL

IS

r

.Phaniciirus Pe6tore coeruleo. Frisch. Jv. ilL T. i$>.

f. 3, 4. Cyanecula. Bsiss. Jv, IIL p. 413. Mota-
cilia Suecica. Linn. Syji, Nat. XII. Gen. 114. Sp. 37.
Elaauwborflje. Nat, Hifl. V. Siuk. bl. 582, ^

M
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\'

is , ter breedte van een half Duim , zvvart. De Dekveders zyn
,
boven aan de S aart

on2uiver Oranjekleur : de Pooten, Voeten en Klaauwen ,
brum. Ik heb deezen \ ogel

van den Heer Catesby bekomen, wien hy van Gibraltar toegezonden was.

'
.

-

P X A A T LVI.
^

H

De roods hyficr (56).

„ r '

Dee^e is een weinig grooter en dikker dan de graauwe lang geflaarte Lyfter; van

Plaat LIV. Zyn Bek is wat lang en krom: de Oogen zyn geel. Het geheele bo-^

venfte gedeelte des Lighaams is bruinrood of Voskleurig , uitgenoraen de inwaardfe

Baarden der Slagpennen, die donkerbruin zyn, en de Dekveders der Wieken, die

aan 't End eene vuil witte Kleur hebben. De Staart is zeer lang, en komt in Kleuc

met de Rug en Wieken overeen. De Hals , Borft en het geheele onderfte deel des Lig-

haams zyn vurl wit en donkerbruin gevlakt : de Pooten en Voeten zyn bruinachtig.

In Virginie noemt men hem de Franfche Spotvogel. Hy heeft een verwiflelende

Zang, die nogthans 't Gezang niet evenaart van den graauwen lang geftaarten Lyfler.

Be zwarte Druifkerfen Boom (*).
'^

*
^ . I

w
h

Deeze Boom heeft, ten aanzien van zyne Geftalte', veel overeenkomft met onze

gewoone Kriekeboomen. Hy groeit in de digte Boflchen van Kanada raenigvuldig.

In wordt zelden dikker dan eens Menfchen Been; doch, zo men hem in een vryen

Grond verplant, dan wordt hy zb zwaar, dat eenigen de dikte van twee Voeten over

't kruis hebben. In Maart draagt hy nederwaards hangende troflen van witte Bloe-

m^n, op welken kldne groenagtig zwarte Kerfen volgen, die als de Aalbellen aan

Riften zitten, welke vyf Duim lang zyn. Aan eenigen van deeze Boomen zyn de-

zelven zoet en aangenaara ; aan anderen bitter. De Brandewyn , uit derzelver Sap

bereid , wordt voor den beften gehouden , en de Stam is beter dan die van anderen

,

om Kerfen daar op te Enten. Zy worden van de Vogelen, doch van de Lyfters

inzonderheid , zeer bemind. -^

A.

PLAAT LVII.
^ ^.

««.

.
^ Het graauwe Roodjlaartje met een zwarte Keel (J7).

De Afbeelding ftelt dit Vogeltje in Natuurlyke grootte voor, het welk , 20 ten

aanzien van dezelve als van de Geftalte , overeenkomt met het gewoone Roodftaartje.

De Bek is dun , van middelmaatige langte en donkerbruine Kleur. Een klein ge-

deelte van den Kop is van vooren, boven den Bek, benevens deszelfs Zyden en de

Keel , zwart. Agter het zwarte vertoont zig, voor aan den Kop , een fmalle witte

ruimte, welke zig wederzyds, terugwaards, over de Oogen heen uitftrekt. Het

bovenfte van den Kop, de Nek, Rug, en Dekveders der Wieken, zyn blaauwag-

tig eraauw of Afchkleurig. De Slagpennen trekken wat meet naar 't bruine. De uit«

, . wendige

(k6) Turdusrufus. Catesb. Car, I. T. 28. Tardus 43. Tab. 339. ^ r -r.

Carolinenfis, Briss. Av. II. p. 223- Tardus rufus. (57) Ruticilla Dorfo dnereo. Eow. Jv. I. T. tg.

Ttnn Syfi. Nat. XII. Gen. 107. Sp. 9, Nat. Bift. An Rubecula Gula nigra. Frisch. Jv. T 19. Briss.

V Stuk bl 487. Av. in. p. 403. MotaciUa Phccnicurus. Linn. Syfi,

(*) Cerafi fimilis Arbufcula Mariana^ Padi folio, Nat. XII. Gen. 114. Sp. 34* ^at. Hiji. V. Stvk.

riore albo, Fru6lu parvo, racemofo, Fluk. MantiJJ] bl, 580*
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>rendige Baarden der mi(idelfle Slagpcnnen 'zyn wit, uitgenomen het End derzelven,
€n, wanneer de Veders geflooten op elkander leggen, dan ontftaat daar uit op de
Wiek een witte Vlak. De Stuic en Dekveders van de Staart zyn, 20 wel boven
als onder, fchoon Oranje-kleur. De twee middelfte Vederen van de Staart zyn bruin,
en de naaft daar aan ftaande Oranje-kleur, met kleine bruine Punten. Aan ieder Zy-
de zyn de buitenfte Veders geheel Oranje-kleur. Het Onderlyf is, 20 wel als de
5chenkels, witachtig van Kleur, en de Pooten zyn, zo wel als de Voeten en Klaau-
.wen,donker of bruinagtig. Die Vogeltje heb ik 00k van den Heer Catesby ge-
kreegen, die het van Gibraltar hadt bekomen, en het was, 20 ik geloof, nog niet

afgebeeld of befchreeven.

)^-^^m

1
1^ P LA A T

:©ssss!®f®!;s<;^j;®:^S!®< s,;®®;®

LVIII.
J t

r r

De KaroUnifche Trek-Lyftet (58).
'

-

t

Deeze Vogel weegt vyf en een halfLoot , en is byna 20 groot als de Europi/che , naar

Welke 2y veel gelykt. Het gedeelte van den Bek, dat naaft aan den Kop komt, is

2wart: boven en onder de Oogen heeft hy een witte Streep. Het bovenfte deel van
den Kop is 2wart en bruin gevlakt :de Wiekenen Rug2yn bruin. De Staart is donker-
bruin; de Hals 2wart en wit; de Borft en 'c Lyf rood; de Pooten en Voeten bruin-

^chtig. In den V^inter komen 2y Schoolswys uit het NoordeninVirginie en Karolina
aan, en trekken, even als de onzen in Engeland, 's Voorjaars weder weg. Zy 2in-
gen en hebben een doordringend Geluid , als on2e groote Lyfter, 't welk my door
het volgende toeval bekend geworden is. Ik had eenige Alaternus-Boompjes, vol
Beilen, 2ynde de eerften, die in Virginie geplant waren, en 2ulk een Lyfter hadt
^o veel fmaak in die Beften, dat hy den geheelen Zomer door daar bleefen op de-
!^elven aasde. In Maryland 2ouden 2y het geheele Jaar hun verblyf houden' en ook
daar broeden.

yirginifch

' Deeze Plant fchiet uit den Gronde^n, twee en menigmaal drie buigzaame Stee-

len, aan welken altoos om de twee Leden een 2ig krom en Slangswyze gedraaid
vertoont. De Bladen groeijen beurtlings, en 2yn drie Duimen lang: zy komen in

gedaante met die van de Steekende Windie {Smilax ajpera) overeen. De Bloemen
komen, digt aan den Grond, op Steelen voort, die de langte van een Duim hebben:
zy 2yn van een byzondere figuur, doch gelyken eenigermaate naar de Bloemen der
Jlriftolochia, Op de Bloemen volgt een rond geftreept Zaadhuisje, waar in verfchei-

de kleine Zaadjes vervat zyn, die in Mey ryp worden. Van deezen onvergelykely-

ken Wortel koft het Pond, wanneer dezelve droog is , in dat Land niet meer dan zes
Stuivers^zynde een zeer geringe Prys. Niettemin befteeden de Zwarten, van welken
hy alleen wordt gegraven, den weinigen tyd, die hun van hunne Heeren vry gela-

ten wordt, tot het op2oeken van denzelven; zo dat 'er maar weinige jonge PJanten

van zyn te vinden. Wanneer men dit Gewas in een Tuin verplantte, groeide hec
in twee Jaaren zo fterk aan, dat men de Steel daar van niet omfpannen kon. Zy

Wortels

men voor.

PLAAT
(5R) Tardus pibris mlgratorius. Catesb. Car, I.

'T. 29. Turdus Canadenfis. Bkiss. Jv. II, p. 225.
Turdus migratorius. LinN. S^ji, A'jt. XIL Gen. 107.
!p. 6.

(•) Ariftolochia piftolochia feu Serpentaria Virgi-

niana Caule nodofo. Pluk. Almag, p. 50. Tab. 14?.
Arilloiochia Polyrhizos Virginiana, Fru6lu parvo pen-
tangiilari. Moris. Hi(i. III. p. 510. Ariftolochia Ser-

pentaria. Limn. SpsG. Fknh fid, II, p. 13(53.

M 2
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P L A AT LIX.
J

JDe zwarte Grasmofch met honte J^ieken (59).

Beccafigo

*

of Ficeduh tertia van Aldrovandus. Het
'Mannetje^ dat de bovenfle Afbedding is op deeze Plaat, heefc die Geftalce en GrooN
te. De Bek is dun, regt en zwart: de Oogen zyn Hazelnooten kleur: aan 't Voor-
hoofd ftaat, wat boven den Bek, een witte Vlak. De top en zyden van d6n Kop
zyn, benevenshet bovenftedeel van den Hals endeRug, zwarc van Kleur: deStuit

en Dekvederen van de Staart, zwarc en wit gefchakeerd : de Dekveders der Wie-
ken zyn bruin, zo wel als de buitenfte SJagpennen. De geheele onderkant van den
Vogel is wit. De Baarden der Slagpennen , die digtfl aan het Lyf flaan , zyn
aan den buitenkant wit, doch aan den binnenkant zwart, De Punten der Dekvede-
ren, die regt boven de Slagpennen ftaan, zyn wic, en deeze maaken, met het witte

der Slagpennen te famen, een groote witte Vlak. De rand der buitenfte Slagpennen
is ligter bruin, dan de overige deelen van de Vederen: het middelfte van de Staart is

donker* doch de buitenfte Veders van ieder zyde hebben uitwaards witte Baarden:
zynde de digtft daar aan geplaatfte Vederen maar alleen naar boven toe wit. De Poo-
ten, Voeten en Klaauwen, zyn zwart.

De VogfSl, in de onderfte Afbeelding voorkomende, heeft den Bek, de Oogen,
' Pooten en Voeten," benevens den geheelen onderkant, eveneens gefteld als aan den
voorigen. Het bovenfle van den' Kop en Hals, de Rug, Stuit en kleine Dekve-
ders der Wieken', zyn verichooten groenagtig bruin. De groote Slagpennen zyn
bruin ; de kleinen , of die naaft aari de Rug ftaan, zyn van buiten geelagtig wit, van
binnen donker. De eerfte ry der Dekvederen boven de Staart is zwart met witte

'witte Vlak,
Wiek

Wieke
derzelven , zyn aan beide Vogelen wit. De middelfte Veders van de Staart zyri
donker, en de buitenfte hebben eenen witten Rand.

;w
Wyfj

Wyfj
zy nog de eerfte Veders hebben, byna geheel niet van elkander verfchillende zyn;
doch, als zy ruijen, dan vertoont zig een groot onderfcheid, gelyk aan de tegenwoor-
digen, daar de Kop en Rug aan den eenen zwart is, aan den anderen bruinagtig
groen of Olyfkleur : anders komen zy taamelyk wel overeen.

Offchoon deeze zeldzaame Vogels reeds befchreeven zyn, heb ik doch van dezeU
ven geene Afbeelding kunnen vinden, weshalve ik my zo veel te gereeder heb ver-
beeld

, dat die den Liefhebberen aangenaam zyn zoude. Willoughby heeftze wat
anders dan ik befchrceven; doch, wanneer ikde Natuur voormy heb, dan magik
niet gaarn de befchryvingen van anderen herhaalen, al waren zy ook beter dan de
mynen. Willoughby heeft den laatften bladz. 236 befchreeven; en, dewyl zyne
befchryving wat van de myne afwykt, vermoed ik, dat hy dezelve naar het Man-
netje, eer hetzelve nog de eerfte maal geruid hadt, gemaakt zal hebben.

Deeze beide Vogeltjes zyn te gelyk door eene Snaphaanfchoot getrofFen. Ik heb-
ze van den Schildknaap Tayllor
Graaflchap Derby bekomen hadt.

White

PLAAT
' (59) Ficedu^a tcrtia Aldrovandi. Edw. Av. T. 30. 18. mu Hijl, V. Stuk. bl. 579.
Motacilk Rubecra. Linn. Syft, Nat, X, Gen. pp. Sp.

,

%
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P L A A T LX.

Dc Lyjier met dc roode Ponen (60).
^

^ Deeze Veegt drieLoot. Hy heeft een donkeren ^wartagtigen Bek, vveike van
Binnen rooder is dan gewoonlyk. De Oogkring is rood en heeft cm zig heen eeri
Ring van dergelyke Kleur. De Hals is 2wart, doch het geheele Lighaam, voor 't

overige, dotlker blaauw^ maar de binnenfte Baarden der groote Slagpennen zyn, 20
wel als de Staart, wanneer die niet Uitgebreid is, ^wart : daar, in tegendeel, de
Staart uitgebreid zynde, de buicenfte Veders witte Punten fchyrten te hebben, ea
deeze worden ook, naar buiten toe, allengs wat korter.' Die maakt de Staart rond
aan 't end. ;De Pooten en Voeten 'zyn rood.

- Het Wyfje verfchilt hier in van het Mannetje, dat het ongevaar een derde klei-
rier is. In de Krop van Sen deeper Vogelen ^yn de BefTen gevonden van den
daar by afgebeelden Boom. In Gezang en Geftalte komt deeze veel met andere
Lyfters overeen. Gp de Eilanden Andros en liathera heb ik veekn van deelse Vo-
gelen gezieh.

Gom E/mmi Bcoin (*).
/

r^

M**

Die IS een groote Boom, die eene zeer roode gladdeSchors heeft, De Bladen
groeijen by paaren aan eene vyf of zes Duim lange middel-Rib, en hebben Steelen
die een halfDuim lang 2yn. Op de Bloemen, welken ik niet gezien heb, volgen
paarschagtige Beflen, die \^/at groorer dan Erwren zyn, en troswys hangen aan een
Steel van vyf Duim lang, hebbende ieder een Steelrje van een Duim. Het Zaad is

hard, wit, driehoekig, en fteekt in een dun Huisje, dat zig op drie plaatfen opent
en het Zaad laat vallen. Deeze Boom geeft veel Gom, welke 'er bruin uitziet, en
26 dikals Terpenthyh is, wordende voor een zeergoede Wond-Balfem gehouden

,

en aan de Paarden veel gebruikt. Op dc meefte Bahama's- Eilanden zyn deeze
Boomcn overvloedig te vinden.

w

w '

r

f ^

P L A A T LXI.

.
De Oranjekkurige Grasmofch (61);

Deeze Vogels fcheenen van grootte te zyn als Moflcheh , en ik heb dezelven, zo
.1 j..„u,i n. .1 X.T 11 .. .,

Het Maii-Vcel mydoenlykis gevveeft, in hunne Natuurlyke grodtte voorgefteld. .._..

waar voor ik die met de zwarte Keel houde, heeft eenen regten, dunnen,
'van omtrent een Duim

netje,

zvvarten, ofdonker Loodkleurigen Bek. Een zvvane plek, .„„ ^ ^,,, ^^,. a^uiix*

lang, ftrekt zig van den Bek, langs de Keel, en zydewaards onder de Oogen, tot
een weinig over den Bek heen , uit. Dezelve is gezoomd met eene witagtige Streep,

' die voor aan den Kop en boven de Oogen breeder, naar agteren toe en aan de Keel

fmai-

*

1
-

1 * 'w

{66) Tnrdus Vifdvorus plumbeus. Catesb. Car. I.

T. 30. IMeruIa Americana coerulea. Briss, /h. 11.

p. 28iJ. Tardus plumbeus. Liwn. Syli, Nat, Xll.
Gen. 107. Sp. 12. Nat. Hijl. V. Stuk. bl. 489.

(*) Terebinthus major Bern!® Cortice, Fru6tu trian-

gulari. Sloan. JanuW, p. 89. T, 199. Catesb. Car. I.

r IL Deel

L 1

T. 30. Simaruba. Linn. Mai, Med, 535 ? Burfera

Gummifera. Spec. Plant. Ed. IL p. 471.
(61) Ocnanthe fulva, mas & femella. Edw. Jv. I.

T. 3r. Vitiflora rufa. Briss. ^v,JlL p. 459. Mota-
cilla Siapazina. Linn. S'\ft, Nat. XII. Gen. 114. Sp.

14. Nat, mjt. V. Stik. bl. 577-

N
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fmaller is. Het bovenfte van den Kop, de Nek, Rug, en deBorft, xyn vuil en

dofOranje-kleur, trekkende wat naar 'c bfuinroode. Aan d? Rug is deeze Kleur

donkerer, aan de Borft bleeker. Nederwaards is de Rug met halfmaanswyze donkere

Vlakken bezet. De Stuit, het onderfte deel van den Bulk, de Schenkels en Dek-

vederen onder de Staart , zyn wit. De geheele Wiek is zvvart of donker zwart bruin.

De punten en de rand der boven de Slagpennen ftaande Vederen, en eenige digt aan

de Kqg'geplaatfte Slagpennen zelf, zyn helder bruin. De Pooten, Voeten en Klaau-

wen, zyn donker bruin of zwarr. Demiddelfte Staartveders zyn zwarc of donker 5 de

zydelingfe wit, met zwarte punten, welke niet diep inwaards gaan.

De andere Vogel, dienik voor het Wyfje houde, heeft een zwarte Vlak op de

zyde van den Kop, daar het Oog in flaat, flrekkende zig, agter het Oog, breed uit;

doch onder den Bek is de Keel wit. Het geheele overige Lighaam , de Wieken,
Dewvl hv met de van WiL-Staart en Schenkels, zyn eveneensals in de andere.

LOUGHBY , bladz, i68 , befchreevene Grasmofch overeenkomt , heb ik hem geen

beter Naam dan den bovenftaanden , met hec daar bygemelde onderlcheid van Kleur,

weten te geeven

geheten.

Van Klein wordt het Mannetje de Zwartkeelige Zwartllaart

Deeze Vogeltjes, die, zo veel ik kan vinden, met geene andere Afbeelding of

belchryving overeenkomen, zyn van Gibraltar overgebragt, alwaar zeker Heer, die

aldaar zig onthieldt, dezelven gefchooten, en aan den Heer CateSBY, te Londen,'

toegezonden heeft. Door deezen zyn zy my ter afbeelding en befchryving vergund.

P L A A T LXII. in
De alkrkkinjle Lyjler (62). .

