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_ INHOUD van prr STUK. 
dl sm S TWEEDE BEP DEEL ING. 
SCH gn f 
ie De VOGELEN. 

MEXIV. Hoorpsr. Befchryving van de Eigenfcbappen 
der Zwemmende of Water-Vogelen sn '# 

f | | algemeen. Bladz. “1 

XXV. Hoorpsr. Belchryving van 't Geflagt der 
EENDEN of EENDVOGELEN , waar onder niet 
alleen de Talingen „ maar ook de Zwaanen 
en Ganzen, zo wilde als tamme, zyn be- 
greepen. —— 18 

KXVIL Hoorpsr. Befchryving van *t Geflagt der 
ZIAAGBEKKEN , waar onder de Duiker-Gan- 
zen, die, op een zonderlinge manter , tot 
den Vifchvangft gebruikt worden. nn ZI 

XXVII, Hoorpsr. Befchryving van ’t Geflaet der 
PAPPEGAAY-DUIKEREN , ’4 welk de Alk, 

__Noordfche Penguyn, ZeesPappegaay of 
mjin Zee-Hen of Lom, het Rottetetje 
£ Groenlandfche Duif , en den Zee. Aak- 
der bevat, eer 

XXVIII Hoorpsr. Befchryving van ’t Geflagt der 
ONWEERS-VOGELEN die men, op Zee, aks 
voorboden van Storm aanmerkt, ti út 

XXIX. Hoorpsr, Befchryving van 't Geflagt der 
DIOMEDES-VOGELEN ; waar onder die, ge- 
naaud Albatrofs, en de Magellaanfche 

‚ Gans of Penguyn, welke gemeen is aan de 
Kaap der Goede Hope. EE 

XXX. Hoorpsr. Befchryving van “t Geflagt der 
KROPGANZEN ; genaamd Pelikaanen , onder 
weiken de Fregat-Vogel , Kormoran of Wa- 
ter-Raaf , Jan van Gent, en de Gekken of 
Viflchers ook zyn begreepen, 

XXXL Hoorpsr. Befchryving van ’t Geflagt der 
KEERKRING-VOGELENe el Hon 

XXXIL Hoorpsr. Befchryving van't Geflaet derDur. 
BERENs '# welk de Lom, Ember- Vogel, Fuut 
gn kleine Duikertjes of Aarsvoeten bevat, 183 
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XXXII Hoorpst. gebienied van 't Geflagt der » 
MeEuWEN , waar onder de Kutke aap; 
Burgemeefter , Raadsheer, Malmokke en’ 
Strontjaager; meeft Groen: andfche Vogelen, 

XXXIV. Hoorpsr. Befchryving van 'ê Gent der 
STERNEN of Zee-Zwaluwen. 

XXXV. Hoorpst. Befch:yving van ’t Gellagt der 
VERKEERD=-SNAVELEN , anders Waterfny-. 
ders genaamd. 

XXXVI Hoorpsr. Befchryving van °t Geflagt der 
FLAMINGO’s, waar in reden van derzelver ver- 
fchillendbeid van kleur gegeven wordt. DE 

XXXVII. Hoorpsrt,. Befchryving wan ’t Geflagt der 
LEPELAAREN, odd AOM 

XXXVIIL Hoorpst. Befökryving van ’t Geflast der 
SCUKVOGELEN , bevattende den Armer ikaan- 
fchen Reiger „die Jabiru guacu gebeten wordt, 

XXXIX. Hoorpsr. Befchryving van ’t Gellagt der 
NIMMERZATTEN, 4 welk den Amerikaanfchen 
Pelikaan , Curicaca genaamd , begrypt. —_— IJS 

XL. Hoorpsr. Befehryving van ’tGeflagt der Rer- 
GEREN , waar onder de Kraanvogelen, Oijee 
vaars en Butooren, gelyk ook de Krabben. 
Eeters en de Lgsyptifche Vogel bis, aks mede 
de Kroonvogel en bet Juffertje vanNumidie, 
begreepen zjn. 

XL1. Hoorpsr. Befchryving van Geflagt der 
SNEPPEN , waar onder de Wulpen , Hout- en 
Poelfneppen, de Tjerk, Glut, enzo 216 

XLI, Hoorpst, Befchryving van ’t Geflagt der 
STRANDLOOPEREN , of Moeras-looperen ; ’# 
welk den Kemphaan,Kievit, Tolk,Koet-Ple- 

vier, en andere foorten van Plevieren, bevat. — 236 

XLIII. Hoorpst. Befebryving van ’t Geflagt der 
PLEVIEREN 5 waar in, bebalve den Goud- 
Plevier, en anderen , ook de Mornel , Griel 
en bet Mathoen, zyn begreepen. _—_ 252 

XLIV. Hoopst. Befchryving van't Geflagt der Krur- 
TEN , genaamd Recurvirofire, ca dat bun: 
ne Dek opwaards is gekromd. zis HR 

ALV, Hoorpsr. Befchryving van °t Geflagt der 
SCHOL-AAKSTEREN ‚ anders Oeftervangers 
genaamd. hemme BÓÓ 

XLVI 

173 

177 
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XLVL Hoorpst, Befebryving van ’t Geflaet der 
WATERHOENTJES, '? welk de Koeten,de Pou- 
le Sultane of Purper vogel, en de Scherpwie- 
ken , genaamd Chirurgyns , bevat. Bladz. 269 

XLVIL Hoorvsr. Befchryving van ’t Geflagt der 
RALLEN, 20 Water a/s Landvogelen, jor 
welken de Kirr-Mecuw behoort. das 275 

XLVIIE Hoorpsr. Befchryving van ’t Geflagt der | 
KNARSHOENDERENe eld 

XLIX. Hoorpsr. Befcbryving van ’t Geflaet der 
'TRAPGANZEN : waar in een Oi mftandig e berist 
van defzelver Eigenfehappen: de Ontleedkun- 
dige befehryving en’t Gebruik. —__— 287 

L. Hoorpst. Befchryving van ’t Geflagt der 
STRUISVOGELEN » beonbeinde den Kafvaris;, 
den Amerikaanfchen, en den Ooffindifchen , 
Dod-Aars of Eenzaame Vegel genaamd, _— — 208 

Ll. Hoorpsr. Befibryving von ’t Geflagt der 
PAAUWEN , 30 de gewoone, als de Japan- 
{che , Chineefche en die van ‘Tibet, 

Lli. Hoorpsr. Befchryving van 't Geflagt der 
KALKOENEN , waarin ook de Bengaalfche, 
dien men noemt gehoornde Faifant. — 335 

LUI, Hoorpsr. Befchi yuing van ’t Geflagt der 
PAAUWIESEN. nn 34de 

LIV, Hoorpsr. Befchryving van ’t Geflagt der 
FAISANTEN , waar onder de Tamme Hoen- 
deren van veelerley Soort, als ook de Poule 
Peintades , of Guineefche s zyn begree- 
pen. 

LV. Hoorpst. Befchryving van ’t Geflagt der 
VELDHOENDEREN, waarin de Ouerhaan, 

348 

"det Berkhoen , Korhoen , Sneeuwhoen 
en Hazelhoen, als ook de PatryZen en 
Kwartels vervat Zyn, 291 

LVI. Hoorvsr. Befchryving oon  Geflagt der 
Duwen, waarin van Dunne flerke Vaort. 
Zeeling, de Plakkaaten omtrent het fchie- 
ten en houden der wilde Dutven in de 
Nederlanden zals ook van de Ring en Tor 
telduiven, en van bet Mofchduifje „ ge 
SProken wordt, | 429 
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LVIL. Hoofpst. Beftbryving van ’t Geast def 
LEEURIKKEN, waarin zo de gewoone Ak- 
ker-, Gras- , Boom- en Veld-Leeurikken , 
als de Piepert; Spipoler, Berg-Leeurik en 
anderen. ‚__Bladz, 460 

LVIII. Hoorpsr, aan van ’t Geflagt der 
SPREEUWEN , vervattende zo de gemeene en 
uitbeemfche als de Water-Spreeuw. 471 

LIX. Hoorpsr. Befchryving van ’t Geflagt der 
LYsSTEREN, waar in de Kramsvogel, het 
Koperwiekje, de Spotvogel, Vliegenvan- 
gers als ook de Merels of zwarte Lyfiers. 480 

LX. Hoorpsr, Befchryving van ’t Geflagt der 
KERNBYTEREN , waar onder de Kruisbek, 
Goudvink, Kardinaal, Groenling , Sene-— 497 
gali, en andere, 

LXI. Hoorpsr. Befcbryving van ’t Geflagt der 
GEELGORSEN, 2 welk den Sneeuwvogel , 
Geelvink, ’z Weeuwtje, de Ortolaanen, 
Kardinaalen , enz. bevat. NE fe, 

LXII, Hoorpsr. Befchryving van't Geflagt der 
VINKEN , waarin ook vande Vlaschvinken, 
Diftelvinken of Putters, Kanarie-Vogels , 
Sysjes > Bengali’s en andere Zingvogeltjes; 
en van de Moffchen , gelproken wordt. 530 

* LXIII, Hoorpsr. Befthryving van ’t Gellaet der 
KWwiIKSTAARTEN , waar onder de Nagtegaal, 
Bafterd-Nagtegaal, ’t Roodborftje, Paapje, 
bet Winterkoningje , Goudhaantje , en 
veele andere , begreëpen zyn. hd HS 

LXIV, Hoorosr. Befchryving van ’t Geflaet der 
Meersen, ’t welk de Plakkers , Pimpeltjes , 
en de Man akyns, zekere dmerikaanfche Vo- / 
geltjes, Eron rme 

LXV. Hoorpsr.Befchryving van Geflagt der ZV A- 
LUWEN , waar onder de Chineefche, die eet 
baare Nesjes maakt. Óo2 

LXVL Hoorpst. Befchryving van ’t Geflagt der 
GEITENMELKEREN. 614 
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AANWYZING per PLAATEN, 

en der Bladzyden , 

alwaar de Figuuren aangebaald of befchreeven worden. 

Praar XXXVII. Afbeelding van den 
_DurkEr-GANs en andere Wa- 

ter- Vogelen. tegenover Bladz. 71 
Fig. 1. De Duiker-Gans, langbek. &l. 74 

—_— 2, Het Vonnetje, bl. 77 

— 3, De Zee-Pappezaay. Dl. 85 

4. De Zee-Hen, bl. 88 

—_—_— 5. De Onweersvogel, bl. ga 

—_ 6, Het Zee-Paard, Ul 93 

mank De Magellaanfche Gans. bl. 102 

Praar XXXVIIL. Afbeelding van den 
PELIKAAN , enz, ——— Bladz. 103 

Fig. 1. Een Pelikaan van de Philip- 

pynfche Eilanden. bIIIO 

ee B De Fregat vogel. bl. 

Tt 3. De bruine: Gek, bl.124 

—— 4. De Zuider Penguyne bl.13T 

PraaT XXXIX. Afbeelding van den 
KoRMORAN , enz. Blad. 115 

Fig. 1. De Kormoran of Zee-Raaf. 4/.115 

—— 2, Baflaner Gans of Jan van Gent, 

bl.rar 

— 3. Keerkringvogel,Phaëthon. A/.129 

Praar XL, Afbeelding ven de Dur- 

KERS, FUUTEN , enz. mmm Bladz, 133 | 

Fig. 1. Groote gevlakte Duiker, bl,136 

—— 2. Fuut. bl.138 

— 3e Kutke Gaap, hl143 
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_ Praat XLL Afbeelding van de Meru. 

WEN, STERNEN ; ENZ. tegen over Bladz. 147 

Fe. 1. Bonte Meeuw of Mallenok- 

Î ke. ' bl.148 

2. Gefireepte Strontjager- bl,152 

3. Groote Zee Zwaluw. _ Dll55 

4. Zwarte S4ern. bl.158 

5. Verkeerd-Snavel. bl.160 

Praat XLIL Af beelding van den FLA- 

MINGO , LEPELAAR en KRooN. 

Be 

VOGEL. mm Bladz, 161 

Fig. 1. De Flamingo. bl.162 

—— 2. DeZepelaar of Spatelbek.bl.170 

—— 3. De Kroonvogel. bl.180 

Paar XLIII. Afbeelding van de 

REIGERS, BUTOORENs enz. === Bladz. 199 
Fig. 1. De Kwak. bl.200 | 

2. Purpere Kuif-Reiger. _bl,206 

—— 3, Gevlakte Krabben-Leter.bl.2 10 

— 4. ’t Woud- Aapje. bl.210 

—— 5. De Butoor of Roerdomp.At.arr 

Praar XLIV. Afbeelding van de 

WOULPEN , SNEPPEN en PLE- 

VIEREN, nn mien Bladz. 217 

Fig. te De Wulp van Madagas- j 

kar. bl.224 

— — 2, Laplandfche Snep. bl.234 

— — 3. Gryze Koet-Plevier. _bl.247 

__…— 4. Geftippelde Plevier, bl 250 

—_— 5. Griel of Doornfiuiper. bla6o 

e= 6. Matboen. bl.261 

—— 7, Doorn- Plevier van Senegal. 

bi.262 
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__PraAT XLV. Afbeelding van de Krurr, 
| het WATERHOENTJE ‚ de Rarr, | 

enz. tegenover Bladz. 263 
Fig. 1. De Kluit. bl.a64 « 

—_ 2. De Schol-Aakfler. bl.267 
B 3, Het Waterboentje. bl.272 

—— 4. Bruine Chirurgyn. bl.277 
— — 5. Railvan de Philipp. Eil. b/.282 
—— 6. Kirr-Meeuw. bl.283 

Praatr XLVI. Afbeelding van den 

VOGELSTRUIS , KASUARIS , CNZ. == Bladz. 297 

Fig. 1. De Ethiopifche Zrapgans. bl.297 

—2, De Vogelffruis. bl.299 

—_ 3. De Kafuaris. bl, 310 

Lett. A, Een Veertje of Pluimpje in de 

natuurlyke grootte. 44313 

Praar XLVIT. Afbeelding van de 

PAAUWEN , FAISANTEN , Pa» 

TRYZEN. == Bladz. 333 
Fig. 1. De Paauw van Tibet. A/,335 

2. Gekroonde Faifant. Bl 389 
_— 3. Gekuifd Veldhoen, bl.409 

—— 4, Chineefche Paërysa bART 

—- 5. Gekuifde Kwartel van Mexi- 

ko. | bl.427 
PraarT XLVIIL Afbeelding van de 

Duir , LEEURIK , SPREEUW , 

enz. dtm Blade, 447 
Fig. 1. Blaauw - Kop Duif van Jamai. 

ka. bl.448 

—_. 8. Kaaptche Leéurik, dl. 468 

—— 3e Spreeuw van Louifiana. 2476 

—— 4e Offenpikker, Dl.478 

Fig. 



Fis. 5. Zwarte Viüiegenvanger, blA4go 

6. Berg-Merel. DIAGQ4 

—— 7, Kernbyter van Kanada. 4,502 

Paar XLIX. Afbeelding van de 

_ MosscHeEN ‚ MEEZEN, VIN- 

= 

KEN » ENZ. tegen over Bladz, sos 

Fig. t. Afrikaanfche Kernöyter. bl.5O5 

—— 2e Senegal. bl.509 

_—— 3. Gekuifde Coliau, bl.516 

…— 4. Het Weeuwtje. bl.527 

— 5ePoolfche Mees of Hangneft 4 

| Jee | vl.5go 

—- 6. Manakynroodkopje. bl,6or 
_ 7e Dagflaap of Geitenmelker.4461 5 

Deeze Afbeeldingen der Vogelen zyn, even als die 

van °t voorgaande STUK , altemaal gebragt op nagenoeg 

een vierde van de natuuilyke hoogte en breedte; be- 

halven die van de XXXVII[fte, XLlIlte en XLVIte 
Plaat, welke men genoodzaakt is geweeft ongevaar de 

helft meerte ‘verkleinen. 
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Bladz. 38, regel 20. Voor geeven’er. Lees geeft men ’er. 
n 

42, regel I2e Voor de Ben. Lees de Bek, 

== 43 ,0p dekant. VoorCoure-Pieds, LeesCouvre- Pieds 

— 149, regel 23, VoorStaartpennen. Lees Pooten. 

196, regel 6. Voor van Padden. Lees van Stinken. 
de Padden, 



BESCHRY VING 

DO RRER | 

RE IN 
LD Orr Gn WD Di Ort SE NN 

TWEEDE. AFDEELING, 

RED VO GE ArBN. 

LPE Th hed pre BD Gh NN 

Kel HO OED SEU K, 

De Eigenfchappen der Zwemmende of Water. 

Vogelen in ’t algemeen, Hunne menigte în 
’t Noorden. Plakkaaten omtrent de Vogetl- 

kooijen in de Nederlanden, 

SD K maak van dit Tweede Stuk der Vo 
Ò 1 gelen ,’t welk het Vyfde van myne Be. 

BOE Íchryving der Dieren is, een aanvang 

met den DERDEN RaNc van LINNAUS, waat 

toe ik ben gevorderd. Deeze Rang bevat de 

zodanigen , welker Eigenfchap het is in ’t Wa. 

der te Zwemmen, en deswegens kunnen zy bil- 
lyk begreepen worden onder den Hoofdnaam 

van ZwWEMVOGELEN. Hunne Pooten zyn daar 

toe op een byzondere wyze gefchikt , de Schen- 

kels platagtig en kort; de Vingeren of Toonen 
met een Vlies te famen gevoegd en daarom, 

van fommigen „ gewebd geheten of gepalmd, 

Welk laacfte overeenkomt met het Latynfch 

1, Dier, V, Stug. À “woord 
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p) EIGENSCHAPPEN DER 

woord palmati , en de gelykheid derzelven met 

de Palm van eens Menfchen Hard uitdrukt: 
Hierom heeft Krein ze door den naam van 

Palmipedes. onderfeheiden ‚ waar van hy drie 

Familiën of Gezinnen heeft,  Mornrinc- be: 

grypt hun onder den algemeenen naam van Hy- 
dropbile , dat is, Weaterminnaars ; doch men 

vindt ‘er onder, gelyk de Ganzen en Meeuwen, 

die zig ongelyk meer in de Lugt ophouden 

dan in 't Water, en ’% is bekend dat anderen, 

die geen Zwempooten hebben , niet minder 

Liefhebbers zyn van zig in ’t Water te was- 

_fehen en te dompelen; gelyk men dit in de 

Eiger. 
fchappen. 

Duiven dagelyks waarneemt. Anders zou men 

hun, met de Ouden, gevoeglyk kunùen noemen 

Water-Vogelen; waar onder zy egter de Stelt 
loopers , met regt, ook begreepen hebben. 

De bekwaamheid om te Zwemmen onder- 

fcheide dan de Vogelen van deezen Rang. Hoe- 

wel men ’er onder vindt , gelyk de Meeuwen , díe 
dit niet doen, zyn ‘er wederom anderen, die 

zelfs onder Water duiken, met hun geheele 

Lyf, en deswegens Duikers genoemd worden. 

Zy munten, in ’t algemeen, door deeze Eigenfchap 

boven de andere Vogelen uit, en in ’c Vliegen 

fchieten de meeften niet by hun te kort. Veex 

len wel is waar, gelyk de Kenden, zyn zwaar 

van Vlagt, doch anderen, gelyk de Fregate 
vogel, tarten de allervlagtten. De Natuur; 

willende zig alles ten nutte maaken en tevens 

alle Dieren voorzien met de noodige Werktuie 
gen 

EE TE 



ZWEMMENDE VOGELEN. 3 

gen tot hun beftaan, heeft de genen, die, vol- 

gens de wyze fchikking van den Schepper , de 

Koft moeften zoeken in het Water, niet alleen 

daar toe bekwaam gemaakt , maar. zelfs met 

Wapenen voórzien om zig te redden; daar de 

andere Vogelen hun Graf vinden in dat Ele- 

ment, ‘Tot loopen ondertuffchen op het Land; 

daar zy geen verre Togten te doen hádden;, zyn 

veelen niet zeer. bekwaam. 

De meefte Water -Vogelen ‘onthguden zig 

zo ’tfehynt, in de Gemaatigde Lugtftreek en 
zelfs Noordelyker; hoewel ’er; miffchien , naar 

den Zuidpool toe niet minder zyn. dn-de 
Moeraflige deelen van cns Nederland en-van 

Engeland, zyn ’er een groote menigte. Tot 
dezelven behooren “ook de Strand-Vogelen ; 
waar. van. voorheen gefproken is, en die het 

voornaamfte Onderwerp uitmaaken van dien gee 

vaarlyken Vogelvangft in Noorwegen (*). Op 

eenige Eilanden van Schotland onthoudt zig 

daar van eén verbaazende menigte, zo, dat de 
en byna daar van alleen beftaan kun- 

nen.“ HARvejus fpreekt van zeker klein Ei- 

lande, genaamd Baffe of Bafs; in de Forth of 

Golf van Edenburg in Schotland 5 dat eigent. 

Iyk een hooge Rots is, van ongevaar duizend 

Schreeden omtreks, ’t welk hy bezogt hadts 

5 De Oppervlakte vän hetzelve „(zegt hy) iss 

js in de Maanden Mey en Juny, miet Netten; 
‚ Eijës 

C) Zie het IV, Srùë deeze Nat. Hiftorie bladz. 4» 
he Deer, V, Srus, Aa 
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XXIV. 
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STUK. 

EIGENSCHAPPEN DEK 
Pr À 

Eijeren en Jongen, byna geheel bedekt; zo 

dat men naauwlyks een Voet verzetten kan, 

zonder ’er op te trappen, en de Vogels 

; zweeven ’er, in zulk een menigte, om heen; 

dat zy, gelyk een Wolk, de Lugt, zelfs met 

heldere Zonnefchyn, verduifteren 3 maaken- 

de middelerwyl zulk een Gefchreeuw , dat 

‚ men de naby ftaande naauwlyks kan hooren 

fpreeken. Indien gy de onderleggende Zee 
; van deeze Rots ,als van een hoogen Tooren 

of fteilen Muur, befchouwt, ziet gy dezelve 

aan alle kanten bedekt met duizenden van 

zwemmende en hun Aas zoekende Vogelen, 

van veelerley Soort , en wederom, het Eiland 

rond vaarende ; vertoont hetzelve zig, door 

de veelheid wan Vogelen; die in de Kloven 
en Gaten neftelen, (zynde niet minder „dan 

de Sterren in eene heldere Nagt, ontelbaar „) 

‚ even als een groote Byënkorf. ’t Is onge- 

looflyk , welk een voordeel uit het verkoopen 

der Vederen en Eijeren, ja ook van de o- 

verblyfzels der Netten, welke tot Brandítof 
dienen, door den Eigenaar jaarlyks getrok- 

ken worde van die barre Rots. Het Eiland 

vertoont zig fchemerwit, daar het nogthans 

beftaat uit een bruinen ja zwarten Steen, 

welke met een witte Korft, vals van Kryt „ 
is overtoogen; gelyk blykt aan den Voet, 

alwaar het van de Baaren befpoeld wordt 

en daar de Steen zyn natuurlyke bruine kleur 

heeft. Die Korft is ongetwyfeld afkomftig 
s, van 

5 



ZWEMMENDE VOGELEN. ss 

v> van de weeke Vuiligheid der Vogelen ; die zy 

ss loozen , en {trekt daar na, wederom, als eene 

> Krytagtige ftoife , tot vorming van den Dop 

> van't Ey. Geene dier Vogelen zyn Ínboor- 

4 lingen van deeze Plaats: zy komen ‘er alleen 

s> om te broeden, en vertoeven ‘er, als in een 

» Herberg, zo lang tot dat de Jongen in ftaat 

ss Zyn om met hun weg te vliegen (*) ”: 

aazende middelerwyl, waarfchynlyk, op Sprot 

en jonge Haring, 

Miflchien komen deeze Vogelen van de 

Noordfche Kuft, alwaar ’er, gelyk wy gezien 

hebben, in zulk een menigte zyn, die Strand- 

Vogelen genoemd worden (f) » beftaande meeft 
in wilde Ganzen en Eenden, Lommen, Raads- 

heeren , Pappegaay-Duikers en Meeuwen, of an+ 

dere Zwem-Vogelen 3; hoedanigen ’er op Yse 

land, aan Groenland , in de Straat Davis, de 

Hudfous-Baay en andere Noordelyke Streeken ; 

ook menigvuldig gevonden worden; die hunne 

Neften maaken op ontoeganglyke piaatfen, in 

de Kloven van ’t Gebergte of op Klippen ‚, om 

die voor ’t Wild Gedierte te beveiligen, zo ’t 

fchynt. lets dergelyks. heeft ook ín andere 

Werelfisdeelen plaats : want, by voorbeeld , 

wordt aan de Kuft van Afrika, niet ver van 

Goeree, een Rots gevonden, welke men , we- 

gens 

(#) De Generat, Ansmal. Exercit. XL 

(}) Als vooren bladz, 5. 
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Ir. gens de kleur door de menigte van Vogelftront , 

AFDEEL. het befcheeten Eiland noemt. 

XXIV, Men vangt in Straat Davis de Berg. Eenden 

iten wel met Vallen, gelyk de Voffen, doch ge. 

Vangft der meenlyk weeten de Inboorlingen dit Gevogelte 

ek VOr met Pylen uit hunne Schuitjes te fchieten, De 

(ied wilde Eenden worden in Moeraffige Landítree- 

ken , aan de Ooftzyde van Engeland, gevangen 

met dergely ke Netten, als die men te Lande 

tot den Patryzen-Vangft gebruikt. Kenige hon: 

derd Schuitjes komen, als ’ in. de tyd is, daar 

toe by een. Op de ondiepe Zandplaaten , daar 
Wier groeit, tuffchen Wieringen , Teffel en 

Vlieland , in de Zuider:Zee , wordt een menig. 
te Ganzen, Eenden, en dergelyk Watergevo- 

gelte gevangen met Slagnetten, die ongelyk 

grooter, doch anders op gelyke wyze als de 

Vinken- en Leeuriks-Netten zyn toegefteld , 

welk men dompen noemt. De Dompers zitten , 

op eenigen afftand van het Net , in een Schuic- 

je, dat vaft legt, aan de Freklyn: inmiddels 

zyn ’er eenige Vogelen, die men Baanzwem.- 

mers of Roepers noemt, met Touwtjes onder 

Water vaft gemaakt, die door hun gekwaak de 

Vogelen, welke uit Zee komen aanvliegen, by 
hun lokken, om te aazen op het Zaad van ’ 

Wier. Wanneer nu de wilden neergeftreeken 

zyn, wordt hun het Net over ’t hoofd gehaald 

door den Domper , die dus dikwils honderd 

Vogelen op éénen Dag meefter wordt. 

Vogel. De gemeenfte manier-om ’t Watergevogelte, 
kooijen. if Ä, + a | dat 
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dat by zulke menigten in de groote Steden ver- 

tierd wordt, te vangen, is door middel van 

Vogelkooijen. Men windt ‘er in dat gedeelte 

van ’t Engelfch Graaffchap Lincoln , ’t welk 

wegens zyne laagte Holland geheten. wordt, 

veelen, die ’er verhuurd worden voor vier- of 

vyf honderd Ponden Sterlings , dat is over de 

vier- of vyf duizend Guldens, in ’t Jaar. Ook 

zyn zy menigvuldig in ‘t Graaffchap Cambridge; 

wordende uit eene Kooy, niet ver van de Srad 

Ely, als ’t in ’t Saizoen is, doorgaans drie 

duizend koppels Eenden, in een Week, naar 

Londen gebragt. 

wrln de Knee enigde Provintiën, doch inzonder- P 
heid in Holland en Wetftfriesland , worden ins- 

_gelyks Vogelkooijen gevonden. De Koning * 

van Spanje, in't jaar 1567, by Plakkaate het 

ftooren der Vogelkooijen in de Nederlanden 

verbooden hebbende , ftelden de Staaten van 

Holland, in ’t jaar 1585, voor altoos en by 

forme van eeuwigen gebode vaft, dat niemand, 

by of op vyf honderd Roeden naa omtrent de 

Vogelkooijen of Driften, noch in of omtrent 
deKreeken, Killen, Rivieren en andere Ware 

ren; daar op of aan loopende, noch op eenige 

— Werven daar omtrent gelegen , eenige lange of kor- 

te Roers of  Boflen loffe fchieten, noch op de 

Schutten kloppen „ de Zeilen fchudden of over 

werpen , noch eenig Geluid of Getier mag 

maaken „ waar door het Gevogelte verjaagd of 

geftoord zou kunnen worden sop de verbeurte 

kP V.S A4 van 
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van de Buffen of Roers en eene Boete van tien 

Guldens : verbiedende tevens ook alle Voge. 
laars, metter langer Lyne of met Vogel-getouwe , 

op soo Roeden van eenige Vogelkooijen ofte 
Driften te mogen komen leggen; en eenen ie. 

gelyken op eenige Ryswaarden, Rietvelden of 
andere Ruychte, te fleecken met Netten ofte an- 

derfins eenig Ruyd- Vogel te jagen ofte vangen s 

ten zy dat zy ’t Recht van de Vogelery in Pagt 

hebben of anderzins, en hun zulks door de Ei- 

genaars van die Waarden of Rietvelden was 

toegeftaan (*). Dit Plakkaat is naderhand 
verfcheide maalen, zo ten opzigt van den ver- 

dronken Waard van Zuid-Holland en den Lan- 
de van Seryen en Putten, als in ’t algemeen 

vernieuwd; gelyk ook in het Plakkaat en Or- 

donnantie op de Houtvefterye en Jagt, van 

den jaare 1684, over Holland en Wettfries- . 

land, het zelfde wordt vaftgefteld, en het Re. 
glement zyner Doorlugtige Hoogheid van den 

8 Auguflus 1750, verbiedt het befchadigen der. 

Vogelkooijen of Driften en het verjaagen van 

% Gevogelte, over Holland en Wetftfriesland 

in % algemeen uitdrukkelyk; zynde het tevens 

aan niemand geoorlofd Eendvogels te fchieten, 
dan volgens de Plakkaaten (f). Op Wier- 

waarden mogten in ’t geheel geen Vogelaars 

gaan Vogelen, volgens Plakkaat van 1547. 

| DEAN De 
(*) Groot Plakkaatboek 1. Deer. bladz. 1302. 
(Ì) Zie de Nederl, :Saarbveken van 't jaar 1750 

bladz. 5077, 
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De menigte van Vogelkooijen , die , in den 
aanvang der voorgaande Eeuw, reeds, in Hol- 

land waren aangelegd, en de benadeeling der 

Gras- en Koornlanden door de tamme Eenden, 

die in dezelven tot het vangen der wilde Een- 

den, Smienten, Talingen en ander Water- 

Gevogelte, werden gebruikt, gaf Prins Mau- 

rits aanleiding, om, als Gouverneur , in den 

jaare 1604, by vernieuwing van ’t Keizeilyk 

Plakkaat van 155o, te ordonneeren en vaft te 

ftellen; dat niemand binnensdyks eenige Vogel. 

Rooy zou mogen opregten , ten ware hy daar ter 

plaatfe zo veel Lands hadde , dat zyne Nabuu- 

ren ‘er nict door benadeeld konden worden, 

ter beoordeeling. van de Hooge Overigheid ; en 

alle de genen die geen agt Morgen Lands by 
een hadden, zouden haare Kooy moeten af bree 

ken , indien dezelve binnen tien Jaaren was op- 

geregt. Alle Kooyluiden moeften de Eenden 

opgefloten houden in de Zaaytyd en Maaytyd: 

dat is van half Maart tot het begin van Mev 

en van half July tot den eerften Septem- 

ber (*). | 

In de Provintie van Utrecht is het ook niet 

geoorlofd nieuwe Vogelkooijen aan te leggen; 

zonder de toeftemming van de Regecring. Men 

magze niet berooven , ftooren, noch op den af» 

{tand 

(*) Gr. Plakktb.I Deen. bladz. 1308. Zie ook her gedagre 
Plakkaat op de Houtveltery en Jagt, van 't jaar 1664, 

IV. Deer bladz. <26. | 
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ftand van tweebonderd Roeden met Buflen fchie- 

ten, op de boete van zestig Gulden: de Wa. 

teren , daar toe behoorende , niet vergiftigen of 

bederven, op de boete van tagtig Gulden en _ 
arbitraire Lyfftraffe. In Vriesland mag niemand, 

by de geapprobeerde, of geoktrooijeerde Kooi- 

jen of Horden, eenig Wild fchieten , of op 
eenige manier zyn Roer loflen, op- vierhonderd 
Konings-Roeden daar omtrent, of dezelven op 
eenige manier ftooren ‘of berooven ‚op de boe- 
te van twaalf Guldens en verbeurte van het ge- 

bruikte Schietgewcer. Ook zou daar niemand 

voortaan eenige Kooijen mogen maaken, dan 

na verkreegen Oktrooy ‚ ingevolge de Staatse 

Refolutie van den jaare 1717. Het {fchieten 

naar Wild op den gemelden afftand. van Kooi 
jen of Horden, is in de Provintie van Gronin. 

gen insgelyks verbooden , op de boete van 

vyftig Guldens, en verbeurte van het Schiete 

geweer (*%). 

De Vogelkooy is een Plantagie van digt Ge- 

boomte, hebbende in ’t midden een Kom of 

Vyver , waar in het tam Gevogelte zwemmen. 

de gehouden wordt en gevoed met hun Zewoo- 

ne Aas. Aan de Kom zyn vier of zes Slooten, - 

die krom loopen en naauwer worden naar ’ 

end, alwaar zy met een Prieel van groentezyn 

overdekt. Het alleruiterfte end van de kromte 

| iS 

(*) Zie de Nederl. Paarboeken van 1750. bladz. 474» & 
en 1412, als ook van 2752. bladz. 1346, 
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js een Fuikswyz’ Net, dat met Hoepels wordt I. 

_gitgefpannen gehouden, en het Net breidt zig Arprer, 

nit langs een Gewelf ven Boogen , die aan het 

Prieel fluiten. De tamme Kenden, in ’t mid- 

den, weeten door hun Gekwaak de wilden, 

die over de Boflchagie vliegen, aan te lokken, 

zo dat dezelven in de Kom neerftryken, al. 

waar een Houten Vlotje dryft met Hennip- 

zaad, 't welk voor hun een zeer lekker Aas is. 

Wanneer men dus een menigte wilde Eenden 

in de Kom heeft , worden zy in de Slooten 

gelokt door middel van dat Vlotje en door de 

tam gemaakte van hunne Soort, zonder dat zy 

eenig gewag verneemen; dewyl de Kanten van 

de Sloot zeer digt bezet zyn met Stroo-Schutten. 
Een Hondje, daar op geleerd, weet, door zyn 

{pringen over kleine Schutjes, deeze wilde Een. 

den zagtelyk voort te lokken, tot dat zy, den 

Man agter zig ziende, vol fchrik opvliegen, en 

tegen ’t Gewelf (tuiten, en eindelyk ‚aan ’t end 
een uitgang meenende te vinden, in de Fuik 
gevangen raaken. 

_ Men „noemt dit Gevogelte Auid- of Ruigvo- 

gelen, wegens het ruijen of veranderen van 

Veeren, dat een groote ruigte maakt, en een 

zagt Dons in Bedden en Kuffens uitlevert. De 

bereide Borftvelletjes dienen tot een zagte ver- 

warming en befchutting van tedere Deelen. 