I

L
, L

In gedaante en Kleur komt deeze Lyfter met het Europifche Koperwiekjeovereen
,^

verfchillende alleenlyk daar van in de Grootte, en niet meer weegende dan derdhalt

Loot. Hy zingt nooit, en heeft maar een gelykvormig Gelchrey , even als onze

Koperwiekjes inde Winter. Hy houdt, het geheele Jaar door, zyn verblyfin Ka-
rolina. Men krygt ze zelden te zien, om dat 'er maar weinige zyn, en deeze zig

in donker Kreupelbofch van de digtfte Wouden en Savaanen onthouden. Zy aazen

op de Beflen van de Hulfl en Haagedoorn , enz.
'

Hulji van Karolina met ropde BeJ[en (^),

^ Dit Gewas groeit gemeenlyk regt op, tot de hoogte vanzeflien Voeten. De Tak-
ken zyn regt en ichieten fheller uit, dan aan de gemeene Soort. De Bladen zyn
langer, helderer groen en buigzaamer, zonder Stekels maar dieper ingefheeden. De
Beflen zyn rood en groeijen by groote Troflen. Het is in Karolina een zeldzaam

Gewas j want ik heb ze nergens, dan alleen in de Plantagie van den Overften Bull,
aan de Rivier Ashley, gezien, alwaarzy in een Moeras groeit.

(62) Turdus minimus. Catesb. Car, I. T. 31-

(*) Agrifolium Canadenfe foiiis dentatis , Baccis

rubris. Catbsb. Car, I. T. 31. Ilex foiiis ovaco-Ian-

i

ceolatis ferratis. Hort. Cliff, 40. Roijen. Lugd. Bat,
400. IlesCaffine. Linn. S^.Flant. Ed. II. p. i8r-

* '

.- K
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- PL A A T

^ang gejiaaru roode

LXIIL

1

Dit Vogeltje is 20 wel een der grootfien als der fchoonften van dit Geflagt, die ik
'ooit gezien heb. Naar ilc geloof moet het een van zyne lange Staartveders verlooren
hebben: want ik heb nooit gezien, dat een Vogel een enkelen Vederin zyne Staart
voerde, die zyns gelyken niet nevens zig had. De Bek is lang, dun, aan de Punt
nederwaards geboogen en zwart van Kleur. De Kop is, zo wel als het bovenfte van
den Hals, glanzig zwart. De Keel heeft een derpragtigfte Kleuren, die men zig
'Ooit voorftellen kan

:
zy is groen en glinftert tevens als gepolyft Goud. Onder d5

groene is eenzwarte halfmaanswyze Streep, waar door de Keel van deBorft, die
Koozekleurig is, afgefcheiden wordt. De Rug en de Dekveders van de Wieken'zyn
rood

,
doch trekken meer naar het Oranjekieurige dan de Borft. De Slagpennen zyn , zo

wel als de naaft daar boven (taande ry der Dekvederen , donker purperkleur.' De Staart
heeft in 't midden twee lange Veders, die even zo purperkleurig als de Wieken zyn.

.
De zyd-Veders van de Staart zyn roodagtig Oranjekleur gelyk de Rug. Het agterite
deel van de Rug, de Stuit en de Dekveders van de Staart, zyn fchoon groen: de
Pooten en Voeten zwart. De laatften zyn korc en hebben vier Vingers, van wel-
!ken, gelyk in alle Vogeltjes van dit Geflagt, drie voorwaards ftaan en een agter-
"waards gekeerd is. .' •

Het kleine Oranjekieurige Kolibrietje (*).

Dit is een der klefnfte Kolibrietjes , welken ik ooit heb gezien , Xynde niet groo-
^ter, dan het in de bovenfte Afbeelding van deeze Plaat is voorgefteld. Zyn Bek is
lang, dun, en wat nederwaards geboogen. Het bovenfte deel van den Bek is Ian-
ger dan het onderfte, donker of zwart van Kleur: het onderfte is naar den Kop toe
Vleefchkleurig, doch aan de Punt zwart, Het bovenfte van den Kop is vuil bruin
met heide^r bruine Vlakken. De Keel, de zyden van den Kop, de Hals in 't ronde, de
Borft en 't Lyf, zyn geelagtig rood of onzuiver Oranjekleur. Onder de Oogen is
•een donkerbruine of zwarte Streep, en op 't midden van de Borft zyn eenige dwikere
Vlakken. De Rue: is, benevens het boven/fe Aeo] rlpr Wieke" ''"!' f--"-" —
•der zig lets, dat helder bruinagtig geel is, mengt. De Slagpennen en Vedertjes van
de Staart zyn vuil purperkleur, doch van deeze moet men de middelften uitzonderen,
Wke bruin zyn, De Pooten, Voeten en Klaauwen, zyn zwart.

•

, Ik zou dit Vogeltje byna voor 't eenigfte van dit Geflagt houden, dat onder zyne
Vederen niets groens of Goudglanzigs heeft. Zy beiden, uit Suriname afkomftig,
bevinden zig in 't Kabinet van den Hertog van Richmond.

r

'^:^..

( PLAAT LXIV.

De Geelkcelige Leeurik (64), ,
,'

In grootte en geflalte komt deeze Vogel met onze gemeene Leeurikken taamelyk
Van boven is zyn Kop met zwarte en geele onder elkander gemengde Ve-

overeen.

(63) Mellivora major rubra Cauda longa. Edw. Av,
T. 32. f. 2. Polytmus Surinamenfis longicaudus ruber,

Bkiss* Av, III. p. (5po. Trochilus Pella. Linn. Syft.
Nat^XiL Gen. 66. Sp. 2. Nat. Hifi. I. D. IV. Sr.
bladz. 436.

(*) Mellivora minor fiilva. Edw. Av. T. 32. ff. i.

Mellifuga Surinamenfis. Buiss. Ai). Ill, p. 701. Tro-

deren
chilus ruber. Linn. Syft, Nat. XII. Gen. C6. So 21
Nat, Hijl, iV. St. bl. 445.

^
',

(64) Alauda Gutture flavo. Catesb. C2r.LT. 32.
Alauda Virginiana. Bbiss. Av. HI. p. 367. Alauda
Alpeftn's. Linn. Syfl. Nat. XIL Gqh, 105. So 10
Nat. mjt. I. D. V. St. bl. ^6^.

^' '
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deren bedekt. Door de Oogcn loopt een geele Streek en van den hoek des Beks eeil '

zwarte nederwaards, buiten welken de Keel en Hals voor't overige geel zyn. Het

bovenfte van de Borft is, in de gedaante van eene waiTende Maan, met zwarte Ve-

deren bedekt. Voor 't overige heeft de Borft , als ook de Bulk ,
een Strookleur.

De Spoor, agter aan de Voeten , is lang. Zy maaken een dergelyk Gerchrey»
•"

maaken : op welken tyd alleen , en Ilegts

inie en Karolina laaten zien. Zy komen

met groote fchoolen uit het Noorden, en trekken vroeg in t Voorjaar weder vveg.

Dewyl zy met onze gemeene Leeurikken zo veel gelykheid hebben, zo geloof ik^

dat zy ook, even als dezelven , in de hoogte ftygen en zingen : doch alzo zy al-

leenlyk 's Winters herwaards komen , heb ik daar van geen zekerheid. Zy onthou-

den zig op de Duinen aan het Zeeftrand in Karolina, en leeven van de Haver, die

hier en daar in 't Zand verftrooid legt.

Het Zee -Haver Gras (*). - .
,

r '

\ 1

Ik heb decze Plant, hier afgebeeld, nergens anders dan op de Duinen eh zo digt
.

aan de Zee zien groeijen, dat zy met een hoogen Vloed belpoeld werdt van het

Water, Gemeeniyk wordt zy vier of vyf Voeten hoog.
r

J

P L A A T LXV. ^

Fm groene langfiaarUge KoUhrietje (6^).
.- ,.-

• t)e Afbeelding flelt dit Vogeltje in de Natuurlyke grobtte voor. Met heefc, ceri'

aanzien van Zyn Lighaam, eene zeer lange en breedeStaart , aan welke de Veders

taamelyk hard en ftyf zyn , zo dat zy niet ligt in wanorde raaken; De Bek is dun^'

regt, wat lang en zwart"van Kleur. Op den Kop heeft het een blaauw Kapje,doch

is, voor 't overige, grootendeels groen. De Slagpennen zyn vuil purperkleur, toe

op drie groene naa, welke digtfl aan 't Lyf ftaan. Het Onderlyf is, benevens de

Dekveders onder deStaart, wit: de Schenkels donker. De Staartveders hebben een

zo heerlyken Glans, als men zig immer kan verbeelden: want veekyds zyn zy hoog

blaauw, en, wat verdraaid wordende, fpeelen zy in 'c groene; neemende kort daar op

eene glanzige Goudkleur aan. Ook hebben alle Vedertjes aan 'c Lighaam iets Goud-

glanzigs, doch met zulk een fchoone fpeeling niet als die van de Staart. De Pooten^

Voeten en Klaauwen, zyn zwart. De Heer Kapitein Chandler, te Stepney,

heeft dit Vogeltje van Janiaika mede gebragt , en my verlof gegeven om 't zelv^'

af te tekenen.

^ n-
^ I

De bovenfte Oppervlakte der Wieken van deeze Kapel of Vlinder is zwart. Op
ieder van de bovenfle Wieken heeft zy twee witte Vlakken, doch op ieder van de

onderften maar eene, en buiten iets witagtigs , dat zig aan den getanden Rand ver-

toont is in dezelve ook nog een roode Stip. De onderfte Vlakte des Lighaams is
^ ^ ^ * w . 1 # II 1 ••Till'w voo-

reri

(*) Gramen Myloicophoron oxyphyllon Carolinia- chilus forficatus. Linn. Syfi, Nat. XII. Gen. 66.

num&c. Pluk. Jllm. 137- ^P- 5- ^'^f- Hifi.LD. IV. St. bl. 438..
. .

(6'>) Avis Mellivora viridis macroura. Edw. A. I, (*) Papilio Nymphalis Alis fubcaudacis nigns, pri-

y W Mellifusa Tamaicenfis Cauda bifurca. Biass. moribus maculis duabus ,
pofticis Difco rubro margi*.

^i 111 p 728 & 732- T. 37. f. 6. Mellivora Avis nato albis. Muf. L. Ulr. 308. Papilio Nymphalis Ti*

maxima. Sloan. >«. H. p. S^P- T. 264. f. 4. Tro^ pha. Linn. Syfi, Nau Xll. Gen. 231. Sp. z^4.
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ren roo3 gerand is: haar agterfte Rand is vuil , met purperkleurlge Vlakken- aan
deeze volgt een breede zvvarte Streep, waarop zig eene ry vertoont van rood Schar-
Jaken kleurige Stippen. Op de voorfte Wiek zyn drie witte Vlakken, en langs de
gene, diedigtfl aan 't Lyf ftaat, loopt eene geboogene roode Streep. De ruimte
tuflchen de witte Vlakken is zwart: het end der Wiek is donker purperkleur, en digt
xlaar aan ftaan , op een zwarten Grondv, Scharlakenroode Stippen.

:
'• De Heer W. Goupey, die deeze Kapel aan my leende, gaf my berlgt, dat de-

zelve uit Ooftindie was, doch, van weike plaats zy gekomen ware, kon hy my niet
Eeggen. [Men krygt dergelyken uit Suriname.]

P L A A T LXVL

/ ^
' Tie grom Amerikaanfche Leeiirik {66).

.
Deeze Vogel weegt fees en 6eA hilf Loot. Zyn Belc is regt, fpits, en aan *t end

\vat plat. Tuflchen het Obg en de Neusgaten is een geele Vlak. Boven aan den Kop
heeft hy een bruin Kapje, da^r , van den Bek af,een vuil witte Streep midden door
been gaat. Van het Oog loopt nederwaards een zwarte Sti'eep,- hebbende bykans de
langte van een Duim. Op zyde is de Kop helder graatiw. De Wieken hebben, ^o
wel als het bovenfle des Lighaams, eene Patryskleur, Op de Borfl flaat een groote
zwarte Vlak, die de gedaante van een Ho'^fyzer heeft, zynde het overige van de
Keel en het gantfche onderfte 3eel des Dghaams, geel. Als deeize Vogel op de top-
pen van Kreupelbosch en kleine Boompjes zit , dan beweegt hy zyne Staart, gely-
kerwys oh5:e '^mxmtl altoos 6p en neer , en in 't Voorjaar zingt hy regt lieflyk , oP-

fchoon hy zyn Toon niet Ved verandert. Zy Zoeken hun Voedzel, dat in Gras^lad
teflaat, op den Grond. Hun Vleelch is aangenaam van Smaak. De plaats, daar zy
zig onthouden, is in Karolina, Virginie, en in de mcefte Noordelyke Geweften van
*t Vafte Land Van Ame'rika.

L

Kleme gede P^eld-Ajtiin af Vvgehnelk {^).
* > '

J *

'

t
'

^
Deeze Plant wordt gemeenlyk niet boven de vier Duimen hoog en fchlet veele

Grasagtige Bladeren uit, tuflchen welken een dunne Steel uitgroeit, die vyfbladerige
Gefternde Bloemen draagt. De Bloem heefi: vyf Meeldraadjes, doordien 'er een is

tegenover ieder Blaadje. Op de Bloem volgt een klein langwerpig Zaadhuisje, in \
welke veel kleine zwarte Zaadjes vervat zyn. Overvloedig groeit deeze Plant op de
meefle open Velden van Karolina en Virginie, alwaar "zig deeze Leeurikken over-
vloedig onthouden, en aazen op derzelver Zaad.

P L A A T LXVIl.

Het lang geftaarU Kolibrietje met een zwarten Kop (61),

t)e Natuurlyke grootte van dit Vogeltje is hi'er aangeweezen. Zyn Staart is laii-

ger dan die van het gene op de LXV. Plaat is afgebeeld. De twee lange Veders van

de
(66) Alauda magna. Catese. Car I. T. 33. Meru- glabris. Catesb. CarA. T. 33.

*

la Americana torquata. Bkiss. yJv. 11. p. 242. Alauda (67) Avis Mellivora inacroura Capite nfgro. Edw.
magna. Linn. Syji, Nat. Xil. Gen. 105. Sp. 11. Nat, Jv. 1. T. 34. Alb. Jv, HI. p. 45. T. 49. f. I. Tro-
Hiji. I. D. V. SruK. bl 469. chilus Polytmus. Um. Syjl, Nat. XIL Gen. 66. Sp.4,

(*) Ornithogalum luteum parvum , foliis Gramineis Nat, Hijl, 1. D. IV. Stuk> bl. 437.

//. Deel. o
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de Staart zyn .o yl en flap , dat zy door de allerminfte beweeging van de Lugt ge-

makkelyk bewoogen en in wanorde gebragt worden Voorts is aan de Staart

merkwaardig, dat deeze twee tedere Veertjes meeft naar buiten
,
aan leder zyde een,

geplaatfl zyn en tevens daar m het zonderlingfte, dat een legelyk van dezelven zo

wel boven als onder, door een klein ftyf Vedertje vaft gehouden wordt. Zo veel ik

tot nog toe waargenomen heb, hebben alle Vogelen, wier Staartveders van ongelyke

langtezyn, de twee middelften of buitenften de langften, ge!yk in de Zwaluwen en
langte zyn

,

Aakfters. De Bek is hier aan den Wortel

flag- ook heeft dezelve een taamefyke langte en een fpits End, het welk een vveimg

nederwaards geboogen en zwart is. Boven op den Kop, en agterWaards ,
tot in de

Nek , heerfcht een zwarte KleUr,die eenigermaate naar t blaauwe trekt, met weer-

fchyn. De Keel, de Borft en 't Lyf, zyn gedekt metgroene Vedertjes, die in t

blaauwe fpeefen en wat digt geflooten zyn, leggende regelmaatig, gelyk deSchubben

van Visch, op elkander, en een zo gladde Oppervlakte hebbende, dat zy het Licht,

even als gepolyftGoud, terug kaatzen. De Veders op de Rug zyn lugtiger, geel-

agtiger eroen , en niet zo fchoon glanzig als aan de Borft. De Wieken zyn brum-

agtig Purperkleur , enfpeelen, haar dat het Licht op dezelveh valt , met fchoone

Wiek
blaauwagtig purperkleurige Siraalen. _ - .

.

een goed end wegs , wit : de Staart zwart of donker , en haare Vedertjes verlangen

allengs van de middelften tot de buitenften, uitgezonderd een , dat wel vyfmaal zo

lane- als de overigen Is. De Pooten , Voeten en Klaauwen , zyn zwart.

De Heer Pieter Colinson heeft de goedheid gehad , van my dit Vogeltje te

vertoonen. Een ander, dat met hetzelve te gelyk aangekomen was, heb ik gezien

in het Kabinet der Koninglyke Societeit, zynde van het tegenwoordige alleenlyk in

grootte wat verfchillende. Zy waren van Jamaika herwaards overgebragt. In de

Staart van dit flao- van Vogeltjes heb ik nooit raeer dan ticn Vedertjes kunnen vinden.

^
j/?i

Deeze Kapel heeft my de Heer Doktor R. M. Massey gegeven , met het berigt^

dat hy dezelve uit Maryland gekreegen hadt. De grondkleur van haar Lighaam en

de Wieken is donker ^wartagtig bruin, doch beiden zyn op zulk een manier geel

of veeleer Zwavelkleurig geftreept en gevlakt , dat hetzelve beter uit de Afbedding

gezien dan befchreeven kan worden. Alle Streepen en Vlakken van de geheele Ka-

pel zyn geelagtig, -uitgenomen twee halfmaanswyze Vlakjes
;,

die hoogrood zyn

,

ftaande digt aan het agter-end van het Lyf.

P L A A T LXVIII.
\

» -
I

r

De ttOnrU Mofch met roode Oogen (68).

Deeze Vogel is byna zo groot of veeleer grooter dan een Leeurik. Zyn Bek is zwart

en dik: deOogkringrood: de Kop, Hals, Borft, Rug en Staart, zyn zwart
, gelyker-

Wieken Het onderfte deel des

Wieken

agterwaards, donker rood. De Pooten en Voeten zyn bruinachtig. Het Wyfje is

bruin en trekt aan de Borft wat naar 't roode. 't Zyn eenzaame Vogelen, waar van

men

rn Tafilio Eques , Alls obtufe Caudatis concoloribus ' (68) Pafler niger Ocuiis rubns. Catesb. Car. L
fuscis Fasciisflavefcendbus, angulo Anifulvo. Raj. T. 34. Fringilla Carolinenfis. Briss. ^y. III. p. 169.

Mill N 2 Papilio Ajax. Linn. Syfl, Nat. XII. Fringiila Erythrophthalma. Linn. Syji. Nat. Xll. Gen.

Gen. 231. Sp. 32. Nat. Hill. I. D. XI. St. bl.20j. 112. Sp. 6. Nat. HiJL I. D. V. Stuk, bl 537.

' «

*
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rnen zelden raeer dan een Paar by elkander ziet. Zy bnthouden zig het geheele Jaar
door in de digtfte Boflchen van Karolina, alwaar zy ook broeden.'--.'

'
r

.
'

De brume Mofch (*).
i

-

r b

Deeze Vogel is gebeel bruin ofzwart, doch donkerft op de Rug en bleekft aan de
Borfl en Buik. 's Winters vliegt hy met de rood gewiekte Spreeuw en purperkleurige
Kaauw, die op Plaat XXiV en XXVI , in 't Eerfte DeelVvoorgefteld zyn. Anders ont-'

houdt hy zig meeft omtrent de Schaapskooijen , alwaar hy zyn Voedzel zoekt • wes-
halve hy ook den Engelfchen naam \2Xithe Cowpen Bird bekomen heeft. Ik houdze
yoor Trekvogelen , dewyl ik in de Zomer geen derzelven waargenomen heb. Men
vindtze in Virginie en Karolina.

'

^ De'zv)arie Popelier met Balfemhioppen
(f).