Hun Vleefch is taaijer, geiler en zwaarder tc 

verteeren, dan dat van de Landvogelen in ’ 
algemeen. | 

LDper, V.Srue __XXV.-HOOFD. 

XXIV. 
Hoorn- 
STUK. 

Gebruik. 



HU. 
_ ÄFDEEL. 

XXV. 
HoofFD. 
STUK: 

Rang- 
Schikking. 

12 BESCHRYVING 

LTA Orr Dl Dr Ip Ordi Dr NOL 

XXV. HOOFDSTUK. 

Befchryving van ’t Geflagt der EENDEN of 

EENDVOGELEN, waar onder niet alleen 

de*Talingen, maar ook de Zwaanen en Gan- 

zen, zo wilde als tamme , zyn begreepen, 

Zwaanen-Fagt en Zwaanen- Driften in de 

Nederlanden. Hunne Langleevendbeid , Voort- 

teeling en Gebruik. Verhuizing der Ganzen 

tegen den Winter, naar °t Noorden. Zon- 

derlinge Eigenfchappen van de Vogelen, die 

het Eiderdons witleveren. Het'ruijen der 

Eenden , bunne Smaakzenuwen seNZ. 

Et eerfte Geflagt, in de Rang der Zwem- 

Vogelen, is, volgens LINNAUsS, dat der 

EENDEN, waar onder de Zwaanen en Ganzen 

begreepen zyn. BrissoN heeft, in zyn vier. 

entwintigfte Rang, drie Geflagten, te weeten 

die van den Zaagbek, Gans en Eendvogel; 

alzo de Zwaanen by hem begreepen zyn onder 

de Ganzen, en deeze beiden van de Eenden af. 

gefcheiden , doordien in deeze laatften de breed. 

te van den Bek de dikte overtreft, zynde in de 

Ganzen de Bek zo dik als breed; in beiden van 

onderen plat; met Tandjes als een Vyl en 

aan ’t end genageld doch ftomp. Zy hebben 

altemaal een Vliesje aan de binnenkant van den 

inwaardfen Vinger, en hunne Schenkelen zyn 
ongevederd, 

Voorts 
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Voorts ‘beftaan zyne Kenmerken in de Poo- 

ten, als gemeld is (*). Linnavus ftelt tot Ken- 
merken van dit Geflagt, behalve de aigemeene 

van den Rang der Zwemvogelen (f), dat zy 
den Bek, die van boven rond en ftomp is, 

als met plaatjes getand hebben; de Tong ruig 

aan den rand en ftomp. Hy verdeeltze in de 

zodanigen , welker Bek aan ’t Grondftu®bultig 

is en die welker Bek effen is of ongebult: on- 

der de eerften behooren de Zwaanen; onder de 

anderen de Ganzen en Eenden. 
BrissoN heeft in zyn Ganzen-Geflagt zes- 

tien, in dat der Eenden twee-en-vebrtig Soor- 

ten of Verfcheidenheden : Linneus telt negen- 

en-dertig Soorten, als volgt. 

(1) Eend die den Bek balf-Cylindrifch beeft en 

zwart, met geel Wafch , het Lyf wit van 

kleur. 

In ’t algemeen is deeze Vogel bekend onder 
den Lätynfchen naam Cygnus, die van den Griek- 

{chen 

(*) Zie t IV. SrukK deezer Natuurlyke Hiftorie, 
blad. 78 
‘_(f) ’t Zelfde, bladz. 8r. 

(zr) Anas, Roftro femicylindrico atro, Cerà flavâ, 
Corpore albo. Faun. Suec. 88. Ie, Weftgoth. 143- Soff. 

Nat. X. Gen, Ór. a. Cygnus ferus. Brrr. Av. 30. GESNa 

AV. 372 ALDr. Ornith, L. rg. c. 1. Wir. Ornith. 

212. Ray. „Av. 136, ALB. Ar. IIL p. or, Tom. 96 
Epw. „Av, 150. T. 150. b. Cygnus manfuetus: Wirt 
Ornith. 2 271. T. 69. Ray. „Av, 136, 
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fchen Kuknos afkomftig fchynt te zyn3 dochrde 

Latynfche Pöeeten gebruiken onverfchillig het 

Woord Olor. Of hy van de Hebreen bedoeld 

zy door het Woord Tinfchemet is niet zeker , 

doch fommige: Árabieren- noemen hem Baskak 

en Cinnana of- liever Cinnaria , volgens Ar: 

DROVANDUS. De Naamen , die hy in de mees. 

te Talen van Europa heeft; zyn van den La- 

tyofchen afkomftig : dus noemen hem de 
Spaanfchen Cifne, de Italiaanen Cino of Cigno, 
de Franfchen Cyane; maar de Engelfchen. vol. 

gen den Hoogduitfchen. naam Schwan, noe- 

mende hefn Swan, het jong Cyenet, en den 

wilden Zwaan Elk of Hooper; In Switzetland 

wordt deeze Vogel Oelb , Oelbs ; of Elbs gehe- 

ten, en in bocien Labec , in Sweeden Swan, 
_Deeze Vogelen onthouden zig in verfcheide 

deelen des Aardbodems en zy fchynen Trekvo- 

gelen te zyn. By de Ouden waren’ twee Rie 
vieren van Afie vermaard „wegens de menigte 

van Zwaanens die op dezelven zwommen. Vol- 

gens PrurArcaus fchynt , in zyn Leeftyd , het 

Vleefch derzelven: geen ongewoone Spyze te 

zyn geweeft. Wanneer, voor eenige Jaaren, 

in Ooftindie Schepen werden uitgezonden, om 

het Zuidland te ontdekken, zo vonden: die ; al. 
daar, op zekere Rivier een menigte van Zwaa- 

nen s waarvan zelfs eene levendig te Batavid 

gebragt werdt. Dezelven verfchilden alleenlyk 

van de Europifchen door hunne graauwe kleur. 

Op de Eeivieeen van Lapland zyn zy in de Zo* 
mers 
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imertyd overvloedig, zo Linneus meldt, en 
men vindtze ook in Noord-Amerika, 
„Het Plakkaat van den Koning van Spanje, 

van De jdar 1559; verbiedt „ uit aanmerking dat 

de Swanen en Duiven niemand Jchadelyk- zn; 

alsook, op dat de Swaneryënt en Duivenvlug- 

gen zyner Vafallen en Onderdaanen niet mogten 

vernield of verdempt worden ; het {chieten van 

oude en: jonge Swanen of Duiven met Boflen of 

met Bogen; als ook dezelven met Netten en an- 

dere Infbrumenten of Honden te doen PFagen ofte 

bytens en voorts; dat men ook geen Swanet 

Eieren of Jongen rooven mogt op de verbeurte, 

de eeríte reize van XXV Caroli Guldens van 

sa ft. ’t fluks en van XXX dito Güldens de 
tweede reize , benevens arbitraire Straffe (*). 

Vervolgens werden-zy;, in de Plakkaaten van 

Prins Maurits gegeven, in ’t voorfte der Ze. 

ventiende Eeuw, gelyk gefteld met de Gan- 

zen, Eenden ; Duiven en andere Vogelen, wel. 

ker Neften men niet berooven noch de Ouden 

of Jongen vangen-of- dooden mogt, in de Wa- 

teringen , Vyvers , Vogeleryën , Driften of 

Duifhuizen , der Ingezetenen van ’t Graaffchap 

van Holland (4). In het Plakkaat op de HoutÉ 
veftefy en Jagt, van ’t jaar 1684, worden ‚de 
wilde Swanen geteld onder het vliegend Wild 

of Edel Gevogelte , dat men niet fchieten, van- 

gen 

(#) Groot Plakkaatboek IJ, Drei: bladz. den ú 
(1) 't Zelfde, sbid, | 

E.DeEzr, V,Stus, 
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gen of ftooren mogt, ‘t zy in de Veenen of 
op «andere plaatfen, waar zy zig gewoonlyk- 

onthouden, op de Boete van twintig Pond, „t 

elken reize, en die eenige gemerkte Zwaanen 

fchoot, zou dubbele Boete verbeuren (*). In 
’% hernieuwde Plakkaat der Staaten deezer Pro- 

vintie, van den jaare 17oo, wordt in ’t byzon. 

der agt genomen op bet dagelyks komen schieten 

met Schuitjes óp de Zanden en Slyken in Zuid. 

holland, by de Vogelkooijen, naar de Swanen; 

die zy Deenen noemen (}). In voorgaande Plak- 

kaaten , omtrent dit zelfde Onderwerp, waren 

deeze Lwaanen Deem gencemd geweelts 

In de Nederlanden bevindt zig een’ Ras 

van tamme Zwaanen, die als Eigendommen 

van Steden en Heerlykheden , of van zo- 

danigen , het Regt aan welken om Zwaa- 

nedriften te houden behoort, worden aange- 

merkt. In Zeeland mag iedereen Zwaanen 

houden, die honderd Gemeten, dat is vyf- 

tg Morgen Lands heeft, in ééne Parochie. In 
Holland moet daar to@ het verlof der Staaten 

verzogt worden. Voorts {taan ’er de Zwaanen 

onder het toezigt van eenen Pluimgraaf, die 

van het opneemen of ophaalen derzelven de Boe- 

te trekt, volgens de Regten der Graaf lykheid. 

Geen Zwaanen-Eijeren mogen worden opgeno- 

men ‚en wiens Hond een Zwaan doot beet, die 

verbeurde tien Pond, en moeft den Hond de 

Voet 
(*) Zie Gr. Plakkaatb. IV. Deer. bladz. S3E 

(Tj 't Zelfde, bladz. 54t. 
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Voet afgeflagen worden, op de Boete van zes 
Pond (*). De Weftfriezen fchynen zig daar niet 

aan gehouden te agten (}). Egter mag, volgens 

de gemelde Plakkaaten , niemand, in de geheele 

Provintie , de Zaanen, zo min als Ganzen, 

Eenden, Duiven en ander Gevogelte, dat aan 

Partikulieren toebehoort, fchieten , dooden of 

befchadigen. In Gooyland ís zulks , zo ten ops 

zigt van Oùde als Fonge , wilde en tamme Zwaa- 
nen ‚ verbooden op de Boete van 5o Guldens , de 

verbeurte van het Roer en arbitraire korrektie 

(£). In ’t Sticht van Utrecht mag nierhand ees 
nige Zwaanen-Neften berooven, met Pennen 

fteeken, of anderszins , de Zwaanen en derzel: 

‚ver Neften befchadigen , op eene dergelyke 

Boete en Straffe, volgens de nieuwe Ordon- 

pantie Zyner Hoogheid; van den jaare 1730 ($): 

Tegen de verftooring van de Stads Zwaanendrift 

zyn byzondere Plakkaaten. De Zwaanen mos 

gen van niemand, oud of jong, met {laan ofte 

werpen, toehitfen van Honden, of in eenigers 

ley andere wyze , verftoord ; verjaagd of door 

het berooven der Neften en het breeken der 

Eijeren benadeeld worden , op Liyfítraffe of an: 

ders, naar goeddunken van den Regter (4). Daar 

is 
(*) Van Zurck, Codex Batavus. p. roo. 
(}) Ben, Verband, van 't Jagt-Regt der Weftfriezen: 

Hoorn 1761. bladz. 120. 

(Ì) Groot Plakkaatb, IV, D. bladz. 540. 
($) Nederl. Jaarb. van 175o. bladz. 1412. 

(D) Zie ’t Utrechts Plakkaatb. blada. zO6E: 

1, Dexzzr, Ve. STUKe B 
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H. is een Opzigter van de Stads Zwaanendrift , die 

ÁFDEEL. de Zwaanen merkt met het Stads Wapen om 

Zaid den hals, dezelven by beflooten Water ophaalt 

stuk. Een verzorgt; moetende Jaarlyks, ter bekwaas 

Zwaan, mer tyd, de Zwaanen plukken en de Veeren 

getrouwelyk bewaaren, als ook wan de zoda- 

nigen die fterven of verongelukken, brengende 

de Veeren den Burgemeefteren ’ huis. 

Zwaanen- Inde Provintiën van Vriesland en Gronin- 

Fast. gen zyn ampele Reglementen op de Zwaanen- 

Jagt, welke in de laatftgemelde aan alle de 

genen, die het Regt tot de Jagt hebben, vry 

ftaat , mids zy dezelve op jonge Zwaanen niet 

oefenen voor den zr5 September, en in Vries- 

land niet voor den 1 Oktober. Die Zwaanen 

Jaagt om de Pennen te íchieten vervalt in Boe-. 

te: zo ook die eens anders Zwaanen benadeelt, 

mids dezelven gemerkt zyn, of die Zwaanen, 

te broeden zittende; ftoort, al ware het op 

zyn eigen Land; doch dan komt hem van elk 

paar Zwaanen een Jong toe of een Ey; an- 

derszins moet de Eigenaar der Vogelen hem 

daar voor een Gulden betaalen. „Geen Vogelaar 

mag oude of jonge Zwaanen dooden, fchieten 

of vangen, die belfbaart of aan de Vleugels ge. 

merkt zyn, op een Boete van drie Goud-gul- 
_ dens in Vriesland, ten profyte van den Eige- 

naar; doch in de Provintie van Groningen is 

zulks verbooden op een Boete van vyfentwin- 

tig Guldens, en zes Guldens ten voordeele 
. van den Eigenaar, voor ieder Zwaan. Daar- 

en- 
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en- boven mag niemarid wilde of onbekende _ {i, 

Zwaanen merker, zo hy tot de Zwaanen-Jagt nd 

niet is geregtigd (*). | ke read 

Dit alles wyít de voortreffelykheid der Zwaa- srur… 
nen aan, die inderdaad de grootften niet alleen, Zwaan. 

maar ook de fchoonften zyn van onze 4wemvo- Voortref. 

gelen en zo fchoon, dat de Oudheid hun 1 a 

Voorregt heeft vergund om den Wagen te 
trekken van de Godin der Liefde. Jupiter nam 

de geftalte van een Zwaan aan, wanneer hy 

Leda liefkoosde. De kleur van deezen Vo- 

gel wordt aangehaald als een voorbeeld van 

de volmaakte blankheid. Ook is de Minndary 

der Zwaanen opmerkelyker wegens haare groots 

te en fchoonheid; alzo zy; na de Paaring, zig 

dompelen en by herhaalingen ‚ al fpeelende3 

elkander vervolgen „ gelyk de andere Water- 

vogelen. Men wil, dat de Ouden het miaak- 

zel der Vaartuigen van den Zwaan ontleend 

hebben. Wanneer zy in Switzerland op eenig 

Meir zig vertoonen „wordt dit gehoudenals eer 

Voorteken van ftrenge Vorft. In Vrankryk 

plagten zy weleer zeer in de mode te zyn: 

men zag de Seine, zo boven als beneden Paryss 

bedekt met Zwaanen , waar vän tot onlangs ze- 

ker Eilandje , daar men hun opvoedde , den naam 

gevoerd heeft. Tegenwoordig worden ’er nog 
veelen gehouden op ’t Kanaal van Verfailles 3 

| | te 

(*) Zie de Nederl. Faúrb, van ’t jaar 750, bladz, 475. 
En van 2752, bladz. 1347. 

IL. Deer, V. Stuge 
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te Ryffel, Amiens en in andere voornaam” 
Steden , tot pleifier der Inwooneren. 
De Zwaan is een voorbeeld wan deftigheid 

in € zwemmen , en van moedigheid in zig te 
verdedigen, inzonderheid als het op de befcher- 
ming der Jongen aankomt, welken de Ouden 
in den hoogften trap beminnen. Anders zyn 
Zy gemeenzaam en konren wanneer zy geroe- 
pen worden: gelyk zy ook ‚des Winters , uit de 
hand worden gefpyzigd met Roggenbrood en 
Haver; by Zomer zoeken zy voor :zig zelf de 

Koft aan Kroos en Waterplanten of kleine 

Vifchjes en Infekten, gelyk de Eenden. Zy 

broeden maar eenmaal ’s Jaars , in de Voortyd ; 

leggende vyf of zes Eijeren, waar op zy Om- 
trent twee Maanden zitten , eer de Jongen 

uitkomen. Zy willen zindelyk gehouden, doch 

niet opgeflooten zvn. Men zegt dat zy „ vlie- 

gende, ’t welk zy’ altoos by troepen doen, de 

Koppen leggen op elkanders Staart. 

Onder de Kigenfchappen der Zwaanen is van 

ouds de Langleevendheid geteld geweeft. 

Wr…‘troucngy fpreekt van een Zwaan , die drie. 

honderd Jaaren geleefd zou hebben; ALIA- 

Nus meldt van tweehonderd Jaaren. Hoewel, 

nu, het een en gndere ongeloofbaar fchynt ; 

gelyk ALDROvANDUS zeer wel oordeelt ; zo kan 

men egter niet twyfelen of zy komen wel eens 

tot honderd Jaaren Ouderdom. Immers, om 

de bewyzen niet ver te zoeken; ik vind aange- 

tekend, dat ’er in den jaare 1672 te Alkmaar 

EED 
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ecn Zwaan seftorven zy, van honderd-en-twee 

faaren oud: op zyn Halsband ftondc het jaar- 

getal 1573 C°). 
Deeze Vogel wás, wegens het zingen in 

_zyne Sterfuur, by de Ouden aan Apollo toege- 

wyd. Zulks niettemin , hoe algemeen ook ge- 

loofd wordende en verbreid onder den naam 

van ’t Zwaanen.Gezang , wordt van SCALIGER 

en anderen als een fpoorloos en ongerymd Ge. 
voelen aangemerkt (f). Sommigen in tegen- 

deel, en wel onder de Schryvers van de voor. 

gaande Eeuw, gelyk WorMius en BARTHOLI- 

NUS, beveftigen deeze Eigenfchap. Zy bren. 

gen het wonderbaare Geftel van de Lugtpyp in 

deeze Vogelen, omtrent gelyk die der Kraa. 

Hen en sGenzen, tot een bewys by (4), én 

waarom zou een foort van piepend Geluid niet, 

by het fterven, plaats Kunnen hebben in de 

Zwaanen, daar men de Eenden, zelfs na hun- 

ne dood, kan doen kwaaken (9). 

De grootte en geftalte van deeze Vogelen is 

te bekend om eene befchryving te vereifchen, 

Linneus ftelt, zo ’t fchynt , dat er TEEN WEE. 

zentlyk verfchil tuffchen de wilde en tamme 

Zwaanen zy: egter zyn zy duidelyk genoeg 

van elkander te onderfcheiden. Die Sneeuw: 

witte 
(*) Kronyk van Medenblik , bladz. 88. 
(f) Smrps, „Zanter, op de Vertaal. van Ovidius Minnes 

digten door Valentyn. 
(£) CranrrroN. Onomaft. Zoicon. p. 97. 

(5) Vergelyk het voorg. Stuk deezer Nat, Hiftorie 
bladz. 30, | 

1 Deir, V, Strux, B 3 
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witte kleur, welke de tammen zo doet uitmun- 

ten, is in de wilden graauwagtig op de Rug en 

aan de Vlerken: cok zyn zy een weinig klei. 

ner dan de tamme : maar het voornaame onder- 

fcheid beftaat in de Bek. De tamme Zwaa- 

nen hebben op het Grondítuk van den Bek , die 

geheel rood is, een zwarte Vleezige bult, voor- 

waards geboogen: die bult ontbreekt in de wil 

den, welke den Bek aan ’t end zwart, voor 

*t overige geel hebben, en die geele kleur 

ftrekt zig uit tot aan de Oogen ‚ maakende we. 

derzyds eene kaale geele plek. Voor ’t overi- 

ge is deeze bult in ’t Wyfje der tammen zelfs 

kleiner dan in ’t Mannetje, 't welk ook: een 

weinig grooter is van Lyf. De jonge Zwaa- 

nen zyn , gelyk iedereen weet , graauw. en 

hebben den Bek loodkleurig blaauw, met de 

tip zwart en een zwarte ftreep aan beide zy- 

den. Ü 
Deeze laatften leveren een lekkere Spyze 

uit, doch die komt zelden, dan op de Tafels 

der Grooten. Het Vleefch der Ouden is taay 

en naauwlyks verteerbaar, Het Zwaanen-Vet 

wordt gehouden voor een kragtig Middel, in- 

zonderheid tot vermindering van de Aambeijen 

en tot verzagting van de Huid: ook om de 

vlakken van ’t Aangezigt te verdryven. Van de 

Vellen wordt tegen de Kwaalen, die uit Koude 

zitplaats in ’t Lighaam genomen hebben, met 

vrugt gebruik gemaakt. Met de Veeren wor- 

den ’er Brafeletten voor de Dames van vervaar- 

digd , 
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digd, die zeer zagt zyn. De Slagpennen leve. Ty, 

ren ons het algemeene Schryftuig uit, en het AFDEFL. 

Dons dient tot eene zagte Legerftee. XXV, 
. Hoorp. 

Ca) Eend die den Bek balf-Cylindrifch beeft, S*U 
2 ee vid 

IE. 

aan ’t grondfluk buliig. Bae, 

Zwaanganse 
Deeze Vogel, die wat grooter dan een Gans 

is, wordt van de Engelfchen Zwaangans gehe. 

ten, en fomtyds ook Spaanfche of Chineefche 
Gans; onder welken laatften naam Friscu ’er 

een naauwkeurige Afbeelding van gegeven heeft. 

Hy gaat met den Hals uitgerekt, op een defti- 

ge wyze, als de Zwaanen. De kleur ís van bo» 

ven grvs-bruin van onderen wit;aan den wor- 

tel van den Bek heeft hy een Vleezige bult, 

die Oranje-geel is,en een hangende Kwab aan de 

Keel. Van den Kop naar de Rug loopt een 

bruine band: de Keel en Borft zyn vaal, de 

Staartpennen grysbruin met wit gerand. Tuf- 

fchen de Oogen heeft hy een witte ftreep. De 

Pooten zyn roodagtig en de Bek in fommigen 

zwart, in anderen Oranje-kleur. 

Zulk een Zwaangans heeft de Heer Brisson Moskovi. 

levendig waargenomen in de Koninglyke Dier.“ 

gaarde te Verfailles. Linneus zeet , dat men hem 
in 

(2) Anas Roftro femicylindrico bafi' gibbo. Faun, Suec. 

89. Anfer cygneus Guineenfis, Ray, „Av. 138. Wirt. 
Oruith. 275. Anfer cygnoides. Arn: Av. 1. p. 89. T- 
91 b, Anfer, roftro femicylindrico atro , bafi gibbo, 
minorAnfer Chinenfis. If. Wgoth. 145. Anfer Mofcha- 
viticus, Aus. „Av. IL p. 83. T. or. 92 

Ì. Deer, V, SIUKe. B 4. 
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in Sweeden, als een uicheemfchen Vogel, na- 

houdt en aldaar noemt Turkíchen of Siberifchen 

Gans. Hy merkt als een Verfcheidenheid aan, 

den Oofterfchen die de Moskovifche Gans is van 

ALBIN en weinig verfchilt van den Guineefchen , 

dan dat dezelve een weinig grooter is. Men 

vindt denzelven in Moskovie. 

(3) Eend die een opgewipten Bek heeft, het 

Voorboofd famengedrukt, bet Lyf wit met 

Vlakken, 

Veelerley naamen voert deeze , die van Cru- 

sius Brandgans wordt geheten. De Engelfchen 

noemen hem Sheldrake of Burrow Duck en fom- 

tyds Berg-Ander zegt Rajuss gelyk de Duit- 

fchers hem Berg-Endten of Fisbtreiber noemen, 

de Sweeden in Gothland Pugoas. By de Fran- 

fchen heet hy Tadorne, naar den Latynfchen 

naam Tadorna, of Chenalopex naar het Griekfch, 

waar mede de naam WVulpanfer overeenftemt, 

die ’er aan gegeven is, om dat hy in de Kony- 

nen-Holen en Kloven der Rotfen, als de Vos- 

fen, neftelt. Hy onthoudt zig op de Zee - Kus- 

ten van Europa, en wordt aan de Ooftzyde 

van Engeland zeer veel gevonden. 

De 
(3) Anas roftro fimo, Fronte compreffâà, Corpore aibo 

variegato., Syt, Nat. X. Anas aibo variegata, Pettoris 

Jateribus ferrugineis Abdomine longitudinaliter cinereo= 
maculato. Faun. Suec. 93: Anas Tadorna diëta. Jt. Scan. 

212. * It. Wgoth. 214. Tadorna f. Vulpaofer. Winn. 
Ornith. 278. T. 70, 7E: Ray. „Av. 140. Vulpanfer. Ars, 

Av. Lp. 90. T. 94e Brandgans. CLus. Exot, 368, 
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De grootte is tufichen een Gans en Eend. Hr 

De kleur is wit, doch die van den Kop en bo- AFDEEL, 

ven-Hals groenagtig zwart: ook heeft hy over XXV. 
't Lyf, van vooren, een breeden roflen band; NE 

op de Wieken een Goud-groene vlak , met ee- | 

nen weerfchyn van zuiver Koper kleur. De 

Borft en Buik zyn met zwart gefprenkeld; de 

Staartpennen wit, doch de twaalf middelften 

met zwarte tippen. Op ’t grondítuk van den 

Bek is een Vleezige bult, als in de Zwaanen. 

Dus wordt van den Heer BrissoN zodanig 

een Vogel uit het Kabinet van RrAUMUR be- 

fchreeven en afgebeeld, die naar weinig grooter 

was dan een gewoone Kend. Die , welken 

Linneus in Gothland waarnam, fchynen een 

weinig roodagtiger te zyn geweeft; doch hy hadt 

er het Mannetje niet gezien, ’t welk de In- 

wooners zeiden dat veel fraaijer was gekleurd. 

Hy merkt aan, daf de Pluimagie van deezen 

Gans zeer zagt là gelyk die van den Hider- 

Vogel. 

(4) Eend met den Bek aan ’t grondfluk bultig —_ yy. 

en famengedrukt , een zwarte gevederde Kiel B: 
T € 

den Kop erysagtig. Oe and 

da. 
Deeze wordt van de Engelfchen genoemd de 

graauwkoppige Eendvogel, niettegenttaande hy 

veel. 
(4) Anas Roftro bafi gibbo compreffo ; CarinÂ penna. 

ceì nigrà, Capite canefcente. Mus. Ad, Fr 11. A- 
nas Canadenfis, Capite grifeo-coeruleo, Epw. Av. 154. 
FE. I54 
Je DEEL, Ve Stur. Bs 
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veel grooter is dan een Eend. BrissoN noemt 

hem de Eend van de Hudfons-Baay en EowaArps 

de Kanadafcbe. Hy is aanzienlyk wegens zyne 

kleuren, die van zwartagtig bruin opwaards naar 

Purper trekken; zynde de Kop, van boven, 

bleek blaauwagtig Afchgraauw. Voorts heeft 

hy drie zwarte Streepen op ’t Voorhoofd , twee 

aan de Keel en zwarte kringen om de Oogen, 

zynde de zyden van den Kop bleek groenagtig 

de Keel, Hals, Borft, een vlak op de Wieken 

en aan de Stuit wderzyds, Sneeuw-wit: de 

Staartpennen donker-bruin. 

(5) Eend die zwartagtig is, met een vlak ag- 

ter de Oogen en een ftreep op de Vlerken, wit, 

t Is deeze die van de Franfchen la grande 

Macreufe en in Sweeden Swaerta genoemd wordt, 

by de Engelfchen de groote zwarte Eend, hoe- 

wel hy in grootte naby komt aan een Gans. 

De Kleur van het Mannetje is zwart, die van 

het Wyfje bruin: het eerítgemelde heeft een 

bult aan % grondftuk van de Bovenkaak. Zy 

onthouden zig in de Zee en op de Rivieren van 

Europa, 

(6) Eend 

(s) Anas nigricans, maculâ pone Oculos lineâque Ala- 
rum albis. Syt. Nat. X, Anas Corpore obfcuro, maculâ 

albâ pone Oculos , lineâque albi Faun. Suec. Toó. It, 
Gotl. 215. 271. Auas fera fufca. Jonsr. Av. T. 44, A. 
nas niger, WiLL. Orsa, 278. T. zo. Raje ÍY. I4L. 
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(6) Eend die gebeel zwart is, met bet grond- 

fluk van den Bek bultig. 

Deeze wordt in ’t Franfch Ja Macreufe , en 

van de Engelfchen, in de Provincie van York; 

Scoter geheten. Het Wyfje is ook bruin: de 
Staart eenigermaate Wigswyze. Men vindtze 

menigvuldig in de Moeraffen van Lancas- 

ter, zegt Rajus, die aanmerkt, dat deeze Vo- 
gel van alle andere Eenden verfchile ‚ doordien 

hy de Bovenkaak aan ’t end niet genageld heeft 

en een zeer groote bult boven de Neusgaten, 

van een gefcheiden door een geele Streep. Zy 

onthouden zig ook in Lapland en in de Noordzee. 

C1) Eend, die den Bek balf-Cylindrifch beeft, 
bet Lyf wan boven Afchsraauw, van On« 

deren bleeker, den Hals gefbreept. 

De Nederduitfche naam Gans zal, zo wel als 

de Hoogduitfche Gan] en Ganfer , af komttig zyn 

van den Latynfchen naafh An/er , dien de Spaan- 

fchen met hun Ganfo navolgen en de Engelfchen 

met 

(6) Anas tota nigra, Bafi roftri gibbâ. Syt, Nat. X. 
Anas niger minor. Wing. Ornith, 280, T, 74. Ray. 
Av. I4L. | 

(7) Anas Roftro femicylindrico, Corpore fupra cine. 
nereo fubtus pallidiore, Collo ftriato. Faun. Suec, 90. a, 

Anfer ferus. GrsN. „Av. 158, Aupr. Orn, |. 19. co 18, 
Wir. Orn, 274. T. 69. Raj. Av. 136. b. Anfer do. 
melticus. GEsN. Av. rar. Winn. Orn, 273. T. 75e Rape 

Av. 136. Cc. Anfer Canadeníis fufcus maculatus, Enwe 

Av. 153. T. 153 | 
k, Deer. V, StTuK, 
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met hun Goofe. De Franfchen noemen het Man. 

netje Fars, het Wyfje Oye en het jong Oyfon 5 

de Italiaanen Papera en de oude Ganfen Ocha, 

welken de hedendaagfche Grieken Cbina heeten , 

van het oud Griekfche woord Cheen , dat een 

Gans betekent. oan 

De Ganzen kunnen zo wel op ’t Land als in 

* Water leeven , en loopen taamelyk vlug; zo 

dat menze, by troepen, wel vyftien uuren 

gaans voortdryft, gelyk de Kalkoenen. Zy 

leeven zo wel van Graanen als van Gras en Krui- 
den. Het Bilfemkruid en de dolle Kervel is 

voor hun een Vergift, als mede de bittere A. 

mandelen , gelyk voor ander Gevogelte. ‘Twee 

Mannetjes Ganzen zyn genoeg voor zes of ze- 

ven; ja, zo fommigen zeggen, wel voor der. 

tig Wyfjes. Zy vliegen troepswyze en in een 

driehoek, gelyk de Kraanvogelen. 

Het fchynt dat de Ganzen ook taamelyk 

langleevend zyn. Orp niet te {preeken van 

tagtig jaaren , van welken Ouderdom Wr1r- 

LOUGHBY fchryft dat zyn Vader een Gans ge- 

zien hadt, die in geenen deele was verzwakt, 

en welken men dooden moeft om het kwaad 

dat hy aan de jonge Ganzen deedt. Doktor 

Scuurrz verhaalt, dat een Gans, die Sneeuw. 

wit was van kleur, zynde een Mannetje , twin- 

tig jaaren oud, opgevoed werdt doer de We- 

duwe van een Advokaat en Burgemeefter van 

Thorn. Deeze was zeer vlug en fterk, gebie. 

dende de troep der andere Ganzen altoos, en 
paar: 
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päärde met de Wyfjes: ja fcheen nog 

veele Jaaren te zulien leeven (*). 

Geen Gevogelte fchynt meer onderhevig te 

zyn om Wanfchepzels voort te brengen , dan dit. 

Het Landvolk kent, aan de grootte en figuur 

der Eijeren, de zulken, waar uit die Monfters 

moeten voortkomen, en verwerpize als tot 

broeden onbekwaam zynde. ALDROVANDUS heeft 

ons , behalve de befchryving der inwendige dee. 

len van den Gans, de Afbeeldingen gegeven 

van verfcheide zulke Misgeboorten: te wecten: 

1. van een Gansje met twee Koppen op één 

Hals, met vier Pooten, en vier Wieken: 2. 

van een Gansje met twee Halfen en twee Ly- 
ven: 3. van een Gans met vier Pooten, dien 

hy verzekert te Bononie gezien te hebben , en 

welke verfcheide Jaaren hadt geleefd. 

De Gans verfchilt, zo Rajus aanmerkt, van 

den Zwaan, doordien hy kleiner is en den Hals 

korter heeft. De wilde Gans is van boven 

Afchgraauwagtig bruin, met de randen der Ve. 

deren bleeker ; van onderen witagtig en aan den 

Buik Sneeuw-wic: de Staartpennen zwartagtig , 
uitwaards en aan de tippen met witte franje; 

de buitenften wederzyds geheelenal wit. Men 

vindt ’er, by FriscH, een naauwkeurige Af. 

beelding van: die , welke JoansrTonN heeft, is 

van ALDROVANDUS ontleend en gebrekkelyk. 

De Bek is, van den wortel tot het midden de 
lang- 

(*) Ephem. Nat. Curiofor, Ann. VI, Obferv. róg. 

5. Dear, V. Styx, 

TE 
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jr. langte, zwartagtig, voorts Saffraangeel en aän 
ÄFDEEL, het end zwart. Het ongevederde deel der Poo- 

XXV. ten, de Voeten en Vingeren „zyn Oranje-geel, 
HoorD- ide 
sryg, doch de Nagelen zwartagtig. 

Gans. De Ganzen zjn Trekvogelens datis, zy ver- 

Hunne huizen jaarlyks uit het eene Land ins andere, 

Verhuizing. Zy onthouden zig voornaamelyk in Lapland , zegt 
Linneus: zy komen in ’t Voorjaar en gaan tes 

gen den Winter weg (*), Om diereden, waars. 

fchynlyk, heeft hy den bruinen gevlakten Gans 

van Kanada ook tot deeze Soort betrokken. De 

gemelde Verhuizing wordt zelfs van Krein er- 

kend, doch deeze merkt aan, dat de wilde 

Ganzen, die men in Poolen heeft, geen Groen- 
landfche Ganzen zyn, alzo dezelven in ’t Voor- 

jaar aldaar over de Ooft-Zee komen, ‘er den 

Zomer doorbrengen, voortteelen en niet dan in 

de Herfft naar ’t Noorden vertrekken. Ik zie 

niet van wat kragt dit bewys zy ; te minder daar 

CATESBY aanmerkt; dat de meefte Watervoges 

len van Europa, in ’t Noorden gebooren zynde ; 

ook weder derwaards, als naar hunne voornaam: 

fte Verblyfplaats vertrekken(4). En, men bez 

hoeft niet te vreezen, dat zy in ’t koude Sai- 

zoen aldaar geen Water vinden zouden: wane 

ik vind aangemerkt, dat in de harde Winters 

van de Jaaren 1709 en 1740 ; toen de geheele 
Ooft-Zee zodanig was toegevrooten; dat men. 

over 

(*) Fauna Swecic. p. 32. 
(Ì) Zie de Uitzezogte Verhand, V. Deel, bladz. 66. 
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over dezelve, als langs een gebaanden Weg, 

van Koppenhagen naar Dantzig reisde; de me. 

nigte van Zwaanen en andere Watervogelen, 

aan de Kuft van Noorwegen, alwaar de Win. 

ter zagter is dan in Duitíchland; zelfs in de Ha- 

ven van Bergen,die toen onbevrooren was, by 

uieftek groot ware. Dus vinden deeze Voge- 

len, door een loútere ingeeving der Natuur; 

hun behoefte in een Geweft „daar de grootfte 

Philofooph hun die niet raaden zou te zoeken: 

zy vinden in ’t Noorden het open Water, dat 

hun in ’t Zuiden ontbreekt (*). 