Deeze Boomen groeijen maar alleen aan de Rivieren bbven de bewoonde deelen
van Karolina. Zy zyn groot en zeer hoog. In April, op welken tyddes Jaars ik

ze maar afleengezien heb, haddenzy reeds hun Zaad laaten vallen, enuit het wei-
nige overgebleevene kon ik aFneemen-, dat het Pluimswys groeit, en bedekt is met
'eene Wollige zelfftandigheid. Aan de groote gezwollene Knoppen van deezenBoom
hangt een zeer xvelriekende Balfem. De Bladen zyn aan den Rand getand en zeer
"breed, komende ook in gedaante met die van den door Parkinson be£'hreevenen'
^warten Popelierboom zeer wel overeen.

^^S^HS^^^S
•^ 't:

icS^V* riJJ^ f̂-VW^ ' rV rSf- &'- '•^ r^
*T.i

gV^t 9-i^V-*

,•- PLAAT LXIX.
I, ^

V
. Hei Kotihrietje met een miIen Buik (6g)>

r

\. - - -
'

.

Dit Vogeltje, en 't gene daar onder ftaat^ zyn, als gewoonlyk^ bp de Plaat in

llunne Natuurlyke grootte voorgefteld. De Bek is zeer lang, regt en dun; maar de
Punten van het bovenfte en onderde gedeeke zyn wat naar elkander toe geboogea
en zvvart van Kleur. De geheele Kop is, benevens den Hals, zo wel van boven als

van onderen fchoon biaauw. De Rug, de Stuit en de kleine Dekvedertjes derWie-
ken, zyn fthoon groen. Aan h end van den Hals is boven een witte halve Maans-
wyze Vlak, wier Punten opwaards gekeerd zyn. De Buik is wit; de Wieken zyn
Koperkleurig en trekken naar het purpere. De middelfte Vedertjes van de Staart zyn
groen; de zydelingfe wit, en een weinig langer dan de middelften; doch de Poo-
ten en Voeten donker zwartagtig. Onder de Kleuren van dit Vogeltje fchynen, ge-
lykerv/ys in de raeeflen van dit Geflagt, fyne Gouddraadjes gemengd te zyn: wes-
halve ook hetzelve, als 'er de Zon op (chyht, een heerlyken luifter heeft.

W

Hel Q'roen en hlaauwe Kolibrieth r*\
-\

V t

Alzo dit Vogeltje met het andere overgebragt is, en daar mede in Geftalte en
Grootte, als ook ten aanzien van Bek en Pooten veel overeenkomft heeft, zo ver-

moed ik, dat het eene 't Mannetje, het andere 't Wyfje zy van deeze Soort : doch

ik wil dien aangaande niets vaftftellen^ laatehde zulks den Kenneren of anderen tot
L J

(*) Pafler fuscus. Catesb. CarA. T. 34. f. 2.

(f) Populus nigra folio maximo, Gemmis Balfamum

odoratisfimum fundentibujJ. Caiesb. Car. I. T. 34.

Populas foliis fubcordatis denticulatis. Hort. Cliff, 460.

RoYEN Lugl-Bat, 82. Populus Balfamifera. Linn.

Spsc, riant. Ed. IL p. i4<54-

'w

ver-
I

(69) Avis Melllvora Ventre albo Edw. Ad.LT.^s^
f. I. Mellifuga Surinartienfis torquata. Birss. Jv. IIL

p. 713. Trochilus Mellivorus* LmN.Syft. Nat. XIL
Gen. 66, Sp. 20. Nat. Hlfi, I. D. IV. Stuk, bl. 445.

(*) Avis Mellivora viridis & cserulea. Edw. Av. L
T. 35. f. 2.

O 2

\
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verder onderzoek aan bevolen. De Bek is met dlen van het 20 even gemelde volkd-

men gelyk: de Kop is , 20 wel als de Hals, geheel groen ; de Borft en hec boverifte

deel van de Rug 2yn blaauw; de Schenkels en het Onderlyf vuil bruin: de kleine

Dekvedertjes der Wieken , het onderfte van de Rug en de Stuit groen : doch de

Stuit is 00k Auroorkleurig, en heeft tevens, 20 wel als de Keel en Borft, eenen

Goudglans. De Slagpennen en de eerfte ry der Dekvedertjes zyh vuilKoperkleur en

trekken wat naar Violet of Purper: de Staart even 20: maar de Pooten en Voeten

2yn zwart.

Deeze Vogeltjes zyn met elkander van Surlname gekomen, en bevinden zigbei-

den in h Kabinet van den Hertog van Richmond,
.

J - .
^

.

' Het brtiin gevlakte Chineejche TJ^ilji,

De Afbeelding vertoont deeze Kapel in haar volkomene grootte. Haare bovenfte

- >

Wieken zyn donker bruin met witte Streepen en Vlakken.

20 wel aari de bovenfle als onderfte Wieken , wit.

De buitenfte Rand is ,

De laatften 2yn wit, dochheb-

ben aan deh Rand een bruinen Zoom, welke inwaards gehakkeld is. Het Lyf is

wit en zwart gevlakt ; de Kop en de drie laatfte Leeches, aan 'c agter-end, zyn Oran-

jekleur.

P LA AT LXX.

Het kleine graainve Mofchje (70).
A

r

Dit Vogeltje is geheel graauwen kleinerdan onze gewoone Moflchen, met wel-

ken het doch veel gemeens heefc. Men vindt 'er weinigen van , ook 2iet men ze

gemeenlyk op zig. 2elf alleen in 't Kreupelbofch huppelen. Zy leeven van Infek-

ten en laaten 2ig gemeenlyk rondom de Huizen in Virginie en Kafolina zien , alwaar

zy zig 't geheele Jaar door onthouden en ook bfoeden.

, De KaroUnifche p^inde met Furperkleurige Bloemen, (*)• .

- De Bloem van dit Gewas is roodagtig Purpefkleur , en komt, 20 wel in figuur alsW J
den hebben de gedaante van de punt van een Pyl. De Heer Overfte Moore, eeii

Manvangroot aanzien ihKarolina, heeft my verzekerd, dat hy gezien hadt, hoe
een fndiaan, feig met het Sap van deeze Plant beftreeken hebbende, onmiddelykdaar

op eenen RatelOang met de blootc Handen aangreep, zonder in 't minfte daar door
befchadigd te worden; offchoon dezelve, onder alle Slangen , voor de Vergiftigfte

wordt gehouden, Ook hebik van anderen hooren zeggen, dat de Indiaanerizig van
zekere Plant tot een Behoedmiddel tegen 't Vergift van deeze Slang bedienen; doch

zy hadden dit niet zo naauwkeurig waargenomen, dat zy my de Plant konden aan-

wyzen, die het was geweeft. '
-

(70) Paflerculus. CATEfB. Car, I. T. 35.
^

(*) Convolvulus Carolinienfis angufto fagittato Fo
lio, Flore ampHsdmo purpureo , Radice crafla. Catks;
CarA. T. 35. ^

<i- T ^

PLAAT
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P L A A T LXXl.

Hi

Deeze Vogeltjes zyn wederom in de Natuurlyke grootte voorgefteld: 'zynic van
De Bek van beiden is lang, dun, en wat neder-Soort

waards geboogen, niet zeer (pits, zwart van Kleur. Den Kop, Hals, Rug, en de
kleine Dekvedercjes der Wieken, heefc hec bovenfte Vogekje blaauwagtig groen.
De Vedertjes op de Schouderen, of de Vedertjes tuflchen de Rug en Wieken, heb-
ben lets roods onder het groene, De Borfl en 20 vvel de bovenfte als de onderfte
Dekveders van de Staart zyn blaauw. De Bulk is in 't midden zwart, doch in de
plaatzing, weike het Vogekje hierheeft, isdit Deel door de Wieken bedekt. Ag-
tef dit zvvarte gedeeke vandenBuik is boven de Stuit een witte dvvars-Viak. De
Slagpennen, en de naaft boven dezelven flaandc ry der Dekvederen , zyn aan de
beide Vogekjes vuil Violet of Purperkleur, gelyk men ze aan de meeften van die

Geflagc gewoonlyk aantreft. De Staarten van de beide Vogekjes zyn van boven
zwarc^en van onderen blaauw : ook hebben zy beiden zvvarte Footen en Voeten.

Het andere Vogekje, dat ik voor het Wyfje van het eerft be/chreevene houde,
is daar van ten aanzien der groene Kleur van den Kop, den Hals en de Dekvederen
der Wieken, die meer geelagtig groen zyn, verfchillende. Hecbovenfie deel van
den Kop en Hals^yn, zo wel als de Rug, met rood gemengeld. De wkte Streep

aan het Onderlyf of Stuitje ontbreekt; doch voor \ overige komt het met de voor-
gaande befchryving overeen.

White
J Ridder Taylor.

geleend. Van waar zy gekomen "zyn heb ik niet kunnen opfpooren; doch
het is bekend,dat deeze Vogekjes zig (legts in Amerika, en inzonderheid tuflchen de
Keerkringen, oirfpronglyk onthouden, wordende zeldzaam daar buiten , en 's Win^
ters in \ geheel niet, aangetroffen. Omftreeks de Linie houden zy zig, gelyk my
verhaald is, het geheele Jaar door op.

O^/

i Cicade is geel en zwart gevlakt. Haare Oogen 2yn roodagtlg^

Wieken doorfchvnende * en de erootften bv haar6 GeleHinfr war dik pn Ki^ninf^r

doortoogen. Wieken
Wieken, met dikke dwarsftreepen

de kleinlten geheel doorfchynende en ongevlakr. Zy komt van Amboina en is my
door den Heer Dandridge geleend. 't Zou overtollig zyn, de grootte der hier

afgebeelde Infekten aan te wyzen , dewyl zy alle ten naauwkeurigfle in de Na-
tuurlyke grootte voorgefteld zyn.

'^SS^.

P L A A T LXXII.

De Sneeiiwvogel van Noord- Amerika (72). .
>

De Bek van deezen Vogel, ^o wel als de Borft en Buik, is wit; het geheele ove-

rige Lighaam zwart , uitgenomen eenige Deelen , die \Vat Loodkleurig zyn. In

Vir-

\ (71) Avis Mellivora viridis Ventre nigro, mas &
fsemelld. Edw. /h. I. T. 3^. Polytmus Mexicatiiis.

Bkiss. Av, III. p. 676. T. 35. f. 2. Avis Auricoma
Mexicana. Ses. Miif.l. T.yp. f. 4. Tfochilus ho!o-

iericeu^. Linn. S-vft, Nat. Xll. Gen. (56. Sp. ri. Nat,

11. Deel.

Hiji, I. D. IV. Stuk. bl. 441.

([72) Pasfer Nivalis. Catesb. Car, I. T. 36. Frin-

gilla Hyemalis. Linn. Syfl. Nat. X. Sp. 30. Emben?»
Hyemalis. S^fi. Nat. Xil. Gen. izo. Sp. 2, Nat.Hift.

L a V. St' bladz. 562.

P
'^
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Virffinie en Karolina laaten zy zig niet dan's Winters zien, doch meefl; in de Sneeuw.

By den Zomer komt 'er geen te voorfchyn. Of zy naar 't Noorden treklvcn en aldaar

broeden, gelyk zeer waarfchynlyk is; of waar zy anders heen flryken, wanneer zy

in h Vooriaar uit het Land gaan, is ray onbekend,
,

plrginifibe Vogchnejl - IVc

Dceze Plant groeit agt of tien Duimen hoog, en is Vleefchkleurig. Haare Stee--

len zyn met kleine, fmalle en zeer fpitze Blaadjes bezet. De Bloemen zyn eenbla-

derig, doch van den Steel totbovcn, daar zy verfcheide infnydingen hebben, diep;

geftreept. Binnen de Bloem is een holftreepig Doosje, van grootte als een Hazel-

noot, iict.welk een zeer klein Stofagtig Zaad bevat. Rondom dit Doosje ftaani

veele gecle Draadjes.

PL A A T LXXIII.

Het kleine Geknifdc Kolibrictje (73).

Die Vogeltje is hier, 20 wel als zyn Neft,' in Natuurlyke grootte voorgefteld.

Zyn Bek is dun, ([^irs, niet 20 lang als aan de meefte anderen van dit flag, _^wart

van Kleur en wat nedcrvvaards geboogen. Het bovenfte deel van den Kop is, van

den Bekaf tot geheel agterwaards,. daar hetzelve in een Kuif uitloopt, eerft groerl.

en vervolgens donker blaauw. Deeze beide Kleuren hebben eenen 20 fterken Glansy

dat de Glans van gepolyfte Metaalen niet daar by komt. Inzonderhcid fchittert het

groene deel, naar dat hot Licht daar op valt, het fterkfte: doordien het uic den groe-

nen in 't Goudkleurige zo Ichcon fpeek", dat zulks metgeene Kleur is na te volgen,
.

enniemandj die het Vogeltje zelf nooit heefcgezien, zig daar van een denkbeeld

lean maaken. De Veders zyn aan \ bovenfte deel des Lighaams en der Wiekea
donker groen, en hebben tevens eenen daaronder gemengden Goudglans. Digt on^

der den Bek is eene wat vuile witte Vlak. De Borft en het Lyf zyn donker vuil'

• graauwipikkelig. De Slagpennen zyn purperkleur: de Staart is blaauwagtig zwart en-
,

'eenigermaate glanzigaan de bovenfle Oppervlakte, doch, het welk wat ongewoons

meer van onderen. De Pooten zyn, zo wel als de Voeten , zeer dun en zwart

van Kleur. Het Nett beftaat uit eene zeer fyne zagte Wol , of Zyde; want ik

wcet niet te ^ea;e;en wat het zy. De Stofderzelve is tweederley, ten deele rood,

IS

ten deele geelagtig v/it. Het hing tui]c*hcn twee. Takjes ,
gelyk de Afbcelding

aantoont, en aan dezelven waren die fyne Blaadjes en Vrugten te zien, weike, wat

de belchryving aangaat, met die Soort van y:/;;^?;^ overeenkomen, daar inSi^OANEs

Natuurlyke Hiftorie van Jmnaika dc naam van Sweet- Sop Tree aan gegeven wordt.

Zie 11. D. Bl. 168, Tab. 227. De Vrugt , rypzynde, is 20 grooc als het Ey vari

een Kalkoen.

ik heb dit Vogeltje benevens zyn Nefr by den Keer
J.
Warner gezien , die

hctzclve van een Scheeps- Kapitein bekomen hade, door wien het uit de Weft-
indien was mede ffebragt.

Blaauvovlakkige Chineefebe Paaniv-Oog Kapel (*).

Deeze Kapellen, die ik voor Mannetjc en Wyfje houde van eene zelfde Soort,

zyn uit China afkomfcig, Het Lyf is aan bciden bruin; de Wieken van de eerfte

(*) Orobanche Virginiana , Flore pentapctab cer-

nuo. Pluk. Ahn. 27.V. T. 209. f. 2. Orobanche

iTionanthos Virginiana Flore majore psntanetalo. Mo-
KTs. Hijh, III. p. 50^- Monotropa Flore nutanie.

GuoN. l^irg. 41. Monotropa uniilora. Linn. Spec.

Plant, Kd. II. p. SSS* . >
.

.

(73) Avis Mellivora minor criilata. Ed;v. [Av. I,

zyn
T. 37. Mellifuga criflata. Briss. Jv. Ill, p. 417.

T. 37. f. 2. Trochilas Criflatus. Linn. 6*3^^. A^^f. ,

XlL Gen. 66. Sp. 18. A'-:^^. Hift. IV.SxuK. bl. 446.
(*) Papilio Nymphalis , Alis denticulatis

, primorL-

bus albido mKulatis fubbiocellatis ,
poflicis bafl Cya*

neis Occliis duobus. Cenone. Linn. Syjl, Nat. X.

S^. 92. Nat. I/ifl, XI. Scuk, bl £85:
"'

-
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zyn am den Omtrek ^vvarc gerand.- Op ieder der bovenflen iseengroote, onre^el-
niaatige, Oranje geele Vlak j- benevens eenige kleinen aan dea uiterften hoek. Op
ieder Onderwiek is insgelyks een taamelyk groote Oranjekleurige, en digc aan 't Lyf
een groote Uaauwe VJak, llaande in een zwarte Kring, dien de bovenfte Wieken
ten deele fthynen te bedekken. Behalven deeze bevinden 2'ig 00k tweehalfmaans-
vvyze en eenige Oranje- geele Vlakken in den 2;warten Rand van deeze Wieken.
Die van de andere Kapel zyn vuil bruin of zv/art gezoomd. Op 'c znidden hebben

*

20 wel de bovenfle als de onderfle , eene bleek geele Kleur, en op de onderHen zyn
digt aan 't Lyf blaauwe Vlakken, met eenen zwarcen Rand. Op ieder Wiek, 20
wel de bovenften als de onderflen , 2yn twee Oogfpiegels, in \ midden blaauw/met
eenen zwarcen Omtrek. De drie kleine dvvars-Streepen, weike aan den buitenften
Rand der bovenfle Wieken. ftaan, zyn regt zwart; doch de onderffe Wieken 2yti
met twee geflingerde bruine Streepen omzoomd,

' +

*
I

-

.
P L A A T LXXIV.

,' Het Bahamqfche Mofchje (74).
- '

^

D]t is byna 20 groot als een Kanarie-Vogel. De Kop, de Hals en Borft, 2yn:
2wart, doch alle andere deelen vuil green, 'c Is het allergeHneenfie kleine Vogeltje,
dat ik in de Boflchen der Bahama -Eilanden waargenomen heb. Hec 2et 2ig gaarn
boven op een Boschje, waar het zingt, en, gelykerwys onze Vinken

, geduurig
'

den zelfden toon herhaalt.. •
"

. .

De Boom Bignonia genaamd (^),

^ *

> k

Dee^e tieelter wordc gemeenlyk by de tien Voeten hoog. Zy fchiet uit de o-root-

fie Takken lange dunne Steelen, aan ieder van welken vyf Bladen 2itten , die Steelen-
hebben van een Duim lang. De Bloem is eenbladerig, Roo2ekleurig en wat Klok-
agtig, hoewel zy aan den Rand vyf of zes diepe Infhydingen 'heeft. Op dezelve'
volgen Scheeden of Peulen van een Duim lang, die troswyze by elkander han^en
bevattende kleine bruine Zaadkorreltjes. [Verfcheide Amerikaanfc'he BoomgewafTen '

2yn 'er van deezen Naam, dien Tourneforx aan dit Geflagt van Planten gege-
ven heeft , om zyne agting voor den Abt Bignon aan de wereld blooc te leggen.l

P L A A T LXXV.

Het roodborjlige Kolibrictje (75).

' Deeze Vogeltjes, die, naar \ gene men my verzekerd heeft, Mannetje en Wyfje
2yn5 heb ik , met haar Neft~en Eijeren , hier wederom in de Natuurlyke grootte
voorgefteld. Het eerfte heeft reeds de Heer Catesky, in zyne Hifiorie van Ka-
rolina, zeer wel befchreeven : doch dewyl ik het Wyfje met het Neft en de Eijeren
had, zou ik, het Mannetje niet mede op myne PJaat brengende, niet voldaan hebben.

De

(74) PaiTercuIus bicolor Bihnmenfls. Catesb. C-/r. I. taphylla. Linn. Sp. Plant. II. p. 870. ' '

T. 37. Chloris Lahamenfis. lJ:ass. Jv. III. p. 202. (75) Avis mellivora minor Gutcure rubro. Eow:
Fringilla bicolor. Linn. Syfi. Nat. Xlf. Gen. H2. Jv. L T. 38. McJIifuga Carolinenfis Gutture rubro!
Sp. 39. Fringilla Zena. S^fi. Nat. X. Gen.pS. Sp. 31. Ekiss. Jv, 111 p. 7115. T. 36. f. 6, 5. Ouriffia five
Nat. Hift, V. St. bl. 563. Tomineo. Cius. lixot. 96. Trochilas Colubris. Lini^.

(*) Bignonia Arbor pejitaphylla Flore rofeo majorev S^fl. Nat. XII. Gen. CC\ Sp. 12. Nat, Hift. 1,1), l^l
Silic^uis planis, Catesb. CarA. T. 37. Bignonia pen-' Siuk, b!. 440, 444. ' '?

\

i

J 4



6o VER^AMELING vanUITUEEMSCHE
Het bovenfte van detl

De Bek is in beidenlang, dun, regten zwart van Kleur.

Kop van den Hals, de Rug en de kleine Dekvedertjes der Wiekea zyn in beiden

donker ^roen en als Zyde glinfterende , doch fchynen ook tevens met zeer fyne

^
-

• De groote Veders der Wieken zyn in beiden

,

eelvKcrwys in aiic , icu un.ut. .. de meefte Kolibrietjes , vuil purperkieurig. In 'c

Mannetie isde Staart purperkleur, uitgenomen de middelfte Vedertjes, die groen

2yn.

Gouddraadjes doormengd te zyn.

Het Lighaara is in 't midden, gelyk ook de Dekvederen onder de Staart, wit;

.n d^. -^.vden onder de Wieken groen , gelyk de Rug. Het Mannetje vvordt

van het Wyfje voornaamelyk door de ongemeen fchoone en glanzige bchariaKen-

kleur die het aan de Keel heeft, onderfcheiden, Deeze Kleur ftrekt zig uit tot

aan de Borft , en fpeelt , naar dat 'er het Licht op vak , nu met een donkere Sandel-

kleur dan met eenen Goudglans. De Vedertjes van dit roode deel zyn valt
,
ea

legge'ri ordentlyk op elkander , als Vischfchubben. Het Wyfje onderfcheidt zig

van het Mannetje daar door, dat het aan de onderkant, van den Bek tot aan de Staart,

geheel wit is, en dat de purperkleurige Vederen van de Staart witte Punten hebben,

doch de middelfte zyn groen ,
gelyk in 't Mannetje. De Pooten en Voeten zyn in

beiden zeer dun en zwart van Kleur. Flet Neft, dat boven op een Tak vaft zat.

Woll Vanbinnen, naamelyk, was het fa-

mengefteld ult een zag°e Stoffe, die eene helder geelagtig bruine Kleur hadt; van
'

bultenuit Mos, dat zo vaft en digt door elkander was gewerkt, dat men het Neftje,

ook door onvoorzigtig betaften , niet ligt in onorde brengen kon. De Eijertjes zyn

klein en wit, en fchynen niet, gelyk de meefte Eijeren, aan 't eene End fpitfer dan

aan het andere te zyn.

De Heer P. CoLLiNSON,Lid van d^^ _, , .
Konlnglyke Societeit der Weetenfchappen >

heeft de goedheid gehad , van my dit byzondere Paar Vogeltjes , benevens derzelver

Neft, te toonen. By Zomef vindt men ze in Karolina, en tot onder de Noordelyke

Breedte van Nieuw Engeland ; doch 's Winters gaan zy naar 't Zuiden , of men

raaktze 'er geheel en al kwyt. Zo men my berigt heeft komt geen Vogeltje van

dit Geftagt, het tegenwoordige alleen.uitgezonderd , immermeer in de Engelfche

Volkplantingen in Noord-Amerika.

De zwarte gejlrehe Kapel met roode P^lakken (*).
I

b J -
,

Deeze Kapel is ^wart of donkerbruin, en heeft op ieder bovenfte Wiek een zeer

groote Scharlakenkleurige dvvars-Vlak, gelyk ook ettelyke Streepen van dergelyke

Kleur digt aan'tLyf, Deonderfte
"""

'
" " ' '

'W W
kreegen, doch weet de plaats van haare afkomft niet. ['t Is thans een zeer gemeene

Kapel onder de Surinaamfchen.] _

P L A A T LXXVL
<»

De gckidfde Roodvogel ofKardinaal (76).

In grootte komt deeze Vogel de gemeene Leeurik gelyk, 20 hy dezelve met

te boven gaat. Zyn Bek is rood , zeer dik en fterk en aan het onderfte deel met

eene zwarte Streep omringd. Op zyn Kop ftaat een groote Kuif, welke hy, naar

zyn believenjkan overend zetten en vallen laaten. Buiten en behalvede zwarte Streep

om
\

(*) Papilio Heliconius , Melpomene. Linn. Syji. Coccothrauftes Virginiana , CarJinalis di£la. Briss.

Nat. XII Gen 2^1. Sp. 71. ISlat. Hijt. I. D.XI. Sr. /iu. III. p. 252. Pfittacus criftams ruber. Seb. ^^^.L

bladz. 235
' ^

'

p. 9(5. T. (So. f. 4, Loxia Cardinalis. Lm^.Syfi.Nat.

06) Coccothrauflss rubra. Catesb. Car. I. T. 38. %ll Gen. 10^. Sp. 5. Nat.Hifi, I. D, V, St. bl.504-
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om den Bek, is de geheele Vogel Scharlakenrood , hoewel de Rug en Staart niet zo
helder maar meer donker rood zyn. Het Wyfje is bruin , doch heeft op de Wie-
ken, aan den Bek en andere Lighaarasdeelen, iets roods. Zy zingen in Kooijen
dikvvils even zo wel als de Mannetjes. .

,

Deeze Vogels zyn in alle deelen van Amerika , van Nieuw Enge'land af tot aan
het Voorgebergte van Florida , en waarfchynlyk bok nog verder Zuid#aa^ds zeer
gemeen. Men ziet 'er zelden meer dan drie of vier by elkander. Zy hebben in dd
Bek veel f^erkte

, doordieri zy met denzelven de harde Graanen der Spaanfche Tar\v
geraakkelyk kneuzen. Het is een duiirzaame en tarame Vogel. Men brengtze dik-
wils uit Virginie en andere deelen van Ndord- Amerika, vvegens hunne fchoonheid
eh lieflyk Gezang, tot ons over: want zy hebben eenige flagen gelyk de Nagtegaa-
len

,
waar van het dan ook wel kan komen , dat menze in Engeland Virginifche Nag-

tegaalen noemt , hoewel men hun alhier den naam van Roodvogel geeft. By Klein
heet hy deRoode Steenbyter of Indiaanfche Kuif-Vink. ..

n b r

. .
/ De J^iue J^irgintfche J^alnooten (%

/

enie'en

krygt van twee of dne Voeten over 'c kmis. De Bladen zyn aan de kanten gehak-
keld;_ ook fmaller en puntiger dan de Bladen van den Europifchen Nooteboom; doch
groeijen gelyk dezelven verfcheidene paarswyze aan eene Steel. De Nooten hebben,
gelyk de Walnooten

, eene uit- en inwendige Schaak In Oktober, als zy ryp wor-
den 5 Ipringt de uitwendige Schaal of Bolfter open, en verdeeic ^ig in vieren, 20 dat
men de Noot ^iet, welke een 20 dikke Schaal of Dop heefc , dat zy niet gemakke-
]yk, dan met een Hamer, aan ftukken te breekeri is. De Kern of Noot is zoet etl
goed van Smaak. De Indiaahen maaken uit dezelve een heil^aame en aaneenaame
Olie, waar van 2y tegen den Winter eenen Voorraad vergadefen. Deeze'Vrugten
komen de Zwynen en andere Wilde Dieren zeer wel te pas. Het Hout heefc
zwaare Aders, doch wordc niettemih tot veel by den Akkerbouw noodige dingen ge-
bruikt. Van de Stengen ofjonge Boomen maakt inen de befte Hoepels tot Tabak-
Ryft- en Teer- Vaten

: ook wordt in geheel Amerika geen Hout 20 goed geagt orti
Vuur te flooken. Voor 'r overige hecft deeze Boom een ^eer ruuwe Baft.

J

n li/ck

De Takken van deezen Boom breiden zig meer iiit , zyn kleiner en de Bladen
breeder, dan aan den Hiccory van Virginie, 20 even befchreeven. Ook is deszelfs
Schors niet 20 ruuw. De Nooten maaken flegts het vierde deel van de voorgaanden
ult, in grootte. Zy hebben zo wel van buiten als van binnen een zeer dunne Schaal
20 dat menze gemakkelyk met de Vingers kan aan ftukken breeken. Haar Kern is
zoet: doch, dewyl dezelve klein is, en een zeer bittere Schil heeft , worden 2y niet
dan van Inkhoorcntjes en andere Wilde Dieren gebruikt.

• Nog verdient een andere Walnooten ^ Boom zyne opmerkingj dlen ik nergens
dan in Virginie gezicn heb, akvaar men hem den Witten Nooteboom noemt. De
Boom is gemeenlyk klein; de Schors gelyk ook het Hout zeer wit. De Nooten zyn
bykanszo groot of wat kleiner dan dc zwarte Walnooten eii Eyvormig, hebbende
van buiten een ruuwe Schaak

PLAAT
(*) Nux Jugians alba Virginienfis. Park, fheatr,

14.14. Jugians alba FrufStu ovaco comprefTo, profunde
infculpto durifllmo , Cavitate intus miniaia. Gron,
Virg, ipo, 150. Jugians alba. Linn. S^sc. Flant. IL

p. 1415'.

(t) Nux Jugians Carolinienfis j frnftu minlmo, m-
mn^lxvl Cat£S3. Carol. I T. 3 b*.

tamme

JI. Deel.
k .

Q ^

^ k

\
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f> t A A T LXXVII.

De Surinaamfche Roodvogel ofRoode IViekwaal (77), "
'

Hy is hier in zyne Natuurlyke grootte voorgefleld, en behoorc tot de Famllie of-

tot het Geflagt van dien Vogel , welken ik onder den naam van de Zwarte Mees met

den Goudkleurigen Kop (PlaatXLI, in ''t Eerfle Deel) befchreeven heb: naardien

hun beider Voeten met de Voeten van den Ysvogel overeenkomeri. De Bek heefc

^ene middelmaatige dikte en langte; zynde niet 20 dun als in d6 Leeurikken , noch

aan ^yn Grondfleun 20 dik als in het Geflagt der Vinkeh: zyn bovenfte deel is wac

geboogen; zyn Kleur dof rood; de Bek wyd gefpleeten, en de Oogen ftaan regf.

boven de Hoeken van den Bek. Het bovenfte deel van den Kop, het onderfte des,

Lighaams , de Schenkels , Stuit en Staart, benevens derzelver Dekvederen , zyn fchoon

'

rood of Scharlakenkleur. De 2:yden van den Kop, de Hals, Borft, Rugen Wieken,

wn dof en vui! rood- Rondom het bovenfte deel van de helder roode Kruin des

Hoofds, is alles zeer donker: de zyden van den Kop en de Borft zyh helderer,maar

aan 't agterfte deel van den Hals, gelyk ook op de Rug, is de Kleur zeer dodker eri

droeyig rood. Ook hebben de Wieken een veelvoudige roode Ichaduwing, door--

dien de Punten der Dekvederen bruinzwart zyn, de Slagpennen daarentegen^ naarde

Punten toe, allengs byna geheel zwart worden. De Staartveders zyn aan de Enden

byna een halve Duim breed zwart: de Pooten, Voeten en Klaauwen, vuil gee!, en

van agteren hebben de Pooten, tot aan de Voeten toe, kleine Vedertjes of Haairtjes.

Deeze Vogel bevindt zig in \ Kabinet van den Hertog van Richmond. Hec

maakzel zyner Voeten doet my hem voor een Vogel houden, die zig veel onthoudt

op vogtige plaatfen. In den eerften opflag fchynt hy den Gekuifden Roodvogel vaa

Virginie, die op de naaftvoorgaande Plaat vertoond wordt, of, gelyk wydenzelven

noemen , de Virginifche Nagtegaal , niet ongelyk te zyn , offchoon hy , wat de grootte
^

en geftalte van den Bek betreft, veel daar van verfchillende is. In de Virginifche ^

naamelyk, gelykt die naar den Bek van een Vink en is naar evenredigheid zeer groot :•.

in deeze Surinaamfche is de Bek eer klein dan groot, ook heeft dezelve geen Kuif,-

hoewel ik geloof, dat hy de Veders van den top des Hoofds overend kan zetten;

doordien zy taamelyk langzyn, en geheel vry aldaar leggen: terwyl de andere een

re<^te Kuif heeft, die agterwaards afhangt, wanneer zy niec overend ftaat; doch wat

de PTOotte belangt komen zy taamelyk met elkarider overeen. Ik heb deezen Vogel

enkel naar zyne Kleur en Land rnoeten benoemen, alzo ik niet geweten heb, onder
' welk een Geflagt van Europifche Vogeleh ik hem Zoude plaatzen. Indien het maak-
' zel van zyne Voeten niet in de vveg ware, 20 kon men hem tot de Beemers of Zy-.

deftaarten betrekken ; doordien hy byna Van gelyke gedaante en grootte is , hebben-

de ook bykans een zodanigen Bek. Dewyl het dan zo twyfelagtig is, tot welk een

Geflagt hy behoore 5 heb ik te omftandiger van hem gefproken, op dat de Liefheb-

bers en Kenners beter in ftaat mogen zyn , hem zyne regte plaats aan te wyzen.
r +-

>®:^>^
^

^tK

P L A A T %

LXXVlII.

of

Het onderfte deel van den Bek is met eene fmalle Streep omringdV ^die zig tot aan

de Oogen uitftrekt. De Kop en het geheele Lyf, de Staart en een gedeelte der

C77) Garrulus ruber Surinamends, Edw. Av, I.

(78) Coccothraufles CEerulea. Catesb. Car. I. T. 39.

Pyrrhula Carolinenfis c?erulea. Bkiss. Av, III, p. 323,

Wie-
LoxJa coerulea Alls fuscis,^ Fascia bafeos purpurea.

Linn. Syft, Nat. XII, Gen. 109. Sp. 41, Nat, Hifl-
I. D. V,St. bl.514.
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\

VVieken mtge^onderd, 2yn donker blaauw. Boven de Schouders zyn eenige wei-

nige roode Vederen. Het onderfte deel Van de Wieken en Staart is bruin, maar
fpeeic tevens zomtyds wat in het groene. De Pooten eh Voeten 2;yri donker zwarc
Het Wyfje is over 't geheel donker bruin 3 dbch heeft tevens een weinig blaauw.

Het is een niet gemeene eenzaame Vogel 3 dien men niet anders dan by Paaren
ziet. Hun Gezang heeft altyd eenen Toon, en 's Winters komen zy niet te voor-
Ichyn. Ik hebze nergens in Am'erika, dan alleenlyk in Karolina, gezien.

\*x

/

De kleine Ttilpenboom , 7net LauriefbJdden (*).

Dit is een kleine Boom, die gemeenlyk zeffien Voeten hoog #ordt. Deszeffs
Houtis wit enfpongieus.en met eene witte Schors bedekt. De Bladeft Wrtoonen
'zig als de gewoone Laurierbladeh , doch zyn wat bleeker groen en van agteren wir.

In Mey begint hy te bloeijen, en vefvult, geduurende het grootfte deel van den Zo-,
mer, de Boflcheri met den aangenaamen Reuk zyner Bloemen, die wit zyn, uit zes
Blaadjes'beftaan^'eh'^een ruuw Kegelvormigen Eijerilok of Vrugtbeginzel hebben,
welkj ha het afvallen der Bloembiaadjes, in geflake en grootte' bvereenkomt met
'eene groote Ockernoot. Het is vol Knobbels of Builen, waar van zig ieder, wan-
iieer de Vrugt tot rypheid is gekomen, opeht, en een plat Zaadje, dat zo groot is

als eeh kleine Boon, laat vallen-; hetwelk, ondereen dunneSchaal, een Kern be-

Vat 5 die eene roode Huid heeft. Deeze roode Zaadkorrels valJen , als zy uit haare
Huisjes kometi , niet opden Grond, maar biyven aan fyrie, Nvitte, ongevaar twee
Duimlange, Draaden, hangen. In 't eerft is de Vrugt groen, ryp geworden rood,
fen door 't uitdroogen wordt zy bruin. Oirfpronglyk groeijen deeze Boomen op vog-
tige plaatfen, en dikwils in 't Water; doch 't is aanmerkelyk, dat zy, in hoog leg-

gende drooge Gronden verplant zynde , regelmaatiger en fraaijer worden, bren-

gende ook raeer Bloemen en Vrugten voort. ^s Winters laaten zy gemeenlyk
hunne Bladen vallen, maar, zo het Zagt Weeris, dan niet.

Deeze zo vportrefFelyk blbeijende Boom groeit natuurlyk in Virginie en Karo*
lina. Hy bevindt zig ook in den Tuin van den Heer Fairschild te Hoxton, en
van den Heer Collinson te Pekhame , alwaar hy ledert eenige Jaaren altoos

zyne welriekende Bloemen vdortgebragt, en tegen de Koude van onze ftrengfle

Winters geene bedekking noodig gehad heeft.

'-

\

^Y^n^^^m^^^^^^^^^'^M^mmm ^'^i-m^^mmm^^^^^

P L A A T LXXIX.
\

De bniine InMaanfche Mosch ^ met hei Lyfgejprenkeld^ Kauris- Vogel ^^^^^^i(yo\

Deeze Vogel is een fbort van Vink, en van grootte als men hier voorgefteld ziet.

Alrjn heeft eerien , die 'er wat naar gelykt, afgebeeld, eh geeftdien voor het

Wyfje van een anderen Vogel uit, daar hy hem toe betrokken heeft, Hy geeft

*er, irlzyne Vogel- Hiftorie , II. Deel, Tab. 53 , den naam aan van Chineefcha

Mosch. Ik houd hem niet voor het Wyfje van den Vogel, waar mede hy hem in

Plaat vcrtoodt.' Ik heb by den Heer Monroe en anderen verfcheidene van deeZe
Vogeltjes gezien , en bevonden, dat zy , even als de kleine Indifche Vogeltjes , welke
Amadebats genoemd worden, fterk varieeren, 20 dat bykans ieder Vogel een by-

zon-

(*) Magnolia Lauri folio fubtus albicante. Catesb.

Car, 1. T. 39. Trew Ehrct. Tab. IX. Laurus Tulipi-

fera Baccis Calyculati?. Raj. H\fl, Tujipifera Virgi-

niana. &c. Pluk. Almag. 379. T. 68. f. 4. Magnolia

foliis' ovato-lanceolatis. Upn, Cliff. 222. Magnolia

glauca. Lii^N. Spec, Flant, lU p. 755. - - , > .

(79) PafTer Indicus fui^cus, Ventre ex albo Sc nigro
pun6tato. Edw, Jv, I. T, 40. Coccothrauftes Tavenfis

r. 13. f. 3.nsevia. miss. /iv. ilJ. p. 239. 1. 13. f. 3. Loxia
punftulata. Linn. S^Jl. Nat, Xll Gen. 100. -Sp iS
NahH'tJtA.D. V/St. b). 503. ,

'

Q2
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^

.

'

-
.

'
. .