De tamme Ganzen zyn ruim zo groot als de 

Wilden. Hunne kleur is verfchillende, gelvk 

die van alle tamme Vogelen byna. Sommigen 
zyn geheel wit; anderen van boven Afch- 

graauw; anderen bruinagtig ; anderen bont ‚ doch 

van onderen wit: de Bek en Pooten in de Jon- 

gen geel , in de volwaffenen rood ; doch de Na- 

gelen altoos zwartagtig. Men vindt ’er ook 

die gekuifd zyn. Het Mannetje is van de Wyf- 

jes te onderfcheiden aan zyne lange Pooten en 
Hals: als men het by den Kop grypt maakt het 

een yzelyk Gefchreeuw , doch de Wyfjes hou- 

den zig ftil. Die kortft van Pooten zyn en 

zwaarft van Buik , worden als de befte Leg- 

Ganzen aangemerkt. 

t'Onregte heeft men de Ganzen voor bot van 

aart 

(*) Paturi. Dift, tan Porweg, IL Th. p. 188. 
1. Deer. Ve STUK, 

IL. 
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MKV. 
Hoorp= 
STUK. 

GANnse 

Tamme 

Ganzen 



32 AB Es Cc HRE Pret 

IL. aart gehouden : zy zyn waakzaam , los. va 

AFDEEL. Slaap; Ontwaakende door het mintte Geraas: 

bind Sommigen hebben daar uit opgemaakt , dat zy 
stuk. ten minfte zo bekwaam als de Honden zouden 

Gans. Zyn, om eene Landwooning te bewaaren; de- 

wyl zy een groot Gerugt maaken, zo dra zy 

iets ongewoons hooren. Een berugt Voorbeeld 

wordt daar van bygebragt in de Romeinfche. 

Hiftoriën 3 dat, naamelyk, de Ganzen het Ka. 

pitool voor overrompeling behoedden , terwyl 

de Honden geen Onraad vernomen hadden. Ook 

is 't bekend, dat zy zig tegen iemand , die hun 

te Lyf wil ,met flaan en byten wel dapper wee- 

ten te verdedigen. ’t Ís zeker, zegt LEMERY 3 

dat deeze Vogel leerzaam zy : want ik heb ’er 

één in een Rad zien loopen; om het Spie te 

draaijen, gelyk een Hond. 

Zo op de Koorn-Akkers; als in de Moestuis 
nen, doen de Ganzen veel Schade , wanneer 
men ‘er geen zorg voor draagt, Hunne Drek 

wordt gezegd zo ícherp te zyn, dat dezelve 

het Gras dood byt, daar hy komt te vallen. 

Ondertuflchen trekt men, niet alleen in Enge- 

land en Vrankryk; miaar ook inonze Provinciën 
veel voordeel van deeze Beeften, die men ge- 

makkelyk kan houden, indien men flegts een 

Rivier, Vyver of Sloot, by zyne Luftplaats 

heeft. Het Wyfje legt driemaal ’s jaars , tel- 

kens tien of twaalf Eijeren; zo dat zy meer 

dan dertig Jongen kan voortbrengen. De Broed- 

tyd, die dertig Dágen duurt, begint in Maart 

en 
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Ben eindigt in Tuny. Indien de Risetend telkens IL. 

wórden weg genomen, zo gaat zy met leggen AFDEEL: 

__voort,en legt 'er dus fomtyds wel tweehonderd 

in één Saizoen, 

Gemeenlyk egter houdt men de Ganzen naa 
om de Jongen te meften , die dan als vette Gan- 
zen » gelyk zy waarlyk zyn, vertierd, en veel: 

al, gebraden zynde, gegeten worden. Men 

laatze op de Koornlanden loopen, na den Oogft, 
als wanneer zy ’er nog genoeg uitgevallen Graa. 

nen vinden, die anders verlooren zouden gaan: 

Zonderling is de manier van deeze Vogelen te 

meften. Men maakt een Deég van Tarwe- of 

Gerfte-Meel met warm Water, en daar van 

worden hun ronde balletjes in de Keel gefto. 

ken, driemaal ’s daags, met eenig Zand. Men 

houdtze zonder beweeging , zetze op een don. 

kere en naauwe plaats, fteekt hun de Oogen 

uit, flopt de Ooren toe, bindt of fpykertze 

vaft: ja fommigen hangenze op; en dus krygt 

een Gans wel eens een Lever van vier of vyf 
Pond zwaar. 

De zulken, die men overhouden wil, wore 

dé tweemaal ’s Jaars, in ’t Voorjaar en de 

Herfft, geplukt, om de Veeren, die ook een 

zeer zagt Dons zyn, en men trekt hun leven- 

dig de Schryfpennen uit de Vleugelen. Hee 

Vleefch is voor zwakke Maagen wat zwaar en 

dikwils te geil: vooral dient een gemefte Gans 

niet te jong te zyn noch te oud: dat van de 

wilden is gemakkelyker te verduwen en ruim 

1, Dear, V. Srux, C ze 

XXV. 
Hoorp- 
STUK. 

Gans. 

Het meften; 

Gebrüilë, 
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zo fmaakelyk. De Eijeren-geeven een grof 

Voedzel, en zyn beter tot ftruif gebakken dan 

gekookt. Van de Ganzen-Bouten worden Ges 

regten toegemaakt , die by fommigen zeer in 

agcing Zyn. | 

In de Geneeskunde worde het Ganzen-Vet 
voor zeer verzagtende, verdunnende en oplos- 

fende gehouden. Het bevordert uitwendig de 

Ettermaaking en inwendig maakt het zagtelyk 

weeklyvig, De kleine Kinderen kan men doen 
afgaan, door hen den Buik daar mede te be- 

ftryken, Het is van een wonderbaar gebruik 

tegen de Lammigheid ; en opkrimpingen der 

HLedemaaten', tegen het ruifchen der Ooren : ook 

dient het tot verzagting der Aambeijen, der 
barfting van het Vel door Koude, tot geneezing 

der Winterhielen, en tot voorkoming van de 

Pokputjes. . Het komt in verfcheide famenge= 
ftelde Zalven. De Drek fchynt bezwangerd te 
Zyn met een Ärmoniakaal Zout, ’t geen dezel- 

ve fterk Pisdryvende „ en Afzettende ten op- 
zigt van de Maanftonden , maakt. Hy wordé 

als een byzonder middel tegen de Geelzugt aan- 
gepreezen.… 

In de Duitfche Verzamelingen (*) wordt van 

Doktor Grucerus een Waarneeming byge= 

bragt, uit welke blykbaar is , dat de Ganzen- 
Drek, met Water van den Gezegenden Diftel 
gemengd en vervolgens gedeftilleerd zynde; 

een 

(*) Ephen, Nats Ceriofore Dec, Z, Ann, VL p. zoz 
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Een uitmuntend Middel zy tegen de Derden- 
dagfe Koorts. Men geeft 'er twee of drie On- 

cen van, twee Uuren voor de aankomft , RN, 

dit doet den Lyder fterk zweeten, en men her- 

haalt zulks, des noodig zynde , ‚ twee of drie 

iaalen. Ook wordt de verfche Drek , van jon= 

ge Ganzen , in de Maanden April en Mey ge- 
deftilleerd ,. om het Oogwatertje te bekomen 

van Keizer Maximiliaan, dat zulk een aanpry« 

zing heeft tot opheldering van ’t Gezigt ‚ om 
de verduifteringen en vlakken van den Oogbol 
te verdryven en tot geneezing van veelerley- 

Kwaalen van dit deel; mids men ‘er, drie of 

viermaal sdeágs, eenige Druppelen wan in ’ 

Oog doe. 

(8) Eend, die Afchgraauw van kleur is, voor 

op den Kop wit, 

Deeze, die by Crusius onder den naam Na 
Helfinger Gans is voorgefteld, om dat hy in 

Helfingie ‚ een Landfchap van Sweeden , ge- 

vonden wordt, is door RupBecK afge tekend. 

BrissoN meent, dat het de zelfde zy als de 

braauwe gevlakte Kanadafche , dien EpwaArps 

de Spotter noemt, welken Linneus, als eene 

Verfcheidenheid, betrokken hade tot de voor- 

gaande Soort. Hy noemt hem de «wilde Noord. 

Jehe Gans. De witte plek op ’t Voorhoofd on- 

ders 

(3) Ads. cinerea. fronte albâ. Faun, Swa. 93, Rite 
Helfngicus. Crus. Exot. 368. 

4. DEEL V,SrTuKe | 2 
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IL. _derfcheidt hem van de andere Europifche wilde 

Hiab Ganzen; gelyk ook de zwarte Vlakken aan den 

B Buik en de roode Pooten. | 

den (9) Eend die bruin is „ mêt de Kop en Hals 

Canadenfis. zwart, den Keel wit. 
Kanadafche 
Gans, Deeze wordt, door de Engelfchen, de Gans 

van Kanada geheten. Hy verfchilt, in grootte 

of gedaante, weinig van de gemeene Ganzen; 

doch is wat langer van Lyf. De Staart beftaat 

ook, gelyk in dezelven; uit agttien Beftuur- 

pennen. De kleur van het Lyf is graauwagtig; 

van onderen wit, gelyk die der Europifehe 

wilde Ganzen; doch het zwarte van den Hals 

en Kop, waar by het witte van de Keel zeer 

affteekt, onderfcheidt hem daar van volkomen. 

X. (lo) Eend die grys is , van onderen wit ‚ met 

kabi de dek.Vederen der Vierken , en de Rug van 

Vlerk. asteren, blaauwagtig. 

Deeze, die ook in Kanada woont, wordt van 

BrrssoN de wilde Gans van de Hudfons-Baay ge- 

heten. EpwaArps noemt hem, de Kanadafche 

met blaauwe Vlerken, Hy is van boven en aan 

de Borft donker-bruin , van onderen wit met 

' bruin 
(9) Anas fufca , Capite Colloque nigro , Gulà albâ, 

Syt. Nat. X. Anfer Canadenfis. Wir. Ornith. 276. T° 
zo.f.r. & T. zr. f. 3. Ray. Av. 139. T.10. CaresB, 
Ear. L p. 92. T. g2. Epw. z51. T. rsr. 

(ro) Anas grifea , fubms alba, teêtricibus Alarum 
Dorfoque poftico ceerulefcentibus. Syft Nat. X, Anfer- 
Canadeníss, Alis coeruleis, Epw. „Av.55% T. E52 
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bruin gefchaduwd; de Kop en Hals wit; de 
top van ’t Hoofd rosagtig ; het bovenfte van 
den Hals zwartagtig gevlakct; de Stuit bleek 

blaauwagtig Afchgraauw; de Staartpennen don- 

ker-bruin met Afchgraauwe randen; de Kop en 

Pooten rood, gelyk in de Noordfche Ganzen, 

waar mede hy ook in grootte nagenoeg over. 

eenftemt. 

(ri) Eend die bruin is, met de Kop, Hals en 

Borft, zwart, een witten ring om den Hals 

hebbende, 

Aan deeze Soort van Ganzen, die men ook 

Rungel-Ganzen noemt, wegens den witten 

Ring, dien zy om den Hals hebben; wordt 

van de oude Schryvers de naam gegeven van 

Boom-Ganzen. Die naam is af Komftig van het 

zonderlinge denkbeeld, ’t welk fommigen ge= 

had hebben aangaande hunnen oorfprong. Vin. 

dende, naamelyk, een Soort van Schulpen, 

met Vliesagtige Haizen gehegt aan blokken 

Houts of Boomtakken aan de Kuften van den 

Noorder-Oceaan, en dikwils in het Zee. Wier, 

daar deeze Vogelen hun Aas zoeken; waren zy 
van verbeelding , dat die derzelver Eijeren zyn 

Mog- 

(zr) Anas fufca, Capite, Collo Pe&oreque nigris,Col. 
Jari albo. Syft. Nat. X. Anas Capite Colloque nigris. 
Faun. öuec,gt Branta í. Bernicla. Gesn. Ar. 110, ALDR. 
Orn. Ì. 19. c. 23. Jonsr, Av. T, 49. Winn. Orn, 274. 

275, T. zo. Ray. „Ay, 137. VaLanT. Mus. 495: Ain, 
Av. Lp 39. T. 93e 

ke Des V. Srum. C 3 
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mogten: te meer, om dat die Schulpen zekere. 

Hairagtige Vezelen uitgaven, welken men voor. 

de Vederen der Jongen kon aanzien. 

Onder de Ouden heeft Crusws- reeds de 

ongerymdheid van dit Gevoclen aangetoond. 

Men weet thans, dat die Schulpen ‚ by den 

naam van Ganzen-Moflel bekend, een Infekt 

bevatten, ’ welk eenigermaate naar een Mos- 

fel zweemt(*); doch niettemin behouden dee- 

ze Vogels den naam van Bernache, by de Fran- 

fchen en van Bernacle by de Engelfchen 10% 

Latyn Bernicla, af komftig van de Bernakel. 

Schulpen; ten „ware die van deeze Vogelen 

hunnen naam mogten hebben ontleend, De 

Schotten, aan welker Kuften en Eilanden de- 

zelven veel voorkomen , noemenze Claikgees of 

Clakgofe ‚ de leren Rod-gees en by ons, alwaar 

Zy ook jaarlyks, op de Waard- en Wi iergron- 

den, by Wieringen en Teffel , menigvuldig 

zyn, geeven ’er den naam van Roigans aan 
wegens hun Gefchreeuw, ’t welk naar rod of 

rot gelykt. | | dat 

Deeze Vogels worden in Noorwegen Fager- 

Gias of ook Ur-Gias geheten, om dat zy zig in 

de Uren, dat is steephoapen onder de overhan- 

gende Korfen, en aan ‘c Su and onthouden. De, 

plaats, da ar ZY overwinteren ‚ fchyat onbekend 

te 

(*) Zie het 1. Deer der Uitgezogte Werhandel. bladz, 

376. en vergelyk de tegenm. St. van Schotland, bl. 548: 4 
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te zyn: zy komen in April, en men zietze 
niet langer dan tot ín ’t laacft van September. 
Zy trekken, zo’t fchynt, over Sweeden heen, 

naar ’t Noorden. De onderaardfche Holen, 

waar in zy hunne Eijeren leggen, hebben twee 

Uitgangen; zo dat menze niet ligt daar in be. 

trappen of levendig vangen kan, Sommigen 

hebben opgemerkt dat het Wyfje , wanneer het 

zig de Kijeren ontneemen laat , van het Man. 

netje vreezelyk met de Wieken wordt geflagen, 

Zy is gemakkelyk daar van te onderfcheiden, 

dewyl zy geen Ring heeft om den Hals, | 

__ De Bernakels zyn veel kleiner dan cen Gans 

en ’t Maunctje is merkelyk kleiner dan het Wyfje, 

Men vindt ’er onder , die alleen maar zwarten 

wit zyn; doch anderen hebben een fierlyke ver. 

{cheidenheid van kleuren, wit, blaauw, bruin 

en zwart; zynde op den Kop groenagtig, met 

den Bek en Pooten bruin. Deze laatften 

Íchynen eigentlyk die genen te zyn, welke de 

Engelfchen Brenta noemen of Brandgoofe , de 

Franfchen Cravant ; doch CHarLETON dagt 

reeds; dat zy de zelfden als de Bernakels of 

Rotganzen waren , die den Bek en Pooten 
zwart hebben (*). Zy verdienen, zo wel als 

die, den naam van Ringel-Gans, — 

(*) Onomaft. Zoicon, 

le Daer, Vo Sruxg C 4 ( 2) Eend 
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(ra) Eend met een rolronden Bek, bet Wufch 

van agteren in tweeën gefpleeten en rimpelig. 

By de Engelfchen wordt deeze St. Kutberts- 

Eend of Anas Farnenfis geheten,om dat hy 
by ons nergens, zegt Rajus, dan op het Ei. 

landje Farne, dat bezuiden den Golf van Edene 

burg aan de Kuft van Northumberland legt, 

broedt of gezien wordt. De Yslanders noe. 

men hem Aedder.Fugl, de Noorwegers Eddera 

Fugl en de Duitíchers Eyder-Ente. Dus is de 

naam van Eider of Eider-Vogel in algemeen ge, 

bruik geraakt , hoewel men hem ook , by Krein, 

Berg-Eend, en by EowaArps groote zwart en 

witte Eend getyteld vindt, 

Deeze Vogelen worden niet alleen langs de 
Zeekuften van Noorwegen, maar ook in Groen. 

land, op Ysland en de Faro-Eilanden, in groo. 

te menigte gevonden, en her fchynt dat zy zig 

daar des Winters , alwaar het tufchen de Ei. 

landjes en Klippen, door de fterke beweeging 

der Zee, altyd open Water is, onthouden, lee. 

vende van Vifchjes 5 Moffelen, Wier en Zee. 

Gras. Zy duiken ten dien einde , onder Water, 
fomtyds wel tien of twaalf Vademen diep, In 

% Voorjaar komen zy , in groote menigte, op 
den 

(z2) Anas Roftro cyliadrico , Cerâ poftice (bifidà Tue 

gofà. Faun. Suec. 94. Anas plumis molliffimis. BART. 

AC, IL p. go. Worm. Mus, 310. Wir. Orn, 277. 

Es Av. 14E, Anas magna nigra & alba. Epw, „Av 
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den Oever, om hunne Neften'te maakenop HI. 

de Eilandjes of Rotfen, ’tzy tufïchen Steenen, earn 

of in Groente en Struiken. Het Wyfje legt he 

vyf of ten hoogften zes Eijeren, die groenag- srux. 

tig en van grootte als der Ganzen, doch een Zider- 

weinig langwerpiger zyn. Wanneer men die 98° 
eerfte vyf Eijeren wegneemt, zo legt zy ’er 

weder drie, doch in een ander Neft, en , als 

zy ook deeze kwyt raakt, legt zy maar één Ey 

voor ’t laatfte. Vier Weeken zit zy alleen te 

‘broeden, en het Mannetje houdt, middeler. 

wyl, de wagt: zo dra een Menfch of Dier haar 

nadert, fchreeuwt het hubu en waarfchouwt 
haar dus: waar op zy de Eijeren met Mos of 

Veeren toedekt, en zig by 'ct Mannetje tc 

Water begeeft. Niettemin wordt zy , wanneer 

de Eijeren zyn weg genomen, deerlyk van ’% 

Mannetje geflagen, ja fomtyds verlaten 5 als 

wanneer zy zig vervoegt by een troep andere 

Wyfjes , welken het zelfde is bejegend. 

Weinige Dagen na dat de Jongen uitgekomen 

Zyn, neemt de Moer hun mede in Zee en ver. 

laatze niet, zelfs in ’ grootfte gevaar. Men 

heeft gezien, dat de Moer hun op de Rug 

nam, om te fchielyker voort te kunnen zweme 

men of loopen, en dus de vervolging met hun 

te ontkomen. Een myner Korrefpondenten (zegt 

PoNToPPIpANs (*),) heeft waargenomen, dat 

deeze Bn ‚ alzo de Kaavén en Kraaïjen 

„zeer 

(*) Maturl, Bift, gan Pete, IE Th..p. 13 
1. Dezr, V,Stus, Cs 
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zeer gretig zyn om de Eijeren uit te zuigen of 

de Jongen op te vreeten, zig fomtyds wel een 

halve Myl hooger op in ’t Land begeeven , om 

een beter Hol tot hunne Broedplaats te zoeken. 

Miffchien is het om die reden , dat zy hunne 

Neften veelal maaken onder de Geneverboo. 

men, gelyk LiNNavs aanmerkt (*5). 

In geftalte en grootte zyn zy als een middel. 

foort tuffchen de Ganzen en Eenden. Het 

Mannetje is op de Rug wit, als ook aan de 

Hals en Borft, doch op de Buik zwart, gelyk 

ook de Ben en Pooten: en de Kop van boven 

is glimmend zwart. Aan het Agterhoofd heeft 

het een witte dwarsftreep ; het bovenfte van 

den Hals is bleek-groen; de Staartpennen zyn 

zwartagtig, de buitenfte wederzyds met een 

witte tip. Het Wyfje is rosagtig-bruin , met 

zwarte dwarsvlakken gefprenkeld; den Buik en 

de Staartpennen bruin; den Kop en ’t bovenfte. 

van den Hals met langwerpige zwarte vlakken. 

Rajus merkt aan, dat, in beiden, de Pluimp- 

jes, die de zyden van den Bek bekleeden , we. 

derzyds in een hoek voorcloopen tot aan ’t mid= 

den der Neusgaten (onder de Neusgaten); ’t _ 

‚welk aan deeze Soort byzonder ware en hy in, 

geen andere Eenden ooit waargenomen. had, 

De Moer (zegt hy) leidt de pas uitgekomen. 

Jongen naar Zee, en‚ met dezelven weg gaan- 

de, kykt zy nooit om naar ’t Land: werwaards 

zy vertrekke is onbekend, | 
Dee. 

(*) Faun. Suec. Pp 33 
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„Deeze Vogelen leveren die ongemeen fyne Ï. 

en zagte Pluimen uit, welke onder den naam AFDEEL, 

van Eider. Dons zo beroemd zvn. en koftbaar. 

Men kan deeze Pluimen van gedoode Vogelen 

plukken , gelyk door de Noorfche Boeren dik- 

wils gefchiedt ; doch de beften worden ingeza- 
meld van de Neften, alwaar men het fyne 

Dons vindt, dat deeze Vogels zig, tot een 

zagte Legerftee voor de Jongen, uit de Borft 

plukken. Deeze laatften, van Hey, Takjes 

en ander vuil gezuiverd, gelden in Noorwegen 

wel twee Ryksdaalders het Pond; zo dat hee 

Strandvolk veel voordeel heeft van het vergade- 

ren derzelven, De Bedden, Peuluwen en Kus. 

fens, daar mede geftopt, zyn by uitftek zagt 

en warm: in Vrankryk maakt men ‘er Vocten- 

Dekens * van, die, om hunne ligtheid en dat 

zy zig zo uitbreiden, een zeer gemakkelyke 

verwarming geeven. Sommigen, egter, willen 

dat deeze Pluimen ongezond zyn en de Vallen- 

de Ziekte veroorzaaken zouden, ’t welk Bar 

THOLINUS door-de Ondervinding tegenfpreekt, 

De Eijeren ‚ zo wel als die van andere Strand. 

vogelen, worden van de Boeren te Bergen in 

menigte te koop gebragt: doch het Vleefch ís 
Thraanig en ftrekt flegts tot Spyze van t Gee 
meene Volk. Egter kan men het redelyk fmaa- 

kelyk maaken , mids hetzelve vooraf in Azyn 

kookende , eer het wordt gebraden. 

(13) Eend 

1. Dret, Vv, STUK, 
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Hoorp. 
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IL (13) Eend met bet Aangezigt kaal en wrattig, 
ÁFDEEL. 

xxv, In ’t algemeen wordt deeze de Indiaanfche , 

Hoorp. of ook de Eend van Libyë, en van Kairo, 
STUK. 

Arin wilde Brafiliaanfche Eenden, Apeca Apoa ge- 

rd naamd en Zpeca Guacu , die de zelfden fchynen 
| te zyn; als ook die, waar van FeuiLLE’'E on- 

der den naam van een foort van Waterhoen ge- 

wag maakt. De Franífchen van Guajana noe= 

men hem Canard franc , en de Engelfchen Gut- 

ny Duck of Mufcovy Duck, dat is, Moskovi- 

fche Eend; doch verkeerdelyk , zo Rajus 

aanmerkt , dewyl hy een fterke Muskus-reuk 
heeft. Dit is de reden, dat ik hem Moskaat- 

Eend noem, naar ’t Franfche, Canard mufquê 3 

’t welk BrissoN gebruikt. 

Hy is veel grooter dan de gewoone Eenden. 

De kleur, zo van het Mannetje als van het 

Wyfje, in ’t algemeen, is uit den zwarten 

paarfchagtig;s doch deeze Vogels verfchillen 

wel zo veel in kleuren als de gewoone Hok- 

Eenden. Omtrent de Neusgaten en Oogen 

hebben zy roode Vleefch-heuveltjes. Zy maa- 

ken een fchor Geluid , dat naauwlyks hoorbaar 

is, uitgenomen wanneer menze tergt of toor- 

Dig 

(13) Anas Facie nudâ papillofà, Faun. Suec. 98. Anas 
mofchata, Ray. „Ar. 150. Ars. 4. TIL p. 92. T. 974 
98. Anas Indica. GEsN, „Av. 122. ALDR. Ornith, L, zon 

‚ € 26, Anas Libyca . Wirw. Ornithe 294: 

genoemd by de Ouden. Rajus fpreekt van _ 
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nig doet worden. Het Wyfje is veel kleinerdan rf. 

het Mannetje. Zy zyn uit Indie afkomftig. AFDEEL, 
XXV. 

(14) Eend die graauwagtig ts; met een Lood- Hoorp- 

kleurigen Bek , een Goud-geele Vlak aan de en 

zyden, en op de Vi an een groen en geele Batamenfss, 

Vlak. È Baaaa: 
che 

De Bahamafche Eend met een Loodkleuri. 

gen Bek en een Vlak van Oranje-kleur , wordt 

deeze door Carrsry getyteld. Rayus fpreekt 

ser van, onder den naam van Mareca, die in 

Prafil aan deezen Eend gegeven wordt, heb. 

bende een bruinen Eenden-Bek, met aan den 

wortel wederzyds een roode Vlak. De Kop 

van boven is graauw, aan de zyden onder de 

Oogen wit, de geheele Borft en Buik heeft de 
kleur van doorgezaagd KEiken:Hout, doch don. 

kerer , met zwarte flippen gefprenkeld: de 

Pooten zyn zwart, de Staart graauw. De Wie. 
ken zyn tén deele groen, geel; zwart , en de 

Staartpennen graauw. Men vindt hem, na 

tuurlyk, in de Bahama, en hy wordt, in En- 

geland, Mlatbera- Duck geheten. 

(16) Eend 

(24) Anas grifea, Roftro plumbeo ; maculâ laterali fuls 
Và, maculâ Alarum viridi lureâque. Syft, Nat. X, Anas 
Bahamenfis; Roftro plumbeo , maculâ Aurantii coloriss 

Carass, Car, 1. p. q3. T. 93e 

1Desr V,Strux. 
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bid (15) Eend die wit is, met de Rug en Slaë 

Ue ej pennen zwart, den Kop bladuwdagtig ; “hèt 
Höpebt Asterboofd wit. 
STUK. | alaen ir) veer ede 
en Deeze wordt van BRISSON gebragt totde T'a- 

lb. lingen , die veel kleiner zyn dan de tamme 

tn ade Eendvogels. Hy noemt hem de T aling van 
Lowifiana. EpwaArps heeft ‘er den naam van kleine 

zwart en witte Eend aan gegeven. Wy Doe- 

men hem het Wittertje, om dat het wit de 

voornaamfte kleur van hem is; doch hy heeft 
de Rug glimmend zwart ; den Kop en Hals 
Goudgroen met een weerfchyn van Violet op 

den top van ’t Hoofd ,„ aan de Wangen en_ 

Keel. Het Agterhoofd is wit, de Stuit bleck 

Afchgraauw. De Staartpennen zyn Afchgraauw; 
maar de drie buitenften wederzyds met wit 

gerand aan de buitenzyde. De Bek is van bo- 
ven zwart,van onderen groenagtig: de Pooten 
zyn Oranje-kleur, de Nagelen zwart. Hy ont- 

houdt zig in Amerika. j 

'XVL _ (16) Eend met den Bek dan ’t end breeder en 
Clypeata. Ne de 
Slobbe, rondagtig „ krom genageld, ant 

De 

(4) Anas alba , Dorfo Remigibusque nigris, Capite 
coerulescenie, Occipite albo, Syff Nat. X. Anas minor 

albus & fufcus Epw. Av. rco. T. zoo. 
(16) Anas Roftri extremo dilatato rotundato, Ungue 

Încurvo. Faun, Sec. zor, It. Gotl, 167. Anas latiroftra 

major. GEsN. „Av. 120. ALDR. Orn. 3. P. 227. Anas 
platyrhynchos altera. Wir. Ors. 283. Te 74. Ray. Aj 

43. Anas clypeata Germanica. A. Jin 1. p. 9% Te 

57. 9, 
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Pe Duitfchers noemen deezen Lepel-Eend, 

_Schild-Eend of Breit-Schnabel , dat is Breed- 

bek, om dat zyn Bek aan ‘t end breed en Le. 

pelswyze uidoopt:de Kartalogners Collier en de 

 Engelfchen Shoveler „ de Franfchen Souchet: 

Men vindt ’'er ook, onder den naam van Duit. 

fche Pelikaan en Zee-Faifant, melding van ge- 
taakt by de Schryveren. Rajus merkt hem aaù 

als een der fchoonft gekoleurde Eenden. 

Deeze Vogel ís een weinig kleiner dan een 
Hok-Eend. Het Mannetje is van boven groen. 

aetig zwart, van onderen Kaftanie-bruin: het 

heeft den Kop en Hals Goudgtoen, miet een 

weerfchyn van Violet-kleur;5 den Borít van bo= 

‘ven wit, met zwartagtige halfmaanswyze vlake 

ken gefprenkeld: de bovenfte dek-Vederen der 

Wieken zyn blaauwagtig Afchgraauw: het 

heeft een Goud.gfoene Vlak op de Wieken, 

met een weerfchyn van zuiver Koper- kleur , 

‘en boven met een witte ftreep : de agt middelfte 

Staartpennen zyn in ’t midden bruin, aan de 
tanden witagtig. Het Wyfje is van boven 

bruin, met roffe randen der Vederen: van on= 

deren vaal, met brüin gevlakt; voor ’t overi. 

ge als het Mannetje. Zy hebben beiden den 

Bek aan ’t end breed, als een Lepel uitges 
hold, met kleine tandjes, als van een Kam, ge- 
tand. De kleur van den Bek is zwart; die 

der Pooten, welke korter zyn dan in de ge- 

woone HEenden, hoogrood of Oranje.kleurs 

Zy 
EDeEr, V.Srwr, 

If. 
ÄFDEEL; 

XXV. 
Hoor: 
STUK: 
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“1. Zy onthouden zig in de Moeraffen en meeft 
AFDEEL. aan de Zeekutt van Europa, 
XXV. kai | | 2 
Hoorp- (17) Eend met een paarfche Vlak op de Wik- 

er ken, die awederzyds zawart is en daar buiten 

Pleunis dit, de Bor/5 rósagtig. 

chos. 

Breeddek. Deeze wordt van Brissor voor het Wyfje 

van den voorgaanden gehouden. ALDROVANDUS 

onderfcheidt ‘er hem van door de geele Poo- 

ten; ’t welk insgelyks plaats hadt in de gene, 

die door RuppBecK in iSweeden was gefchik 

derd, welken hy noemt Rivier-Eend, met den 
Bek groenagtig , de Pooten rood. Egter worde 

: die, van LINNmUs ‚ook tot deeze Soort betrok- 

_ken, 

/ 

KVL (48) Eend met een rofje Wiak op de Wieken, 
Hidden Opie Ár} ed 0 Ì Tora d Roeper. zwarten wit Zerand. 

By de Schryvers ís deeze bekend onder den 

naam van nas Strepera;s de Duitfchers noemen 

hem Schuarr- of- Schnatter-Endte, of ook Lei” 

ners de Engelfchen Godwall of Gray; de Fran. 

fchen Chipeau. Van de wilde Benden worden 

fom:- 

(17) Anas rijaculâ Alari purpureì, utrinquëê nigrâ albâ. 

ue, Pedore rufelcente. Faun, Suec. TO}. Anas platyte 

hynchos, Pedibus luteis. ALpr. Ora. L. sg. c. 32. Wirre 

Orn. 234. Raj. Av. T44. 

(18) Anas maculâ Alarum rufì ,nigrà , albâ. Faun. Suec. 

rör. Anas ftrepera. GesN. „Av, 121. Anas platyrhynchos, 

Roftro nigro Sc plano. Arpr. Orn. L. 19. Cc: 32. RAF, 

Av. 145. The Godwall or Gray. WiLL, Ors. 287. T.72e 

ebde 
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fommigen zo gemeenzaam gemaakt, dat zy de 
anderen van verre aanlokken door hun gekwak, AFDEEle 

en deeze noemt men Roepers of Baanroepers. 

Dit bedrog is den Ouden reeds bekend ge- 
weeft, naar ’t gene uit den Pöeet Alciates 
blykt. De opgekweekte Lok-.Eend , zegt 

‚> by, blaauw van Veeren, gewoon weg te 

33 

> ter; kwakt, wanneer zy Vlugten ziet van 

dergelyke Eenden in de Lugt, en begeeft 

zig daar by, tot dat zy dezelven onverhoeds 
ip de Netten geleid hebbe: als wanneer de 

anderen een groot getier maaken, doch zy, 

haar zelve bewuft van ’t misdryf, zwyget. 

Dus belaagt, bedriegt, verleidt die trouw- 
> looze Vogel haare Bloedverwanten , omm dienft 

> te doen aan haare ‘T'yrannen, 

De Roeper is van boven bruin, met boogs- 
wyze witagtige ftreepjes; van onderen wit met 

graauwe Vlakken:aan de Stuit zwart. De Staart 

is kort en wit , beftaande uit zeftien Pennen, 

waar van de twee middelften bruin zyn ‘en lan- 

ger dan de anderen, die allengs korter worden 

en dus de Staart fpits maaken. Op de Wie. 

ken heeft decze Eend een glimmend 
zwarte Vlak , van boven met een roffe, van 

onderen met een witte ftreep gezoomd, en hier 
door wordt hy genoegzaam, zegt RAjus, van 

alle anderen onderfcheiden, De Bek is van 

boven bruin- van onderen bleek-rocd , gelyk 

ook 

1. Dizr. V. StuK, D 

vliegen en terug te keeren tot haaren Mees. 

IT. 

XXV. 
Hoorp. 
STUK. 



So. BESCHRIVING 

IL. ook de Pooten. Hy onthoudt zig in de zoete 
ArpEEL, Wateren van Europa. 
XXV, 

Hoorp- (19) Eend die witagtig ús; hebbende de Rug- 
STUKe 

XIX. en Slagpennen zwart} den Kop dik , wan boven: 

Bucepbala.. en onderen met een glanzige kleur van Zyde, 
Dik-Kop. 