. r

zbndere befchryving ton vereifchen. De gene, dien ik tiu belchryven ^al, was

een der fchoonften, welke my voorgekomen ±yn. Deszelfs Bek komt, in geflakii

en grootte, met dien van onze Groenlingen overeeh, eh is Loodkleurig- doch

de Vogel heefc naauwlyks de halve grootte van een Groenling, De Oogen zyrl

donker Hazelnooten-Kleur: de Kop , de Hals, het beginzel van de Borft, de Rug,

de Wieken en de Staart/syn donker robdagtig bruin. Aah het voorfte deel glin-

flert de Hals wat Purperkleurig; de Slagpennen zyn donkerer bruin dan het overige

van de Wiek; de Stuit is helder groenagtig bruin: de Borft is overdwars, en het

Lyf aan de zyden, zwarc, en tevens met kleine ronde witte Vlakjes digt gefprenkeld.

Deeze Vlakjes zyn omtrent van grootte als een Koolzaadje, fbmmigen een weinig

grooter, fbmmigen ook wat kleiner. Het midden van den Bulk, deSchenkels en.

het Onderlyf, zyn , benevens de Dekveders onder de Staart, lichc bruin of vuil wit:-

de Pooten en Voeten vallen in 't blaauwe of Loodkleurig, en komen in Gefhlte met

de Voeten van andere kleine Vogcltjes overeen.
,,

De Heer C. du Bois, Ridder en Thefaurier van de Ooflindifche Kompagniea
heeft my ten zynen Huize ontbooden, om deezen Vogel uitte fchilderen. Hyzeid'

my tevens, dat^dezelve uic Oollindie afkomflig was, alwaarmen hem den Kauris-

J^ogel noemde, om dat men daar het ftuk voor een Hoorntje , Kauris genaamd,
verkoopen zou. Ik geloof derhalve niet , dat hy uit China komt* dewyl men al-

daar de Kauris niet voor Geld gebruikt.
'

\

r

Ooflindifche Gehoornie 'Tor (*).
w

~
+

Deeze Tor is ook in zyne Natuurlyke grootte vodrgefleld , en heeft over 't ge-

heel een fchoonen bruinagtig zwarten Glans. Hy is uit Ooflindie gekomen , en ik

heb denzelven gekreegen van mynen waarden V^rind, den Heer Pope van RatcIifF,

een Man , die wegens veele fchoone en nuttige Uitvindingen, en inzonderheid daar

door bekend is, dat hy voorgeflagen heeft, het Papier aan den Rand te marmeren^'

om de bedriegeryen in publieke Bedieningen voor te komen : weshalve hy ook van
den Koning, onder het Groote Zegel, daar toe een Uitfluitend Voorregt verkreegert

heeft. Ik ben aan deezen Heer nog veele andere Zeldzaamheden verfchuldigd.
^

'^^

P L A A T 1-*A A. Ai

T|V

I

#

D& Fiirperkkurige Kernbyter (80).
i

Deeze Vogel is Zo groot als een Mosch. Boven de Oogen, aan den Hals , aan dCi

Stuit en onder de Staart, heeft hy roode Vlakken. Anders is hy , over \ geheele
Lyf, Blaauwachtig Violet of Purperkleur. Het Wyfje is geheel bruin, doch heeft
even de zelfde roode Vlakken, als het Mannecje. Zy onthouden izig op verfcheide-
ne van de Bahama- Eilanden. -

.

De P^crgifthoom (*).

. Gemeenlyk is dit een kleine Boom, met eene heldere gladde Schors. De Bladerl

groeijen aan dunne Steeltjes, van zeven of agt Duimen lang, aan welken zy by paa^

ren , met Steeltjes van eenDuim lang, gehecht zyn, De Vrugten,die by troflen voort^
komen, zyn Peeragtig, purperkleurig, en bevatten een langwerpigen harden Steen.

[Jit
b

. (*) ScarabxLis Indicus. Edw. A12, 1. T. 40. Scara- 43. Wizc. mfl. T. D. V. Sr. bl. 515.
bEeus Gideon. Linn. 5# t^au XIL Gen. 189. Sp. 2. (•) Toxicodendron foliis alatis , frudtu purpiireo

. (80) CocGDthrauftes purpurea. Catesb. Car. I. 'I ab. Pyritormi fparfo. Catesb. Cau I. T. 40. Elemifera fo-
40. PyrrhulaBahamenfisviolacea.BRiss.^u.UI. p. 326. liis pinnatis. Hon. Cliff, ^^6. Amyris tosifera. Linn.
Loxia violacei. Linn. Syjl, 'Nat, XIL Gtn. lop. Sp. S^, Flant. II, p. ^^6,
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LJit den Stam van deezen Boom druipt een Vogt, dat zo zwart als Inkt I's, het

welk de Inwooners voor Vergiftig houden; De VogeJs eeten nogthans zyne Bes-
fen

,
doch inzonderheid beminnen deeze Kernbyters het aan den Steen hangende

Slym Hy groeit gemeenlyk op de Eilanden Providence, Jlathera en anderen van
de Bahamaas, op de Rotfen.

*r!8Jf*SS»fKS**jS«*^ei^^-S5i*
I ^

P L A A T LXXXI.
4 - w

KyJlvQgel^ Padda s:enaamd: het Mc

- /

Deeze Vogel is liier voorgefteld in de Natuurlyke grooue, volgens wdke hv bv-
na met onze Groenlingen overeenkomt , zo hy zelfs niet grooter is. Ily heeft den
Bek, naar reden van zyne groote, zeer dik, doch fpits uitloopende. Dezelve is
in t dikfte gedeelte, naar den Kop toe, fchoon rood, doch aan de Punt ook een
weinig wit. Het Oog is z^vart , en de Oogleden , of de VJiezige rand rondom het
Oog, zyn rood. De Kop is zwart, met eene witte Boonagtige VJak ter wederzy-

Wieken
Afchkleur. De Stmt is helder Afchgraauw zo wel als de Rug, en aan de Borft ver-
andert zig dit Afchgraauwe allengs, naar het Onderlyf toe, in eene bleeke Rooze-
kleur. Jiier agter is het Onderlyf, zo wel als de Dekvedei's onder de Staart , vuil
wit. De groote Slagpennen en de geheele Staart zyn zwart ; de Pooten en Voeten
bleekrood , met witagtige Klaauwen.

Hoewel deeze Vogel weinig frifTche KleUren ver'toont , heeft hy doch veel fchoon-
heidi want alle zyne Veders, de Wieken uitgezonderd , fchynen een blaauwen waa-
fem te hebben

,
gelyk de Pruimen , eri leggen in Zodanige fchikking over elkander

dat geene van de ahdereh te onderfcheiden is , en dat zy te famen eene gladde en efFe'
ne Vlakte liitmaaken. Ik heb by den Heei- Hans SlOane een Zodanigen Voffel le-
vendig gezien. Zy komen uit China.

Alzo by deeze befchryvingen de Afbeeldlngen zyn gevoegd , in welken de uit-
wendige Deelen, naamelykde Bek en Pooten, behevens degenen, die het GeflaffC
en de Soorten der Vogeleh, elk in \ byzonder, aanwyzen, ten zorgvuldigfte uitgt
drukt worden; io heb ik het onnoodig aangemerkt, den Leezer met lange en ver-
drietige befchryvingen van deeze Lighaartisdeelen Op te houden: dewyl hy zig door
befchouwing der Afbeeldingen

, ecn veel dilidelyker begrip zai kunnen maaken van
deeze Deelen

, dan uit eene vermoeijende en naauwkeurige befchryving.

^

^
V

/

«

P L A A T LXXXIL
i

De Purperkleurige Vink (82)»
\ F

lii geftalte en grootte is deeze^ Vogel van ottZe Vinken nIet Veel veffchillende.
Aan den Bulk is hy wit, doch het overige des Lighaams donker Violetkleurig , ver-
toonende in eenige Deelen ook wat bruins: gelyk dus in 't byzonder de bmnenfte
Baarden der Slagpennen, als ook de Staartveders aan het End, bruin zyn. Het
Wyfje is bruin, en heeft eene Viakkige Borft gelyk onZe Meeuwen. Wanneer zy
2ig in Karolina beginnen te vertoonen, dat gemeenlyk in November gebeurt, vree-
ten zy Geneverbeflen

, doch in February taften zy, gelykerwys onze Goudvinken,
de Knoppen der Vrtigtboomen aan. Zy vliegen by kleine Schoolen, en vertrek-
ken wederom by 't aankomen van den Winter.

I

(8i) Coccothraufies Slnenfis cinereus : mas. EdvW 5t/2. i^at, XI[. Gcr. top. Sp. 14. Ryflvoffd i^at'jh.h T. 41. Co^cothraufles Smenfis cinerea. Bmss. Bfl, J. D. V. St. bl. 506, 507.
AvAlL p 244, T. ij. f.4. Losia Oryzivora. Linn* (82) Fringilla purpurea. Catesb. CarA. T. 41

XL DeeL R
\
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De Boom Tupelo genaamd (*).

F

Decze Boom wordt gemeenlyk hoog en bre.dt ^.g fterk u.t
:
heeft ook een regten

Stam en maala een reguliere Kroon. De Bladen gelyken zeer naar Launerbladen.

In de Herfst zyn deszelfs Takken met Eyvormige zwarte BelTen
,
die aan lange Stee-

en hangen , dik bezet , en ieder Befie bevat eenen harden geftreepten, pktten Steen.

Deeze Beilen zyn van een fcherpe bittere Smaak , doch dienen aan verfche.de wilde

nieren selvk de Coati's of Rakoons, de Philanders ,
Beeren en anderen tot

Voedzel De Aderen van bet Hout zyn door elkander gevlogten en taay weshalven

het tot Aaven van Wielen en andertot den Akkerbouw dienfl.g Gereedfdiap zeer

bekwaam is. Deeze Boomen groeijen gemeenlyk in Virginie, Maryland en Ka-

rolina, op natte plaatfen. •

.

. I P L A A T

Zbinccfche Ryfivogel-

LXXXIII.

i TVyfje (S

r .

Deeze Vogel komt, In geftalte en grootte, met den hier voor, op Plaat LXXXI,

afeebeelden volmaakt overeen, gelyk ik hem dan ook voor het Wyfje daar van,

houde De genen , die denzelvcn uit China overbrengen ,
noemen hem t'adda-

/^W, dewyl men hem met zulk Koorn fpyzigt. Pndda, nu ,
wordt ongepelde

Rvft aenoemd: zo dat men hem dan, myns oordeels, niet ongevoeglyk Ryjyogel

kan noemen. Zy zouden aan de Ryft-Plantagien veel fchade toebrengen. Offchoon

ikhem nu, Ryflvogel genoemd heb, moet ik doch erinneren, dat hy onder dat

Geflagt'van kleine Vogelen behoort, die wy in Engeland Fmken noemen j
hoewel

zvn Bek naar evenredigheid grooteris, dan in alle onze Soortcn van Vmken: Dewyl

ik deezen Vogel niet levendig heb gezien, zo zal deszelfs befchryvingniet zo volko-

men zyn als die van den voorigen. Hy werdt by den Heer Hans Sloane in Spi-

ritus bewaard. /• , r-r -j j- i r^
'

De Bek is Vleefchkleurig , zo wel als de Oogleden, of de Huid die het Uog om-

ringt. De Kop is geheel zwart, doordien dezelve aan de zyden geene witte Vlak-

ken heeft', en hier in beftaat het voornaamfte onderlcheid tudchen deezen en den
,

voorgaanden. De Hals, de Rug, Borft en Wieken, zyn Afchgraauw en niet zo

glanzig als in de andere : ook wordt het Lyf allengs Wat dof en vuil Rpozekleungj

en de Slan-pennen zyn wat donkerer dan de Dekvederen der Wieken. Aan don Rand

der Wiek is, digt aan de Borft, een wkte Vlak. Het Onderlyf, en de Dekveders

onder de Staart, zyn wit : de Staart is zwart: de Pooten en Voeten zyn Vleefchkleur.

De Veders zelf zyn ,
gelyk in den voorgemelden Vogel , 20 gelykvormig onder el-

kander gemengd, dat zy meer naar fyne Haairtjes dan naar Vederen gelyken.

Eenige Luiden , die met Indiaanfche Waaren handelen, en deeze Vogels gezien

hebben, noem.en dezelven MofTchen van Java, doch anderen geeven 'er den naam

aan van Indiaanfche Moflchen, en beweeren, dat men dezelven op 't Eiland Java

vindt. Is nu dit waar, dan is het te gelooven, dat men dezelven in de meefte Lan-

den, op welken onze Ooftindifche Kompagnie Handel dryft, zou aantreffen; doch

^kgeloofeer, datzy, door den Handel tullchen China en Java, op dat Eiland zo

gemeen gewordenzyn, als die Vogels welke men in Kouwtjes houdt, en dat eeni-

gen deswegen tot het denkbeeld gekomen zyn, dat zy oirfpronglyk van daar kwa-

,'men. ik heb deeze Vogels dikwils op Chineefche Printen voorgefteld gezien, en

ditbewyftgenoegzaam, dat zy hunnen oirfprong uit China hebben.

() Arbor in Aqua nafcens , Foliis acutninatis

& non dentatis , fm£lu El^eagni minore.^ Catesb.

Cflr. 1. T. 41. NyiTa Peduticulis mukiiloris. Gkon.

Vlr^i. 121. NjfTa foliis integerrimis. Hart. Cliff, 462.

NylTd atiuadca. LinnV Spec, Plant, II. p. 15 n.

(83) Coccothraufles Sinenfis cmereus ; fcsmella. Edw.
Jv, I. T. 42, Coccothraufles SincnHs cincrea. Bri?s.

^u. Ill, p 244. T. II. f. 4. Loxia Oryzivora. Linn.

S-yft. Nat, Xll. Gen. 109. Sp. 14. Nat. Hift, 1. D.
V. SiUK, bl. 506, 50-^.

PLAAT
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PL A A T LXXXIV.

'hamnfche P^i

n Zy wcegt drie vierden Loots.^ De Kop is zwart, uitgenomen dat van den Bek
een witte Streep oyer t Oog en een andere onder 't zelve heen loopr. De Keel is
gehecl 2vvart dock heefteen geele Viak, digt onder den Bek. De Borft is Oranie-
kleuri de Bnik w

; het bovenfle van den Hals en de Stuit zyn donker rood. DeRug IS zwart: de Wieken, 20 wel als de Staarf, bruin; met eenig wit daar ondergemengd: de Pooten en Voeten zyn Loodkleurig. Op veelen der Bahama -Eilanden2yH deeze Vogeltjes zeer gemeen.
r

Bignoma raet hlaauwe Bloemen en Pokhouthooms Bladeren (*).
^-

:
-Dit is een Boom van middelmaarige grootte,die de Bladen fpitsheeft, en beurtlinss'

aan de Steelen ftaande. In Mey komen aan het end der Takken verfcheide Steeltjes

X

J

>

uit, die zig van elkander fpreiden en blaauwe Bloemen draagen , welke naar de Bloemen van het Vingerhoedbuid gelyken, Op deeze Bloemen volgen groote, platte
rondagtige Zaadhuisjes of Peulen , die gemeenlyk twee Duim middellyns hebben

'

bevattende veele kleine
,

platte, gevleugelde Zaaden. Deze Boom groeit op ver-
fcheidene van de Bahama -Eilanden, inzonderheid rondom de Stad NafTau on 't
Eiland Providence. j '-'f

i-

N ,

)P L A A T
^"

LXXXV.
M t 'J%

De Chinee/che roode Mojih, het Mannetje met het Wyfje (8j\-

.

Deeze Vogeltjes zyn, wederorii, hier in Natuurlyke grootte voorgefleld ZvbehoorentothetVinken-Geflagt, hoewel zy grooter fitk hebben.- /n beiden 2de Bek van eenerley gedaante, zeer dik en blaauwagtig Afchkleur. In die, v^dk^-± voor het Mannetje houde is de Kop zwart; voor aan den Hals ftrekt zig de^wa^ .

te Keuruit tot aan de Borft: de Oogen zyn donker van Kleur: het gefeelc I vfde Wieken en Staart, zyn over \ geheel bruinrood of donker Kaneelkleur- de Poo'-ten, zo wel als de Voeten, Afchgraauvv. • / ,
uc roo .

De andere Vogel,dien ik voor het Wyfje aanzie, is aan de Zvde van den Kop
'

rondom de Oogen
,

die mede donker zyn , aan de Keel , Borft en Bulk, gelyk oTkde Dekveders onder aan de Staart , vuil wit , doch een weinig trekkende mfr Rooze-
kleur. Boven op den Kop, agter aan den Hals, aan de Rug en op de Wieken ishy bruinagtig Afchgraauvv. De bovenfte Dekveders van de Staart zyn wit •

dochde Staart IS zo wel als de groote Slagpennen, donker of zwart; de Pooten en Voe"ten Vleefchkleung. .
j

«-u vue

^
Ik heb deeze Vogeltjes by een Koopman in Vogelen, die dezelven IndiaanfrhpMoiTchen noemde

,
in 't Hof van 't Witte Hert, i'n \ Strand, uitgefchilded lyxyaren in een Kouwtje by een, en fcheenen met elkander wel over weg te kunnS

ajs Mannetje en Wyfje. Daar Albin reeds den Vogel m.et den zwarten Kop i„'Afbeelding vertoond, en by denzelven een anderen Vogel, dan ik, geplaatft heeft,

dien
- (84) Fringilla Bahamenfis. CATEsn. Car. I. T. 42.
Briss. A-a. III. p. 1(58. Fringilla Zena. Linn. S^it.
A-'at. XII. Gen. 112. Sp. 13. Ar^f. H\fl. I. D V Sr
bl. 543-
- (*) Arbor Guijaci latiore folio, KgnonicE flore cce-
iHleo, iTuaiiduro, -in dims partes dilliliente, Semini-

bus alatJs imbricatim poflris. Catesb. Car, I T 42

'

Bjgnonia ccerulea. Linn. S^ec. Plant. II. p. 872 '

S^0I^^^^ Smenfis fulvns, mas & fccmella, Edv
•
AvA. T. 4,?. Coccothraufles Sinenfls. liuiss. Av ll\
p. 235. Loxia Malacca. Linn. Syfl, Nat, XII. Gei?",
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Wyfj

Wyfj

ven ware.ven ware Het Mannetje by AlUin is van het myne daar in ook verfchillende, dat in

hetzelveeen breede zwarte Streep, van de Borft af, naar onderen, over 't geheele

Liehaam been, getrokken is, welke ik niet heb kunnen vinden. Daar ik ook, fe-

deftdeeze Afcekening van my gemaakt was, zelf een zodanigen Vogel gehad, en

dien naauwkeurig onderzogt heb, cm deeze Kentekenen aan hem te ontdekkeni

bevond ik doch niets anders , dan dat het geheele Lighaam brmnrood ware. Zo my

berigt is, zyn deeze Vogels uit China afkomftig. Ik hebze even als de Heer Albin

setvteld , dewyl ik die benaaming voor niet ongevoeglyk houde , en in de Natuurly-

ke Hiftorie veel wanorde ontftaat, wanneer aan de zelfde Dingen meer dan een

Naam gegeven wordt. Albins Afbedding ftaat in 't Tweede Deel Van zyne Vogel^

Hiftorie, op de Drie- en- vyftigfte Plaat.

P L A A T LXXXVL
F

De Geek Amerikaanfche Diftelvink (86).

bezelve kom't, ingrootte De Bek

is donker witagtig: de Kop van vooren zwart, van agteren vuil groen : het gantfche

onderfte deel des Lighaams , van den Bek af tot aan de Stuit , even gelyk de Rug
^

fchoon helder geel. De Wieken zyn zvvart, doch eenige kleine Vedertjes, op de-

zelven, hebben een donker witagtigen rand: de Pooten en Voeten zyn bruin. H^
vreet de Zaaden \^n Slaa en Diftels. In Karolina zyn deeze Vogeltjes niet gemeen,

doch in Virginie komen zy meer voor, en in Nieuw Jork zyn zy zeer overvloedig:

ook houdc men ze aldaar in Kooitjes.

Driedoornige jicacia^ met Eyvormige Zaadhuisjes (*).

Deeze Boom wordt zeer hoog en breidt zig fterk uit. De Blaadjes zyn klein eri

fcits, ftaande ook, gelyk in de meefle andere Soorten van dit Geflagt, tegen elkan-

der over. De Vrugt gelykt eenigermaate naar een Boon, en fteekt in een Eyvor-

mig Huisje: gemeenlyk groeljeri daar van vyf of zes by elkander. De Takken zyri

bezet met veele groote en fcherpe Doornen. Ik heb deezen Boom nergens , dari

daar de Heer Waring denzelven hadt doen planten, aan de Rivier Ashley gezien^

alwaar hy op verdronken Land groeide.

1^ L A A t LXXXVII.

De Mexikaafifche P^Iafch - f^ifik met een geelen Kop (87).

Dewyl deeze Vogel tot de Vlafch- Vinken of Kanarie- Vogeltjes behbbrt, hebben

\vy hem deezen naam willen geeven. Jk hebze ook wel Mexikaanfche Moflchen

hooren noemen : doch ik hbudze eer voor Vlafchvinkeil. De Bek is van middelmaa-

tige dikte, gelyk in de meefte hardihebbige Vogelen, die Graanen eeten, en heeft

een
r

r

(86)CarcIuelisAmericanaCATESB.Cfzr.LT.43.EDw. Csefalpinoides foliis pinnatis ac duplicato - pinnatis.

Av, II. p. 133. T. 274. Briss. Av. III. p. 64. Frin- Hurt, Cliff, 489. Gleditfia triacanthos. Linn. Spec,

eilla trillis. Linn. Syfi. Nat, XII. Gen. 112. Sp. 12. Plant. IL p. i50().

Amerikaanfche Putter. Nat, Hifi, I. D, V. Stuk. (87) Linaria Mexicana Capite flavo. Edw. Av, I.

bi. 543. ' T. ^. Pafler Mesicanus. Briss. Av. III. p. 97. Loxia

(*) Acacia Abruse foliis, triacanthos, Capfultl ova- Mexicana. Linn. Syft. Nat, XII. Gen. 109. Sp. 2d.

lij unicum Semen claudente. Catesa, Car, I. T. 43, Nat. Bfi, L D. V' Stuk, bladz. 510.
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ken en

*eGri witagtige of bleeke Vleefchkleur; de Oogen zyn Hazelnootenkleur , de Kop
'en Keel zyn geel. Agter de Oogen zyn , aan de zyden van den Hals , bmine
Streepcn, die nederwaards breeder worden , en zig vermengen fnet de donker brume'"- vvelke liet sgterfte van den Kop , het'bovenfle van den Hals , de Rug Wie-

btaart, dekt
:
doch de Hals en de Rug hebben nog donkerer Vlakken , die

nederwaards gckeerd flaan. De grootfte of buitenfte SJagpennen zyn , benevens de
Vederen van de Staarc

, donkerer dan de Rug en het bovenfle deel der Wieken De
Borft, het Lyf, de Schenkels en de Dekvederen onder de Staart, zyn helder Oker-
kleur; hebbende de Borft en 't Lyf donker bruine nederwaards gekeerde Vlakken
d.e in 'tgeeJe onder aan de Keel aanvang neemen. De Cooten en Voeten zyn bruin
or vuil Vieelchk euriar.

.
Ik heb deezen Vogel in het Huis van den Heer Karel Wager, te Parfbns

Green, uitgefchilderd, en hem op de Plaat in de Natuurlyke grootte voorgefteld"
Aan boord van een Spaanfch Schip , dat door een Engellch Schip in de Weftindieri
prys gemaakt werdt, vondt men een Kooy vol zuike Vogelen. Zy komen oir/pronff-

'

lyk uit Mexiko, en het Schip, waar in raenze aantrof, hadt te Vera Cruz zvxk: Laa-
dJng naar Spanje ingenomen.

'*^*

A!** !S-*-̂̂ *S^#S^-^Sg:f>?:-r3S'J^*Ki;
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LXXXVIIL

Difielvink
^

s

b
De Kop en het bovenfte van den Hals zyn Ultramarynkleur: de Keel, Borft en 't
3^yf fchoon rood. De Rug is groen en trekc wat naar 't geele. De Wieken beftaan
mt groene, violette en donker roode Vederen. De -Stuit is rood, de Staart don-

' ker rood met een weinig violet daar onder gemengd. Hoevvel 'er een byzondere
befchryvingvereifcht werdt, cm zig van deezen Vogel een regt begrip te maaken
beftaan doch zyne Kleuren eigentJyk maar in drie; re weeten, de li^p en Hals zyn
blaauw, hec Lyf is rood en de Rug groen. Hy heefc een lieflyk Gezang, doch
raaakt in de Toon weinig veranderingen. Deeze Vogeitjes broeden in Karolina, en
bouvE/en hunne Neften gaarn op de Oranjeboomen. Den Winter over blyven^yniec
aldaar, en gaan ook niet verder Landwaards in. My is 'er, vyftig Mylen van de
Zee, nooit een in 't Gezigc gekomen. Hoewel het Mannetje 20 fchoon is, kan
men doch het Wyfje, wegens zyne flegte Kleur, niet minder merkwaardigkeu-
ren: het geJykc veel naar een Mo/ch, maar heeft ook iets groens. .

Zyne Excellencie , de Heer Johnson , tegenwoordige Gouverneur van Zuid-
Karolina, heeft vier of vyf van deeze Vogeitjes, die uit het Neft genomen waren
t\vee, Jaaren lang in Kouwtjes gehouden. Deezen gantfchen tyd hebben de Manne-
tjes en Wyfjes zo weinig verfchil in de Kleur getoond, dat zy moeielyk van elkan-
der te onderfcheiden waren. Ook heb ik zelf het Mannetje en Wyfje in 't Neft
gevangen, doch weinig verfchil daar in kunnen befpeuren^ want zy zagen 'er beiden
even bruin uit. Hoe veel jaaren zy noodig hebben, om hunne regte Kleur te kry-
gen, is nog onzeker. Wanneerzy in ons koude Klimaatgebragt worden, verlie-
zen zy veel van hunne fchoonheid; 'r welk aan eenigen geWeeken is, die ik met my
heb overgevoerd. De Spaanfchen noemen dit Vogeltje Maripofu pintada , of de
veelverwige Kapel.

Da
r-

*
" '"

'(88) Fringlila tricolor. Catesb. Car, I. T. 44. Frin- T. 8. f. 3. & App, 74. EmberJza Cms, Linn. Sy/f'
gilla Chinenfis. Alb. /h. Ill p 64. T. 68. Chloris Nat XII. Gen. no, Sp. 24. Nat Hffl I D V

,
Ludoviciana, vulgo Papa di6la, Bmss. ^u. III. p, 200. Stuk, bladz. 529.

j •
•

v.

11 Deel. S
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Be Ploridafche Akea, met LaurierhJaden (*).

Dit is een hooge Boom , die ecn regten Stam heeft, met eene regelmaatige piera^

midaale Kroon. De Bladen bebben de gedaante van Laurierbladen , doch zyn op

de lanten gekarteld. Hy begint in de Mey-Maand te bloeijen, en behoudtzyne

Bloemen het gr'obtfte deel van den Zomer door. Dc Bloemen hangen aan Steelen

van vier of vyf Duimen lang, beftaande flegts uit een Blaadje, dat in vyf deelen ge-

fneeden is, en bevattende een bosje van Draaden, die geele Knopjes hebben. Op

deeze Bloemen volgt, in de Maand November, een Kegelvormig Huisje of Knop,

met eenen verdeelden Kelk. Als dit Huisje ryp geworden is, dan gaat het open,

en verdeelt zig in vyfVakken vol kleine half gevleugelde Zaaden. Deeze Boom be-

houdt zyne Bladen het geheele jaar door: hy groeit flegts op vogtige plaatlen, en

gemeenlyk in 't Water. Zyn Hout is wat week, doch ik heb eenige fchoone Ta-

fels gezien, die daar van gemaakt waren. Hy groeit in Karolina, maar, in geene

der Noordelyker gelegene Volkplantingeil. \

^^^r-f'

^S^ ^ s^^

^ w^ P L A A T LXXXIX.

De grootc Indiaanfche Kraanvogel (89).

Dit is een ^eer groote en ftaatelyke Vogel , die naar myn Gevoelen den gemee-

nen Kraanvogel in grootte overtreft, hebbende 00k , naar cvenredigheid, den Bek

]anger.- Zyn gang is trots en pragtig, en
,

' wanneer hy ftaac of gaat, zonder zynen

Hals fterk uit te ftrekken, is hy byna vyf Voeten hoog. De Heer Willoughb^
heeft een Indiaanfchen Kraanvogel befchreeven, die veel kleiner dan deeze en een

geheel andere Vogel fchynt te 2:yn; des ik oordeelde, dat het een 2eer gevoeglyke

naam voor hem was, wanneer ik hem den Grooten Indiaanfchen Kraanvogel noem-

de. Hy eet Gerft en ander Koorn; doch, wegens de langte en fpitsheid zyner Sneb-

be, kan hy de Graankorrels niet in den Bek brengen, zonder den Kop gezvt^ind ag^

terover te fmyten, zo dat de met de Punt van den Bek opgevatte Graanen in de

Keel vallen. De Bek is lang, en naar den Kop toe taamelyk dik, doch loopt van

vcoren in een fpitfe Punt uit. Deszelfs Kleur is groenagtig geel , aan de Punt

\vatdonker, en heeft wederzyds, byna in *t midden, maar nader aan den Kop dan

aan de Punt, een langwerpig Neusgat. ' De Oogen zyn fchoon Hazelnootenkleur

of roodagtig. De Kop, en een klein gedeelte van den Hals, zyn gedekt met eene

naakte Huid, die eene fchoon'roode Kleur heeft. 'Aan den Grond van den Bek,

onder deKin, en rondom het begin van den Hals, of aan 't agterfle gedeelte van

den Kop, is hy dunnetjes bezet met fyne-, zwarte, Haairagtige Vederen; hebben-

de, onder het Agterhoofd, een klein gedeelte gantfch naakt. Het , bovenfte deel

van den Kop, en twee by de Ooren ftaande Vlakjes, zyn wit en zonder Vederen.

De Hals is zeer lang, van boven gedekt met witte Vederen, die naar onderen toe

allengs Afchgraauw worden. De Halsveders zyn korter en ftaan yler dan in de Rei-

Het geheele Lyf is, benevens de Wieken en de Staart^ de groote Slagpent

nen uirgezonderd , Afchgraauw; doch de Borft vertoont zig wat helderer dan de Rug
en Wieken. De Slagpenrien zynzwart, en flrekken zig , met geflooten Wieken,
zo ver uit dat zy bykanszo lang zyn als de Staart. De Pooten zyn zeer lang, en, tot"

£Cers.

taamelyk ver over de Kniejen, van Vederen ontbloot. Hy heeft drie middelmaatig

Ian-

(*) Alcca Fioridana qiiinqne-capfularis , Laurinis

foliis levicer crenatis , Stmuiibus Conireramm inflar

alatis. Pluic. Jmalth. p. 7. T. 352- Hypericum iiori-

"bus pentagynlii, foliis lanceolatis, ferratis. Hort, Cliff.

3S0. tlypericum Lafianthus. Linn. Spec, lUant, iL

p. nor.
. (89) Grus major Indica. Edw. Ai^, I. T. -45. Grus

'

Orientalis Indica. Briss. Av, V. p. 378. Aidea An-
tigone. Linn. Syfi. Nat. XIL Gen- 84- Sp. 6. Ooft-

indifche Reiger." ^i?^ Hift, I. D. V.,St. blad:bladz. 191,
^ ri 1 ^ -
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)ange , Worwaards f]aande , doch van agteren eenen korten Vinger. Zo wel de
Tooten als de Voeten 2yn

,
gelykerwys in de Duiven, rood, maar de Klaauwen zwart.

Deczen Voge! heb ik naar 'c Leven getekend en gekleurd by den Heer Karei.
Wager, die denzelven naderhand aan den Heer Doktor Mead vereerde
uit Ooftindie herwaards gebragt

Hy is

\.*

. *-

.-^-^ i^ \ .

P L A A T XC.
h

De hlaauwe Mexikaanfche Vlafchmnk (qo), -^

r ^
'

. ,. ^ '

'

'
.

'

Dit Vogekje is kleiner dan een Kwikftaart, en weegt ongevaar een Loot. Op
^eenigen afftand fchynt het geheel blaauw te 2yn , doch van naby is het volgende daar
aan op te merken. Het heeft den Bek zwart Loodkleurig: boven op den Kop maakt

'

. het blaau'w den fterkflen Glans, doch is tevens donkerer dan aan alle andere Lighaams
deelen: de Hals, Rug en 't Lyf 2yn helderer: de grootfte Slagpennen ^yn bruin,
wet eerien blaauvven rand: de Staarc is bruin, doch heefc ook iets blaauvvs. In de
bewoonde Landftreeken van Karolina komt geen ^odanige Vogel voor, en ik heb
'er nimmereen nader aan deZee, dan op eenen afiftand van anderhalfhonderd Mv

Haar Ge^ang komt
De Spanjaarden in Mexiko noemen dit

Vogeltje AzmI kxos, dat is, van verre Hemelfchblaauw. Klein geeft 'er den naam
aan, van Blaauwe Diftelvink.

Jen, gezien^ alzo zy zig alleenlyk in 't Gebergte onthouden.
inec dat van onze VJafchvinken overeen.

~

i

'^^F D Nagtfchade (*).

Decze Plant heeft een Knollige Wortel, die twee of drie regte Steelen uitgeeft,

welke by de agt Duimen hoog worden, waar aan altoos drie met Kibben voorziene
•Bladen, in de gedaante van een Driehoek, by elkander zitten, tullchen welken de
Bloemen voortkomen. Deeze zyn bleekrood, en beftaan uit zes breede Blaadjes,
drie grootere en drie kleinere. Ook hebben zy Meeldraadjes van ongelyke langte.

Op de Bloemen volgt een Zaadhuisje, dat in geftalte en grootte naar een kleine Ha-
zelnoot zweemt, doch wat geflreept is , en omringd van een Kelk, die zlg in drie-

enverdeelt, zynde terugwaards geboogen. Het Zaadhuisje bevat onteibaare kleine
Stuifzaadjes. Ik heb deeze Plant aan den oirfprong van groote Rivieren pevonden
doch in de bewoonde Landftreeken van Karolina kwam zy my niet voor.

P L A A T
h

idlooper met Voeten

XCI.

I

Deeze Vogel is hier in zyne Natuurlyke grootte afgebeeld. Ten aanzien van de
\gefl:alte en grootte, als ook ten aanzien der Kleuren, komt hy overeen methec
kleine VVaterhaen , door Willoughby befchreeven ^ dat Gesnerus 5pi)ficrlcin

hoemt: want het voornaamfte onderfcheid beflaat in de Voeten, die, gelyk in de
Koeten, met uitgefheedcn Vliezen bezet zyn. De Bek is lang, taamelyk dun, zwart
.Van Kleur, ^n aan de Punt van 't bovenfte deel wat nederwaards geboogen. De
Oogen flaah ,

gelyk in de meefte Vogelen van dit Geflagt , ver van den Bek af. Het
bo-

r^ -

(90) Linaria cccruka. Catesb. Car, I. T, 45. Edw. (*) Solanum trJphyllon flore hexapetalo Carneo. Ca-
'^•u. 11. p._i32. T. 273. f. 2. Tanagra cyanea Read- -tesb. Car. I. T. 45. Trillium flore pedunculate cer-
cibus fufcis. Linn. S-^Jb Nat, XII. Gen. iii. Sp. 6. nuo. Linn. Spec. Plant. II. p. 484.
NatuurL Hifl, 1. D. V. Sr. bladz. 529. - (91) Tringa Pedibus Fulicae. Edw. ^y, J. T ±6

S 2
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bovenfte van den Kop is zwart, doch aan de zyden, rondom de Oogen, aan derl

wortel der Snebbe en aan de Kin, is alles wit. De geheele Hals is dof Afchgraauw^

inaartrekt een weinignaar Bloedrood. De Borft, het Lyf, de Schenkels en Dek-

vederen onder de Staart, 2;yn wit. Het onderfte en agterfte dcd van den Hals, de

geheele Rug, de Wieken en Staart, hebben eene vuil donkerbruine Kleur, doch de

Vederen zyn vvat helderer gezoomd. De grootfte of buitenfte Slagpennen zyn ge-

heel zwart , maar hebben witte Schaften : de middelfte Slagpennen voeren witte

Punten, en dergelyke fmaile randjes: de binnenfte daarentegen, of die naaft aan^de

Rug ftaan, zyn met dezelven van eenerley Kteur. De Dekveders, die digtft boven

de Slagpennen zitten, hebben breede witte Punten, en maaken dwars over de Wiek
een breede witte Streep ; zynde de onderkant van de Staart Afchgraauw. De Pooten

:syn van middelmaatige langte, en boven de Kniejen een taamelyk 'end w'egs kaal.

Hy heeft vier Vingers aan ieder Poot, in de gewoone plaatzing. De drie voor-

waards ftaande zyn wederzyds met 20 veel uitgefFieeden Vliezen bezet, als'ef Leden

in ieder Vinger zyn: dewyl 'er by ieder Gewricht eene infhyding is, zo dat, door

het buigen der Vingeren , de Huid niet in onorde raakt of gekreukt worde. De ag^

terfte Vinger is klein, en de Pooten, zo wel als de Voeten , zyn Loodkleurigi,

maar de Klaauwen zwart. De Voeten van deezen Vbgel komen my zeer byzonder

voor; aangezien geen andere Soort van Sneppen of Waterhoentjes dergelyken ge-

woon is te hebben.

De Heer Alexander Light, een Liefhebber vart dergelyke DIngen, die zJg

thans in de Hudfbns-Baay, waaf been hem de Kompagnie gezonden heefc, ont-

houdt, gaf my deezen Vogel , en zeid my daar nevens, dat zig dezelve op een

Schip hadt nedergezet, 't welk ver van 't Strand, met eenen Landwind, langs de

Kuft van Maryland been zeilde.

^^^:M*?^SS^^H^w^^B^^^^S^vi5£;^M^^Kv^^^55^^^SS^^S^ sr

1^ L A A T

Karolinifche Gam of

xcn.

r
"

beeze weegt twee Loot en is wat kleiner dan een Mofch. De Bek is zwart, dieti

hy wyd kan open doen , hebbende 00k een wyde Keel. Van de Neusgaten Joopt,

tot agter aan den Kop, een zwarte Streep als Fluweel, die van onderen met een

witte Streep gezoomd is, waar in de Oogen ftaan. Het overige van den Kop en

Hals is bruin. Boven op den Kop heeft hy een fpitfe Kuif, van de zelfde Kleur.