BRrissoN noemt deezen Winter-Eend, om dat. 

hy zig alleenlyk ’s Winters in Karolina ont- 

houdt: de Engelfchen geeven ‘er den naam: 

van Buffels.Kop Eend aan ‚wegens de dikte van 

zyn Kop, weshalve ik hem Dik-Kop geheten 
heb. CarrsBy hadt ’er den naam van kleine 

Eend met eer Purperagtigen Kop aan gegeven. 
In grootte komt hy tuffchen de Hok-Eenden 

en Talingen. De kleur is boven op ’t Lyf 

wit, onder zwart. De Kop is van een 
glanzige Goud-gtoene kleur, met een zeer hel 

deren weerfchyn van blaauw en Violet, doch 

de Wangen, Hals en de dek-Veders van de 

Schouderen zyn wit. Ook heeft hy een witte 

ftreepsin de langte,over zyne Wieken heen. Alle de 

Slagpennen zyn zwart , de Staartpennen graauw z 

de Bek Loodkleurig, de Pooten rood. Het 

Wyfje is geheelenal bruin. Men vindt deeze 
Eenden ’s Winters in Karolina, 

(20) Eend 

{z9) Anas albida, Dorfo Remïgibusque nigris, Capite, 

fupra infraque tumido Sericeo nitente. Sy/f. Nat. X, 
Anas minor, puipureo Capite, CarEsB: Car. Le pe. 96 

E, 95 
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(ao) Eend die wit en zwart bont is, meteen 
dikken zwart-groenen Kop „hebbende een wit- he 

te Vlak aan den boek van den Bek. Ant. 

STUK. 
By de Ouden ftaat deeze bekend onder den tE 

naam van Clangula of Kwaker, en fommigen Ctangulas 

noemen hem Breed-Bek , Zee. en Duikel.Eend. eci 
De Duitfchers geeven ’er den naam aan van Kobel- 

Endie , Straus-Endie of ook van Weiler drit 

Vogel en Klinger, gelyk de Sweeden hem Kri. 

pa of Dopping noemen. By de Italiaanen heet 

hy Quattr’ Ochi, om dat de witte Vlakken aan 

de hoeken van den Bek hem zig doen vertoo- 

nen , als of hy vier Oogen had, De Engelfchen 

noemen hem Golden.Eije of Gulden-Oog ;, de 

Franfchen Garrot. 

t Is een Vogel die keürlyk duikelt > om 

Schulpvifchjes op te zoeken aan de Stranden van 
Europa, doch die ook in de zoete Wateren ge- 

vonden wordt ; neftelende in holle Boomen. Hy 

is kleiner dan een gewoone Eend , kort en 

dik van Lyf, dik van Kop , die donker of pur- 

peragtig groei is, met Goud- geele Oogkrin- 

gen.’ De Onderhals, Borft en Buik, zyn wit; 

gelyk ook de middelfte Slagpennen , de Staart. 

pennen zwart, dls ook de Bek £ de Pooten 
Oranje-kleur. 

(21) Eind 
(20) Anas nigro alboque varia, Capite tumido nigroe 

viridi; {inu Oris maculâ albâ, Faun. Suec. zoo. It. Oel, 
49. Clangula. GESN. Av. 119. Ars. Av. Ì. p. g2T. 95, 
Anas plaryrhynchos mas. ALpr. Ornith. L, 19. C, 42 
Wins. Ornsth, 2832. T, 13 RÀj- Av. T42 | 

5, Duss, Y. Stuk, Ds 
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(ar) Eend die bruin-Afchgraauw is , met eerd 
witte Vlak aan de Ooren en op de Vlerken. 

Carrsey heeft deezen de kleine bruine Eend 
geheten: BrissoN noemt hem de Taling Van 

Karolina, Hy is, zegt deeze Autheur „een wei. 

nig kleiner dan onze kleine TFaling: het Man- 

netje is over ’t geheele Lyf zwart en wit bont; 

doch het Wyfje donker-bruin van. boven en 

van onderen bleek-graauw. Zy onthouden zig 

in Karolina, en worden meeft. gevonden om- 

trent den Mond der Rivieren. 

De Heer Baisson laat hier op. volgen de Be- 

Ífchryving van een fraaije Taling. van de Faro- 

Kilanden, welke door den Vlootvoogd ‘LruvRor 

naar Vrankryk gezonden was en thans opgezet 

in ’t Kabinet van den Heer Avary bewaard 

wordt. De Ingezetenen van dat Eiland noemen 

hem O Edel. Hy is een weinig grooter dan 

onze groote Taling , van boven zwart-bruin, 

van onderen wit, met een zwartagtige ovet. 

langfe ftreep-op:den Kop., die aan de zyden 

bleek-graauw is, maar wit om de Oogen: het 

Agterhoofd en de boven-Hals zwart- en wit. 

bont; de Keel en onder-Hals bruin gevlakt; 

met een rosagtig bruine Vlak op de Wieken; 

de vyf buitenfte Staartpennen wederzyds graauws 

uitwaards met wit gerand, De Bek is zwart- 

agtig 

(2x) Anas fufcocinerea , maculâ Aurium Alarumquer 

albâ, Sy. Nat. X. Anas minor ex albo & fufco varise 
CATEsB, Car, L pe 9& Te 93 
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agtig en de Pooten bruin,naar Loodkleur trek. 

kende. AFDEEL. 

XXV, 
(22) Eend die zwart ds ‚met den top van't Hoofd Hoorn 

en den Nek wit; een zwarte Vlak op den. STUK. 
f | Á XXII Bek agter de Neusgaten hebbende. dok Pipl. 

lata. 

Deeze die. ook: in Noord-Amerika, en in ’t Bril-Eend, 

byzonder in Kanada of aan de Hudfons.Baay 

huisvelt, worde van de Engelfchen Wbilk of 

groote zwarte Eend geheten. Brrsson telt hem 

onder de Macrtufes: wy noemen hem, wegens 

de Vlakken op zynen Bek, de Bril-Kend. Hy 

js veel grooter dan de gewoone Eenden, heeft 

de Staartpennen zwart, de Pooten rood, den 

Bek Oranje-kleur, doch op ieder zvde van de 

Bovenkaak een zwarte plek, die een weinig 

hooger is dan ’t overige van den Bek , en 

vierkant van gedaante, 

(23) Eend met de Oogkringen geel en den Kop XXII. 
Gluucton, 

graauw „ hebbende een witte Halskraag. Bruinetje. 

De naam van Glaucion is aan deezen Eend 

reeds toegepaft door de Ouden, terwyl de Hes 

dendaagfchen hem in ‘ct Franfch Morillon noe- 

men , in ’c Hoogduitfch Schell. Endte of Schilt- 

Janb, 

(22) Anas nigra, Vertice Nuchique albis, maculâ nigrÂ 
Roftri pone Nares. Syf?. Mat. X. Anas Canadeníis ma- 
Jor niger. Epw. Av. 155. T. 155, 

(23) Anas Iridibus flavis , Capite grifen, Collari alba, 
Faun. Suec. ro4. Glaucion. Bert. „Av. 33: Db. ALDRe 
Ora, L. 13. c. 38. Wir. Orn. 231. Rap Av, 14 

„ L, Dear. V. Stux, D 3 
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Ent, en Loeffel-Endte ; ’t welk de Engelfchen 

met Spoon-bill’d Duck uitdrukken. De Swee 

„den noemen hem Brunnacke. Hy behoort on- 
der de Breedbekken, en wordt van de Vene- 

tiaanen , wegens zynen roodagtigen of vaalen 
Kop, Capo roffo geheten. | | 

(24) Eend met de Staart eenigermaate fcberp , 

van onderen zwart; den Kop bruin , bet Vi oor= 

boofd wit. 

Men vindt deezen by de Ouden genaamd 

Bofchas en Penelope; welke beide naamen van 
een duifteren oorfprong zyn. Wart den laatften 
aanbelangt; men wil dat Penelope, de Huis. 

vrouw van Ulyfles, dat voorbeeld van Kuis» 

heid, door haare Ouderen in Zee geworpen 

zynde , van zodanige Vogelen is behouden of 

opgevoed : de andere zou van een Griekfch 

woord, 't welk Aazen betekent, afgeleid MOE 

ten worden. In ’t algemeen is de naam Fluit. 

tende Eend , om dat hy een fyn en piepend 

Geluid maakt; weshalven de Katalogners hem 
noemen Piula, de Duitfchers Pfeif-Endte, de 

Engelfchen Wbewer of Wbifiling Widgeon, en 

de Franfchen Canard Sifleur. Wy geeven ’er 

den naam van Smient aan, die van het Hoog: 

Re duitfch 
(24) Anas Candâ acutiufculì fubtus nigrÂ, Capite, 

brunneo ‚Fronte albâ, Faun. Ssec, zos. Penelope. Gesn, 
Av. 108. ALpr Orn.L. 19: c. 33. JoNsT. Av. L. 49. 
WiLn. Ors. 238. T. 72. Ray, Ay. Sk Anas filtularise 
ÀLB. Zy, IL, p. 88, Te 99. 
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| duitfch Schmey afkomftig zou kunnen zyn; de 

Sweeden noemen hem Wriand. 

_ Deeze Vogel komt aan de Zee. Kuften, en in 
de Moeraffen van Europa, Zeer menig vuldig 

voor. Hy is kleiner dan een Eend. De Kop, 

en ’t bovenfte van den Hals, zyn in het Man- 

netje Kaftanie-bruin, in het Wyfje rosagtig, in 

beiden met zwart gevlakt: van onderen zyn zy 

beiden wit ; van boven het Mannetje witagtig 

graauw, met zwarte dwarsftreepen , het Wyfje 

bruin-gtaauw , de randen der Vederen rosagtig. 

Het Mannetje heeft,op de Wieken , een Goud. 
groene Vlak: de Staartpennen zyn in beiden 

bruinagtig , met witte randen; de Bek en Poo- 

ten blaauwagtig en zwart. 

Onder de Silezifche Vogelen wordt een ge- 

kuifde Smient opgeteld, die ook roodagtig is 

van Kop, Kuif en Keel, hebbende den Hals, 

Borft , Buik en Stuit zwart, doch voor ’t ove. 

rige Wynagtig Afchgraauw zynde over ’% Ly£ 

en Staart: de Oogkringen hoog- den Bek 
bleek-rood , gelyk ook de Pooten , en twee 

halfmaans wyze witte Vlakjes op de Schoude. 
ren. Deeze is grooter dan een Eend en leeft 

aldaar ook in de Moeraffen. Van de Duitíchers 

wordt hy Brandt. Endte, als ook Rotthals en 
Rott-Kopjf geheten , wegens de rofte kleur van 

zynen Kop en Keel. De Italiaanen noemen hem 
Capo ro(Jo maggiore , of groote Rood-Kop. 

' E Deer, V.Srues D 8 (25) Keus 

IT. 
ÄFDEEL. 

XXV, 
HoorFp- 
STUK: 

5 ek u ide 

Smiente 
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II, (os) Eend met een zeer lange fcherpe Staart, 

B die van onderen zwart iss bet Asterboofd 

ZEK awederzyds met een witte flreep getekend, 

sTUK. 

XXV. De langte van de Staart, die den naam aan 

oltant deezen Eend geeft ‚ heeft mzonderheid plaats 

“* jn het Mannetje: het Wyfje is ook anders ge= 

kleurd; zynde van boven zwart. en rosagtig 
bont; van onderen witagtig met graauwe Vlak- 

ken. De Engelfchen noemen hem Zee-Faifant, 
onder welken naam ArBiN ’er twee zeer flegt 

gekleurde Afbeeldingen van gegeven heeft: Bok 
wel Cracker, wegens het Gekraak dat hy met 

zyn Bek maakt. Anderen geeven ‘er den naam 

van Zee-Vogel aan, om dat hy zig veel aan de 

Stranden en in Zee onthoudt. Het Mannetje 

is op de Rug zeer fierlyk gekleurd. De Mexi. 

kaanen noemen hem Teitziboa. 

XXVI (26) Eend met een Wigswyze Staart , de mid. 
Ziyemalis, 7 
Winters delfte Staartpennen lang, bet Lisbaam graauw, 

Fend, de Wangen wit. * 

Men kan gevoeglyk den naam van JWinter- 

Eend 

(25) Anas Caudâ acuminatà elongatà (ubtus nigrà, Oc: 
cipite utrimque lineâ albâ. Syf,Nat, X, Anas Caudâ cunei= 

formi acutd. Faun. Suec, o6. Anas Caudáâ acutâ, GEsN, 

Áv. 12E. Wirw. Ora. 209. T. 73, Raje Av. 147. ALB 
Av. IL. p. 34: Te 94 | 

(26) Anas Caudà cuneatà ; Reâricibus intermediis lon. 

gis, Corpore grifeo, Temporihus albis. Faun. Suec, 95, 
Anas Iflandica. Worm. ZZus. 302. Anas Caudâ acutà 
Canadenfis. Enw, „Ar. 356. Ta Aare 
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Eend aan deezen toe=eigenen, om dat hy van 

de Sweeden dus geheten wordt, alwaar hy in 

de Moeraffen van ’% Noordelyk deel huisveft , 

komende in’ fcherpfte van den Winter by ons, 

zegt LINNEus 5 van waar is my onbekend. 

Thans fchynt te blyken, dat hunne eigentlyke 
Woonplaats op Ysland zy , alwaar men ze Ha- 

pelld noemt, als ook in de Hudfons-Baay. Zy 
zyn van grootte als de Fylftaart , en hebben 

ook de twee middelfte Staartpennen by uitftek 

lang. 

(27) Eend met de Wieken Afchgraauw en 
ongevlakt , de Stuit zwart. 

IE, 
ÄFDEELs 

KNKV. 

HoorDo- 
STUKe 

XXVIL 
Fertna. 

Roffe 

Onder de wilde Eenden voert deeze den naam Etec 

van de graauwe of bruine ; hoewel hy ook 

Rood. Kop en Rood-Hals genoemd wordt ‚om dat 

die deelen Kaftanie-bruin zyn. Sommigen heb- 

ben hem middel- Eend geheten; om dat hy klei. 

ner dan de Eenden is en grooter dan de Talin- 

gen. De Engelíchen noemen hem Pochard, 

de Franfchen Mellouin. Daar zyn ’er ook, die 

den naam van Penelope aan deezen toe-eigenen, 

en hy wordt van de Duitfchers wel Rot-Endt, 

datisroode of roffe Eend,geheten. De Bek en 

Pooten zyn blaauwtagtig, 

| | (28) Eend, 

(27) Anas Alis cinereis immaculatis, Uropygio nigro. 
Faun, Snec, 107. Anas fera fufca. GrsN. „Av. 116. Ar- 
DR. Orn, L, 19. c. 40. Wizr. Orn. 288. T. 72, Ray, 
ÂV. 143 Arp. Av. II p. 87. T. 98. 

1. Deer. V. Siuvk. D bh, 
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(28). Eend, die de Wieken groen gevlakt beeft 
en een witte fbreep boven de Oogen. 

Omtrent Straatsburg wordt deeze Kernell ge- 

hetenen, en hy is, by de Schryvers, de eer- 

Ouerquedu. fte der Talingen , maar tevens de grootfte; wes- 
da. 
Winter- 

Tealing, 

halve hy ook den naam voert van middel.Eend. 

Sommigen noemen hem Boscas en Pbaskas , naat 

het Griekfch. By de Italiaanen is Cercedula of 
Scavolo en Garganellos by de Franfchen Cer- 
celle of Sarceile , by de Engelfchen Wigeon, 

‚de algemeene naam der Talingen. Zy zyn veel 

KXIXe 
Crecca. 
Schy fe 

Taling, 

kleiner dan de Hok-Eenden, bruin van boven; 

wit van onderen. De witte ftreep boven de 

Oogen heeft alleen in het Mannetje plaats. De 

Kop en Hals zyn, in beiden , ros-agtig , met 
bruine Vlakken: de Bek zwart, de Pooten 
Loodkleur. | 

(29) Eend, die de Wieken groen gevlakt beeft 3 

een witte fbreep boven en onder de Oogen. 

_Deeze draagt; „ om dat hy kleiner is, by de 
Schry- 

(23) Anas maculà Alarum viridi, lineà albà fupra 

Oculos, Faun. vuec, 108. Kernell. Grsn. „Av. 107. Ale 
DR. Ora L. 19. C. 33 Querquedula prima. Warr. Orne 

agr. T. 74. Ray. „Av. 148, 
(29) Anas maculà Alarum viridi, ;lineâ albà fupra 

Infraque Oculos. Faun nec. 109. Querquedula fecunda: 

£ minor. GisN. „Av. 105. Aupr. Orn, L.rg.c 35: WILLe 

Orn. 290. T. 74: RAF: Av. 147. Querquedula Francie 

ALs. „Av, 1, p. 95: Te z09. & IL p. 9x. T. 202 
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Schryvers den naam van de tweede of kleine IL. 

“Faling; by de Franfchen petite Sarcelle; by de ArpezL, 
Engelfchen Teal of gewoone , by de onzen Eee 

_Schyftaling. De Duitfchers noemen hem Froes- srux, 
fel, Krig Ente, Kreuck-Entle, Sor- Entle , Soc. 

ke, enz. De Sweeden heeten hem Aenia, de 

Polakken Cyranka. Hy verfchilt van den voor- 

gaanden meeft door de witte ftreep, die hy zo 
wel onder als boven de Oogen heeft. Van fom- 

migen wordt hy ook de Franíche Taling gehe. 
ten. Men vindt deeze en de Winter-'Laling in 
de zoete Wateren van Europa. 

(30) Eend die bruin is, wit en blaauw bont, __ XXX. 

aan de Ooren en Wangen met een dubbelde ernande 
Jrreep „de Halskraag en band om de Borft , wit Amerikaan. 

fche Eend, 
van kleur. 

Onder den naam van bruine gevlakte Eend 
heeft EpwArps deezen zeer naauwkeurig be- 

fchreeven en afgebeeld, Hy is van grootte 

omtrent als de gewoone Hok-Eenden. BRIsSSON 

noemt hem de gekraagde Eend van Terre-neuve , 
alwaar hy gevonden wordt. Dewyl hy zo zon 

derling geftreept isen gebandeerd, heeft men”er 

den naam van Hiftrionica of Jan Pottagie Eend, 

niet onaardig, aan gegeven. | 

(31) Eend, 

(30) Anas fufca,'albo coeruleoque varia, Auribus, Tema 
poribusque lineâ geminâ, Collari fafciâque Pe&torali albis. 
Syft. Nat. X, Anas fufcus maculatus, Eow. Ave 9 
FE. 99. 

1Drer V, STUKe 

radi AIDE 
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és BrscHrIvinNe 

En Eend, die graauw is, met witte Ooren , 

de woorfte Slagpennen zwartagtie, 

Van BrrssoN wordt deeze geplaat{t onder de 

Talingen, om dat hy niet grooter is dan de 

g meene Franfche. Taling. De kleur is van bo- 

ven donker-bruin, van onderen wit, met bleek 

roffe dwarsftreepjes; de Borft , Buik en Staart. 

pennen rosagtig bruin: maar om de Bovenkaak 
en aan de Ooren heeft hy witte Vederen. Lin- 

Naus twyfelt, of deeze ook het Wyfje van den 

voorgaanden zy. Mea vindt hem aan de Hud. 

{ons-Baay. 

BrIssoN, by wien Joann de laatfte op één 

na is, heeft nog een Taling van St. Domingo ; 

zynde by hem de laatfte en tevens de allerklein- 

fle hem bekend in het gantfche Geflagt der 

Eenden. Deeze is, van ’t end des Beks tot 

aan dat van de Staart, nog geen twaalf Duimen 

lang. De Mexikaanen noemen het Mannetje 

Cbilcanautbli en ’t Wyfje Colcanauthli , dat is 

te zeggen, Eend die de kleur heeft der Kwar- 

telen. Van boven is dezelve ros, van onderen 

bruin-graauw met wit gemengeld, de Kop van 

vooren Roectkleur : het onderfte van. den Buik 

leek.ros met bruin-graauw gevlakt, de Scaart= 

pennen zwartagtig met pikzwarte Schaften. 

Op ieder Wiek heeft hy een witte Vlak: de 

| aurdbehia 

PF (31) Anas grifea, Auribus albis, Remigibus primoribus 

nigricantious. Syff. Nar. X. Anas Canadeníis minor fase 
cus‚ Eow, Av. 257. Te I1S7 … 
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Bek is zwart, de Pooten bruin. Men vindt hem 
op ’t Eiland Ss. Domingo en in Nieuw 
Spanje. 

(Ga) Eend met een bonte Vlak op de Wieken, 

een witte flreep boven de Oogen, den Bek 

en Pooten Afchgraauw. 

Deeze verbeeldde Rav zig , dat de aller« 

kleinfte was onder de Eenden, doch hy heeft 

de langte van omtrent dertien en een half Duim, 
volgens de Afmeeting van den Heer BRrissoNe 

Hy wordt, by de Schryvers , Circia geheten , 

waar van het woord Cercelle en Sarcelle, datde 

Franfchen voor Taling gebruiken , miffchien zal 

afkomftig. zyn. Zy noemen deezen, zo wel 

als de Engelfchen , Zomer. Taling : de Duitfchers 
Birckilgen of Graw Endtlin. In het Mannetje 
zyn de Wangen en Keel Kaftanie-bruin , in 

het Wyfje met wit gefprenkeld. Van boven 

zyn zy bruin , van onderen geelagtig wit 

met graauwe Vlakken; de Keel en Borft ros- 

agtig. De Vlak op de Wieken is Goud-groen 

meg een witte flreep van onderen in het Wyf- 

je en ook van boven in het Mannetje: zy heb= 

ben beiden den Bek zwartagtig „ de Pooten 

blaauw. 

(33) Eend 

(32) Anas maculâ Alarum varià , lineâ albâ fupra Oe 

culos, Roftro Pedibusque cigereis. Fans. óhe, TIF 

Anas Circia. Ars, „Av. IL, p. 92. T. 203. 194: Raj 

Af Pr4s. 

LD Ve Strung 
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(33) Eend die graauw is , met de Slagpennen ; 

Staart en Buik zwart, een vaal en apitte 
plek op de Wieken, 

Deezen noemen de Engelfchen roodbekkige 

Autumna- Smient,enLiINNzus geeft ‘er den naam van Her fft- 
des. 

Amerilkaan- 
fiche 
Smient, 

XXXIV. 
Bofchas. 
Gewoone 
Eend, 

Eend aan; ik noem hem, met BrissoN, Ame- 

rikaanfche Smient, Hy is van boven Kaftanie- 

bruin, van onderen zwartagtig , zegt BRISSON 3 

met het Agterhoofd en de Stuit zwart; de 
Wangen ‚Keelen Borft grys. Die van Edwarps 

heeft het bovenfte van den Kop, de randerí 
der Wieken en de Dyën zwart, de bovenfte 

dekvederen in ’t midden hoog-Oranje. De 
Pooten zyn Vleefchkleur, de Oogkringen hel. 

der bruin; de Bek rood met een zwart Nagelt. 

je getipt. Men vindt hem in Noord-Amerika; 

(34) Eend met de middelfte Staartpennen Cin ’% 

Mannetje) omgekruld, den Bek regt, 

Deeze Soort en de volgende begrypt, by deni 

Heer LINN&Us; zo wel de gewoone Hok- of 

tam. 

(33) Anas grifea, Remigibus, Caudá, Ventreque nigris, 

areà Alarum fulvâ albâque. Syt. Nat, X. Ánas Fiftula- 
ris rufus, Roftro rubro, occidentalis. Epw. £v. ie 

T. 194. 
(34) Anas ReCricibüs intermediis (Maris) recurvatis, 

Roftro reCto. Faun. Suec. 97. Anas fera torquata minor. 
GesN. Av. 114. ALpm. Orn. L. 19. c. 25, Ray. Ave 
x45. Bofchas major. Wir. Ors, 284. T. 72. Ars. Av. 
IL p. 89. T. roo. B. Anas domeftica. Jonsr. Zy. 14ï, 
T. 49. Wirr. Orn. 293. T. 75. ALDRe Orn. Le Ee €. 
35. GESN. „Ay. 96e RA7. „Av. 150, 
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tamme als de wilde Eenden, die ten opzigt 
van de omgekrulde Staartpennen de zelfde Ei- 

genfchap hebben. Men noemt het Mannetje 

in ’t Nederduitfch Woord, in ’t Hoogduitfch 
Entrach, in ’t Franfch Canard en t Wyfje 

Canes in ’t Engelfch Duck. De Poftugeezen 

noemenze Aden , de Spaanfchen Anade, de Ie 
taliaanen Anatre of. Anitra , de Sweeden Ancka, 

de Poolen Kaczka en de Indiaanen Bebe, 
De Huishouding der Eendvogelen is te be. Het Ruie 

kend , om 'er breedvoerig van te fpreeken, rata 

zal alleen opmerken „dat zy de gemeenften zyn 
onder de genen die men Ruid- Ruy- of Ruig- 

Vogelen genoemd vindt in fommige Plakkaa- 

ten. Zy hebben deezen naam van het Ruijenof 
vitvallen der Vederen; iets dat wel eigen is 

aan alle Vogelen, doch aanmerkelykít in die 

van {dit Geflagt. De Woorden, Du, ruijen als 

de Eenden beginnen te broedensen deeze laatften 

ruijen niet,voor dat de Jongen groot genoeg,„omte 

vliegen, zyn geworden; dat is tegen ’ end 

van Juny, wanneer de Woorden, na het rui- 

jen, weder vliegen kunnen. Het ruijen , naa- 
melyk, fielt hun in een ziekelyken Staat, en 

de Vogels deugen op ’t laatft niet om te eeten, 

“Ook worden de Eenden door het broeden en 

opvoeden haarer Jongen , ’t welk haar gebrek 

doet lyden en geduurig werk verfchaft, ten 

ulterfte vermagerd; maar, in ’t kort zyn zy 
weder vet en Vleezig. 

De Eenden broeden tien of twaalf, ja veer. 
1, Desr, V. STUK, ter 
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tien Eijeren te gelyk: zy maaken hear Net 
onder Haagen, in de ruigte van ’c Boflchagie , 

ja zelfs fomwylen in ’ Geboomte, als wan- 

neer zy de bekwaamheid hebben, zo men wil, 
om de gekipte Jongen met den Bek te vatten 

en om laag te brengen, in het Water. Men 

oordeelt, dat de tamme van de wilde afkomftig 

Zyn. De kortheid, dikte en agterwaardfe plaat- 

zing hunner Pooten, maaktze tot zwemmen 

zeer bekwaam, maar geeft hun een loggen, 

waggelenden Gang in ’t loopen. Ook zyn zy 

zwaar van Vlugt, gelyk de andere Watervo- 

gelen. 

De Woorden dee een flaauwer en gro. 

ver Stem dan de Eenden, die fcheller zyn van 
Geluid. Wanneer zy meer dan gewoonlyk kwa. 
ken, met de Wieken klapperen en veel be- 
weeging maaken op het Water, zo is ‘er door- 

gaans Regen op handen. Wanneer hun Borft- 

been roodagtig is, in de Voor-Winter, worde 

daar uit een zwaare Koude voorfpeld. De Boe- 

ren, in Switzerland , houden de blaauwheid van 

derzelver buitenfte Spieren - Vleefch voor een 

teken van een fchoonen Zomer. De Ouden 
hebben reeds de manier van Eendehokken te 

maaken aan de hand gegeven. Valgens her be- 

rigt van de Reizigers zyn de Chineezen in dit 

ftuk zeer vernuftig, kweekende ‘er een ontel- 

baare menigte van op de Rivieren. Zy laa- 
tenze in de Ryftvelden loopen, om het On- 
Kruid uit te wieden en het Íchadelyk Ongedicrt 

de 
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te vernielen. Het is verwonderlyk hoe gulzig IL, 

zy zyn, flokkende byna alles dat hun voor- SSEDEEL 

komt i in: doch hun voornadm{te Voedzel beftaat Oene. 

in jonge Kikvorfchen, Water-Infekten of Wor- srux. 

men en Eendenkroos. 

De Vogelen , (zegt de Heer CLAYTON, in Smaak Ze: 

de Verhandelingen der Koninglyke Societeit van hen 

Londen.) die den Bek plac hebben en hun 
Voedzel als by de taft of in ’t Aardryk wroe- 

tende zoeken, zyn voorzien met drie paar Ze- 

nuwen , welken zig uitftrekken tot in hunnen 

Bek. Door deeze Zenuwen is ’t, dat Zy met 

zo veel vlyt en naauwkeurigheid onderfcheiden, 

wat dienftig zy om hun te ftrekken tot Voed. 

gel, van *t gene zy moeten verwerpen; ’t welk 
zy door de Smaak alleen doen ; zonder de 

Spyzen te zien, Deeze Zenuwen vertoonen 

‚zig allerklaarft in de Bek van een Eend, die 

dezelven grooter heeft dan een Gans of eenig 

ander Vogel, welken ik ooit gezien heb: ook 

js ’er geen, die zo veel wroet als deeze 5 tOE 

het zoeken van zyn Voedzel. Nog onlangs had 
ik geen deezer Zenuwen ontmoet in Vogelen 

die den Bek rond hebben; maar, federt ver- 

fcheidene ten platten Lande ontledende ‚ Zag ikin 

een Kraay twee van deeze Zenuwen, die tus. 
fchen de Oogen doorgingen tot in het bover. 

fte gedeelte van den Bek, zynde nogthans veel 
dunner dan cenigen van de drie paar Zenuwen, 
welken in de Bek der Eenden Zyn » fchoon i ins 

L Dizi, V. Srux, E HEis 

NEA ele 
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derdaad veel grooter dan de Zenuwen van ee, 

nigen anderen Vogel met een ronden Bek. 
De gefialte der Eenden vereifcht geene be- 

fchryving , als genoegzaam bekend aan iedereen. 

Hunne kleur verfchilt eenigermaate, doch zo 

veel niet als in de Hoenderen. Onder de wil- 
den worden ’er gevonden, die grooter dan ge- 

woonlyk zyn , Stoer- Eenden genaamd; doch 
anders noemt men de wilden gemeenlyk Spies 
gel. Eenden of gekraagde. Sommigen derzel- 
ven zyn Afchgraauw „ anderen gevlakt. Allen 
hebben zy dit met de tamme Eenden gemeen, 
dat de Kop en ’t bovenfte van den Hals van ’t 
Mannetje praalen met een heerlyke groene 

kleur, die een weerfchyn heeft van Goud en 

een fierlyken Purpergloed. De Borft der Woor- 
den is Kaftanie-bruin, zy zyn een weinig groo- 

ter dan de Wyfjes; anders is ’er , in de Herfft. 

geen verfchil tuffchen beiden. 
Het Vleefch der wilde Eenden wordt beter 

geagt dan dat der tamme of Hok- Eenden, die 
allerley onzuiverheden der ftilftaande Wateren 
inzwelgen. In de Genees- en Heelkunde wordt 
derzelver Vet aangemerkt zeer kragtig tot 
Pynftilling, verzagtend en oploffende te zyn: 

weshalve het in veelerley Winkel-Zalven komt. 
Aan ’t Bloed wordt een tegengiftige kragt toe- 

gefchreeven. Een levendig opgefneden Eend 
wordt geoordeeld tot Geneezing van ’t Kolyk 

te dienen, wanneer men hem op den Buik van 
den Lyder legt. 

35) Eend 
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(25) Eend met de middelfte Staartpennen (in't IH. 

Mannetje) omgekruld en een krommen Bek. werg 

Onder de tamme Eenden komen ’er fomtyds Bn 

voor, die zo wel als de voorgemelden bont en _sxxv. 

van verfcheiderley kleuren zyn, verfchillende „Adunca. 

byná alleen doordien hunne Bek haakswyze iran 

krom is. Zy fchynen ook een weinig kleiner 
en fchraalder te zyn van Lyf, Hoe deeze foort 
vit de ändere voortgekomen zy, is my onbe. 

kend, zegt LINNZUS, 

(36) Eend met een neerbangende Kuif en de 
Rug van agteren wederzyds met een oinge. 

krulde Veder , die famengedrukt is en vera 

beven. 

VEN ide k es … KKKVE 
Deeze, die in China woont, en kleiner dan Goreicnlse 

onze tamme Eenden is, voert den naam vanta. 
NEE Gekapte 
Chineefche Taling ‚ onder welken hy Zeer Taling, 

paauwkeurig , door Epwarps is afgebeeld. In 

grootte overtreft hy onze Talingen een wei. 
nig. Hy is met eene Kuif van groene en rofle 

Vederen voorzien ; doch deeze Kuif hangt om 
den Kop neer en maakt als een foort van Kap- 

zel 
(35) Anas Reâricibus intermediis (Maris) recurvatis, 

Roftro incurvato. Syft. Nut. X. Anas Dorneftica, Roftro 
adunco. Wirt. Orn. 230. Ray. „Av. 150. eiaadchdden 

p. 86. T. 96, 97. 
(36) Anas Criftâ dependente, Dorfoque poftico utrim. 

que Pennâ recurvatâ coimpreffà elevarâ. Syff. Nat, X, 

Querquedula Sineníis elegans. Epw. „Ay. 102, T. 19% 
Kinmodfuis. Kemph. Jap. 129. T. 10. 

Ll, DEELe V, STUK. E 2 
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zel of Kalot; weshalve Linneus hem met rê. 

den noemt gekapte Eend. De Pooten en Bek 
zyn rood: de Rug bruin met blaauwe vlakken ? 
de Rugpennen overend ftaande, ros en ftomp: 

De binnenfte Slagpen ftaac,als de Wieken toe- 
geflagen zyn, met den eenen rand verheven 

boven de Rug ; zynde ros en voorwaards als 

een Zeiffen., 

(37) Eend met een neerbangende Kuif , die. 

dubbeld is, van kleur uit blaauw-groen verì 

wit gemengeld. 

Men vindt deezen van Carrsrvy genoemd de 

fierlyke' gekuifde Eend; van Browne, de brui 

ne gekuifde , die aan de Keel awit is, meteen boog- 
geele Regenboog. Anderen noemen hem. de 

Zomer-Eend en de naam, dien hy by de In- 

boorlingen van Mexiko voert, is Yztactzony- 

ayaubqut, of Voget van verfchillende Hoofds 

geftälte. De Engelfchen noemen hem Ame- 

rikaanfchen Bofch-Eends alzo hy zig onthoudt 

in Noord-Amerika, maakende zyn Nett in de 

‚gäten van Boomen, die in ’t Water groeijen. 

LiNNeus heeft ‘er, waarfchynlyk wegens zyn 

Kapzel, den naam van Bruid aan gegeven. 

Zy zyn veel kleiner dan onze tamme Eenden. 

De 

(37) Anas Criftä dependente duplici, Viridi coerulea 
albaque variâ, Sy/f. Nat. X, Anas criftatus elegans. Ca- 
mesa. Car. 1. p. 97. T. 97. Enw. „Av. zor. T. zor 
Anas fufca criftata , ad Gulam alba, Iride flammeâ. 