De Boril is bruin*, de Rug en Dekveders der Wieken zyn wat donkerer: het Lyf is

bleekgeel. Voorts onderlcheidt zig deeze Vogel van anderen door agt kleine roode

Vlakjes, die aan 't end der agt kleine Slagpennen (ban, en in Kleur, zo wel als in

dikte, zig vertoonen gelyk rood Zegel-Lak, Wanneer de Wiek geflooten is ver-

ecnigen zig deeze Vlakjes, en maaken alsdan een enkele groote roode Vlak uit. De
Staart is zwart maar aan 'tend geel. In Europa is deeze Vogel ook bekend, doch

fchooner van Kleur. v

Heejler met Kornoelje- Bladen ^ roode geftemde Bloemen en een ivehickende Schors (*).

Dit Gewas wordt gemeenlyk agt oftien Voeten hoog, en de Bladen ftaan by paa-

ren

(92) Garriilus Carolinenfis. Catesb. Car, I. T. 46.

Bombycilla Carolinenfis. Briss. A-i), JI. p. 337. Lanius

,
Garrulus. Linn. Syfi. Nat. X. Gen. 43. Sp. 10. Ampe-
lis Garrulus. S-}fi. Nat. XH. Gen. io8. Sp. i, Beemer.

^Nat. mjl, I. D. IV. SiUK. b]adz._223.

(*) Frutex Corhi foliis , ilorjbus inflar Anemones

fteilatae, Fetalis craflis rjgidis Colore fordide rutente:
Cortice Aromatico. Catesb. Car, T. 45. Beureria &c-
Ehret. Fi£i, T. 13. Hutneria Anemones flore. Du Ha-
MEL Arbr. I. p. 114, T.45. Bafteria foliis ovatis acu^^

minatis, Caule fruticofo. Mill. Dl^. T. 60. Calycad-
thus floridus. Linn. S^sc, Plant. II, p. 718.
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ren tegen dkander over. De Bloemen gelyken veel naar die van de Ster- Anemone

,

en beftaan uk verfcheide Koperkleurige Blaadjes, die dik, ftyf en vuil rood zyn,
omringende een bondekje van geele Draadjes. Op de Bloemen volgt eene rondagtige
van boven piatte Vrugt. De Schors is zeer Kruidig, en zo welriekende als Kaneel.
Deeze Heefters groeijen in Bergagtige afgelegene Landftreeken van Karoiina, doch
nergens op bewoonde plaatfen.

h

P L A A T xciir.

BofJ^

Deeze Vogel is wac Lyviger dan de Kievit , erl komt , ten aanzien van zyne
grootte, met de Engelfche graauwe en groene Kievit taamelyk overeen, hebbende
ook de zelfde gedaante, uitgenomen, dat de Pooten een goed end langerzyn. Hier
heb ik hem in zyne Natuurlyke grootte voorgefteld. Zyn Bek is van middelmaatige
langte en taamelyk egaale dikte, Iwart van Kleur, en loopt in eene Punt uit. In 't

midden nogthans is by zo dik niet als aan 'c Grondftuk en naarde Punt toe, en heefc
Wederzyds een langwerpig Neusgat. Het bovenfte van den Kop is zwart met eenen
groenen Glans, en deeze zwarte Veders fteeken een Duim over den Kop been, maa^
kende een Kwaft. De onderfte zyddeelen van den Kop, deszelfs agterftedeel en
twee ter wederzyde van den Hals nederwaards gertrekte breede Streepen, zyn wit*

Tuflchen de zwarte Kruin en de witte zyddeelen van den Kop, ftaan de Oogen.
Agteren benedenisde Hals, met en benevens de geheele Rug en de Dekvederen
der Wieken, van eene bruine Kleur. De uiterfle Enden in de ryen der Dekveder.
ren, die digt boven de Slagpennen ftaan , zyn wit; de groote Slagpennen zwart en
de kleinere, digt aan de Rug, bruin. De Rand, die van de kromte der Wiek ne-
derwaards gaat 5 heeft zwarte en witte Vederen onder elkander. Van beneden
den Bek loopt, langsde Keel, tot aan het begin van de Borft, eene zwarte Streep,
die zig vermengt met de zwarte Kleur van de Borft en een gedeelte des Lighaams, "

De Borft heefc tevens een fchoonen Purpergloed. De Schenkels, het Onderlyf en
de Dekveders onder de Staart, zyn wit, De Staartveders zyn van gelyke langte,

grootendeels wit , doch aan 'c End, ter langte van anderhalf Duim, overdwars, zwart.

De Pooten zyn langer dan gemeenlyk anders in dit flag van Vogelen plaats heeft. Zy
hebben maar drie Vingers van middelmaatige langte, die alien voorwaards ftaan. De
Pooten zyn, wat over de Knie, kaal, en zo wel als de Voeten, gelyk ook de Klaau-
wen, vuil donkerbruin, trekkende veel naar 't zwarte.

Ik heb deeze Afbeelding naar een Vogel gemaakt, welken my de Heer Pieter
CoLiNSON geleend hadt, zylide met andere Vogelen van Gamron in Perfie gekomen.
Op myne Plaat had ik by verzinning laaten zetten , dat dezelve uit Bengalen afkom-
fiig ware.

t ^ PLAAT XCIV.

Hei bkauwe Roodborftje (94).
/

Dit Vogeltje weegt byna derdhalf Loot, en is omtrent zo groot als een Mofch.

Zyn Oogen zyn groot: de Kop, het bovenfte van het Lyf, de Staart en Wieken,
fchoon blaauw, uitgenomen, dat de Punten der Slagpennen eene bruine Kleur heb-

' ben.

(93) Pluvialis Indicus Peftore nigro. Edw. Av. I.

T. .47. Pluvialis Perfica criftata. Briss. Av, V. p. S4.

Lapwirg. Russ. Aleppo 72. T. 11. Charadrks fpino-

fus. Linn. Syfl, Nat. XU. Gen. 88. Sp. 12.

(94) Rubecula Americana cosrulea. Catesb. Car, I.

11. Deel

T. 47. Edw. Av, 24, T. 24. Rubecula CaroUnenfis.

Briss. Av. HI. p. 423, Avis cosrulea. Kalm. Itin, III.

p. 30. Motacilla Sialis. Linn. Syji, Nat. XIL Gqii.

114. Sp. 38. Nat. Bifi. L D. V'. St. bl. 583.

^

.-^ N
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ben. De Hals en Borft zyn vuil rood ; het Lyf is wit Deeze Vcgel vliegt 7.eer ge-

2wind, doordien hy zeer lange Wieken heeft : weshalve Hem ook de Havik gemeen-

lyk te vergeefsch vervolgt. Het zyn onfchadelyke Vogeltjes, enkel van Jnfekten

leevende, die veelnaar ens Roodborflje gelyken. Zy maaken hunne Neften in holle

Boomen. Men vindtze in de meefte deelen van Noord- Amerika: want ik hebs^e irf

Karolina, Virginie, Maryland en op de Bermudifche Eilanden^ gezien.
r '

^. Kkine ongedoornde l^indc^ met roode BeJJen (*).

Deeze Plant kruipt menigmaal langs den Grond, en heeft Bladen naar die der Hoi-

wortel- Plant gelykende, Zy ftaan beurtlings aan de dunne Ranken , aan vvelken lan^

ge Trosjes van kleine, roode, Eyvormige maar puntige Beflen hangen, waar van

ieder een zeer harden rohden Zaadkorre! bevat.

V<rr^V^ u^m^^^^ ^s- i-s>K^ /s^^>^^>;ax>^

P L A A T XCV.

PPaterhoen met gefpoorde T^ieken (95).

WiLLouGHBV heeffcDeeze Vogel behoort tot het Geflagt der Waterhoentjes.

eenen byna dergelyken in Geftalte, doch van andere Kleuren, befchreeven. De Af*

beelding ftelt hem in de Natuurlyke grootte voor. De Sneb is byna anderhalFDuim

Jang, geei van Kleur, en de Neusgaten ftaan in dezelve, wederzyds, byna in 't mid*

den, Aan het Grondftuk van de boven-Kaak heeft hy een kaale Huidjgelyk andere

Waterhoentjes, doch welke daar in onderfcheiden is, dat zy als een flappe Lap ne-

derhangt. Van boven zyn in dezelve drie Infiiydingen* van onderen is zy met den
Kop vereenlgd en geelagtig van Kleur, doch ik geloove dat zy, toen de Vogel nog
leefde, rood is geweeft; inzonderheid dewyl die Lighaamsdeel in de Vogelen*, wel-

ken Markgraaf in Brafil gezien hadt ,^aldus befchreeven wordt. De Kroon op doin

Kop is bruin, met eenige donkere Vederen daar onder gemengd. Van de hoekeh des

Beks loopt, wederzyds, door de Oogen heen, naar het agterft^ van den Hals een zwar-
te Streep, en boven de Oogen zyn witte Streepen. Het onderfte van den Kop, Halsy

Borft, Buik en de Schenkels zyn, benevens de onderfte Dekvederen van de Staart,

wit, maar de zyden van den Buik en de Schenkels zyn met ettelyke roode Vlakken
' gefprenkeld. Het agterfte deel van den Hals is zwart, doch wordt, naar het begin
van de Rug toe, allengs bruin: het agterfte van de Rug, daarentegen, de Stuit en
de bovenfte Vlakte van de Staart, ^Zyn purperkleurig* doch zo, dat zy tevens naar \
Roozeroode trekken. De Vederen rondom de Schouders of by het Gewricht der
Wieken, zyn helder bruin- maar de Slagpennen (choon groeri en zwart gevjakt, uit-

gezonderd eenige weinigen van de kleinere naaft aan de Kug, die een bruine Kleur
hebben. De eerfte Dekveders boven de Slagpennen zyn zwart; hier boven ftaat een
ry van bruine Vederen, terwyl de overigen Roozerood of Purperkleurig zyn. DeW

Wieken
ke, korte, geele Spooren heeft, welke inwaards, met de Punten naar elkander toe,
gekeerd ftaan. De Pootcn zyn zeer lang, en tot boven de Knie met geene Vederen
bezet; de middelfte Vinger is zo larig als het Schenkelbeen; die op zyde ftaan zvn
watkorter: de agterfte Vinger is 5:eer lang, en heeft eene geheel regte, naar een
Naald gelykende, Klaauw, die langer dan de Vinger is, en met denzelven niet kor-
ter dan de middelfte Vinger van den Voorvoet. Deeze agterfte Vinger heeft maar
een Gewricht, de binnenfte twee, de middelfte drie en de buitenfte vier. Ik hebop
de Gewrichten der Vingeren in deezen Vogel zo naauwkeurig agt gegeven , dcwyl ik

r

(*^ Smilax non fpinofa hnmilis , folio Ariflolochlse,
Baccis rubris. Catesb. Car. I. T. 47.

(95) Gallinula Brafilienfis facana di6ta , Alis Cor-
nubus donatis, Edw. Av. 1. 1. 48. Jacana. Briss. Av.

V. p. 129. Parra variabilis. Ltnn. Syft. Nat. XIL Gen.-

92. Sp. 4. Fuiica Spinofli. Linn. Syfi. Nat. X. Gen,
82. Sp. 4. Scherpwiek. NaP. Hiji. I. D. V. St.
bladz, 27<5. . .

•
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in ae befchryving welke Wii.loughbY ons van den^elven geeft, aangetekend vinddat hy in leder Vinger v,er Gewrichten heeft. De drie voorwaards laande VinShebben dunne en zeer regte Klaauwen, welke, benevens de Voeten en PootfnLoodkleung of blaauwagtig Afchgraauw zyn.
"

'

Sir Hans Sloane hadt deezen Vos-el reeds lano- rr, «:r^;,^, t, i , ,

hy ™y de„.el,« .e. Afcelcening leenfe'. Tn' ^^^^^T^^Sf^KaTthagena in Zuid-Amerika tot ons sekomen ^ '
'^ ^^^ ^^" ^^a"^"

:^

/^og

XCVI.

_

Hy is bykans 20 groot als een Mofch en weegt wat over de twee Loot Zvn R.t
IS fpits en Kegelvdrmig. De Kop en de halve Rug zyn glanziJ^zwart de wlf
^wart,uitgenomenhaarebovenftedeelen, die geel zyn dochi^Zd ^ 7^"^'""

dezelven hebben
,
aan beide zyden , een bitten lol'.'"Hettt g

^^^^^^^^^
haams is fchoonrood en geel gekleurd

: de twee bovenfte Vederfva^den Staart Jv^Zwartj he ovenge IS geel. De Pooten en Voeten zyn Loodkleuri^ In In W"^komt hy met te voorfchyn. Deezen Goudkleurieen Cel heh ikf;.f 7 ^T'
ginie en Maryland gezien, doordien men 'er ge^e in iSol n?lee? 7 " '" ^'"
heeft hy zynen naam van het Wapenfchild vlTL Lord rIt i^ .

,™'" ^'S''
welk van de regjer naar de flinker ^.n^J^^^:^:::^^^^2

dikker Tak. Klein
] ft er den naam vangeelbonte LyderofWielewaal aan gegeven

_

De y^rg^n^Jche Tulpenboom, mctdriepuntige, in^t midden /lompe , Bladfn H '

.vaar yan de middelfte fto.p is en zig a/afgefneede^erl
.^k^J^'^^toos met de Tnlpen vergeleeken, en daar van heeft ook de Boom zyneTiLm /ekreegen, hoewel zy naar myn oordeel, meer gelyken naar die va/deS.£"Uit zeven of agt Blaadjes zyn Zy famengefteld, lier bovenfte deel blS/g oenTdoch het onderfte een roode en wat geele' KleuHng heeft. Eerft zyn zy if "en be'kleedzel beflooten dat by 't omluiken van de Blpem open gaat en afv^alt. Deeze Boomen geeven goed fimmerhont. Men vindtze in de meefte Streeken van 't V fte Landvan Noord-Amenka, van den Uithoek van Florida af tot in Nieuw Engeknd toe

P L A A T X C V II.

De Penguyn (97).

Deeze Vogel is byna 20 groot als een tamme Cans, en, wanneer hy 2igop \

(9(5) laerus ex aureo nigroque varius. Catesb. Car,
I. 1.48. laerus minor. Briss. Av, II. p. 109 T 12
f. I. Oriolus Baltimore. Linn. Syft, Nat, XII Gen'
52. Sp. 10. Coradas Galbula. Syfi, Nat, X. Gen 4.0'

Sp
4^

NatHift, I r?. ly. St. bladz. 334. R 34. Figt

media iacmia velut abfcifTa. Pluk. Jim, 379 T 1x7
f. 5. & T. 248. f. 7. Catesb. Car. I. T. 48. Lirio-

, ,
Land

dendron Mis lobatis. HorL Cliff. 223. Roijen. Lugd.
Bat. 494. Tkzw, Ehret, T. 10. Liriodendron Tuli^
pifera. Linn. Spec, Plant, II, p. 755

(97) Penguin. Ecw. //u. L T.49. Catarrate. Briss"

V?; V' P'
^'^i'

Piiaecon demerfus. Linn. Syft. Nat'
XJI. Gen. 74. Sp. 2. S^fi, Nat. X. Gen 67 SnZ'
Nat, llijt, I. D. V. SiuK, bladz. 131 ^- ^^' "'

T2
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gryn te zien

nen komen te ftaan , is wit.

Land begeeft , zou hy , wegens zyne agterwaards ftaande Pooten ,
dus overend loopen.

Reizigefs, die deeze Vogels levendig gezien hebben, zeggen dat zy overend ftaande

eaan De Bek is niet zeer lang en ook niet zo breed als in de Ganzen
,
maar aan de

Ivden meer famengedrukt. De hoeken van den Bek ftrekken zig wyd en byna tot

aan de Oogen uit. In de Bovenkaak is aan ieder zyde een heldere Streep en de Veders

van den Kop maaken insgelyks, aan ieder zyde van denzelven, eene Punt, waar door

de Neusgaten bedela worden. De Sneb is rood. Het voorfte dee! van den Kop is*

rondom den Bek, tot aan de^Oogen toe, vuil bruin: het agterfte, als ook het boven te

van den Hals en de Rug, zyn donker vuil purperkleur, en met zeer kleine ftyve Ve-

derties bezet, die zig niet ligtbuigen en in wanorde brengen laaten; gelykende ook

meer naar Slangenfchubben dan naar Vederen. Het onderfte van den Hals, de Borlt,

het Lyfen de Zyden onder de Wieken, zyn wit, en hebben Vederen, Weike, wat

het maakzel en de gedaante belangt, met gemeene Vederen meer overeenkomen*

doch digt en vaft op elkander leggen. De Wieken zyn klein en vlak, als Riemen, en

bruin van Kleur; doch van boven en van onderen zyn zy met Zo kleine en ftyve Ve-

derties bedekt, dat men, dezelven niet naauwkeurig befchouwende, zig verbeeldt Se-

Dat gedeelte, echter, daar in andere Vogelen de punten der Slagpen-

xi^w .vv...,. . ,
Men vvordt 'er naauwlyks een Staart aan gewaar, doch

aan de"stuiVftaan"eenige korte Borftel- Haairen. De Pooten zyn kort. Hy heeft drie

voorwaards ftaande Vingers, die, gelyk in de Ganzen, met elkander verbonden zyn»

en de binnenfte heeft , aan zyne inwaardfe zyde , een Vliezige Vin. Bovendien is 'er

nog een vierde zeer kleine Vinger,die met de drie overigen niet te famenhangtj^ ftaan-

de insgelyks voorwaards en agter den binnenften van de drie anderen :
hoedanig lets

ik nooit aan de Voeten van andere. Vogelen heb gezien. De Pooten en Voeten zyn

vuil rood, en hebben taamelyk lange fcherpe bruine Klaauwen. Van agteren en van

onderen zyn de Voeten zwart.
.

Deezen Vogel heeft my de Heer Pieter Coltnson geleend , die echter met wilt

te zeggen, van waar hy was gekomen^ doch ik bevind, dat inzonderheid diegenen

daar gewag van maaken, welke door de Straat Van Magellaan en naar de Kaap der

Goede Hope gevaren zyn. In de Indifche Reistogt van den Heer Th. Roes vind ik

het volgende Berigt. „ Op het Penguyn-Eiland korat een Vogel voor van dergelyken

naam, die regtop gaat. Zyne Wieken hebben geen Vederen, en hangen by 't Lyf

als een paar Mouwen, hebbende ook een witten Rand. Deeze Vogels vliegen met,

maar loopen by kleine Ichoolen rond, en hebben doorgaans een vafte plaats, daar zy

zigonthouden". CnvKcmtJJS yerzameling van Reizeti. I. Deel, bladz 767.

Het gemelde Penguyn-Eiland legt digt aan de Raap der Goede Hope. Ik ben ee-

nige maalen de Straat van Magellaan doorgevaaren , doch heb in dezelve weinig van

de Penguyns vernomen , dan dat zy regtop gaan , en onder den Oeyer zig verfchui-

len • zo dat ik met geene zekerheid bepaalen kan , welk Wereldsdeel het Vaderland

zy van den hier befchreeven Vogel. Hadden de Reizigers maar eenige befchryving

van de door hun bygebragte dingen gegeven, zo zou men mooglyk zyne Geboorte-

plaats kunnen uitvinden. Klein noemt hem de Vetgans.

55

35

3?

55

P L A AT XCVIII.

De Bajlerd-Balnmore- Vogel {^'S).
'

H

Deeze weegt omtrent twee Loot. ,Zyn Bek heeft eene fcherpe Punt: de Hals is

zwart, de Staart bruin, als ook de Wieken, aan welken de meefte Veders w'itte

Punten hebben. Voor \ overige is de geheele Vogel geel, maar de Borft inzonder-

heid vertoont zig geelglanzig. Terwyl het Wyfje even zo fchoon is, hoewel met

Vederen van een geheel andere Kleur bekleed, beH ik bewoogen geworden, om bei-

der

(98) I6lerus minor. Catesb. Car, 1. T. 49. I6le-

rus minor fpurius. Briss, ^v. II. p. m. T, lo. fig. 3.