BROWN, Jam. 481, 
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De kleur van ’t Mannetje is boven op ’t Lyf Ï, 

donker-bruin met een Goud-groenen weerfchyn; AFDEEL, 

van onderen wit; de Kop Goud-groen van bo. 

ven; aan de zyden, en ’t bovenfte van den 

Hals, glanzig Violet: een witte ftreep bovén de 

Oogen: de Kuif uit Goud-groen, wit en Vio- 

let gemengeld: de Borft Wynagtig Kattanje 

met witte Vlakken : de Zyden wie en zwart 

overdwars geftreept: cen Goud-groene vlak op 
de Vlerken , met een weerfchyn van blaauw en 

Violetkleur, van onderen met een witte ftreep: 

de twee middelfte. Staartpennen donker Goud- 

groen. Om kort te gaan , het is een ten hoog. 

fte fierlyk gekleurde Vogel: doch het Wyfje 

js bruin over ’t gantfche Lighaam. 

(38). Eend die graauw is, met den Kop eeni- 

germaate gekuifd, den Buik wit met zwarte 

lakken. 

BRrIssoN noemt deezen de. Famaikafche Smient, 

anderen de zwartbekkige of de Boom-Smient ;, 

en de Guajaners Opano. Hy is van boven bruin, 

met de randen der Vederen rosagtig; van on. 

deren wit, met zwarte Vlakken; de top van 

‘t Hoofd en de Stuit zwartagtig; de Wangen s 

Keel en onder-Hals wit ; de Borft ros met 

| | zwarte 

(33) Anas grifea, Capite fubcriftato, Abdomine albo 

igroque maculato. Syff,. Nat, X. Anas fillularis rufus, 

Roftro nigro , Occidentalis. Epw. „Av. 193. T. 293 
Anas Fiftularis Arboribus infidens. SLOAN. Jam. IL pe 

324 T. 272. Ray. „Ay, 192. 
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__ IL, zwarte vlakken ; de Staartpennen zwartagtig s 

AFDEEL. de Pooten Loodkleurig, den Bek zwart. 
4 AXV, 
Hoorp- (39) Eend met een neerbangende Kuif, bet Lyf 
STUK. zwart, den Buik en een vlak op de Wie- eerd Bank | î Fuligula. ken wit. 

Toppertje, 
De Franfchen noemen deezen petit Morillon of 

klein Bruinetje, de Engelfchen tufted Duck of 

Kuif.Eend; dewyl het de ecnigfte gekuifde 

onder de Europeaanfchen is: de Venetiaanen 
Capo negro of zwart-Kop; de Sweeden Wigge, 
de Duitfehers Voll-Enten of Rusgen. Zyn kleur 

is van boven zwartagtig bruin, van onderen, 

Zilveragtig wit; de Kop en Hals van boven 

donker-Violet: de Stuit- en Staartpennen glan- 

zig bruin. Op de Vlerken heeft hy cen witte 

dwars.ftreep. Hy is omtrent van grootte als 
de gewoone Duiker- Eenden en duikelt ook 
onder Water , onthoudende zig aan de Zee- 
kuften van Europa, 

XXVI HOOFD. 

(39) Anas Criftâ dependente , Corpore nigro, Ventre 
maculâque Alarum albis. Fagn. Suec. 99. Anas Fuli gula. 
GEsN. „Lv. 107. Wir. Orn. 280. T. 73. ALB. Av: Io 
p. 9x FT. 95. Anas criftata. Ray. „Av. 142, 
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DER LAAGBEKKEN. 7 

Dekt rotter 

NVI HOOFS TU K 

Befchryving van ’t Geflagt der ZAAGBEKKEN 3 
waar onder de Duiker- Ganzen , die aan de 

Noorfche Kuft zeer gemeen zyn, en aldaar 

op een zonderlinge manier „ tot den Vifchvangtt 

gebruikt worden, 

Ore den naam van Mergus, die eigentlyk 

niets meer dan Duiker betekent,en dus gemeen 

is aan veele Watervogelen, betrekt LiNNzus 

een Geflagt , waar aan men, wegens de gefteld. 

heidtvan den Bek , die in allen getand is alseen 

Zaag, gevoeglyk den naam van ZAAGBEK kan 
toe-eigenen. BRIssoN noemtze in ’t Latyn Mer. 

ganfer dat is Duiker.Gans, naar den voornaam- 

ften, die in ’t Franfch Harle heet. Krein 

geeft ’er den tytel van Serrator , dat is Zaager, 

aan. | 
De Kenmerken , volgens LINNAUSs zyn, dat 

hy den Bek niet met plaatjes maar met Elsvor- 

mige puntjes getand heeft, en rolrond met een 

haakswyze punt. . BrIssoN merkt aan, dat alle 
Vogelen van dit Geflagt een Vliesje hebben; 

langs de binnenzyde van den inwaardfen Vin- 
ger, en dat het onderfte deel hunner Pooten 

van Vederen is ontbloot. 

Hy heeft agt Soorten of Verfcheidenheden 

wan dit Geflagt , Linneus vyf, als volgt. 

E. Dier,  V.Sruxe E 4, (a) VAN 

dit. 

XXVI. 
Hoorp.- 
STUK. 

Naam 

Kenraere 
ENle 

Soorten. 
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IH. (1) Zaagbek met een Klootronde Kuif', die aan 
ga. heide zyden wit is, bet Lyf van boven 
bilt bruin, van onderen wit. f Hoor: 
STJK. 

Dit is de agtfte of laattte ar Zaagbekken 
Corullatus, van BrissoN, dien hy noemt Wirginifche ge- 

Gekap 6 kuifde Duiker-Gans. CartEsBy hadt hem gekuif 

de Eend geheten, en fommigen noemen hem 

Wind. Vogel naar den naam van Ecatototl, 

dien hy in Mexiko voert. Hy is wat kleiner 

zelfs dan een gewoone Eend : het Mannetje van 
boven zwartagtig , van onderen wit, aan ’t on- 

derfte van den Buik bruin, met den Kopen Hals 

zwart, gelyk ook de Kuif , doch deeze weder- 

zyds in ’e midden wit : de groote Slag- en 

Staartpennen bruin; het Wyfje bruin over % 
geheele Lyf. De Oogkringen zyn geel, de 

Bek zwart; de Pooten graauwagtig. Men vindt- 

ze in Noord- en Zuid-Amerika op de Rivieren 

en Moeraffen. 

u. (2) Zaagbek met een neerbangende Kuif, den, 

Merganfer, Bek blaauwagtig zwart, een witte Hals- 
ei kraag. Gans. | Dei 

(:) Mergus, Criftâ glebofi utrimque albâ, Corpore 
fupra fufco, fubtus albo. Syt. Nat. X. Gen. 62. Anas 
Criftarus. Cares. Car. I ps 94 T. 94: 
(2) Mergus, GCrità dependente , Capite nigro ccerue 

lefcente, Collari albo. It. Gothl,166. Oel. 49. Faun, Suec, 

113. Merganfer. GesN. Av. 134 ALpa. Ora. L, 19. c. 
63. Wiz. Orn. 253. T. 64. Ray Av. 134: Mars, 
Danub, 58. T. 37 b. Mergus major, Peftore rubro, 
At. Av. IL p. 83. T. sj & IL. p-go. T. zor. Eow, 
Av. 95: T. 95 
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Deeze voert , by de oude Schryvers , den naam u. 
| van Merganfer , en by fommige hedendaag{chen AFDEEL, 

dien van Zee-Raave, gelyk hem de Duitfchers XXVI. 

noemen en de Yslanders Geirfulg of Giervalk. 

Zyn neam is in ’e Franfch Marle, in ’t En. 
gelfch Goofander, of ook Dun-Diver en Spar- 

ling-Fowl. Men vindehem , van fommige Itali- 
aanen, Garganey of Ganner,en van de Polakken 

Krukmorski geheten, De Sweeden noemen hem 

Wrakfogel en Kjorfogel, of ook Skraka. 

| Deeze Vogel is niet veel grooter dan cen 

Hok-Eend, breed en plat van Rug. Zyn Kop 

vertoont zig dikker en eenigermaate gekuifd , 

door de losheid der Vederen; hoewel hy ein 

gentlyk geen Kuif heeft, zegt Rayus, die aan« 

merke, dat de Lugtpyp met een dubbelen buik 

is uitgezet en bovendien met een groote Beeni- 

nige holligheid voorzien. De Maag is, gelyk 

die der Roofvogelen , niet Spieragtig en ’% 

Vleefch zeer onaangenaam van fmaak. Het 

Wyfje is van boven Afchgraauw ; het Mannetje 

zwartagtig : beiden zyn zy van onderen wit, 
en hebben den Bek rood en zwart, de Pooten 

rood. Het Mannetje is zwart , het Wyfje 

graauw van Kop en Kuif. Men vindtze aan de 

Zeekuft , of ook on de Moeraflen en Rivieren, 

van Europa. Zy vliegen wonder fnel, met hun- 
ne kleine Wieken „langs de oppervlakte van het 
Water. 

‚E Deet, V. Srus, 5 (3) Zaag 

Hoorp. 

STUK. 

TE ne 
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I. (3) Zaagbek met een neerbangende Kuif, den 
Bette Kop zwart met Roeftkleurige vlakken. 
XXVI. 

Hoorb- _ Deeze is weezentlyk gekuifd en larger van 
STUK. . ev Bek dan de voorgaande ; weshalve men hem in 

Serrator. 't algemeen langbekkige Duiker en in ’t Hoog- 

„angbe, duiefch Langfchnabel of ook aweiffe Tuch-Endte 
Figs. _ getyteld vindt. De Gothlanders noemen hen 

Pracka en hy is in ’ Noorden niet minder ges 

meen dan de voorgaande, waar mede hy in 

grootte weinig verfchilt, doch de tandjes van 

den Bek zyn agterwaards omgekromd. Zie hier 
op wat wyze men ’er,in Sweeden ‚tot het van- 

gen van Vifch gebruik van maakt(*). 

Vifchvangtt De Duiker-Ganzen gaan tegen den Winter 

ea naar de Zee, als die met Ys begint bezet te 

raaken, en komen in ’t Voorjaar terug, wan- 

neer zy geheel mager zyn. Na een verblyf 

van twee of drie Weeken vertrekken zy weder 

om hun Geflagt voort te planten, en, tegen 

den Herft met hunne Jongen terug komende, 

zyn zy tot dit gebruik bekwaam. De Vogels 

plaatzen zig in eene linie overde Zee, met 

eenigen der oudften voor aan, en, terwyl een 

gedeelte fteeds onder Water duikt, maaken de 

overigen, door op het Water met hunne Vleu- 

| ge. 
(3) Mergus criftà dependente, Capite nigro maculis 

ferrugineis. Faun. Swec, xr4. It. Gothl. 271. Anas longi- 
zoftra, GESN. „Av. 3}. ALDr. Orn. Ll. 19, co 6o. Mer- 
gus cirrhatus fuscus. Wir. Or. 255. T. 64, Ray. Av.13Se 

(*) Perhand, der Kon. Sweedfche Akademie, Vol, XL 

Pp. 297 
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gelen te flaan, een geraas, dat naar het ramme- 

len van ver af zynde Donderflagen zweemt. 

De oude Viffchen worden hier niet door ver- 

vaard „ maar de, Jongen tragten het te ontkomen 

en neemen de vlugt in het diepfte van eenen 

Inham of Zee-boezem, Indien aldaar een Vifch- 

huis is , zo kruipt de Vifch daaronder, en men 

kan ’er een menigte van vangen. 

Om zulk een Vifchhuiste maaken , wordt een 

plaats uitgekoozen, daar de Grond der Zee niet 

oneffen is: men flaat daar agt Paalen in, zo ver 

van elkander, als men het Huis lang en breed 

wil maaken; die twee of drie Ellen boven het 

Water uitfteeken: zo dat zy aan elkander kun- 

nen verbonden worden, wanneer het Huis is 

neergelaten, ftaande de een binnen de andere 

buiten elken hoek. Men gebruikt daar toe een 
ftuk Houts, met een Gat aan ieder Énd , ’t welk 

met een Hamer om de Paalen nederwaards ge- 

dreeven wordt; zo dat dezelven de hoeken fty£ 

te famen houden. Vervolgens wordt, in de 

Winter , het Huis op deze manier gemaakt, 

Men hakt het Ys, rondom de Paalen, in ’t 

vierkant, ter breedte van een half Elle open: 

de opening wordt met Planken digtgelegd , op 
welken men een foort van Hok timmert, be- 

{taande uit dikke Planken op zyn kant, die taa- 

melyk wyd van elkander af zyn, doch wydft 
in het onderfte gedeelte. Dit Hok, neergela. 

ten zynde , wordt verder opgetimmerd , en met 
een Dak voorzien, zynde zo hoog van Gevel, 

5 Deer, V. Stur, dat 

II. 
ÄFDEELe 
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dat ’er de Netten bekwaamlyk onder geworpen 
kunnen worden. Hoe donkerer het daar binnen 

Zy, hoe beter. Men legt ’er Fuiken in, die 

van Wilgen- Hazelnooten- of Jeneverboomen- 
Takken vervaardigd, en welkef openingen naar 
de Wanden zyn gekeerd. | 

Wanneer de Duiker-Gans, dien men ‚ wegens 

zyn vervaard maaken van den Vifch den Skras 

ka of Schrikvogel noemt, zig vertoont; ‘wor- 

den de Fuiken gezet, van St. Laurens af, tot 

dat het Ys begint te fchieten: dan neemt men- 

ze op en bewaartze tot het volgende Jaar. On. 

gelooflyk is de menigte en verfcheidenheid van 

Zee-Vifch, die in zulke Vifchhuizen op verì 

fcheide Plaatfen wordt gevangen. | 

Inmiddels wordt ‘er de uiterfte voorzigtig- 
heid vereifcht , om deeze Vogelen, die niet al. 

leen den Vifch verfchrikken, maar zelf. ook 

zeer fchrikagtig zyn, niet te ftooren of te ver- 

jJaagen. Om die reden vermydt men alle ge- 

raas, van Schieten en ’t uitwerpen van Netten , 

komende ook niet aan het Vifchhuis om de 
Fuiken te ledigen, dan des avonds, of over 

dag, wanneer de Vogelen vertrokken zyn; en 

men doet zulks beft om den anderen dag. Die 

zulk een Vifchhuis bezit, heeft ’er genoeg aan 

tot Winter-Voorraad; dewyl hy ’er twee of drie 

Tonnen gezoute Vifch door kan bekomen. 

Indien ’er geen plaats is, daar de Vifch zig 

verfchuilen kan, zo gaftereeren de Duiker- 

Ganzen, wanneer zy een groote menigte Vifch 
| by 
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by een gedreeven hebben, op eene luftige wy- 

ge. Dikwils worden zy over den Buit oneenig ; 

en fcheuren malkander de Viffchen uit den Bek. 

De Jongen moeten doorgaans de Ouden de 

voorkeur laaten, om dat zy niet zo behendig 

noch zo gaauw in ’t vangen zyn. Als zy allen 

hunne Maag wel gevuld hebben, zwemimen zy 

zagtelyk naar de diepte te rug. Op zulk een 

wyze ftormen zy den geheelen Herfft door, 
voornaamelyk als het Wolkige en Sneeuwige 
dagen zyn, tot dat alles met Ys bezet raakt. 
Menigmaal ftellen zy hunne Viffchery aan, e- 
ven als men een Zegen uitwerpt , en hebben 

nog meer manieren, om den Vifch magtig te 

worden, die niet minder aardig zyn; zo dat 

een vernuftig Aanfchouwer zig niet genoeg over 
hunne behendigheid ken verwonderen. 

Behalve den Vifchvangft zvn de Duiker-Gan- 

zen cok wegens hunne Vederen en Vleefch van 
groote nuttigheid.. Men vangtze, des Voor- 

jaars, in de Sweedfche Scheeren , met Netten 

en Schietgeweer in groote menigte: men zout- 

ze in, droogt en rooktze, even als andere Wa- 

tervogelen. 

(4) Zaagbek met een neerbangende Kuif, van 
onderen zwart, bet Lisbaam wit, de Rug 

u. 

ÄFDEEL; 

XXVI. 
Hoorp- 
STUKs 

IV. 
-Albellgs, 
Witte Non. 

zwart , de Wieken bont. PLXXXVIE, 
| De F2. 2. 

(4) Mergus, criftâ dependente fubtusnigrâ , Corpore 
albo, Dorfo nigro, Alis variegatis. Syft. Nar. X. Mergus Ti- 
nus. HassELq. Jter. 268. Merpus major cirrhatus. Ray, 
„Áv. E35. Serrator minimus, Capite niveo , Cervice Genise 
“Lb Deer, V, Stur, qus 
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De Ouden hebben deezen genoemd de Rhys 

Duiker of de Straatsburgfche en ook het Wit. 

terije of de witte Duiker. Hedendaags noe- 

men hem de Engelfchen fomtyds de witte Non 
of witte Non-Duiker, als ook Smew : de Duit- 

fchers geeven er 3 bovendien, den naam van 

Non-Eend en Ys Eend, of Nederlandfche en 

Rhyn-Eend aan. Hy draagt, omtrent Straats- 

burg, den tytel van Merch en graauwe Non. 

De Italiaanen noemen hem Garganey, de Fran- 

fchen la Piette of petit Harle bupé , dat is kleine 

gekuifde Zaagbek of Duiker-Gans. | 
Deeze is maar weinig grooter dan een Ta- 

ling, zegt Brusson: Ray vergelykt hem by een 
Smient. Het Mannetje, ’t welk hier nevens 

afgebeeld is, heeft de bovengemelde kleur , en 
js door zyne Kuif aanzienlyk. Het Wyfje ver- 
fchilt daar van zeer veel, zynde zonder Kuif, 

tos van Kop en Wangen, wit van Keel, doch 

voor ’t overige Afchgraauw-bruin van boven en 
Zilver-wit van onderen; de Slagpennen zwart- 

agtig ; de Staart Afchgraauw. Om ’t onderfte 

van den Hals heeft het als een bruinen Ring. 

De Bek en Pooten zyn , in beiden , Loodkleu- 

rig. Zy onthouden zig aan de Stranden, op de 

Rivieren en Meiren van Europa, doch niet in 

de Noordelyke deelen , leevende van Vifch en 

Warter-Infekten. 
(5) Zaag- 

que nigris. Krein. „Av, 140. Albellus alter. Arvmr. Ors, 
l. 19. p. 373. Arre. Av. I Pp. 85. C. 89, WiLLe Orne 
254 TT. O4 
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1 5) Zaagbek met een ongekuifden graauwen IL 

Kop. AFDEELe 
EL 

De Heer Brisson heeft nog twee Zaagbek- Hoorp- 

ken ‚die op de Rivieren en Meiren van Duitfch- **P& 
länd gevonden worden, waar van hy den eenen Peko 

de zwart en witte, den anderen de zwarte Pylftaart, 

Duiker- Gans noëmt, hebbende omtrent de 

grootte van een tamme HEend. Vervolgens 

komt hy tot deezen, dien hy noemt le Harle 

etiolé, gelyk Krein hem Anas Stellatus, dat is 
geflernde Eend, getyteld hade. Sommigen heb= 
ben hem Ysdwiker ‘geheten en wy Hollanders 

noemen hem Pylflaart. ALBIN heeft ‘er, onder 

den naam van Weazel.Coot , dat is Wezel. Koet, 

of Water Kwartel-Koning, een Afbeelding van 

gegeven , die niet behoorlyk gekleurd is. 

Deeze Vogel heeft omtrent de grootte van 

een Taling, en is de kleinfte der Zaagbekken. 

Van boven is de kleur zwartagtig bruin, van 

onderen wit; de Kop donkerrood. Een zwarte 

Vlak loop door de Oogen , waar onder hy een 

witte gefternde Vlak heeft. De bovenfte dek. 
Vederen der Wieken zyn wit; de veertien eer= 

fte Slagpennen zwart; de Staartpennen zwartag- 

tig bruin. De Bek is zwart; de Pooten vuil, 

Men vinde hem op de Rivieren en aan de Zee. 

Kuften van Europa, zelfs in Sweeden. 

XXVII. HOOFD- 
(5). Mergus Capite grifeo levi. Faun. Swec, 125, The 

Weazel.Coot, Arm. Av, L p. 84 T. 83. 
1Duser V, STUKe 
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_ Befchryving van ’t Geflagt der ParPrGaAv-Dur- 

Naar. 

KEREN, ’é welk de Alk , Noordfche Penguyu;s 

Zee. Pappegaay of Lünd, Zee-Hen of Lom; 
bet Rottetetje of Groenlandfche Duif, en den 

Zee-Aakfter bevat. 

worden van LiNN&us eenige Vogelen be- 
Dhu den Latynfchen Geflagtnaam , Alcas 

greepen , waar van fommigen den naam van 

PaPPEGAAY-DutkeRr voeren. Brrsson heeft ’er 

drie Geflagten van gemaakt , behoorende tot zyn 

twintigften Rang van Vogclen, onder de naarnen 

van Uria, Fratercula en Alca, in ’t Eranfch 
Guillemot , Macareux en Pengoin, 

De Kenmerken van deezen Rang zyn; by 
hem; dat die Vogelen geen agter-Vinger heb- 

ben, en de drie voor- Vingeren mer geheele Vlies 

zen zyn te famen gevoegd; de Pooten agter. . 

waards geplaatft en de Dyën in den Buik ver- 
holen. Hy merkt aan, dat fommigen derzel- 

ven den Bek regt en fcherp gelyk die van het; 
eerfte, anderen aan de zyden plat en overdwars . 

gegroefd hebben , gelyk die van de twee laatfte 

Geflagten. De Kenmerken van hun allen, by 

LINNAUs, zyn: een ongetande Bek , die kort 

is, famengedrukt , verhevenrond, meeftal o« 

verdwars gegroefd: de Onderkaak by het 
Grond- 
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rondituk bultig: de Pooten in de meeften 

_drie-Vingerig. 

In dit Geflagt telt. Linneus zes Soorten dat 

altemaal Noordfche Vogelen zyn, als volgt. 

(1) Pappegaay- Duiker met vier groeven op 
den Bek en een witte foreep, wederzyds, van 

den Bek tot aan de Oogen. 

Deeze Vogel wordt van de Schryvers, in ’t 
algemeen, genoemd Alca of Alka, welke naam 

afkomftig fchyne te zyn van Alk, gelyk hem 
de Noorwegers noemen. In Sweeden heet hy 

Tord of Tordmule, waar van Linnaus Tordd 

gemaakt heeft. Die van Cornwall noemen hem 
Murre, die in de Weftelyke deelen van Enge- 

land Razor-Bill of Scheermes-Snavel; die in de 

__Noordelyke deelen Auk en de Schotten Scout. 

Brisson geeft ‘er den naam van Pingoin of 

Penguyn aan. 
Men vindt hem meeft in de Zee-en det 

Noordelyke Landen, doch hy komt fomwylen 
ook op de Kuften van Vrankryk. Ongemeen 

‚groot is de menigte deezer Vogelen op de Fa- 

ro-Eilanden, zodanig dat zy de Lugt dikwils 
als door een Wolk werduifteren. Men houdtze 

voor de grootfte Haringviffchers; en wil, dat 

he zy 
(x) Alca Roftri fulcis quatuor, lineÂ utrimque albî 2 

Roeftro ad Oculos, Jt. Goth! 286, Faun. Suec, 1328 Alo 
ca. Crus. Exot. 367. Worm. Mus. 363, Write Ornithe 
243 T. 64. fr & T. 65. f. 2, Ray, „Ap rg. Ard: 
Av. TIL p. go. T. 95. 

Is Das. V. STUK. EF 

IL 
_ ÁFDEEL. 

XXVIL 
Hoorp- 
STUK. 

@oorten. 
I.' 

| Torda, 
Alk. 
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zy wel twintig Vademen diep onder Water 

duiken; maar het gebeurt ook wel, dat Zy zig 

vergiffen en cen Hoek’ inzwelgen ‚ waar door 

menze met den Hengel ophaalt. In ’t zwem- 

men overtreffen zy , insgelyks, andere Water- 

vogelen; doch hunne Gang is by uitftek wag. 

gelende, zo dat men dien van een dronken 

Menfch fomtyds daar by vergelykt, zeggende : 

by is zo dronken als een Alk. \ 
De Ondervinding heeft geleerd, dat deeze 

Vogelen hun Nett maaken in de kloven van 

hooge fteile Roden , alwaar de Eijeren, beurt 

om beurt, in gemeenfchap van hun worden 

uitgebroed. De Vogelaars , in Noorwegen ; 
vinden wel eens, op die plaatfen , welken 

Zy op zulk een {toute en gevaarlyke wyze 

weeten te beklauteren, als voorheen verhaald 

is (*), wel vyftig, tagtig of honderd Paaren 

by een; gelyk zy uit het getal der Neften 

kunnen oordeelen. Dat ieder in zyn Neft maar 

één Ey leggen zoude, wordt in ’ algemeen ge- 

loofd, doch PontTorPpipAns verhaalt , boe de 

genen, die hy laft daar toe gegeven hädt , hem 

berigt hebben, dat men in ieder Neft twee Ei- 

jeren vinde. Deeze Eijeren zyn wit, met zwar- 

te Vlakken, en omtrent van grootte als die der. 

Eenden. Een verbaazende menigte van deeze 

Vogelen wordt, in Noorwegen , Jaarlyks ge: 

gevangen, gevifcht en gefchooten, om de Vee. 

rens3:% 
(*) Zie t IV, SrukK „ deezer Natuurlyke Miftorie, 

bladz. 5. 
% 
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fen, die zeer goed zyn. Het klapperen hun- 

ner Wieken, die zeer kort zyn, maakt een 

geraas in de Lugt, dat wel naar ’t geluid van 

een Storm-wind gelykt C*). 

ON 
ÄFDEELs 

XXVIL 
HoofD: 
STUKS 

De Alk heeft omtrent de grootte van een 

Eendvogel , doch is fmaller van rug en verfchile 

‘er niet alleen van door de gedaante van den 

Bek, die breed’, plat op zyn kant en {tomp is; 
als een Scheermes , maar ook doordien de Poo. 

ten zo ver agterwaards aan het Liyf ftaan, dat 

hy overend moet loopen. Zyn kleur is van 

boven zwart, van onderen wits de Keel en 

bovenfte van den Onderhals Roetkieurig; de 

kleinfte Slagpennen met witte tippen; de 

Staartpennen zwartagtig: de Bek , Pooten en 

Nagelen zwart. 
/ 

(2) Pappegaay- Duiker met den Bek famenge- 

drukt , tweefnydie, gegroefd; een langronde 

Viak wederzyds voor de Oogen. 

Deeze is ’t die in ’t byzonder Penguyn , en 

wel de Noordfche genoemd wordt , om hem 

van de genen, die in de Zuidelyke Werelds- 

I. 
T mpennis; 

Noordíché 
Penguyn, 

deelen zyn, te onderfcheiden. Sommigen, 

egter, hadden hem Amerikaanfchen Duiker ge- 

heten en Crusius noemt hem Magellaanfchen 
Gans. 

(*) Paturi. Lift. van apen. IL Th. p: 125: 
(2) Alca Roftro compreflo ancipiti fulcato, Maculà 

Ovarâ utrimque ante Oculos. Faun. Suer, 119. AnferMá-« 
gelianicus. Worm. Zus. 300. T. zor. Penguin, Wrs 
Ofnith, 244« T. 65. Bow. „Av. 147: T. 547: 

1: Deet, V.StuK, F 2 
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Gans. BRrisson geeft ’er den naam van grand 
Pingoin aan. De Ingezetenen der Faro-Eilanden 

noemen hem Goirfugel of Goifugel. 

Men vinde deezen Vogel ook aan de Kuften 

der Noordelyke deelen en Eilanden van Europa, 

alwaar hy meeft op Haringen en Sprot aaft , zo 

dat hy derzelver fchoolen den Viffcheren aan- 

wyít. Zyn Wieken zyn zo klein, dat fommi. 

gen hem ongevleugeld hebben genoemd, en 

daar op ziet de naam van Alca ümpennis , welken 

’er LiNNzus aan geeft. Hy is zo gemeen niet 

in de Zee van Noorwegen als de Alk ; miffchien, 

om dat daar zo veel fchoolen van Haringen 

niet zyn. In ’ loopen, over Land, maakt hy 

een zeer onbevallige figuur, en kan in *t ge- 

heel niec vliegen. 

De Penguyn heeft byna de grootte van een 

Gans, doch’ ís langer van Lyf en taamelyk 

breed van Borft. Van boven is hy zwart, van 

onderen wit , hebbende wederzyds, tufichen de 

van kleur, en maakt, dat hy zig als gebrild 

vertoont. Agt groefjes zyn ’er op het bovenfte 

gedeelte van den Bek, dat aan””t end een wei- 

nig omgekromd is, en tien of elf op het on- 
derfte gedeelte, dat fcherp toeloopt van on- 
deren. De Keel en ’t bovenfte van den On- 

derhals; de Staartpennen, Bek en Pooten, zyn 

zwart 3 de kleinfte Slagpennen aan de tippen 

des 

—e 

met wit AEEA, De Wicken uitgefpreid zyn- 
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de, komen derzelver enden omtrent twee Voe- 

ten van elkander. | 

(3) Pappegaay-Duiker met den Bek famenge- 

drukt tweefnydig, met vier groeven ‚de Oog- 

kringen en Wangen wit. 

IH. 
ÄFDEELe 

XXVII 
Hoorp. 

STUK. 

HI. 
Arética. 

Zee- Paps 

Deeze wordt de Noordfche Eend van CrustusP 
€gaay. 

PLAAT 

of ook de Zee-Aakfler en Groenlandfche Pap. XXXVIL 

pegaay geheten : anderen hoemen hemde Noord. 

fche Pappegaay. In Engeland wordt hy ge- 

meenlyk Puffin of ook Pope, dat is Paus, ge 

tyteld , en in het Noordelykíte Coulterneb Ee 

Counterneb ; by Scarbourgh Mullet en in de Zui- 

Fig. Je 

delykfte deelen van Wales Guldenhead, Bottle- 

nofeen Helegug. BRIssoN noemt hem Maca. 

eux, in t Latyn Fratercula, en de algemeene 

naam, in ’t Noorden, is Lund. 

Zeer gemeen is deeze Vogel in Noorwegen 

alwaar hy het voornaame Onderwerp van den 

gemelden Vogelvangít der Boeren uitmaakts 

dewyl zyne Veeren, in fyn- en zagtheid , naaft 

komen aan het Eider-Dous. Men vangt hem 

egter meeft door middel van zekere Honden, 

daar op afgerigt: want hy maakt zyn Nett op 

zulke 

(3) Alca Roftro compreffo- ancipitt fulcato , fulcis 
quatuor, Oculorum orbit Temporibus-que albis. Faux, 

Suec. T18. Anas Arctica. Crus. Zwot. To4. Ray. „Av 120, 
WerM. Mus. 302. Otran. Mus. T. 55, f. 5. Wir. 
Orn. 244. T. 65. Ray. „Av, 120. Arg. „Av. IL p. 7% 

T. 78. 79. Lunda. GEsN,. „Av. 725. OriG, M/us, 2 (Kle 

T. II, fs 2% 

à, Deer, Ve, STuKe | E 4 k | 
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zulke ontoeganglyke plaatfen niet alleen, maar 
in zo diepe gaten en naauwe fpleeten van Klip- 

“pen en Rotíen, dat men ’er naauwlyks by kan 

komen. De Holen , die hy daar toe in de 

Aarde graaft, zyn fomtyds wel drie Ellen diep. 

Men gebruikt, derhalven, ook wel een Stok, 

aan ’t end met een fcherpe haak, om deeze Vo- 

gelen daar uit te haalen, en, dewyl zy niet 

alleen met hun twintigen maar wel by honder- 

den te amen in een Hol of Gat neftelen , za 
maakt de domme eigenfchap die zy hebben , van 

in elkander vaít te byten , dat, wanneer ’er 

een, ’t zy door een Hond of met een Haak 

wordt uitgetrokken, alle de anderen volgen , en 

dit geeft een rykelyken Vangft. Op de Faro- 

Wilanden is men gewoon, tegen den tyd dat EV, 

uit Zee aankomen, Netten te zetten voor hune 

ne Holen , daar zy onverhoeds in loopen en 

dus worden ’er, fomwylen, wel tweehonderd 

’s daags gevangen en gedood, , 

Dn Vogelen, zegt men, leggen ook 

maar één Ey te gelyk, en, wanneer hun dit 

ontnomen wordt, kunnen zy ‘er nog een leg- 

gen; doch dan ontbreekt hun de tyd tot op. 

voeding van het Jong. Immers, als de tyd 

van hun Vertrek aankomt, gaan zy altemaal 

van de Noorweegfche Kuft af, en begeeven 

‘zig ‚ zo °t fchynt, naar de Eilanden, of elders , 

daar zy overwinteren. Van het duiken naar 

Vifch hebben zy ook hunnen Leeftogt , en 

hunne Snavel is zo fcherp , dat zy daar mede- 

ecn 
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pn Menfch een geheel ftuk Vleefch van de dl, 

Hand kunnen byten. Met deezen en met de weg 

Klaauwen , die niet minder fcherp zyn  weeten zy 5 

zig wonderlykte verweeren tegen hunne Vyan- 

den, fleepende een Raave „als zy dien by de Keel 
beet kunnen krygen, met zig in Zee, daar hy 

dan verdrenken moet. In hun Neft leggen 1 ZY s 

altoos, op de Rug. 

De Lund of Zee-Pappegaay is grooter dan 

een Duif en kleiner dan een Eend. Zyn kleur 

is van boven zwart, van onderen wit; die van 

den Kop , aan de zyden, en van de Keel vuil 
wit-graauw; met een zwarte Halskraag; de 

Staartpennen zwartagtig. De Bek, wiens kleur 

naby den Kop blaauwagtig en naar ’t cnd toe 

road is, heeft eene zonderlinge gedaante- doo 

zyne ingroevingen , welker getal drie is sake 

zyds; één in het blaauwe, één in het roode 

gedeelte van de Bovenkaak. LINN«us zegt, 

dat dezelve niethaakig is, BrissoN, dat hy een 

weinig krom is aan ’t end; gelyk onze Afbeel- 

ding toont, die van hem ontleend is : doch in de 

Befchryving van Noorwegen, door den Heer 

‚ PoNroPPiDANs, vind ik aangemerkt, dat de 

Bek van den Lund geheel krom geboogen zy, 

als een Pappegaay’s Bek; hoewel wat dunner en 

aan de zyden breeder , met aardige geele, roode 

en zwarte {treepen verfierd „ en de Afbeel. 

ding, welke hy van den Lund geeft, wylt zeer 

duidelyk die kromte aan (*), Zyne Vleugelen 

ZYN; 
(*) Batur, Bift. tan daor eg, II .Th, bl, 163, 
ll, Deer, v, Stuk. TN 

XVI, 
OOFD= 

STUK. 
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U. zyn, gelyk die der overige Raneiterdboaa 

_AFDEEL. ven of Penguyns, ook zeer klein en naauwlyks 

Zalk tot vliegen bekwaam: de Pooten rood. 

0 (a) Pappegaay. Duiker met een _ongegroefden 

Lomvia. lang werpigen Bek; de Bovenkaak geelagtig 

Kn van rand, 
XXX IL \ 

‘Eis. 4 De Griekfche naam van deezen Vogel is 

| Ourias de Franfchen en Engelfchen noemen 

hem Guillemot , en die van York Scout, die 

van Cornwall Kiddaw. Ook wordt hy in Enge- 

land wel Sea- Hen, dat is Zee-Hen geheten. 

__ Ia Noorwegen is hy onder den naam van Lan- 
givie of Lomgivie en op Haro by dien van Lom- 

via of Lamvier bekend:doch de Lomme fchynt 

my toe een veel grooter Zee-Vogel te zyn. 
Men vindt ze menigvuldig aan de Kuft van 

Noorwegen, onder de Alken en Zee-Pappe- 

| gaaijen.. Zy zyn tot vliegen bekwaamer dan 
de andere Pappegaay Duikers, en neftelen ook 

in de Rotfen, leggende maar één Ey.,dat groen. 

agtig is met zwarte Vlakken en zeer groot. De 

geftalte Îs als die van een Eend; de kleur zwart- 

agtig bruin van boven en wit van onderen , be- 

halve aan den Keel en Hals; de ‘kleinfte Slag. 

pennen wit getipt, de Staartpenaen bruinagtig. 

(5) Pap- 

(4) Alca Roftro levi oblongo ; Mandibulâ fuperiore, 

margine flavescente. Syfh. Nat. X. Lomvia. Crus. Exot. 
367. Wiuue Oran, 244 T. 65. Ray.-Av. 120. Guillemote 
Ars. Av. Lp. So. T. ac ke 

‚ 

| 
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(5) Pappegaay- Duiker met een ongegroefden ib 

‚& Jsvormigen Bek , de Buik en een Vlak op ÄFBEEL. 
XXVII. 

de Wieken wit, de Pooten rood, Hidoeë.. 

Deeze wordt, in ’ algemeen, de Groenland. oa | 

_fcbe Duif geheten; doch de Sweeden noemen _Gryile 
hem, in Gothland, Grylle of Grautle , in Oe- fche Duik” 

land Alle, en elders Sjoe-Orre of Grisla. Hy. | 

is wat grooter dan „een Duif, geheel zwart, 

uitgenomen de Buik en Vlerken, hebbende de 

Pooten rood. Meeft onthoudt hy zig in Zee, ; 

op den Noorder Oceaan, omtrent de Kuften 

van Ysland en van Groenland. Zy neftelen 

zelfs in de Rotíen van Spitsbergen en leggen 

twee Hijeren ; vliegende, meeft-al, by paaren, 

zelden troepsw yze. Hunne vlugt is, gelyk die 
der Patryzen, met een fhelle beweeging der 

Vlerken en meeft langs de oppervlakte der Zee. 

Zy duiken veel en kunnen lang onder Water 

blyven. De Bek is zeer lang en fcherp , niet 

famengedrukt of platagtig op zyde, aan het 

end een weinig omgeboogeri. Sommigen wil 

len, dat bun den naam van Duif gegeven zy ‚ 

wegens het piepen der Jongen òf wegens de 

Pe | groot. 

(s) Alca Roftro leevi fubulato , Abdomine maculique 

Alarum albâ, Pedibus rubris, Syft. Nat. X. Colymbus_ 
pedibus Tridaâylis palmatis. Faun. Swec. 124: Com- 

lamba Groenlandica. Mart. Spitzb. $6. T.L. f. B, 
Win. Orn, 245. Ray. „Av. rar. n. 6. ALB. Âr. Ia 

Pp: 73. T. 80. Epw. Av. 50. FE. 'S@: 

L Deer. V. Sruk. F 3 
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ij. grootte: want de geftalte, inderdaad, gelykt 
ÄFDEELe ‘er weinig naar. | 
XXVIL 
Hoorp- (6) Pappegaay- Duiker met een ongegroefden 

A Kegelvormigen Bek, den Buik en een flreep 
VL Ù 

cie op de Wieken wit, de Pooten zwart. 
Rottetetje. 

Men vinde deezen ook de Groenlandfche Duif 

geroemd, doch anderen heeten hem de Zee. 

Tortel en Rotige of Rottetétje, welke naam af- 

komftig isvan zyn geluid. Ray befchryft hem 

onder den naam van zwart en wit Duikertje 

met een korten fcherpen Bek. ALBIN, die hem 

onder den naam van Zee-Tortelduif afbeeldt, 

meent, dat hy het Wyfje zy van den voor- 

gaanden; doch de Bek, inderdaad , verfchilc te 

veel. Hy draagt, op Faro, den naam van 

Fuld.Koppe, zegt Brisson. 

Hy is een weinig kleiner dan de voorgaande, 
Het Wyfje verfchilt van ’t Mannetje, door- 

dien het den Keel wit heeft, en het onderfte 

van den Hals, gelyk ook de Vleugelen, don- 

ker- Afchgraauw of bruin. Men vindtze ook 

in de Noorder, Oceaan. 

ZeeAak- Nog is ‘er een kleine geftreepte Vogel, die 

fer. . van Epwarps de gevlakte Groenlandfche Duif 

geheten en naauwkeurig afgebeeld wordt ; zyn. 

de 
(6) Alca Roftro Ieevi conico, Abdomine fafciäque Âe« 

laram albâ, Pedibus nigris. Syfh. Nat. X. Columba Groen- 
landica. Ars. Av. Ip. 31. T. 85. Epw. „Av. gr. Es 
gr. Mergus melanoleucus , Roftro acuta brevi, Wilze 
Orsih. 261 T. $9 Raj. Ly. E2$e De Se el 

hi 
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de zwartagtig van boven met donkerer zwart yr, 

overdwars geftreept; en van onderen met Afch- AFDEEL, 

graauwe dwars-{treepen op een witte grond; de ln 
Wieken wit en zwart bont, de Staartpennen np 

zwart, gelyk ook de Bek, de- Pooten vuil 

Vleefchkleur. Deeze onthoudt zig ook in de 

Noorder Oceaan en mag met regt den naam 

voeren van Zee-Aakfter, 

CIP NIP LIDNDGLEI GD ND 

en HOOFDSTUK. 

Befchryving van ’t Geflagt der ONwerrs-Vo- 

_ GELEN die men, op Zee, als voorboden van 

Storm aanmerkt „ en waar onder ook bet zo Zee 

naamde Zee-Paard behoort. 

E naam van Procellaria of ONnwrers.Vo- Naam, 

GEL wordt aan dit Geflagt gegeven, om 

dat de Vogelen, daar toe behoorende, het na- 
derend Onweer, van Stormen of Orkaanen ‚de 

Zeeluiden fchyhen aan te kondigen; terwyl / 

anderen hun St. Pieters-Vogelen noemen , de- 

wyl zy veeleer op ’t water fchynen te loopen , 

dan langs deszelfs Oppervlakte te zweeven; 

hier van is de Franfche naam Petrel, en de 

Engelfche Petteril , afkomftig. Men noemtze 

ook wel Rotjes of Stroom- Vinken. 
De Kenmerken , volgens LINNAUS, ZYN; dat Kenmezs 

zy den Bek ongetand hebben , een weinig fa- ken. 

mengedrukt of plat aan de zyden: de Kaaken 

effen; de Bovenkaak aan ’t end krom; de On- 

1 Dear, V. Srux, dere 
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STUK. 
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derkaak aan de punt geutswyze plat-agtig. De 

Neusgaten maaken een geknotten Cylinder uit, 

leggende op het Grondftuk van den Bek. De | 

Voeten zyn gepalmd, zonder Vinger, maar ge- 

nageld, van agteren. Hunne Pooten zyn taa- 

melyk lang en ftaan niet zo ver naar agteren als 

in de Pappegaay-Duikers of Penguyns. 

Van dit Geflagt heeft LinNaus, zo wel als 

BrIssON , drie foorten , gelyk volgt. 
! 

(1) Onweers- Vogel die zwart is met een wit- 

te Stuit, 

Deeze wordt , veelal , Storm- Zwaluw gehe- 

ten, en wy geeven ’er den naam aan van de ge- 

woone , om dat hy zo gemeen is in de Zee- en 

Europa, doch meeft in de Noorder Oceaan, en 

overvloedigft , zo ’t fchynt, in de Witte Zee. 

Krein, die de Duiker-Vogelen den naam van 

Plautus toe-eigent, noemt deezen Plautus mé- 

nimus Procellarius of de allerkleinfte baftaard 

Plautus Albatrofs. Anderen hebben hem de 

Zee-Zwaluw zonder Pooten genoemd of de 

kleinfte Meeuw, met Pypagtige. Neusgaten. 

De regte Woonplaats van deeze Vogeltjes 

is 

(z) Procellaria nigra, Uropygio albo. Faun. Suec, 249, 
AE. Stockh, 1745. p. 93e T. VI. Pêteril. Crus. Exot. 
368. Damp. Itin. 3. p. 97. Arp. Av. UI p. 87. T. 
92. Epw. Av. go. T. go. f. z, Hirundo Marina major 
apus, Roftro adunco. Barr. ZEgquin. 134. Larus minimus, 
Naribus tubulofis. Ca Tesa. Car, IL p. 14. T. 14. Fregata, 

marina apus, fubtus alba, fuperne nigra. Barr. Av} 

— 

bo 
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isde Zee : zy worden naauwlyks coit op ’t i 

Land gevonden. Tegen het aankomen van een AFDEEL: 

Storm ziet menze dikwils, eenige Uuren XXVII 
| | … _Hoorp- 

van te vooren, aan den Ly-kant van het Schip, sue: 

en ‚ wanneer de Storm zig verheft, verfchuiten 
zy zig als agter t zelve. Anderszins kunnen 

Zy » naar oogenfchyn, zeer gezwind langs de 

Baaren loopen, zonder daar in te duiken. Het 

is waarfchynlyk dat zy op de Rotfen neftelen. 

Van deeze Storm.Zwaluw zyn door de he. 

dendaagfchen verfcheide Afbeeldingen gegeven, 

doch niet zo naauwkeurig als de onze, die van 

BrissoN ontleend is. In grootte komt hy, by- 

kans, met een Leeurik overeen. Hy heeft het 

Lyf omtrent zes Duimen, den Bek zes Liniën, 

en de Staart ruim twee Duimen lang. De 

Vleugelen zyn gantfch niet klein, naar de 

grootte van den Vogel, flaande ruim een Voet 

tit. Zyn kleur is van boven zwart, van onde- 

ren bruin; maar de Vleugelen zyn gedekt met 

witte Veertjes, en de Staartpennen hebben ook 

eenige witheid. De Bek en Pooten zyn zwart. 
De tweede Soort van Onweers- Vogelen Zee - Paard. 

by BrissoN, genaamd Petrel Cendré, welke ik, A : 

tot verwondering, by LinNavus niet gemeld #% & 
vind ; maakt een Vogel uit, die in de Noorder- 

Oceaan ook niet ongewoon is en aldaar het Zee- 

Paard geheten wordt. Die naam is afkomftig, 

‘Et Zy van wegen hun fterk Niefen, dat wel 

naar ‘t briefchen van een Paard zweemt, ’t zy 

van hùn huppelen en treeden op het Water. Men 

be DEEE, Ve Stuk. vinde 



… bk A 

Ni 
Á 

haan 

4 

94 BESCHRYVING mn 

jj, _vindtze ook niet anders dan ver van * Strand sen F 

ÄFDEEL. de Viflchers „die van Bergen in Noorwegen tot 

XXVIIL, den Zeehonden.of Heilbotten-Vangft op een 
Hoorp- ib ; 
smug, droogtes,dien Zee legt, uitgaan, bemerken 

dat zy dezelve zyn genaderd; wanneer zoda- 

nige Vogelen rondom hunne Schuiten huppe: 

Jen, om het Ingewand te bekomen ; waar op 

zy zeer verflingerd zyn. Indien een hunner 

van de Viflchers met een Stok geflagen of met 

een Steen gefineten wordt, zo dat hy in on- 
magt valt; dan vergaderen veele anderen ron- 

dom denzelven en trekken of pikken hem zo 

lang, tot dat hy weder op ftaat. Of dit ges 

fchiede, om hem, indien hy. dood ware, op te 

vreeten , is onzeker doch zo onwaarfchynlyk 

niet, als dat hy door dit pikken wederlevendig _— 
worde, gelyk de Vifichers elkander wys maaken. 

De Noorfche naam is Hav- Heft of Haff-Hert. 

Zyn grootte is ongevaar als een Meeuw of 

als een Eend: zynde kort van Lyf en dik van 

Borft, met kleine Vleugelen: een Kop die wel 
__ paar den Kop van een Havik zweemt, wegens 

: de kromte van den fnavel. De kleur der Vede. 

ren, boven op ’t Lyf, is graauwagtig, onder 

wit, gelyk de buiteníte Staartpen , wederzyds 5 

die van den Bek geelagtig aan ’t end: de 

Neusgaten bruin; de Pooten graauw. Men 
vinde hem ook op ’t Eiland St, Kilda, bewes- 

ten Schotland, van waar zulk een Vogel door 

een Engelfchen Lord aan den Heer RrAüMur 
was gezonden, 

| (2) One 
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(2) Onweers-Vogel die bruinen ongevlakt is, IL. 
| ; AFDEEL:; met een geelen Bek. / 

| | XXVIII, 

Dit is de groote baftaard-Plautus van KLEIN; SNE 

dien de Engelfchen groote zwarte Peiteril of ei 

Sbear-Water noemen, om dat hy, even gelyk Zgusnoëi.. 
de gewoone Onweers-Vogel, langs hect Water sd 

ftrykt. Men vindt hem in de Oceaan, omtrent Zwarte, 

de Kaap der Goede Hope, en deswegens wordt 

hy van den Heer Brisson, die hem onder ’ 

Geflagt der Diomedes-Vogelen betrekt, de 

Kaapfche Pufin geheten. Zyn grootte is om- 
trent als die van een Raave; de kleur over ’t 

geheele Lyf, Kop, Staart en Vleugelen, 

zwartagtig bruin, gelyk ook de Pooten ; doch 

den Bek heeft hy geelagtig. 

(3) Onweers-Wogel die wit en bruin bont is. date. 

Deeze, die gemeenlyk Kaapfche Duif heet en ern 

van de Portugeezen Pintados genoemd wordt, 

js een by troepen vliegende Zee. Vogel , 

die op de Hoogte van dertig Graaden Zuider= 

Breedte, tuffchen de Kaap der Goede Hope en 
Nieuw Holland voorkomt, daar hy de Schepen 
volgt , hebbende de grootte van een Duif, 

' | zZegE 
oe 

(2) Procellaria fusca immaculata, Rottro favo, Syft. Nate 
X. Peteril magna nigra. Epw. Av. 89. T. 89. 

(3) Procellaria albo fuscoque varia. Amenit. Acad, IV, | 
P: 240. OsB, It. 76. Anas alia Indica, Gesn. „4v. 803.T. £ 
pi f. 2. Peteril media maculata, Epw. „Av. go, T. goe 

. 3, 

Le Deer, Vo Sruk, 

EE 
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IL zegt OSBECK, die 'er aldaar een gevangen hadt; 

ÄFDEEL. Hy wordt Pierrot tacheté of gevlakte Petceril 

1: BvL van EpwarDs geheten; die ’er een fraaije Af. | 

| stuk; beelding van geeft. Men noemt hem gemeen- 

lyk Damier, zegt BrissoN, volgens Fruiuree, 

die zulk een Vogel in de Oceaan , aan de Kuft 

van Zuid-Amerika, onder anderen op ’t Schip 

gekreegen en naauwkeurig waargenomen heeft, 

inzonderheid ten opzigt van de gefteldheid der 
Neusgaten op den Bek , welke byzonder eigen 

is aan de Onweers-Vogelen. 

5) De Damiers, zege deeze Pater /*), zyn 

s, Wäter-Vogelen, van grootte als een Duif, hun 

> Voedzel gewoonlyk zoekende langs de Opper- 

ss Vlakte der Zee. De kleur van hunnen Kop, 

> Keel en Hals, is donker graauw, met een zwart- 

> agtigen Glans; die van de Rug wit met brui- 

otd ss ne Vlakken, tot aan ’t end van de Staart , 

5 maakende als een foort van Sleep , en daarom 

> geeft men ‘er den gemelden naam aan. De 
ss Zydelingfe Sctaartpennen zyn wit, met zwarte 

Er tippen; de Pooten zwart, hebbende drie fcherp 

> genagelde Vingeren ‚ die met een Kraakbee- 

s, nig Vlies aan elkander zyn gehegt. Ook ont- 

„ breekthùn de vierde of agter- Nagel niet, wel. 

> ke mede , hoewel zonder Vinger , voor een 

… Klaauw verftrekt. 

Ontleding „, Ik begon de Ontleding van den Kop dee! 
en », zes Vogels met de Tong, welker Wortel, 

s die. 

on 

€&) Sourn. d'Obferv. de Phyfig. Edit. 1714. pag, zero 
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3 die een zeer ftompen hoek tmaakr; gehegtis 1: 

aan ’t uitwaardfe gedeelte van het Tonge- AFPEETe 

been, welks twee takken een hälven regten le 

„hoek maaken. met eïkander. Dit Beentje stuw. 

heeft vier. Spieren, aan elke zyde twee; ii 

waar van twee dienen om de Tong terug te 

haalen, de twee anderen onze uit te rekken. 

De twee aan de zelfde zyde kruifen elkan: 

det, en maaken vier hoeken, welker over: 

handfe even groot zyn. Nog vindt mens 
wederzyds, een derde Spier , dienende om de 

Tong te doen naderen, aan ’t Gehemelte. 

Het onderfte van den Bek wordt bewodggen 
doof middel van aët Spieren, die viér Paa« 
ren maaken , waar van het eerfle Paar, dat 

diken Vleezig is, dient om den Bek te os 
s… penen; het tweede, dat dun is en PEEzZIg, 

» om den Bek te fluiten 3; het derde trekt de 

ss Onderkaak binnenwaards en het vierde, dat 

3 Vliezig is, bekleedt den Bek van binnen en 

ss knype de Kaaken toe ”, | 

Aangdande de Neusgaten; die zo zonderling De Neude 

gefteld zyn in de Onweers-Vogelen, nam Fr. tn 

UILLE'E het volgende waar. De uitgeholde 

‚… verhevenheid, boven op den Bek, is door 
‚5 een Beenie middelfehot verdeeld, dat de 

‚ Neusgaten maakt, die met een Vlies bekleed 

» ZYN; dat Buisagtig doorloopt tot onder de 

‚ Herfenpan en tot de Ademhaaling dient. Een 

‚ Ander doorfchynend Vliesje , wederzyds , aai 

‚ den wortel van het middelfchor, is ’t Werka 

LDeer, V, Stur, 6 3ö tuig 
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> tuig van de Reuk”. Hy vondt, op't Bek 
keneel van den Damier, geen Pylnaad : hy zag 

‘er niets anders dan de Kroon-en Agterhoofds: 

Naaden. Het Beenig Uicftek, datde Haanc-- 

kam geheten wordt, was in twee holligheden 

verdeeld, huisveftende de inwaardfe bollen der 

Herfenen en bekleed met een verlangzel van het 

harde Herfenvlies,. . Deeze twee holligheden 

waren doorboord met byna onzigtbaar kleine 

gaatjes, overeenkomende met de zitplaats van 

de Reuks 

LRE OL NN 
XXIX HO O0 E-DS MRE 

Befchryving van ’t Geflagt der Diomepes-Voge- 
LEN; waar onder die, genaamd Albatrofs; en 

de Magellanifche Gans of Penguyn , welke 
‚gemeen is aan de Kaap der Goede Hope, 

Nder den Geflagtnaam van Diomedea of 
Diomenes - Vogel begrypt Linnaeus de 

Vogels niet, welken de Ouden Avis Diomedea 
genoemd hebben, om dat zy inzonderheid op 

de Diomedes-Eilanden, thans Tremiti genaamd, 

in de Adriatifche Zee, werden gevonden. Dee: 

ze Vogels, naamelyk, worden van de Engel. 

fchen Puffins genoemd of Sbearwaters, om dat 

_zy langs de Oppervlakte van het Water ftry- 

Brisson een Geflagt van gemaakt, welks Ken» 

ken. en onder den naam van Puffin heeft ’er | 

merken onder anderen zyn, de beide Kaaken 

haaks- — 
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lee gekromd aan ’t end en de Bek by- 

na rolrond: daar hy de Diomedes-Vogelen van 

Linneus in geheel andere Rangen en in twee 

byzondere Geflagten vervat; genaamd Albá- 

trofs en Spbenifcus. 
De Kenmerken by Linneus zyn: een regte 

Bek: de Bovenkaak haakig aan ’t end; de 

Onderkaak geknot of ftomp. Neusgaten op de 
zyden van den Bek, die ovaal zyn of lang- 
werpig rond, wyd open ftäande en uitpui- 
lende. 

Het getal der Soorten is miaár twee; waar 
van de eene het eenigtte Gellagt in de twee- 
en-twintigfte Rang van BrissoN uitmaakt; de 
andere met den Duiker in zyn een-en-twintig- 

fte geplaatft is, 

(1) Diomedes - Vo ogel met gevederde 4 eg 

de Pooten drie-Vi ingerig. 

EpwaArps geeft een Afbeelding vän deezen 
Vogel, welke zeer naauwkeurig is , onder den 

paam van Albatrofs;s die welke ArBin, onder 

den naam van Oorlogfchip. Vogel , geeft van den 

Kop, is flegt. Hy onthoudt zig tuffchen de 

_Keerkringen en aan de Kaap der Goede Hope ; 
en ftygt zeer hoog in de Lugt. 

De ftatuur is als die van den Frtegac- vogel 3 
waar van hy meeft verfchilt door de ovaale 

Neus. 
_(t) Rei Alis pennatis, Pedibus trtda6tylid. Syr; 
Nat. X. Gems 65. Albatros. Epw. Av. 38. T. 33, ALs, 
Av. II p. 76. T. 1. Grew. Mus, T, 6, fi f; 

kk Desi, V. Sryke G 5 
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AFDEEL. 

KIK. 
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STUK. 

Kenmer- 
ken. 
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Soorten. 

ot 
Exulans; 

Albatrofs. 
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Neusgaten, en «dat hy de Staart klein, kort ef 

rondagtig „ niet vorkwyze heeft. De Bek heeft 
de langte van zes Duimen en fchynt uit vers 

fcheide {tukken te beftaan: de Neusgaten , op 

de Onderkaak , zyn Kegelswyze buisjes, waar 

van de punt agterwaards is gekeerd. De enden 

der uitgefpreide Wieken komen bykans tieù 

Voeten van elkander af, De middelfte Vinger 

heeft eene langte van omtrent zeven Duimen. 

De top des Hoofds is uit den bruinen rosag 

tig, gelyk het geheele Lyf van boven „dat met 

zwartagtige dwars-{treepen en Vlakken is gete- 

kend, van onderen. wit; de Hals en. Zyden 

met bruin geftreept. De groote Slagpennen 

Zyn zwart, de kleinfte en de Staartpennen 

zwartagtig Loodkleur. De Bek is vuil geclag- 

tig; de Pooten zyn Vleefchkleurig. 

(a) Diomedes- Vogel met ongevederde Vleuge- 

len , de Pooten vier. Vingerig. 

Deeze voert den naam van Magellanifche 

Gans of Penguyn, en hy wordt door de Ken- 

merken van dit Geflagt onderfcheiden van den 

Noordfchen Penguyn , die tot de Pappegaay- 

Duikers behoort. De Engelfchen noemen hem 

den Penguyn der Hollanderen , om dat hy door 

de onzen eerft in de Zuidelyke Landen is ont- 

dekt 

(2) Diomedea Alis impennibus’, Pedibus tetradaây- 

lis. Syft. Nar, X, Penguin Pedibus nieris, Epw. Av. op 
Ee 4e B 
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dekt en waargenomen. BRrIssON geeft den naam 
wan Mfancbot aan de Vogelen van dit Geflagt, 

vin’ Latyn Spbeniscus ; ’t welk hy door de vier- 

Vingerige Pooten van den Albatrofs onder- 

fcheidt. KrEIN noemt hem, wegens zyne 

zwaarlyvigheid , Plautus pinguis s waarfchynlyk 

IE, 

xs ÄFDEEL, 

EAX. 
Hoorp. 

STUK, 

is de naam van Pingoin of, Penguyn ook daar 

van afkomf{tig. | 

Deeze Vogelen fchynen, gelyk de Noord- 

{che Penguyns in ’t Noorden, aan de Kuften 

naar den Zuidpool toe te huisveften. Men heeft. 

ze, ’t allereerft, aan en omtrent de Straat 

van Magellaan gevonden , doch thans weet 

men, dat zy ook aan’t Land der Patagonen en 

zelfs aan de Kaap der Geede Hope zyn. Den 

meeften tyd huppelen zy in ’t Water en kun- 

nen in t geheel niet vliegen; om dat zy , in 

plaats van Wieken, maar kleine Vliezige Vleu- 

geltjes hebben, onbekwaam tot het opheffen 
van hun legge Lighaam. Deeze Vleugeltjes 

hangen hun, wanneer zy op ’t Land loopen; 

by ’t Lyf neer, en de Pooten ftaan hun zo 

ver agterwaards, dat zy zig niet in Evenwigt 

kunnen houden, zonder regt over end te gaan, 

tegen den aart der Vogelen. Dic maakt dat zy , 
wegens de wicheid hunnes Buiks, een zeer grap. 

pig poftuur maakep en door fommigen verge- 

leeken worden by Kinderen , die naar School 

gaan, met witte Voorfchooren. 

Men heeft aan de Straat van Magellaan wel 

van deeze Penguyns gevonden, die grooter 

LL Dei V.Siuz, G 3 | dan 



. kds À 6 Nx Ed UY zak Ik dk ANT 
\ x ê li 

. a Nn 

Ì Dn mln. d le "i 

‚ ‚J 

p N - 

zog BESCHRYVING 
‚If, dan een Gans waren, weegende zeftien Pon- 

AFDEEL. den. Het bovenfte des Lighaams, de Kop en 

KAG Hals, Rug en Stuit , zyn met zeer ftyve 

“STUK, zwartagtige Vederen bekleed: de Buík is wic , 

de Staart zwart, gelyk ook de Pooten en Bek, 
doch deeze heeft naar ’t end een geele dwars- 
ftreep. _Men wil dat zy meeft van Vifch lees 

ven, doch het Vleefch fmaakt ’ er niet naar en 

is zeer goed om te eeten. Zy maaken diepe Ga- 

ten in den Oever, en leggen daar in met hun 

| drie of vieren by een. Zekere Eilandjes, om 

de Zuid, daar men een menigte van deeze Vo- 

gelen vindt, voeren deswegens den naam. Met 

Hagel zyn de Penguyns, zo my berigt wordt’, 

onkwetsbaar wegens hun Dons, daar Zy meeft 

om gedood worden, zynde op Daffen- Eiland, 

by de Tafelbaay , menigvuldig, 

Gelakte | Van deeze Soor: zyn ‘er op de Rug met wit 

Penguyn. te ftipjes gevlakte en van vooren met zwarte 

Bit ftreepen gebandeerde Penguyns; hoedanig ce- 

Fig 7. nen ‘er BRissoN afbeeldt, die van de Kaap ge- 
_ komen was, verfchillende merkelyk in kleur 

met dien, welke van EpwARDSs is afgetekend. 

De Afbeelding ‚ die wy ’er van geeven , ver. 

| toont hem zwemmende en op een vierde van 

de natuurlyke langte en hoogte; gelyk tot dus 

verre alle onze Vogelen zyn afgetekend. _Op 

eenigen der volgende Plaaten zyn wy genoods 

zaakt de Vogelen wat meer te verkleinen, 

| XXX. HOOFD. 
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Oe LS tr prikt 

REK. HOORD SLOK. 

Befchryving van ’t Geflagt der KRoPGANZEN, 

heler 

XAX. 

Hoorn. 

STUK, 

genaamd Pelikaanen, onder welken de Fregat. 

Vogel , Kormoran of Water-Raaf , Jan van 

Gent, en de Gekken of Viflchers ook zya 

begreepen, 

,E Naam van Pelecanus wordt door Lin. 
’ Naus toegepaft op Vogelen, die van 

BrissoN in drie byzondere. Geflagten zyn ver. 

deeld, onder de Latynfche naamen van Sula, 

Phalacrocorax en Onocrotalus , in’t Franích Fou, 

Cormoran en Pélican, Men khanze onder den 

Geflagtnaam van KROPGANZEN begrypen , hoe 

wel die eigentlyk maar toepafielyk is op de 

eerfte Soort. « HA, 

De Kenmerken zyn ; een ongerande regte 

Bek, met de punt haakswyze en genageld ; bore. 

Neusgaten ftreepswyze en naauwlyks zigtbaar 

(*): het Aangeziget byna kaal: de Voeten met 

vier Vingeren, die altemaal, door middel van 

Naam. 

Kenmer-: 

ken. 

een Vlies, tot Zwempooten vereenigd zyn. 

Deeze vier-Vingerigheid der Palmvoeten, 

maakt het onderfcheidend Kenmerk van den 

vyf-en-twintigften Rang by Brisson uit, doch 
bea 

(*) Obliterate zegt LinNaus en, zo Brissor aanmerkt, 
zyn de Neuspaten in de Pelikaanen onzigtbaar (negudae 

quam confpicaa) ; ; dus kan men niet zeggen, dat zy finan 
weljk te onderftheiden zyn in deeze Vogel. 

1, DEEL V, STUN 4 
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jy. begrypt ’er tevens de Keerkringvogelen in. Zy 

ArpreL. behooren altemaal , by Krein , onder den Familie. 

XXX, Naam van Plancus. 
AREA 
ken 't Getal der Soorten van Krone is by 

Soorten. LINN&US vyf, waar van de eerfte de Pelikaan, 

de derde de Kormoran is van Brisson , en de 

drie overigen behooren tot het Geflagt der Fous 

of Gekken ‚Viflchers en Fregatvogelen genaamd. 

Fwee deezer laarften hebben den Bek zaags- 
wyze getand, hk 4e 

1 (1) Kropgans met een Zak aan de Keel, 
Onocrotde 

dus, De naam van Onocrotalus is door de Ouden 
Pelikaan, 

| gegeven aan deezen Vogel, om dat het Ge- 

laid, ’t welk hy maakt, cenigermaate naar te 

balken der Ezelen zweemt. Hierom noemen 

hem de Italiaanen Grotto of Asroïto. De He- 

breeuw{che naam was Kik of Huk, de Chat. 

deeufche Chatba en de Arabifche Kuk. De Tur- 

ken noemen hem Sackagufcb, de Ruffen Baba 

en de Polakken Bak, By de Ooftenrykers heer” 

hy Obn.Vogel , by die van Brabant Livane of 

_Libane ; maar anders gemeenlyk; by de Duit- 

hers, Meergans , Sackgans of Kropgas ns 5 doch 

de 
(z) Pelecanus Gulâ faccatâ. Syff. Nat. X. Gen. 66, 

Onocroralus. Orrar. Mus, T. 13 f. £. Don. Mem. 3e 
Onocrotalus f. Pelecanus. Arpr. Ors. L. r9.c.2 Wirr. 
Ora, 245. EF. 63. Raj Av. rar. Marsi. Danub, 6. 
LT. 35. Eow. Av. 92. T. 92. Bon. Hap. 68. B. Ono- 
croralus f, Pelecanus fufcus. SLOAN. Fam. 2, Pp: 322. Ray. -Áv, 191. Onocrotalas Americanus, Eow. Av. 93. T.93} 
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de Sweeden noemen. hem Wattadragaren. De 

Mexikaanen geeven 'er den naam van Alcatraz 

of Atototl aan. Gemeenlyk is het Griekíche 

Woord Pelekan of Pelekanes, met eenige ver- 

andering, by de Franfchen, Engelfchen en ook 

by ons in gebruik:doch men plagt hem; in Ne- 

derland, Vogel wan Etbna te noemen. 

‚Zie daar de verfcheiderley naamen van een 

Vogel, die in alle de drie Wereldsdeelen, bui. 

ten Europa, gevonden wordt, en niectemin 

voor weinige Jaaren nog zo onbekend geweeft 

is, dat de vermaarde Friscu ’er den Lepelgans 

voor hieldt, leidende van de Beitelswyze ge- 

daante van deszelfs Bek den Griekfchen naam 

af. Ondertuflchen wyft de Beíchryving , wel. 

ke de Ouden van den Pelikaan gegeven hebben, 

en inzonderheid het Kenmerk van den grooten 

Zak of Krop , waar van Prinis getuigt , dat ’er 

de Pelikaan zyn Vaedzel. eenigen tyd in be- 

waarde, voor dat hetzelve in de Maag over- 

ging 5 genoegzaam aan,dat het noch de Lepel. 
gans, noch de Reiger, noch de Specht zy, ge- 

lyk fommigen vermoed hebben. ‘Te meer is 

het waarfchynlyk dat de Kropganzen de Peli 

kaan der Ouden zyn, om dat de gefteldheid 

van derzelver Krop en het gebruik daar van, 

het voornaame Verdigtzel, dat deeze Vogel 

zyne Jongen met zyn Bloed, door ’t opfcheua 

ren van de Borft zou voeden, geheel nacuuge 

lyk verklaart en opheldert. 

J Deer, V. Srux. G 5 | De 

Ï. 

ÄFDEEL. 
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H OOFD 
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i. De Kropganzen zyn op de Zwarte Zee, op 

AFDEEL. de daar in uicloopende Rivieren en nabuurige 

XXX. Meiren, miffchien ook op de Kaspifche Zee 
ed gemeen. Hier van is het , dat menze uit Rus- 

Pelikaan, land dikwils als eene zeldzaamheid naar Enge- 

De Fabel, land gezonden heeft; gelyk CHARLETON-ge- 

Ben BS tuigt, dat ’er, ten zynen tyde, verfcheidene in 
Jongen metde Koninglyke Diergaarde waren. Het Volk, 

ineen ‘dat aan die Wateren woont , verzekert, dat 

| deeze Vogels troepswyze gaan viffchen , beflaan- 

de in een halven kring de oppervlakte van een 

Meir of Rivier, en de Viffchen, door het flaan 

met hunne Vleugelen op het Water, in een 

hoek dryvende , wanneer zy zonder moeite 

hunnen Zak of Krop daar mede opvullen , ’ 

zy tot hun eigen Voedzel of ten dienfte van 
hunne Jongen. Dit laatfte heeft buiten twyfel 

plaats ‚, wanneer Zy Tongen hebben „en geeft de 

oploffing van den gemelden Fabel. Dewyl hy 

zyn fcherpen Bek, ten dien einde, digt aan de 

Borít houde en de Jongen dus.uit zyn Krop 

eeten geeft ‚heeft het domme Volk, zulks van 

verre befchouwende en ziende tevens het Water ; 

veelal Bloedig door de gekwetfte Viffchen , 

daar uitloopen en de Jongen daar mede dren- 

ken; zo heeft hetzelve , zeg ik , van de zaak 

onkundig, zig moeten verbeelden, dat de Pe. 

tikaan zyne Jongen voedde met zyn eigen Bloed, 

Onder de Eigenfchappen van deezen Vogel 4 

die minder ongeloofbaar fchynen , mag men 

Zyne 
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ie 
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zyne Langleevendheid tellen „ welke hy ge- IL 

meen heeft met de Zwaanen en Ganzen, De AFDEEL 

Ouden fchryven hem een Leeftyd van tagtig Kl 

Jaaren toe. In den jaare 1690 werdt ‘er Op _sTUK, 

de Leidfche Kermis een vertoond , die gezegd Baloe. 

werdt vyfrig Jaaren oud te zyn, zynde van 

Kop en Hals, door Ouderdom, reeds grys ge- 

worden. Anderen willen dat zyn Leeftyd, ge. 

lyk die der Zwaanen, zig over de honderd Jaa. 

ren uit zou ftrekken: doch men is, hier om. 

trent, in t onzekere. 