Oriolus fpurius, Linn. S'\'Jh. Nat. XII. Gen. 52. Sp. 11
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der Afbeelding mede te deelen. De Kop is , benevens het bovenfte deel van haare
Rug, glanzig zwart

:
de Borft en't Lyf vuil rood; gelykerwys het onderfte van de

Rug digtft aan de Stuit. Het bovenfte deel van de Wiek is rood, het onderfle don-
ker bruin. De Staart is zwart. De Pooten en Voeten zyn in beiden blaauw. Klein
noemt hem de zvvartgebaarde Wielewaal.

"
r

De CatalpU'Boom (*).

_

Dit is gemeenlyk maar een kleine Boom , die zelden meer dan twintig Voeten
hoog wordt, hebbende de Schors glad- het Houc week en ipongieus. De Bladen
zyn van figuur als die der Syringen, doch grooter en ten deele tien Duim Jang. In
Mey brengt hy breede troiI?:n voort van Pypagtige Bloemen, die naar de gewoone
Vingerhoedbloemen gelyken , en tevens wic, doch van binnen wat roodagtig purper-
kleur gevlakt en geel geftreept zyn. De Kelk is Koperkleurig. Op deeze Bloemeti
volgen ronde Peulen, die de dikre van een Vinger hebben en meer dan een Voet lang
zyn. Ryp geworden gaan zy open, en vercoonen haare Zaaden, die gevleugeld
zyn, en als Vifchfchubben op elkander leggen. In de bewoonde Landftreeken van
Karolina was deeze Boom onbekend, tot dat ik het Zaad, uit de dieper binnenslands
gelegene Streeken, derwaards gebragt had. En, offchoon ook de Ingezetenen zig
niet veeJ bemdeijen met Lufthoven , zyn zy doch door de ongemeene Ichoonheid van
den Boom bewoogen, om denzelven voort teplanten. Hier door, nu, is hy thans
een fieraad van verfcheidene van hunne Tuinen, en hy zou het in Engeland miflchien
ook wel worden kunnen; doordien hy zo veel Koude verdraagen kan als de meeften
van onze Amerikaanfche flanrgewaflen, waarvan verfcheidene reeds ettelvke Win-

L

eene bedekking noodig hebben gehad
J

PL A A T
I)e gevhkte Groehlandj

XC IX.

Duif (

jbeeze Vogel is alhier in zyne Natuurlyke grootte voorgefleld, en, wanneer ik hem
xnet de Groenlandfche Duif van Willoughby vergelyk, dan bevind ik, dat hy irl

geftalte eh grootte daar mede volmaakt overeenkomt: ook is de figuur van Bek en
Voeten eenerley , hoewel zy in kleur van elkander verfchillen. Ik houd derhalve dee-
zen voor een Jongen Vogel , die nog niet geruid heeft : dewyl de Ouden zwart zyn

,

uitgenomen dat zy een groote witte Vlak op ieder Wiek met fchoon roode Pooten en

.

Voeten hebben. De Vogel, die op deeze Plaat, in 't verfchiec, vJiegende wordt ver-
*

toond, geeft de afbeelding van de zwarte Groenlandfche Duif, om dezelve met de
tegenwoordige te kunnen vergelyken. De Bek of Sneb is taamelyk lang, donker
of zwart van Kleur, eh naar de Punt toe wat krom. Des Lighaams onderfte Vlakte is,

van den Bek tot aan de Staart, \t^itachtig en met fyne Afchgraauwe dwars-Streepen door-
toogen. De Kruin van itn Kop, de bovenfle Vlakte van den Hals, de Rugen Staart,

^yn zwartagtig en hebben donker zwarte dwars- Streepen. De Slagpennen zyn geheel
^wart; de daar boven flaande Dekveders hebben witte Punten, waar op een ry van
zwarte volgt : d6 kleinfle Dekveders maaken, in het bovenftedeel van de Wiek, eene
grcote witte Vlak, die 2wart gefprehkeld is. Boven en aan den Rand is de Wiek
zwart gezoomd. De Pooten en Voeten zyn vuil Vleefchkleurig, Hy heeft, voor \
overige, maar drie Vingers, die alien voorwaards ftaan, kleine Klaauwen hebben, en

(*) Bignonia Urucu foliis, Flore fordlde albo, Irt-

tus maculis purpurels & luteis afperfo, SiliquS longis-

fima & anguftiffima, Catesb. Car. I. T. 49. Bigno-
"

nia Americana , Arbor Syringse coerulefe folio, Flore

purpureo. Du Hamel Arbr. 1. p. 104. T. 41. Bigno-

iiia foliis fimplicibus cordacis. Hort. Cliff, 317. Bigno-

IL Deeh V

: door
nia Catalpa. Ltnn. Spec. Plant, II. p. 8*58.

0)9) Columba Groenlandica Hollandis didla. ED^tf-.

Jv, I. T. 50. Uria minor nigra Briss. ^v. VI. p. 75.
Uria minor ftriata. Bkiss. /h. Vi. p. 78. Alb. Av. II.

p- 73- T. 88. Colymbus Grylle. Um, Syfi . Nau Xlh
Gen. 75. Sp. I.
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door middel van een Vlies met elkander verbonden zyn. Ook zyn de binnenfre Vin*

gers, aan hunne inwaardfezyde, met een Vinagtig Vlies voorzien. Albin heeft, in

2yn Tweede Deal, bladz. 73 , een Vogel voorgelleld, dien hy het Mannetje van de

<3roenIandfchc? Duif noemf, en een anderen in zyn Eerfte Deel, bladz. 8r, daarhy

den naam aan geeft van 't Wyfje. Nu geloof ikzeer wel, dat hy iets dit Wyfje ge-

lykende zal gevonden hebben; doordien 'er 2ulk een Vogel is, maar dezelv^e is het

Wyfje niet van de Groenlandfche Duif. Dewy] hem, echter, ook een Mannetje tot

2yn Wyfje zal ontbroken hebben, en hy in 't Werk van Willoughby gevonden
hadt, dat het flegt en weinig gekleurd is; zo dagt hy, dat hy hetzelve ligtelyk, zon-

der den Vogel te zien, kon voorflellen, en derhalve heeft hy op eene Plaat het Man^
netje afgebeeld, dat doch niets anders is dan zyn Wyfje, uitgenomen dat hy hetzelve

van de andere Zyde afgetekend, en naar de befchryving van Willoughby gekleurd

heefc. Dewylhy ook het Nfannetje nooit hadt gezien, zo geloofde hy, dat hetzelve

net even zodanigen Bek had, als die VogeF, welken hy het Mannetje noemt: terwyl

de Groenlandfche Duif een grooter Vogel is, met eenen langen dunnen Bek, die naar
evenredigheid wel tweemaal zo' lang is als in zyne Afbeelding. Deezen misflag vaa
den Heef Albin heb ik niet ongevoeglyk geoordeeld alhier te verbeteren.

Jk kreeg deezen Vogel van Sir Hans Sloane, die hem eenigen tyd in 't Leven
heeft gehouden. Hy was aan deezen Heer door den Kommandeur Craycott ge-
geven , die hem zelf uit Groenland medegcbragt hadt.

indien het waar is, dat deeze Dniven des Winters wit worden , gelyk Wil-
loughby in zyne befchryving meldt, dan is zulks miflchien maar van dien tyd te ver-
flaan, wanneer hy aan 't ruijen gaat, en zyne zwarte fCleur met de witte, of de wit-
te met de zwarte Kleur verwillelt. Men kan deezen Vogel ook by Willoughby,
Bladz. 326, Plaat 78, zien; doch my dunkt^ dat de verandering van Kleur door hem
niet genoeg is beweezen.

\

^S^ ^^if>^><

PLAAT C.

De Geelbor/lige Lyfter (lOo),

,

Aangezien de Heer Klein deezen Vogel onder de Lyfters plaatfl, 20 hebben wy
hem deezen naam gegeven. Hy heeft bykans de grootte van onze Leeurikken. Zyff
Bek is zwart, de Kop en de geheele Oppervlakte van de Rug en Wieken, zyn bruin-
agtig groen: de Hals en de Borft geel. Van de Neusgaten afloopt een witte Streep
boven 't Oog heen, onder 't weike ook een lichte Vlak is. Van het onderfte des Beks
Begint een fmalle lichte Streep. Het Lyf is donker wit of geelachtig; de Staart Bruin:
&Q Pooten en Voeten zyn zwartachtig. In de bewoonde Landflreeken komt men dee-
2dn Vogel nooit te zien. Hy onthoudt zig verder in 't Land , ongevaar twee- of drie-
honderd Mylen van de Zee. Het zyn zeer fchoone Vogels , die ook zig zodanig ver-
fchuilen, dat ik, haeenige Uuren toegelegd te hebben om 'er een te fchieten, my ein-
delyk van eenen India'an bedienen moeft, die alle zvne bekwaamheid noodig hadt, om
zulks werkftelhg te maaken. Veel houden zy zig aan de Oevers van groote Rivieren
op

,
en hun luid Gefiiater doet de holle Rotfen endikke RietbofTchen weergalmen. De

Afbeelding flelt hem vliegende voor, om tetoonen, op welk een zonderlinge manier
hy alsdan gewoon is zyne Voeten te houden.

Nagtfch zeshladerige Bloem (*).

Deeze Plant heeft eenen enkelen regten Steel , en groeit maar vyfof zes Duim hoo^.
Van boven zyn drie^^ Driehoek maaken, en nederhangen. it
der Llad heeft drieRibben, en het is, met donker en helder groen, Ruitswys' gefcha-

keerd.
(loo) Oenanthe Americana Peaore luteo. Catesb

p£tl^°^^""'".^"P^y"™' flore hcxapetalo : tribus
Paahs purpureis

, caeteris viridibus reflexis. Catlsb.

Car. I. T. 50. Solanum Virginianum triphyllum, &c.
Pluk. Aim. 352. T. I IX. f. C. Paris foliis ternacis,
Flore kMi ereao Gron. Firg. 44. Trillium fefllle.

Linn. S^ec. Flant. 11. p. 484,
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^^

kcerd. TuiTchen deeze Bladen komt de Bloem voorr , welke ult drie Purperkleurfee reJtop groeyende Blaadjes beftaat en; derzelver Kclk of bekleedzel is ook^n drl fn vf."deeld. Zy gram m de meefte Landftreeken van Karolina in Schaduwagtige BofTche;

P L A A T CJ.
He( Grocnkndfche Hen of Rendier (lor)

Wanneer ^vy deezen Rhee- Bok met onzen Engelfchen vergelyken , 20 Is hv zeerd.ken fterk, komende 00k, wat de evenredigheid zyner Li|haLsdeeln aaLaa^^met een volwasfen Kalf nader overeen , dan met een Rhee- Bok Hv k v!n 1 ^^ 5
tot aan deSchouders om.ent drie Engelfche Voeten hoo'g: .°t SstsVTe w'elzyne Footen .yn dikker, dan menze gewoonlyk in de Herten vindt. DesZomers

"

hy met zagt, kort en Muisvaal Haair gedekt; tegen den Winter komt hier ond^r eentweede Pe^ van lang, ruuw w.t Haair te voorlchyn, het welk nogthans opde RuJen aan deSnuitvyat bruin ,s. Deezelange Haairen doen het Dier zigVofen Lrk ver-toonen. In^ t volgende Voorjaar wordt deeze ruuwe Winterkleeding door eenen zCmer-Rok van zagt kort Haa.r als weg gefteoten , en dus verandert hy geduuSvan ffe-Faad. Het byzondente m d.t flag van Herten is de Neus, als xvelke hier gel^Ll metHaair bed^kt is daar zy in andere Rheen uit een kaale vogtige Huid beftaat KW..yn denkbeeld zo^,.de Nens, in dekoade Landen, bevrilzefmoeten,^^^^^^^^
kaa ware, en om die redcriis zy van den Schepper, tot haare befchntting, met Haafrbeldeed gevvorden De Oogerj zyn taamelyk groot, en puilen wat buiten den Kopuit. Zo wel de Bok als de Zeeg hebben Hoornen; 't genewat zeldzaamsis. De Hoe-en loopen met fpits

,
maar zyn gefpleeten , en ftaan ver van elkander, hebbende 00k^an onder|n, zo ik my verbeeld, deswcgen een taamelyke breedte, dat zy niet zod.ep in de Sneeuw mogen zakken Agter deeze grooten heeft het Dier, aaniede^oot, twee kleine taamqlyk hoog ftaande Klaauwen. De Hoeven zyn donl er Hoornkleur. De Hoornen hebben haare^yoikomenheid nog niet, aizo de Afbeelding ons eenjong Dier vertoont. Ik heb een Kop ipet het volkomene Gewey gezien , die benevensdeezen Rhee - Bok tot ons gebragt was. De Hoornen hadden I'n dezelve boven deOogen twee breede Enden als SchofTels, die van dienft konden zyn omde Sneeuwvan het Gras weg te ruimen .wat daar boven waren twee andere , doch kleinere Schof-fels, die uitwaards gekeerd bnden

: boven deeze liep ieder Hoorn uit in vyf rondtgeensdeels Schoffelagtige , Punten.
"i vyi ronue,

..^R?' ?^''' ^Tr '''"'^n'] '
^" ''

J'"'' '73S
,
door Kommandeur Craycotteen Bok en Zeeg van dit flag van Rheeen , welken dezelve medegebragt hadt . ereeTJNaderhand deedt de Heer Sloane dezelven prefent aan den HertogfanR chmoTd

die ze in zyne Dierga.rde >n SufTex liet brengen , en , zo ik vernam , fyn dezelveTdaar!na geflorven zonderdat zy.n grootte toegenomen waren. Eenige^houdenditflarvan
Herten voor de Rendieren der Laplanderen enRufTen, dat ik niet kan voorfla nliochontkennen (*> Het tegenwoordige heeft eene Donsagtige bruine Vagt, die deszelfsWinrerklesding u.tmaakt. Van de Geflalte kan men uit de Afbedding oordeeSn

\m^mm

P L A A T CII.

Het Stekelvarken uit de Hudfons - Baay (102),
In geftalte en grootte komt dit met een Bever taamelyk overeen, doch 20 ik het

pifer. Gesn O^rfr. 141. Cervus Tarandus. Linn. Plaat XXIII f
'

''^ ^^"'"^'^' ^'''- 'f';/^- "I. Stuk,

C) [De Ridder L.nn^us helft hetzelvc
, in de ta Linn ^.^Tt XH V. f" ^\ ^^^^ '^°''"^-

Twaalfde Uitgaave van zyn Sarneoftd der Natuur tot 5 D ll.' sIS. ^ \co ' H xo Fifz
'' ^''^ "'^'

de Rendieren betrokken. Ook geefc de Gedaante der
^ ^' ^'

V 2
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Xvat de grootte betreft , met een bekend Dier vergelyken wilde, dan zou hot naar eeri

Vos zvveemen, waar mede hec nogthans geen de minfte overeenkomfl: in degeftalte

heefc. Zyn Kop gelyktnaar dien van een Konyn: het heefc een platte Neus, die ge-

heel bedekt is met korte Haairen; de voorfle T anden, waar van twee bpven en twee

onder ftaan , zyn zeerfterk, geel van Rleur, en fchynen volftrekt tot afbyting van het

Gras gevormd te zyn. Het heeft zeer kleineOoren, die naauwiyks boven het Vel

uitfteeken. De Pooten zyn kort, de Klaauwen lang: vier ftaan 'er aan ieder voorfterl

Foot 5 en vyf aan ieder agterflen : inwaards zyn dezelven SchofFelswyze uitgebold. De
Staart heeft eene middehnaatige langte, en is naar 'c Lyf toe dikker dan aan 't End^
alwaar dezelve wit van onderen is. Het Dier heefc over 'c geheele Lyf een zeer zagt

Vel, waar van de Haairen by de vier Duim lang zyn , doch rondom den Kop en aan

de Pooten korter; aan \ agterfte van den Kop in tegendeel wat langer. Op het bo-
venfte van den Kop, van hec Lyf en de Staart, is het , onder 't Haair, digc bezet met

/

eer fpitle, ftyve Stekels, waar van de iangften niet volkomen drie Duim lang zyn'
doch naar de Neus toe, en op de Zyden naar den Buik toe, worden zy allengs korter.

Deeze Stekels zyn onder het Haair niet zigtbaar, dan alleenlyk een weinigom het
Staartbeen been, alwaar het de Haairen dunner hadt. Buiten en behalve het zagte
Haair, dat over 't geheele Lyf donkerbruin was, hadt dit Dier ook eenigelange, fty-

ve, enkelde Haairen of Borftels, die maar dun ftaan, en drie Duim langer zyn dan de
onderfte Haairen. Deeze maaken, dewyl zy aan 't End vuilwit Zyn, dat de Vagt, op
eenige plaatfen, zig als een weinig gefprenkeld vercoont. De Stekels zyn zeer fpits erl

eenigen derzelven bleeven, op eene zagte aanraaking, in myne Vingers vafter, dan in

fiet Dier zyn Huid, fteeken. Zy hebben een Baard, en zyn daarom niet ligt weder
uit te haalen, wanneer zy in de Huid gedrongen zyn. Met die Stekelvarken kwam
ook een Jong over, dat ongevaar zo groot was als een Kat, hebbende de Vagt zwar^
terdan de Oude: de Stekels kon men, onder het Haair, duidelyk zien erl voelen.

Uit de Hudfbns-Baay zyn deeze Dieren overgebragt. Zy werden aan den Heer
Doktor K.M. Massey overgegeven, en bevinden zig tegenwoordig in de Verzame^
ling van Sir Hans Sloane, te Chelfea. Naar ik geloof is dit Stekelvarken nog niet
befchreeven. De Stekels, die het heeft, zyn wit met zwarte Punten. Op de Plaat

is 'er een in de Natuurlyke grootte en gedaante, gelyk ook de vergroote Punt daar
van, voorgefteld.

Een myner Vrienden, die zig in de Hudfbns Baay onthoudt, heeft my, op myrl
yerzoek, eenige Vraagen, noopens dit Dier, op de volgende wyze beantwoord.

Uittrekzel uit deszelfs Briefs dien hy^ den \o Angujias 1742, tdt Albany^'
ami my heeft gefchreeven,

5, Het Stekelvarken van dit Land is een Dief , dat zyn Neft ofHoi onder de Wortels
35 van groote Boomen maakt en veel flaapt. Het voedt zig met de Baft van Jenevef-

3, beflen-en andere Boomen, doch voornaamelyk met deh eerfkemelden. 's Winters
het Water

Tong, gelykerwys een KatofHond; hoewel het zig Zeer Wagt van daariii te gaan.
Zyne Haairen en Stekels blyven , den geheelen Zomer door , in Kleur onveranderd.
Wanneer het in 't Voorjaar begint warm te worden, dan wordt hunne Vagt, gelyk in
alle andere Dieren van die Land , dunner, Ik zeg U toe , in 't aanftaande Jaar van 't zelve

,,
omftandiger berigt te geeven: want Ooftwaards van hier zyn 'er zeer veelen, en eenige

33 Indiaanen ^ met welken ik Handel dryf, eeten hun Vleefch op zekere tyden des Jaars '\

Jk ben Uive zeer toegenegena

Alexander Light.
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