ADANsON verhaalt, in zyne Befchryving van Zyn Vifch. 

Senegal, dat aldaar geheele Troepen van zo- vaer zoon 
danige Kropganzen zyn, die op de gemelde chen. 

manier Vifch vangen tot Voedzel voor hur zelf 
of voor hunne Jongen. In de Indiën heeft 

men een dergelyken Vogel, die 'er gebruikt 
wordt om voor de Menfchen te viffchen, 
Grand Gofier genaamd. Zeker Dominikaan, 
Konfrater van Lasar „ verhaalt, dat hy ’er op 

de Weftindifche Eilanden één gezien hadt, die 

Zo tam was en zodanig afgerigt door de Wil- 

den, dat deeze Vogel,na rood gemaakt te zyn & 

met Rocou, des morgens op de Vifchvangtk 

uitging, en des avonds terug kwam met zynen 

Zak geladen; waar uit zyne Meefters hem dee. 

den overgeeven ‘t gene hy te veel hadt, dat 

hun tot Spyze ftrekte. Deeze Zak kan zig zo. 

danig uitrekken, dat ’er, zo fommigen verhaa- 

len, eens een Neger Kindje in gevonden zy. 

Gemelde Pater berigt ons verfcheide byzon- 
k Dise Ve STUKe dere 
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derheden aangaande deeze Vogelen. Hy hads 

twee Jongen aan een Stokje vaft gebonden, 

die door de Moer gevoed. werden, welke des 

nagts boven nun op den tak van een Boom 

fliep. Zy zyn, buiten hunnen Vifchvangft, zeer 

luy en traag, flaapende een groot gedeelte van 

den Dag. Somtyds vangen zy den Vifch ge= 

Iyk de Meeuwen , doch hunne logheid in ’% 

vliegen maakt bun An toe niet zeer bekwaam. 

De Wyfjes leggen en broeden hunne Eijeren 

op den platten Grond, zonder een Neft tc maas 

ken. Hy vondt ‘er eene, die op vyf Eijeren 

zat en de moeite niet wilde neemen van op te 

ftaan , toen hy voorby ging, geevende hem 

alleenlyk eenige ftooten met den Bek en fchreeu- 

wende, wanneer hy haar floeg om van de Ei. 

jeren af te gaan. Zy zyn onreiner, zegt hy; 

dan de Ganzen en Eendvogelen. 

In ’t jaar 1745 werdt een Pelikaan , levendig, 

van de Kaap der Goede Hope te Londen ge. 

bragt ensnaderhand voor Geld vertoond , heb. 

bende zulk een grooten Zak of Krop, dat de 

Oppaffer 'er met gemak zyn Hoofd in konftee- 

ken. In de Menagerie te Verfailles heeft men 
er verfcheidene gehad, waar van geene geftor- 

ven is in minder dan twaalf Jaaren tyds. De - 

Amerikaanen dooden deeze Vogelen niet om hun 

Vleefch, welk taay , thraanig en gant{ch on- 
fmaakelyk is, maar om dien Zak te krygen; 
waar van zy gebruik maaken als een labaks- 

‘Tasje of Geldbeurs. Wanneer men dien Zak 

„Van 
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wan des Vogels Hals heeft afgefneeden, wordt 

__ dezelve met Zouten Afch, of met Aluin be- 

\ 

ftrooid, en vervolgens tufichen de Handen met 

Olie gewreeven, om hem lenig te houden, 

Beter is ’,‚ hem te bereiden gelyk Lammeren- 

Velletjes, dan krygt hy de dikte van Parke- 

ment, en blyft zeer zagt. De Spaanfche Vrou. 

wen beftikken ze met Gouddraad en Zyde zo 

konftig, dat het een fierlyke ‘Tafch of Beurs 

wordt, welke men in veel waarde houdt, 

Ik gaa nu over om te fpreeken van de ge- 

fteldheid van den Bek; die met den gemelden 

Zak het ‘verwonderlyke van den Pelikaan uic- 

maakt. Deszelfs bovenfte gedeelte is, volgens 

‚de Waarneeming van PERRAULT , plat,en van 

’t begin tot aan het end bykans van de zelfde 

breedte, van onderen met vier groeven uitge- 

hold; die vyf kanten geeven , waar van de 

middelfte en de twee zydelingfe fcherpfnydend 

zyn, fluitende in de groeven der kanten van 

de Onderkaak. ArprovANpus vergelykt de vyf 

ribben van de Bovenkaak , niet onaardig , by 

KH. 
ÁFDEEL. 

XXX. 
Hoorb- 

STUK. 

Pelikaan. 

De Be Tee 

die van een Blad der vyf-ribbige Weegbree *,* Plantags 

Het onderfte gedeelte van den Bek beftaat wieder 

twee ftukken , die aan °t end zyn famengevoegd, 

doch voorts van elkander afgezonderd, laaten- 

de een Spleet tuffchen beiden. Deeze ftukken 

zyn buigzaam als Balynen , zo dat zy gemak. 

kelyk van elkander,wyken en zig wederom 

fluiten5 ’t welk maakt dat de Viffchen, in de 
_ Zak gevangen zynde, daar in blyven moeten, 

}. Derer. Ns STUKe tor 

BEn 
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jr, tot dat de Vogel denzelven weder opent. Im. 

AFDEEL. mers aan de twee ftukken, zo even gemeld; 

XXX. hangt de gedagte Zak als een wyde Beurs of 
pee Blaas, van eene Vliezige zelfftandigheid, niet 

Pelikaan, MEL Vederen , mäar met zeer kort zagt Hair 

bedekt, dat fchoon grys is, met flippen, lreep- 

jes en golfjes, van verfcheiderley kleuren, zeer 
fraay getekend en verfierd. 

Liehaamse. Deeze Vogel gelykts in Lighaams- geftalte 3 j 

getialte. Zoer naar een Gans, doch in grootte overtreft 

hy zelfs de Zwadnen, De Heer Brisson be- 
vondt de langte van eenen; die in het Kabinet 
van REAUMUR opgezet was, over de vyf Voe- 

ten; waar van de Bek omtrent anderhalf Voet 

viemaakte en de Staart zeven Duimen; zo dat 

er drie Voeten voor den Kop, Hals en ’t Lyf; 

overbleef. Het Lyf is wit, een weinig naar _ 

Vleefchkleur hellende 3 de groote Slagpennen 

„zyn zwart, de Staartpennen wit. De zyden 
van den Kop, om de Oogen, zin" kaal en al- 
leenlyk bekleed met een Vleefchkleurig Vlies 
of Vel. De Onderkaak is geheel, de Boven- 

kaak ten deele bleekrood ; aan ’t end geelag 

tig, gelyk ook de Krop-Zak: De Pooten zyù 
Loodkleurig , doch de Nageleù graauw. 

Mexikaans  “Alsseene Verfcheidenheid ftelt de Heer Prise 

fche bruineson voors den Mexikaanfchen Pelikaan, die 
én Philips Ne gele ER 
pyvfche. van den gewoonen alleen veríchilt, doordien 
ELAAT zvn Bek getand is en, zQ wel als de Pooten s xxXxvIl. ZY 
Fig. 1x. Saffraangeel. Den Grand Gofier van Mexiko 

noemt by de bruine Pelikaan „ en zegt, dat de- 
zel. 

_ « 

ij 

be 
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gelve maar weinig grooter is dan een tamme IH. 

Gans. Nog heeft hy ‘er eenen van de Phi. AFDERL. 

lippynfche Eilanden die aldaar Pagala geheten Hos 

wordt, hier nevens afgebeeld. Du TERTRE srux. 

merkt aan, dat de Beenderen der Pelikaanen Pelikaan, 

hol zyn en zonder Merg , welk laatíte ALpro- | 

VANDUS ook daar van gezegd hadt , doch met 

byvoeging, dat zy zonder holligheid zyn. Op 

de top des Hoofds fteeken de Veeren een wei. 

nig uit, zd dat zy ‘er een Kuifje maaken, 

zegt Rajus,die verhaalt, dat deeze Vogel geen 

Tong heeft, en, hoe hy niet geloofde, dat ’er 

getandbekte Pelikaanen waren. k 
Ä 

(2) Kropgans met cen gevorkte Staart „bet Lig- Fie vo ' 
haam zwart, den Kop en Buik wit. gel. 

PraAT 

Deeze Vogel wordt van de Spanjaarden Ra. XXXVHL 
biborcado, van dePortugeezen Raboforcado ge- 

heeten; andeten noemen hem Caripira. Men 

geeft ‘er ook den naam aan van groote Zee- 

Zwaluw , zonder Pooten, met eenen baakswyzen 

Bek, of groote bruine Ysvogel , met een lange 
gevorkte Staart. MorrriNG noemt hem, zeer 

oneigen, Atagen of Hazelhoen. De gemeene 

naam is Fregat. he gelyk de Franfchen hem 

Fre- 
(2) Pelecanus Caùdâ forcipat , Corpore nigro, Capité 

Abdomineque albis. Amen. Acad IV. p. 239. Pelecaa 
nus Aquilus. Osr. Zter 292. Alcyon major pulla, Cau- 
dâ longiore befurcâ. BRowN. Fam. 483 Caripira. Laer, „Amer. 575. Man of war. SLoan. Jam. I. p. 30. Avië 
tabo forcado, Per, Gaz, T, 45. d. 1. Kamen Bird, Ac 
„Av. HE p. 75. T. Zo, 

E, Daer. V.Srux, 

Fog. Ze 
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yr, _ Fregate noemen en de Engelfchen Fregate Birds 
AFDEEL. doch die van Jamaika Man of War Bird, dat is 
XXX. _Oorlogfchips-Vogel. | 

Hoorp- 
eTUK. Geen Vogelen zyn ’er, die hooger in de 

Fregatvo- Lugt, langduuriger en met minder vermoeijing 
gel. vliegen of zig verder van Land begeeven; zegt 

En Pater Lagat in de befchryving van zyne Rei- 

zen naar de Eilanden van Amerika. De Arend; 

dien men als den Koning der Vogelen aanmerkt, 

js een Schildpad in vergelykinge van hun. Men 
geeft ’er den naam van Fregatten aan, wegens 

de gelykheid, welke de fnelheid bunver Vlugt 

‘_ heeft met die der Sehepen van deezen naat 

Zy worden wel drie-of vierhonderd Mylen 

van Land gevonden, ’t gene tot bewys ftrekt 
van huone verbaazende kragt en vlugheid: 
want men moet niet denken dat zy op ’t Water 

raften gaans gelyk de Zwemvogelen. De uit- 

geltrektheid hunner Wieken is zo groot, dat 

zy daar op zulk een end wegs kunnen ZWECs 

ven. Somtyds vliegen zy zo hoog, dat men 

hun geheel uit bet Gezigt verlieft. 

’t Schynt dat de Woonp vlaats deezer Voge: 

len veelal zy op de Eilanden, die in de ruime 

Oceaan gelegen zyn. Zeker Eiland wordt, 

wegens de menigte derzelven, die ’er flaapen 

en neftelen , het Fregatren- Eiland geheten. 

Men vindt ’er niet alleen op l'Afcenfton en St: 

Helenâ, maar ook op die van Mauritius, of 
PIfle de France , en op Bourbon , in menigte, Le- 

CUAT heeft op Rodriguez waargenomen , dat 

ZY 5 



en 56 
Dab Knol n den. 118 

4 dy ‚ evengelyk de Valken op hunne Prooy, uit ri 

de Lugt neervallen op de Viffcher-Vogelen , AFDEELe 

genaamd Fous, en dezel ven dus dwingen om Brna 

hun de Vifch over te geeven, dic zy in de Krop STUK. 

hebben, welken de Fregat-vogel in de Lugt Fregat- 

vangt. Zy kwamen alle Avonden. op ’t Eiland , v/gel 

en wagtcen ‘er op de Boomen de gemelde Vis- 

fc! hers op. Ook | loerden zy aldaar op de Schild- 
padden ‚ waar van een menigte door hun ver- 

flonden werden. Zy maakten ook hun Neft op 
de Boomen; des het piet te verwonder én IS; 

dat Lagat die Neften te vergeefs zogt op de 

platte Grond, aan *t Strand. Ziet men ’er een 

de Vafte Kuft naderen, zo wordt zulks als een 

teken der aankomfte van een Schip aangemerkt í 

alzo zy gemeenlyk, ‘t zy door verleiding of 

met voordagt, de Schepen volgen. HEE 

Omtrent de Lighaains-geftalte zyn hèt de Lighaauss 

_Autheuren' niet eens. Íncvar ver gelyktze in ee 

grootte by een Eend, zeggende dat zy de Klaau- 

wen hebben van een Roofvogcl, met den Bek 

een half Voer lang en haakig aan de punt. De 

oude „Mannetjes, zegt hy, hebben een roode 

Lel, Hi de Haanen, Onder aan de Keel. Du 
TeRTRE maaktze niet grooter dan een Hoen, 

met een Hals van midde Ibaare langte ; 5 een 

kleinen Kop; de Oogén groot en zwaft; een 

Pek van zes of zeven Duimen, en de Pooten 

zeer kort. Laprar fteltze byna van die zelf. 

de grootte, en FruirLe'r geeft ’er den naam 
van den witkoppigen Zee-Gier aan. — | 

Ì. Duz. V. STUK. HH D Be, 
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De Heer BrIissoN geeft ons de hier nevens 

gaande Afbeelding van deezen Vogel , naar eene 

Tekening, welke hem van den Heer Po1vREs 

die dezelve naar ’t leven gemaakt hadt ; 

was medegedceld , zeggende dat de Vogel 

door hem bevonden was bykans veerdien 
Voeten vlugts te hebben. De Kleur van ’t ge- 

heele Lyf ‚de Wieken en Staart, was zwart: 

de Oogen ftonden in een kaale plek, gelyk die 

van den Pelikaan: het Mannetje, oud zynde, 

hadt twee hoog -roode Vliezen aan den Keel 
hangen en ’t Wyfje hadt de Borft wit. BRISSON 
is van verbeelding , of de Fregat-vogel, die by 

EpwaArps is afgebeeld, fchoon kleiner en ros- 

agtig bruin van Veeren , met roode plekken om 
de Oogen, cok het Wyfje zy van deezen. 

Lagar, die ’er eenigen gefchooten hadt, ver« 

haalt, dat hun Vleefch , hoewel naar Vifch 

Ímaakende, niettemin zeer goed en eetbaar wa- 

„re; doch hun Vet wordt aangemerkt een on- 

gemeen kragtig Middel te zyn tot verdryving 

der Pynen van de Figt en verityvinge der Lee, 

den, die uit Koude ontftaat. Ten dien einde 

wordt het Vet op ’t Vuur heet gemaakt „ éh dan 

met Jenever of Brandewyn gemengd Zynde, 
ftrykt men de plaats caar mede: of legt ’er 

cen graauw Papier op, ’t welk met dit Vet 

doordrongen zy , houdende hetzelve met Druk- 

doeken op het Deel, dat men voorts met 
Windzelen omzwagtelt. Larar verzekert 4 

uit den mond van anderen, dat hier door dik- 

Ge, wils 

k 
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wils de Geneezing, of, ten minfte,een groote 1. 

verligting verkrcegen ware. AFDEEL. 

_€3) Kropgans met een gelyke Staart, bet Lig. Hoorpe 
B | STUK. 

baam zwart, den Bek tandeloos, GE 

| Ô Carbo, 
De Heer Brisson maakt van deezen Vogel « ormoran. 

een byzonder Geflagt , onder den naam van ghia 
Phalacrocorax of Cormoran , welken hy van hk 

den Onocratus of Pelican onderfcheidt „ door 

dien de Bek niet horizontaal plat, maar Cylin- 

drifch of Rolrondagtig is en zonder Kropzak. 

Gemeenlyk wordt deeze Water. Raaf of Zeee 

Raaf geheten; en in Bourgonje Crot Pefcherot. 
GesNerUs noemt hem Carbo, om dat hy zo 
zwart is als Houtskool, en Krein begrypt 

hem, met de Pelikaanen en anderen , onder den 

naam van Plancus. De Duicfchers noemen hem 

ook Vusht- Arfz, die van Stettyn Schulveren s 

"de Polakken Kruk - Wodny , de Noorwegers 

Skarv , en de Sweeden Hafs. Tjaeder , dat is 

Haringdooder. Onder de Engelfchen, zo wel 

als by de Franfchen, ís de naam van Cormo-_ 

rant of Kormoran intrein, doch die van Cornwall 

noemen hem Shagg, en die van Wight klei: 

ner 

(3) Pelecanus Caudâ sequali , Corpore niro, Roftrd 
edentulo. Syt. Nat. X Pelecanus corpore atro , fubrus 
albicante , Reâricibus quatuordecim. Faun. Suec, 116. 
Carbo Aquaticus. GrsN. „Av. 137. Corvus Aquaticus: 
ALDR. Ors. L. 19. c. 55. Jonsr. „Av. T. 47. Wirre 
Orn. 248. T. 63. Raj. Av. 122. Mars. Danub. ì6,-T. 
36. ALB. Av. IL p. 74T. 81. | 

LDest, Ve Stuk, H 3 

en 
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Áormmorat. 
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ner Puffin, de Faröers, benoorden Hicland 3 

Hupling. | 

‘te Is een Vogel, die zig aan de Zee-kufter 

of in de Meiren van Europa onthoude , en al- 

daar zyn Neit in hooge Boomen maakt of in 

Rotfen. De Boeren in Noorwegen weertenze 

op een litige wyze te vangen of te dooden #. 

zy gaan, naamelyk ; des avonds met hunne 

chuiten onder de Rotfen leggen, in welker 

Kloven de Kormorans hunne nagtruit neemen , 

en ontfteeken op dic Schuiten een groot Vuur, 

door welks Rook en Hitte de Vogels zodanig 

bedwelmd raaken, dat zy van boven. neder 

tûimelen , wordende dan met gemak dood ge. 

ffagen. Daar zyn ‘er van driederley Soorts 

eenigen met een Kuifje op den Kop, anderen 

met witte Vlakken, anderen geheel zwart. De 

eerften worden Fop.Skarv genoemd , de tweede: 

Hundlaring , en deeze zyn de groortften. Zy 

leggen drie Sneeuw-witte Eijeren , van gedaan= 

te als Ganzen.Eijeren , die van het Mannetje 

en Wyfje, beurtelings, drie Weeken lang, 

gebroed worden. Deeze Eijeren wotden door 

% kooken niet hard, maar blyven week. De 

Jongen zyn in ’t eerft wit, en krygen hunne 

zwarte kleur niet, dan in de derde Week: ver- 

volgens zoeken zy hunne Spyze gelyk de Ou- 
den die: fterke Viffchets zyn, et, zo° het 

Strandvolk verhaalt, wel twintig of dertig Va- 

demen diep duiken , om Vifch te bekomen 5 
waar mede zy hunne Maag: dan zodanig opvul- 

len „ 
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len, dat men ’er, als zy dood geflagen wor- 

den, fomtyds een ongelooflyke veelheid van 

in hun Lyf vindt. En, fchoon de Keel van 

deezen Vogel zo naauw is, dat men werk heeft 
om ‘er twee Vingers te gelyk in te fteeken, 

kan zig dezelve doch zodanig uitrekken , dat 

men wel Botten vindt in de Ingewanden, van 

een half Elle breed. Op ’t Land komende, 

{tellen zy zig met den Kop in den Wind , om 

hun Lyf te droogen : dach dit gefchiedt maar zel. 

den en zy zyn doorgaans nat; ’t welk de reden 

is, dar men van iemand , diezyne Kleederen niet 

droog weet te houden , voor een Spreekwoord 

zegu: Hy is zo nat als een Skarv. Ook wordt 

aan een nat , verkleumd, onredzaam Menfích, 

{potswyze de naam gegeven van deezen Vogel, 
Men vindt ook dergelvke Vogelen in Ame- 

Kh. nBäter LE CoMTE zegt,:dat in ‘China de 

Kormorans den Vifchvangft geleerd worden, 

even als men, hier te Lande, de Honden en 

Vogelen op de Jagt afrigt. Een Viffcher kan 

er gemakkelyk honderd regeeren. Zy zitten 

{lil op het boord van de Schuit, tot dat zy aan 

de plaats der Vifchery gekomen zyn, en wag. 

ten het. Teken af, ’t welk hun tot een fein 

dient; wäar op zy aanftonds zig van boord be- 

geeven, en ‘t is verwonderlyk te zien, met 

welk een vlyct zy hunne Prooy tragten op te 

doen; zo lang duikende en weder boven ko- 

mende, tot dat zy van een Vifch meefter zyn 

geworden, dien zy dwars in de Bek neemen, 
ke Deer. V‚, Srux. H 3 en, 

& N 
Re E 

H. 
ÄFDEEL. 

XXX, 
Hoorp. 
STUK, 

Hunne 
Vifch. 
vangit. 
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jj, en aan hunnen Meefter brengen. Byaldien de 

ArDEEL, Vifch te groot is, zo helpen zy elkander , nee- 

XXX. mende de een hem by den Kop, de ander by 

je de Staart, en dus brengen zy hem , al fleepen- 

Kormoran. de, aan de Schuit. Moede zynde laat menze 

wat ruften, doch geeft hun niet te eeten voor- 

enaleer de Vifchvangft gedaan zy, geduurende 

den welken hunne Keel met een Touwtje digt ' 

gebonden ís ‚ op dat zy door het inflokken van 

kleine Vifchjes niet mogten afgetrokken wor- 

den van hun Werk, Somtyds worden deeze 

Vogelen Yzeren ringen om ’t laagfte van den 

Hals gedaan, en men laatze den Vifch, dien 

zy in den Keel hebben ingeflokt , weder uitbraa, 

ken. Die manier is in Europa in gebruik. 

Geftalte. Volgens den Heer Brisson is de geftalte van 

den Kormoran dusdanig. Hy heeft omtrent 

de grootte van een Gans. De Wieken ilaan 

ruim vier Voeten ut; de Bek is omtrent vier 

Duimen lang:de Virgeren der Pooten zyn zeer. 

dik en fcherp genageld. Hy heeft een Kuif op 

‘t hoofd, Van boven is het Lyf donker Koper- 

kleur, naar * groen hellende, ‘met de randen 

der Vederen zwartagtig; van onderen groenag- 

tig zwart: de Kop en ’t bovenfte van den Hals 
met overlangfe witte flreepjes getekend : de 

Keel en een Vlak buitenwaards aan de Dyën 

wit: de Staartpennen zwartagtig. De Bek is 

eenigermaate Afchgraauw , de Pooten zyn git- 

zwart. De Staart is langer en loffer dan in de 

overige W RSE ot n, zegt LiNNAUs, 

Deeze 
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Deeze Autheur hadt, in Sweeden, een Wa- 

ter-Raaf gevonden, die kleiner was, van onde- 

ren bruin, hebbende maar twaalf Staartpennen, 

daar de voorgaande ‘er veertien hade (*). Hy 

maakt daar thans geen gewag van onder de Kleine Kore 

Kropganzen. RAY, die hem palmmwoetige Kaauw nd of 

noemt, zegt, dat hy in Engeland den naam Raaf 

van Sbagge, en in de Noordeiyke deelen dien : 

van Crane voert. BRissonN geeft 'er den naam 

aan van kleine Kormoran, en befchryft zulk ee- 

nen uit het Kabinet van REAUMUR. 

“ Hy is veel kleiner dan de voorgaande, van 

boven groenagtig zwart, van onderen bleek 

Afchgraauw, met een witten Keel, den Buik 

bruin, de Staartpennen zwartagtig, de Boven- 

kaak zwart; de Onderkaak in fommigen rood- 

agtig graauw , in anderen geelagtig groen en 

de Pooten bruin, maar de Nagelen zwart. De. 

wyl hy zig by de voorgaanden onthoudt, zal 

hect waarífchynlyk een der drie Soorten van 
Skarven of Zee-Raaven zyn, die men in Noor. 

wegen vindt, als gemeld is. LiNNeus zegt, 

dat zyn kleine Kormoran alleenlyk door witte 

en bleekroode Vlakken onder aan ’t Lyf, van 

den grooten onderfcheiden is. Volgens Rav is 

de Bek dunner en langer naar ’t Lyf te reke. 

rh | » 

Die Schryver zegt, dat deeze kleine Zee. 

Raaf niet alleen aan de Zeekuften van Enge- 

land 
(*) Faun. Suec.p. 42. 

1, Dears, V,STUKe H 4 

ÄFDEEL. 
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land en Ierland gevonden worde , maar dat 

hy ook te Sevenbuizen in Holland in de Boo- 

men neftelt, benevens veele andere Warter- 

vogelen (*). Ook is de Kormoran de eenigfte 

der genen die Zwempooten hebben niet, die 

zulks doet, volgens ’t Gevoelen van Ariftote- 

les: want de F regac-V ogelen doen dit ook, ge. 

Iyk wy gezien hebben. Hy heeft zeker lang 

puntig Beentje agter aan *t Bekkeneel , tuffchen, 

de Spieren van den Hals, dat naar een Moord. 

priem gelyke, en in geen ander Vogel gevon- 

den wordt, zo ScHwENKFELD ons verzekert. — 
Lodanige Kormorans of Water-Raaven fíchy- 

nen het te zyn geweeft , die LeGvAT op ’t 

Eiland Rodriguez en vervolgens ook op de 

Rots by Mauritius , thans Vlfle. de, Hrance.: 

vondt. Hy noemde deeze Vog elen Pluto’ 5, WE- 

gens hunne pekzwarte kleur, en zegt, dat zy 

byna de grootte en geflalte hadden van een 

Raaf , doch den Bek langer en haakig aan de 

punt; de Pooten als die ‘van een Endvogel, 

Hoe Stem was byna zo grof als ” t balken van 

en Kalf en zy maakten by nagt een grootge. 

raâs, maar overdag hielden zy zig zeer ftil en 

waren & 20 weinig fchuuw , dat men hun de Ei- 

jeren dh ’t Lyf van daan kon haalen, zon- 

der dat 2y „zig verroerden; maar, wanneer 

menze bun Atemaal Qntnomen hadt, kwamen 

zy van 't Nett af ‚ en vogten tegen elkander, 

ki met 

(*) Ray. Syn. Av. pe 523: Hi 
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met zo veel geweld, dat zy geheel Bloedig IL 

wierden. Zy broedden in gaten van de Rots, MERGERS 

zo diep ’t hun mooglyk was , en bleeven zes ard 

Maanden in Zee, zonder dat, menze zag ver- STUK 

fchynen ; den overigen tyd van ’t Jaar onthiel. Zater- | 

den zy zig in de nabuurfchap van die plaats. De gaan 

Kijeren waren van kleur en grootte als Hoen- 

der-Eijeren en eetbaar, doch gantích niet aan- 

genaam van Smaak, zo min als ’t Vleefch der 

Vogelen, die zeer vet waren ,, maar een groote 

Stank over zig hadden Ge 

(4) Kropgans met de Staars wigswyze, den _ IV. 
KE, Ba auws 

Bek geland, de grootfle Slagpennen zwart. Jan van bn) 

Men vindt deezen Vogel genaamd BafJaner PIX XXXIK. 

Gans , naar het meergemelde Eilandje in de dike 

Golf van Edenburg, dat de naam van Bafs 

draagt, en fomtyds ook Schotfche Gans, om 

dat hy aldaar , aan de Kuften van Schotland , 

huisveft en voorttcelt. Krein brengt hem me- 

de onder den Geflagt- of Familie-Naam van 

Plancus , onder welken hy alle Vogelen die vier- 

Vingerig zyn, enalle de Vingeren met een Vlies 

te. famen gevoegd hebben, begrypt. ’ Is 

MoenrinG, die ‘er, zeer grappig, den naam 

| | van 

(*) Zoyage de Fr. Lezuat. Tom. IT p. 45. 
(4) Pelecanus Caudâ cuneitormi, Roftro Serrato, Re. 

migibus primoribus nigris. Sy/f. Nat. X. Anfer Baflärus, 
Wirr. Orn. 247. T. 63. Raj „Ar. 122. ALB. „Av. he 

p. 82. T. 36. Anferi Baffano congener cinereo albus? 
S „OAN. Jam. Praf. 31. T, 6. f. 1, Raj. Av. Ig 

1 Deer. V. STUK, H 5 
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van Graculus aan toe=eigent. BRIssSON , die hem 

in zyn Geflagt van Su/e, in ’t Franfch Fous of 
Gekken, plaacft, geeft ’er den tytel aan van 
Fou de BafJan. De Enpgelfchen noemen hem, 

gemeenlyk, Soland Goofe, en de Schotten So« 

lend Gufe, ’t welk van den naam Sula, dien ter 

de Inwooners der Faro-Eilanden aan geeven, 

afkomftig fchynt. Doch in Schotland is men 

hem ook gewoon, wegens zyne deftige hou- 

ding, Gentleman te noemen, en dit zal aanlei- 

ding gegeven hebben tot den naam van Gent of 

Jan van Gent, by welken hy bekend is in de 

Nederlanden. 

Van deeze Vogelen wordt getuigd, dat zy 
Jaarlyks, in de Zomer, op het gemelde Eilandje 
komen en elk maar &én Ey leggen , zynde hun- 

ne menigte zo groot (*), dat niettemin de 

Heer van ’t Eilandje een groot Inkomen daar 

van heeft. Zy komen in *t end van January 

of ’t begin van February aan de Kuft van Noor- 

wegen, en zyn fterke Viffchers, inzonderheid 

op Haring; weshalve men hun aldaar Hav-Sule, 

dar is Haring-Sul noemt: want zy zyn, niet 

tegenftaande hunne fiere houding, zo dwaas: 

dat zy zig door eenige Haringen, op een plank- 

je gelegd, dat men in Zee laat dryven , naar 

Boord laaten lokken en met Riemen dood flaan. 

Wanneer zy het Land naderen , bemerkt het 

Strandvolk ‚ dat de Haring de Inhammen zoekt. 

| Hun 
(*) Vergelyk bladz, 3. 
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Hun Vleefch is eetbaar, en zy dienen de Noor- 

fche Boeren tot Spyze, zo wel als den Schot- 

ten, die van het Vet, inzonderheid, als een 

Geneesmiddel gebruik maaken. Deeze Vogel 

‘bemint zyne Jongen zodanig, dat het zeer ge- 

vaarlyk is die aan te randen. 

De grootte en geftalte is byna als die van 

een gewoonen Gans. De kleur der Vederen 

van ’t geheele Lyf is wit, na de eerfte rui 

jing, uitgenomen de grootfte Slagpennen, die 

zwart zyn , gelyk ook de Pooten. De Jongen 

zyn, op ’t bovenfte van ’t Lyf, uit wit, don- 

ker-bruin, en zwart gemengeld. De Ouden 

hebben een geelagtige Streep of ftreek van 

Veeren op den Kop, Hals en Rug, en fommi- 

gen íchynen een roodagtige Kuif op ’t Hoofd 

te hebben: ten minfte wordt dit verzekerd van 

de Hav-Sule, die in de Winter verfchynt aan 

de Noorfche Kuften; doch deeze heeft ook de 

Rug en de Vleugelen blaauw. Aan de zyden 

van den Kop heeft hy kaale plekken, waar in 

de Oogen {taan, gelyk de Kormoran, doch zo 

groot niet. In plaats van Neusgaten zyn ’er 

twee geutjes, op de zyden van den Bek, die 

taamelyk lang is en blaauwagtig, met een uit- 

flek als een Tand, wederzyds, by de punt van 

deszelfs kromte, gewapend; waar door hy de 

Viffchen zeer vaft kan opvatten. Men vindtze 

altoos zeer vet en de Jongen worden voor een 
Lekkerny gehouden en duur verkogt in Schot. 

Jand. 

1, Deer, V, Stux, ’t Schynt 

Apr. 
ÂFDEELs 
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1. 
ÄFDEEL. 

XXXe 
HooFD- 
STUK. 

‘A meri- 
kaanfche 
bruine. 
PLAAT 

Fig. 3 

Witte, 

104 BESCHRYvVING 

’t Schynt, dat zulke, of dergelyke Vogclen, 

als deeze, ook in Noord-Amerika huisveften; 

immers zo die gene, welke men aldaar Booby 

noemt, ook tot deeze Soort 'behoore, gelyk 

LINNEUs wil: doch BrissoN maakt daar van 

een byzondere Soort, welke hy befchryft en 

afbeeldt onder den naam van bruine Gek, De- 

zelve is bruinagtig van Kleur over ’t geheele 

Lighaam „ doch bleeker van onderen en witag- 

tig aan de Stuit en buitenfte Scaartpennen : de 

Oogen ftaan in kaale plekken, die, gelyk ook de 

Bek en Pooten, rood zyn van kleur, Men 

vindt deeze aan de Zeekuften van Afrika en 

Amerika, en zy gaan fomtyds ver van Land, 

Zy zweeven boven ’t Water, even als de Kui- 

kendieven , byna zonder beweeging der Wie. 
ken, en vallen, wanneer zy Viích zien, daar 

eensklaps op neer, gelyk de Meeuwen, bee 

loerende dus bunne Prooy. Men vindtze om- 
trent de Karibifche Eilanden menigvuldig. 

Wat grooter dan deeze , die omtrent de groot. 

GE HIGEEL van een tamme Eend, is de witte Gek 

van Amerika, die naauwlyks anders, dan door 

de kleur en grootte, verfchilt van den bruinen , 

zo even gemeld; hebbende ook den Bek en 

Pooten, en ’t Vlies daar de Oogen in ftaan, 
rood. Men vindt ‘er van Du TERTRE , in zy- 

ne Hiftorie der Ancillifche Eilanden, melding 
van gemaakt, 

C 5) Krop. 
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RE) Kropgans met eene wigswyze Staart, den 

Bek getand en alle Slagpennen- zwart. 

Dit is de Vogel, die gemeenlyk van de En. 

gelfchen Booby en van de Franíchen fou, dat 

is Gek, geheten wordt. Ik oordeelde beter 

deezen naam in ’t Neerduitfch te gebruiken , dan 

dien van Viffcher: dewyl men gewoon is zeke. 

re Watervogelen; in Groenland, Gekken te 

noemen en de andere Naam met immer zo veel 

regt aan de andere Vogelen van dit Geflagt , 

die ook groote Viflchers zyn, toebehoort. 

Krein zelfs heeft ’er Plancus morus van gemaakt; 

en Anatbetus, gelyk hy van Browne genoemd 
wordt, fchynt een Onnoofelen te berekenen. 

‚De reden, welke van die zonderlinge benaa- 

ming wordt gegeven, is zeer eenvoudig: dat , 

naamelyk, deeze Vogelen,; wanneer zy komen 

zitten op het Rondhout der Schepen, die zy in 

Zee zeilende ontmoêten, zig met de Handen 

grypen laaten. Men heeft ‘er dus wel levendig 

gevangen, die in twee of drie Dagen zo tam 

wierden, als of zy van hunne Jongheid af by 

de Meníchen waren’ opgevoed. Wy hebben 

ook gezien, dat zy door de Fregatvogelen zig 

j zig 

($) Pelecanus Caudî cuneiformi, Roftro ferrato, Re- 
migibus omnibus nigris. Chin. Lagerft. 8. Ons Iser. 85. 
Angthetus major melinus fubtus albidus, Roftro ferrato 

dentato Brown. Jam. 4êr. Anferi Ballano affinis. Cas 
esp. Car. IL. p. 87. T. 87. SLOAN. Jam. IL, p. 32 Ee 

27E f. 2. Ray. „Av. I9T. 

IK Dear, V. Srux, 

jh 
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yv. 
Pifcator, 
Gek. 
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zig laaten dwingen, om den Vifch, door hurt 
gevangen, aan dezelven over te geeven, en 

dus doen zy hun werk voor een andef; ’t welk 

ook als Zotheid kan worden aangemerkt. Zy 

dienen, zo wel als de Kormorans, en op ge. 

Iyke wyze, tot den Vifchvangft voor de Men- 

fchen, en men noemtze Zeeroovers; dewyl zy 

den Vifch langs 't Water ftrykende vangen. 

Menigvuldig worden deeze Gekken gevonden 
op de Eilanden en aan de Stranden, zo van 
den Indifchen als van den Atlantifchen Oceaan. 

De Kop, Hals en Rug, zyn bruin, de Bor(t en 

Buik wit; de Staartpennen bruinagtig 5 de 

Bek graauw; {de Oogkringen en Pooten geel, 

zegt BrissoN „die hun in grootte by den Mos: 

kaat-Eend vergelyke. Zodanig was ook de 
kleur der Gekken, welken Lecvar op * Ei- 

land Rodriguez vondt, Anderen meenen , dat 

er eene Verfcheidenheid van kleuren in zys 

gelyk onder de Eenden, Osrreck heeft , in 

Ooftindie , waargenomen , dat de Sexe een groot 

verfchil van kleur in deeze Vogelen maakt; zyne 

de het Mannetje geheel zwart met den Buik 

ervsagtigs het Wyfje geheel wit met zwarte 
Slagpennen. Dit laatfte zou dan zeer naar den 

Jan van Gent gelyken en miffchien welde zelf. 
de Vogel kunnen zyn. Zy hebben beiden den 

Keel zwart, de Pooten roodagtig , en den Beks 

aan ’t Grondítuk met een Tand gewapend, in 

‘t Wyfje voornaamelyk Bloedkleurig of donkers 

rood; 
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rood ; voorts aan dèn rand Zaagswyze. De 

grootte is als een groote. Eend. | 

OsBrcK verbeeldt zig, dat het deeze Vogel 

Zy, dien de Chineezen met hunne Schuitjes 

op den Vifchvangft uitzenden, gelyk anderen . 

van den Kormoran verhaalen. „Miffchien wordt 

de een zo wel als de ander dear toe gebezigd. 

Het laaten grypen met de Handen hebben zy 

TL 
ÄFDEELs 

KNK 
Hoorp- 

STUKs 

Geke 

gemeen met de Fregatvogelen. Miffchien bes 

hooren de bovengemelde witte en bruine ook 

tot deeze Soort; waar van zy ingrootte naauw- 

lyks verfchillen. Van de Veeren en het Vet 

wordt geen gebruik gemaakt. 

__Men vindt, op de Kuften van Amerika, cen 

dergelyken Vogel, die in grootte naby komt 

aan den Gans, en derhalve den naam voert van 

_ Great Booby by de Engelfchen , van Grand Fou 

by de Franfchen , dat is, in onze Taal, de 
groote Gek. De kleur van deezen is boven op 

t Lyf donker-bruin, met wit gevlakt, zo ook 

aan den Kop, Hals en Borft; van onderen vuil 
wit; de Staartpennen bruin, gelyk ook de Bek; 

de kaale plekken daar de Oogen in ftaan, als 

ook de Pooten, zwartagtig. Hy onthoudt zig 

op de Kuft van Florida en in de Monden der 
groote Rivieren. 

De meefte Vogelen van het Geflagt der Gek- 
ken, zegt BrIissoN, hebben de Bovenkaak fa. 

mengefteld uit ‘verfcheide ftukken , die aan el- 
kander gewricht zyn, digt by den Kop, en, 
door middel van deeze Geledingen, kan de 

5. Deer, V.Stuxa É gdae 

Graoté 

Gek, 
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gaaping van den Bek in hun zeer wyd gemaakt 
worden. Zy hebben ook, aan de randen van 

den” Bek; een ry fyne Tandjes, die niet zeer 

zigtbaar zyn. Hunne Neusgaten vercoonen zig 

niet, maar, in plaats van dezelven is, op Ice 

der zyde van de Bovenkaak, een Groef , die zig 

byna over de geheele langte uitftrekt. Hunne 
Tong is uitermaate kort, en de Nagel van der 
middelften der drie voot-Vingeren Zaagswyze 
getand. 

PLE NALRTANN AT NK 
XXX HOOFDS PER: 

Befchryving van't Geflagt der KeeRKRiNG Vos 
GELEN, 20 wel de vliegende , Phaëton ge 

naamd, als de duikende, die tot de Penguyns 
beboort. 

TIE Griekfche naam, Phaëton, wordt door 
_LinNmus gegeven aan Vogelen , die men 

gemeenlyk by de Schryvers Avis Tropicorum ; 

of KEERKRINGsVogeL, geryteld vindt; hoe- 
wel 'er ook nog een andere in begreepen is. 

De eerftgemelden noemt BrissoN , in ’t Latyn, 
Lepturus, in ’% Franfch Paille-én-Cul : wegens 

hunne zonderlinge Staart. | 

De Kenmerken van dit Geflagt by LinNzus 

zyn: de Bek Meswyze, regt en fpits; de 

Keel agter den Bek gaapende: de Neusgaten 

langwerpig, van agteren half met een Vlies ge- 
dekt: de agter-Vingeren voorwaards gekeerd. 

BRIs- 
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BrissoN voegt ’er de large Staartpennen by; 

‘die het Kenmerk zyn van de eerfte Soort. 

Linneus heeft ’er maar twee Soorten van, 

waar van de eene zeer naar de Penguyns zweemt 

en zelfs de Wieken ongevederd heeft. 

(1) Keerkring-vogel met twee zeer lans uitflee- 

IL 
ÄFDEEL. 

XXXI, 
Ho OFD= 

STUK. 

Soorten: 

Í. 

LEthereuss 
kende Staartpennen, den Bek Zaagswyze 8e- phaëthon, 

tand, den agterflen Vinger aangegroeid, 

Deeze dien ik ; tot onderfcheiding van den 

volgenden ‚ de vliegende of Pbaëthon noem, 

voert „a als gezegd is, den naam van Keerkring. 

Vogel by de Schryvers in % algemeen ; gelyk 

ook by de Engelfchen en Franfehen in ’*t by- 

zonder ‚ doch onder ’t Zee-Volk is men hem, 

wat plomp; gewoon , Paille-en-Cul of Paille 

en Quêue te tytelen , wegens de twee zonder- 
ling lange {malle Pennen of Veeren; die als 

Stroohalmen in zyn Stuit of in de Staart ftee- 

ken; zo dat men hem, v olgens die benaaming 

Stroo in de Staart zou mogen noemen. De 

Spaanfche Naam Rabos di Funco heeft daar op 

ook Zinfpeeling, en oudryds werden zy Rabos 

forcados geheten. 

Deeze 

(ì) Phaëthan Rectricibg duabüs loneiffimiis, Roftrô 
ferrato, Digiro poftico adnato. Syt, Nat X. Gen. 67: 
Avis Tropicorum. Caresa. Car. III. p. 14. T. 14. Raj. 
„Av. 123. Wir. Ornith. 250. T. 76. Eow. „Av. 149: 

T. 149. f, 1. SLOAN Jam. EE’ pi'22 KALM, Jter. 2 “BD 

K49. Osp. ter, 291. Avis Rabos forcados, AuDr, Orm, 
L. sh, Pp. $44e 3 ; 

1. Deer. V. Stuk, Ï 
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Deeze Vogelen onthouden zig in Zee tuêe 

fchen de Keerkringen ; en op die zelfde Kuften 4 

daar de Fregat-Vogelen en Gekken gemeen 

Zyn » worden zy ook in menigte gevonden. Op 

t Eiland Rodriguez werden LectvarT en zyne 

Medgezellen door hun op eene zonderlinge ma- 
nier geplaagd. Zy kwamen van agteren, en 
namen hun de Mutcfen van ’t Hoofd , vliegen. 

de daar mede weg, zonder dat zy ooit hebben 

geweten ‚waar toe hun die Mutíen dienen mog- 

ten, of waar dezelven van hun gebragt werden. 

Deeze Menfchen moeften altyd een Stok in de 

Hand hebben, om zulks te beletten; en wier- 

den het dikwils niet gewaar voor dat zy aan de 

fchaduw ontdekten , dat die Vogelen gereed 

waren tot hunne Kaapery. Derhalve zou men 

deeze, in plaats van Gekken , wel Potzemaakers 

mogen noemen. _ 

De grootte is als een Eend, zegt LiNNzus; 

de kleur wit, van boven met zwarte ftreepjes 

Golfswyze getekend , van onderen ongevlakt. 

Een zwarte band loopt door de Oogen. De Bek 

is bloedkleurig , famengedrukt , regter dan in de 

Gekken, agterwaards Zaagswyze getand. De 

Pooten zyn bleek, aan de buitenzyde zwart; 

zynde de vierde Vinger ook met een Vlies aan- 

gehegt. De Slagpennen altemaal van onderen 

wit; die van den eerften rang van boven aan 

de buitenzyde zwart; die van den tweeden rang 

van boven met een overlangfe zwarte Streep. 

De Staartpennen van de Wigswyze Staart 
wits 
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wit, doch naar de tippen toe met een Pyls- jj 

—wyze bruin ftreepje , altemaal van boven met AFDEELs 

Sneeuw-witte Schaften. | XXXI; 
De Heer BrissoN hadt drie zodanige Keet. ej 

kring-Vogelen in het Kabinet van REAUMUR, Verfchei- 

die niet alleen in kleur maar ook in grootte ver- denhêdens 

fchilden. Allen hadden zy den Bek een wei- 

nig naar onderen gekromd en fpits; de Staart 

kort en boven dezelve twee zeer lange fimalle 

Veeren. De eerfte, die de grootte hadt van 

een gewoonen Hok-Eend, hier voor afgebeeld ; 

hadt deeze Veeten vyftien Duimen en negen 

Liniën buiten de Staart uitfteekende. De 
Schaften der Staartpennen waren ten grootften 
deele van de langte zwart; voor ’t overige was 

de Vogel Zilverwit, doch met zwartagtig Afch- 

praauwe Streepjes op de Rüg getekend en met 

een glimmend zwarten Band boven de Oogen, 

De Bek was rood, de Pooten geelagtig. De an- 

dere ,dien hy de witte noemt, was van grootte 

als een tamme Duif ‚en hadt boven op de 

Wieken een zwarten Band: de Bek was geel. 
agtig. Den derden ‚nog kleiner, noemt hy de 

vaale Stroo.Staart , en deze hadt de Staartpennen 

geelagtig, gelyk ook de Pooten ,doch den Bek 

rood. 

@) Keerkring- Vogel met ongevederde Vlerken, ik. 
de Ren 

uider 

(2) Phaëthon Alis impennibus, Roftto mandibulis eden- ie cn 
tulis, Digiro poftico diftincto. Syff. Nat. X. Penguin, wxxvirt, 
Evw, Av. 49. 45 49° Fig. 4e 

L Dear. Ve STUK, 2 : 
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T, de Kaaken ongetand , den agter-Winger df« 
AFDEEL. gezonderd. | 
XXXI. 
Hoorp- ’t Valt eenigzins moeielyk te begrypen , hoe 

STUK. de Heer Linneus eenen Vogel , die in zo vee- — 

le opzigten,en zo geweldig , van den voorgaan - . 

den verfchilt, in een zelfde Geflagt heeft kun- 
nen plaatzen. BaissoN maakt ’er een geheel. 
byzonder Geflagt van, onder den willekeurigen 

haam van Catarraëtes of Gorfou. Men zou 

hem, met ‘reden » Zuider.Penguyn kunnen 

roemen ;of liever ‚om dat hy in dic Geflagt ge- 
plaatft is, duikende Keerkring-Vogel. 

De Verblyfplaats ís in de Zuider Zee-en;, 

omtrent den Keerkring van den Steenbok. Hy 

heeft, zo tfchynt, de Migenfchappen van de 

Penguyns, en de geftalte is nagenoeg de zelf- 

de; maar hy verfchilt van den Noordfc hen 

daar in , dat deeze maar drie Vingeren heeft; 

van den Magellanifchen voornaamelyk door den 

Bek , wiens onderfte gedeelte niet als geknot 
of afgebroken maar rondagtig is, doch de Bo. 

venkaak heeft een fcherpe haakswyze punt. 

De grootte is als een Gans en derhalve over- 
treft hy den laacften. Zyn kleur is, van 

boven, Purperagtig bruin, van onderen wit; 

de Kop van vooren en de Keel bruin , de Staart- 

pennen zwart, de Bek en Pooten rood. De 

Wieken zyn, in plaats van Vederen, als met 

een foort van Schubben gedekt , bruin van kleur , 

doch met witte randen. De Staart is ook zeer kort 

en ftyf, De Afbeelding heb ik van EowARDs ont- 

bedad,. Teas XXXII, HOOF De 
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LPR OKOROR KDE ND 
Balt HOED ED K, 

Beftbryving van ’t Geflagt der DUikKEREN > ’t 

> welk de Lom, Ember-Vogel, Fuut en kleine 

Duikertjes of Aarsvoeten bevat. Vangft der 

Lommen op Ysland. Gebruik van de Borftvel. 

letjes der Fuuten. 

E Latynfche Geflagtnaam Co!ymbus kan te 

regt, in't Neerduitích. DuikER vertaald 

worden. Cok heeft de Heer Baisson eenigen 
deezer Vogelen begreepen in een Geflagt , daar 

hy den Latynfchen naam Mergus en den Fran. 

fchen Plongeon, die het zelfde betekenen, en de 

algemeene Eigenfchap deezer Vogelen uitdruk. 
ken, aan geeft; hoewel ’t waar is, dat zy 

dezeive gemeen hebben mer veele andere Zwem. 

vogelen. De Duikers worden, in de Neder- 

landen, ook Scholvaars geheten, volgens Ar- 

DROVANDUS, 

De Kenmerxen zyn; een tandelooze, Else 

vormige , regte, fcherpe, Bek; de Pooten ag. 

terlyker dan het punt van Evenwigt. BrIsSON 

onderfcheidt zyne Colymbi, die hy in ’t Franfch, 
e | 

Grebes noemt, van de Merg of Plongeons, door- 

dien de Vingers in de eerften half , in de laac 

‚ ften Benel gewebd of met een Vlies vereenigd 

zyn: in allen is de agterfte van de dric voor- 

ften afgezonderd en niet met een Vlies aange. 

hegt. | | | 

J. Der V,Stum, ka 0 | Hy 
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IL Hy heeft in zyn Geflagt van Colymbi elf , in 

AFDEEL. dat der Mergi zes Verfcheidenheden, waar on 
XAXIL ger de vier fogrten van LINNEUs zyn begree- Hoor p- 
stux. pen, als volgt. 

Soorten, 
Me (1) Duiker met onverdeelde Palmpooien, de Keel 

„Arélicas, purperagtig ZWUT. 

Deeze Vogel wordt van de Schryvers Colym. 

bus Arêticus geheten. De Engelíchen geeven 

er den naam van Diver of Loon aan, de Swees 

den noemen hem Lom of Lomm, die van Noor- 

wegen en Ysland Lumme, welke naam van fom- 

migen ook aan de Zee-Hen toegepaft wordt; 

die onder de Pappegaay-Duikers behoort , als 

gemeld is. Sommigen willen, dat deeze. Naam 

wegens den waggelenden gang, dewyl zy van 

agteren als verlamd fchynen , aan deeze Voge:- 

len zou gegeven zyn; doch zy | hebben dit met 

veele anderen gemeen, 

De Lom is zeer gemeen op de Meiren en Moe- 

raffen van Sweeden , en hy wordt ook in Noor- 

wegen, op de Faro.Eilanden en op Ysland, ja 

ook in Groenland veel gevonden, zynde fomtyds 

wel twee-en-dertig Ponden zwaar. Hoewel hy 

| zig 

(rt) Colymbus Pedibus palmatis indivifis , Gutture nigro- 
purpurafcente. Syt. Nat. X. Gen. 68, Faun. Suec. z2r, 
Jt. Gohel. 34r. Colymbus Arcticus, Lumme. Worm. Mms: 

_ 304 T. 30s. Wirt. Ora. 259 T.62. Raj. „Av. 125.0- 
Lie. Dus, 1 f rr. T, L f. 2. Mergus maximus Ferroëna 
fis f. Arcticus, Cuus. Exot. ro2. Colymbus Collo rubro, 
EDWe Av. 97e fz O7e & I4ó. Xs E40. 
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zig meeft op verfch Water onthoudt, zo komt 

hy ook wel aan Zee, tot het zoeken van zyn 

Voedzel , dat in kleine Vifchjes, Wormen en 

dergelyk Aas beftaat, duikende ten dien einde 

wel cwaalf of zeftien Vademen diep. Hy maakt 

zyn Neft aan den Oever, in het Riet of ande- 

re Ruigte, zeer digt boven ’t Water , en fchoon 

hetzelve tot in het Nefit komt, blyven zy doeh 

IE. 
ÄFDEELe 

XXX. 
Hoorp- 
STUK. 

Lomme. 

zitten stesbroeden. Het Wyfje legt een paar 

bruine Eijeren, en zy houdt beurtwiffeling met 

het Mannetje, geduurende de vier Weeken;, 

dat de Broedtyd duurt. Onder t Eijer - leggen 

maakt deeze Vogel een naar Geluid. cven als 

dat van een Menfch, die in Levensgevaar is; 

en, in tegendeel, fchreeuwt hy fomtyds op een 

gantfch anderen Toon, vliegende hoog boven ’ 

"_Neft in de Lugt, en roepende Turckeraff. Uit 

dit laatfte woorfpelt het Landvolk droogte en 

mooy Weer, na langduurige Wind en Regen: 

het andere is BE, een Voorteken van flegt 

Weer. 

De Noorwegers leggen zig zelden op het van- A op 
gen of dooden van de Lommen toe, om dat zy 

derzelver Vleefch veragten; maar de Yslanders 

zo veel te meer, die van het Vel met de Vee: 
ren gebruik maaken om zekere Mutfen te ver- 

vaardigen , welke zeer warm zyn , genaamd Lom: 

smen-Kappen, of Kabbutz in hunne ‘Taal, waar 

van mooglyk de benaaming van Karpoets , cen 

foort van Reismuts onder ons bekend, haaren 

oorfprong heeft. Ook wordt het bereide Vel met 

k Dei, V, Stuk, T4 veel 

Sande 
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veel vrugt gebruikt tot befchutting vande Borft 

tegen de Koude. Zy vangenze op tweederley 

manier $ of met ftrikken over *t Neft te fpannen, 

of met een Touw, waar in een Strik is, langs 
het Water te fleepen , en, dewyl zy uit het 

borrelen kunnen zien, waar de Lom boven ko- 
men zal, weeten zy hem, zo dra hy den Kop 

buiten ’t Water fteekt, dien Strik om den Hals 

toe te haalen, en worden dus van den Vogel 

meefter, 

De geftalte en grootte der gemeene Lommen 
is omtrent als die van de Zee-Hen, hier voor 

afgebeeld, doch men vindt ’er zo wel die rood 

als zwart van Keel zyn. De Staart is in eeni- 

gen ook grooter dan in anderen, zo dat zy ge- 
ftaarte Duikers worden genoemd, in vergelyking 

met de anderen, die naauwlyks een Staart fchy= 

nen te hebben. De Bek en Pooten van deeze 

Vogelen zyn meeftal zwart. Veelen zyn groo- 

ter dan een Eend en men vindt ‘er onder, die 

in grootte een Gans evenaaren of zelfs over. 

treffen, gelyk die fraay gekleurde, waar van de 

Heer BrissoN, uit bet Kabinet van REAUMUR, 

de Afbeelding geeft, als hier nevens. 

Deeze wordt van de Schotten en inzonder- 

heid van de ingezetenen der Orkades, Embergoo- 
fe en van die der Faro-Eilanden Jmbrine of Ild- 

brimel genoemd : de Yslanders geeven ’er den naam 

van Hunbryre of Himbryne (*) aan, en de En- 
| | gel- 

(*) Die naam is, zo men wil, van de fchoonheid zyner 
kleuren afkomfiig, als of hy met een Rok uit den Hemel 

aan 
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k gelfchen noemen hem, grootfte gevlakte Duiker Ir, 

van Newfoundland. Zyn kleur is van boven ÄFDEEL, 
zwart, met witte Vlakken, van onderen wit; 

de Kop en Hals groenagtig zwart, met een weer- 

{chyn van Violetkleur, met zwarte banden om 
den Keel, enaan de zyden van den Hals wit en 

zwart overlangs geftreept. De Staartpennen 

zwartagtig; de Bek zwart, aan ’t end witagtig; 

de Pooten zwartagtig, doch met een weinig 
) 

rood. 

XXXII. 
Hoorp- 
STUK, 

’t Schynt nog een andere te zyn, dien menin Ember: 
Noorwegen Imber noemt , en welke , by de Duit- Vogel 

fchers, den naam voert van srofJer Zee-Fluder. 

Ik noem hem Ember-Vogel. Deeze is ruim zo 

groot als een Gans : vanboven zwartagtig bruin, 

van onderen wit , met een zwarten ringswyzen 

Band om den Hals: de Staartpennen wit getipt. 

“ Hunne Vleugelen zyn zo klein, dat zy hun log- 

ge Lighaam daar mede niet kunnen opheffen, 

In Noorwegen wil men dat zy nooitop ‘t Land 

gezien worden , dan alleenlyk in de Week voor 

Kerstyd , en daarom wordt de vierde Advents- 

Zondag, daar te Lande, onder den gemeenen 

Man Zmmer-, of , door verbaftering , Ommer- 

Sonntagb geheten. Onder de Vieugelshebbenzy 
twee taamelyk diepe holligheden, waar in men 

wil dat zy hunne Kijeren verbergen en die uit- 

broeden zouden. Zy zyn, wegens hun Dons, 

be- 

aangedaan ware: want Brjnia betekent, by de Yslanders, 

ten Wambuis of Rokje. 

. Deer. V. Srux. 5 
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begeerd en worden daarom gejaagd, doch wei: 
nig gevangen, dewyl zy den Schoot weeten te 
ontduiken , komende zeer verre van de plaats; 

daar men ze gezien hadt , weder boven. Van 

vooren kan menze ook, zo * zeggen is, we. 

gens de digtheid hunner Veeren , met geen Ha- 

gel, ja zelfs naauwlyks mer een Kogel treffen, 

(a) Duiker met de Voeten lobswyze gefpleeten;s 

der Kop ros , een zwarte Halskraag , de Slag- 

pennen van den tweeden rang wit. 

Onder den naan van grooten gekuifden of ge- 

boornden Duiker, wordt deeze van de Schryvers 

voorgefteld. Sommigen hebben hem ook zee 

kapten Water-Vogel geheten , en by eenifen 
voert hy ‚ dat zonderling is, den naam van Wa- 

ter-Haas, De Italiaanen , in *c Milaneefche, 

noemen hem Jurar, de Venetiaanen Sperga, de * 
Savojaarden Loere, en de Duitfchers Ducchel of 
gebornter Taucher. Hy behoort, by de Fran- 

fchen, onder de Vogelen , die zy Grebesnoemens 

de Engelfchen geeven ’er wel den naâm van 

NafJe aan, en wy noemen hem Aarsvoet, Foet 

of Fuut. 

De Heer BRissoN, die deezen als de vierde 

foort van zyne Grebes of Colymbi heeft opgete- 

| te: 

(2) Colymbus Pedibas lobato-fi(fis, Capite rufo, Cole 
Jari nigro, Remigibus fecundariis albis, Faun, Swec. 122: 
Colymbus major criftatus, feu, cornutus, GESN. „£v. 139» 
Arpr.Ornith. l.rg. c. 52, Winn. Orn. 257. Te ÓXe Rafa 

Av, 124. MarsroL, Danub, 80. T. 38. 
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gekend , vergelykt hem, in lyvigheid, by de ge- 

woone Grebe, die een weinigkleiner is , en on« 

gevaar de grootte heeft van een Hoen. De Vo- 

gel maakt, door zyne dikke krans om den Hals 

en zyne Kuif op /t Hoofd ,een zonderlinge fi. 
guur, gelyk uit de Afbeelding blykt. Zyn 
kleur is van boven donker-bruin, van onderen 

Zilver-wit; de Kop van boven zwartagtig, aan 

de zyden en Keel bleek-vaal; het bovenfte van 

den Hals ros, doch in ’t midden met lange zwar- 

te Veeren omringd. De Vederen der Wieken 

en de Pennen van de Staart, die zeer kort is, 

zyn ten deele wit. De Kuif op ’t Hoofd is in 

twee-en verdeeld. Hy onthoudt zig in de Mei- 

ren van Europa en ook in Zee. 

(3) Duiker met gelobde Voeten, den Kop zwart, 

de Ooren roefbkleurig gekuifd, 

Onder de Fuuten of Aarsvoeten , gelyk zy ge- 

noemd worden wegens den zeer agterlyken ftand 

der Pooten, voert deeze den naam van kleine- 

re, en ‚by fommigen , van ge-oorde of Oor-Fuut, 

om dat hy aan den Kop als twee Ooren heeft 

De gang is immer zo gebrekkelyk als die der 

andere Vogelen van dit Geflagt. Zy woonen in 
de 

(3) Colymbus Pedibus fobatis, Capite nigro, Auribus 
criftato-ferrugineis. Faun, Suec. 123. Colymbus five Podíe 

ceps minor. AtDr. Ora. Ì. 19. c. 52. Wilg. Ors. 258. Te 
Ór. SLoaN. Jam. II. p. 322. T. 271. f. 1. Ray. Av.125, 
Mars: Danub, 82. T. 39. Arp. Av. II, p. 70. T, 76 
Epw. Av. 145. T. 745. & 96, LT. 96, 

L. Dezer, V. STUK, 

IT. 
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UT. 
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de hooge Meiren van Europa en Amerika, en 

maaken ‘er een dryvend Neft in de Inhammen 

van de Zee, waar op zy te broeden zitten ; zegt 
LiNNaus dat hem verzekerd is. Zie hier zyne 

befchryving vandeezen Oor-Fuut, die, zo Ra-' 

Jus zegt, omtrent een derde kleiner is dan een 

Taling. 

In ’e Mannetje is de Kop en Hals zwart: van 
de Oogen nederwaards loopt een roeftkleurige 

ftreep , beftaande uit langer Vederen. De Rug 

is zwartagtig;s de Slagpennen van den eerften 

tang: zyn zwart, die van den tweeden wit; het 

Lyf onder de Wieken vaal, de Bek zwart. Het 

Wyfje is byna geheel graauw , met de Slagpen. 

pen een weinig zwartagtiger; doch een andere 

vondt men weder van andere kleuren. In beiden 

is de Staart zeer kort; de Kop met bruine Oo- 

ren gewapend, de Bek {pits en fcherp. 

(4) Duiker met gelobde Woeten, bet Lyf el 

de Bek met anderbalven Band, 

Deeze Duiker, welken CarrEsBY noemt klei 

ne Aarsvoet met eenbonten Bek, wordt van KLEIN 

Colymbus fuscus en van Brisson Karolinifche Ri. 

vier- Grebe geheten. Ik noem hem klein Duis 

kertje , om dat hy zo kleinis , in vergelyking van 

de anderen, hebbende naauwlyks de grootte van 

een 

(4) Colymbus Pedibus lobatis, Corpore fusco ‚ Roftra | 
fasciâ fesqui-alterà. Syff. Nat. X. Lees gino, Ras 
ro vario. Carzsr, Car. z. p. gr. T. 9. 
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een klein Hoender-Kuiken. Zyn kleur is bruin, 

van boven donkerer, van onderen bleeker; de 

Borft naar Olyfkleur trekkende; de Keel zwart; 
de Onderbuik vuil.wit ; de Slagpennen bruin. De 

Bek is graauw ‚doch omgeven miet een zwarten 

Band, in ’t midden zyner langte , en de wor- 

tel van de Onderkaak is ook zwart. 

Behalve deezen, die zig op Vifchryke Mei- 

ren in Karolina onthoudt, heeft de Heer Bris. 

soN eener Rivier-Fuur van St. Domingo befchree. 

ven en afgebeeld, die nog kleiger is, van bo- 

ven zwartagtig, van onderen Zilverkleurig wit 

met bruine Vlakken; de Slagpennen witagtig: 
de Bek en Pooten zwart. Een ‘anderen Rivier. 
Fuut heeft hy , die in Vrankryk gemeen is, en 
aldaar le Caflagneux genoemd wordt wegens zy- 

ne bruin-roffe kleur van boven, doch van on- 
deren ook wit is, hebbende den Bek en Pooten 

roodagtig. Deeze is van grootte als het Karo» 
linifch Duikertje, doch men vindt ‘er ook een 

die zwartagtig is. De Katalogners, in Spanje, 

noemen hem Cabuf]et of Cabuzzo en de F ranfchen 

fomtyds Souchet. 

De bereide Borftvelletjes der Fuuten leve- 

ren een zeer koftbaar Bont uit, dat in het 

Franfch , naar derzelver naam, Grebe of Greve 

genoemd wordt. | 

Ï. DEEL Iv. STUK: XXXL, 

HH 
ÄFDEEL, 
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Hoorp- 
STUK, 
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Befchryving van ’t Geflagt der MEEUWEN , waar 

onder de Kok- en Mantel- Meeuw , de Kutkes 

Gaap; Burgemeefter, Raadsheer, Spotter of 

Lachende Meeuw, Malmokke en Strontjaas 
gers meeft Groenlandíche Wogelen, 

D E Naam van Meeuw wordt by ons gege. 
ven aaü zekere bekende Vogelen , die 

men in ’t Latyn noemt Larus, in ’t Franfch 

Goiland of Mouette ‚in t Engelích Mew of Gulls 

in ct Hoogduitich Mewe of Mow. De Noor- 

wegers geeven ‘er den naam van Maage of 

Maafe aan , die van Marfeille noemen hem 
Gabian , fommige Italiaanen Oca, en de Vene- 

tiaanen Crocalos 

_De Kenmerken der Meeuwen zyn: een on: 

getande, regte , Meswyze Bek, dan de punt 

fchuins afloopende: de Onderkaak beneden de 
punt bultig: ftreepswyze Neusgaten, die naar 

vooren toe wyder zyn dan agter. Volgens 

BrissonN is de Bek haakswyze aan de punt; de 
Onderkaak van onderen hoekig. De Pooten; 
welker Schenkels in alle deeze Vogelen van 

Veeren zyn ontbloot ; ftaan omtrent het midden 

des-Lighaams en zyn korter dan hetzelve, 

De laatftgemelde Heer heeft vyftien Ver. 

fcheidenheden van Meeuwen; waar onder zes 

Soors 
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Scorten van LiNNaus begreepen zyn, als tú, 
volet. | __Arpeet. volgt. 

7 XXXIIL 
a) Meeuws die witagtig is, met een erysag- Hoorp- 

tige Rug, de Staartpennen uitgenomen de but- bl 

tenften zwart, de Voeten drie - Vingerig. _Tridachylas 
| Winrer- 

Deeze wordt van de Engelfchen Winter-Meap Meeuwije. 

geheten ‚ welken naam hy ook by fommige Schry- 
vers heeft, inzonderheid by Krein; anderen 

noemen hem de bruine, doch zyne bruinheid 

heeft alleen plaats aan de Keel , en ín eenige 

Vlakken op den Kop; voor ’t overige is ay van 

_ onderen wit en van boven Afchgraauw. De Bra. 

filiaanen noemen hem Guaca, Guacu , de Engel- 

{chen , in de Provincie van Cambridge, Coddy 

Moddy. 

Deeze, die de gewoone Meli der Binnen- Kurke- 

wateren in geheel Europa is , heeft omtrent de ant | 
grootte van een wilde Duif , en verfchiltin kleur iz. 3 

niet veel van de Kutke-Gaap van MARTENs, een 

Groenlandfche Vogel; ook onder den naam van 

_Galetra en Galedor in Italie bekend, welken de 

Heer BRissoN noemt Afchgraauwe gevlakte 

Mouette , hier voor afgebeeld. Hy heeft van 

zyn Geluid, dat naar Kudge- Chef zweemt , zyn 

naam gekreegen. Van deszelfs Slagpennen, de 

zes van den eer{ten rang aan ’tend, zyn de vier 

bui. 

(z) Larus albicans Dor(o canefcente , Re@ricibus excep- 
to extimo nigris, Pedibus rridatylis, Syft, Nar. X. Gen. 
69. Larus hybernus« Aus. „Av. IL p. 3o. T. 87. Larus 
Cinereus. Berle „Av, Raye „Av,,128, on. 4. 

de DEEL, Ys STUKa 
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IL. buitenften uitwaards zwart „ de vyfde en zesde 

ArpeeL. aan de tip met een witte Vlak getekend: diten 

XXXIIL de kleur der dek-Vederen maakt de Wieken 

en: fraay zwart bont; ook hebben de Staartpenrien 

zwarte tippen. De Bek is zwart: , de Pooten 

geelagtig. | 

ik (2) Meeuw, die wit is met een gryze Rus. 
Canus. | % 
Gryfe. Deeze wordt gemeenlyk de witte Meeuw ge- 

noemd, hoewel de kleur op de Rug eigentlyk 

grys is of Afchgraauw, en de witte kleur op de 

Borít heeft hy gemeen met de overige Meeu= 

wen. ’t Ís deeze ; welken men gemeenlyk in 

Sweeden vindt; alwaar hy Momaoka en van de 

Laplanders Straule geheten wordt. Zyn grootte 

is omtrent als een Hoen: de Bek en Pooten 

| geel. | | 

Zee-Meeu- Van den Heer BrissoN worden nog twee of 

pe drie Soorten van Afchgraanwe Meeuwen be- 

fchreeven en afgebeeld, de een wat grooter 

zynde, de ander een weinig kleiner dan de zo 

even gemelde. Volgens de grootte fchynt het 

my veeleer toe, dar het de Gotland cendré of 

Afchgraauwe Zee-Meeuw van BrissoN zy, die 

de grootte van een Eend heeft, en zig ont- 

houdt aan de Stranden van ons Wereldsdeel. 
De Meeuwen zyn; in de Noorder deelen van 

Europa; gemeen en zeer bekende Zee. Vogels, 
die 

(2) Larus albus, Dorfo cano. Faun. Suec, 125. Larus 
albus. Arg- „Av. IL p. 77. T. ô4v 
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die zig geneeren met Haring of andere kleine 

Vifchjes uit het Water te haalen. Zulks doen 

zy op een geheel andere wyze dan de Duikers 

en zyn tot duiken niet bekwaam ; ook ziet men 

ze zelden zwemmen. Zy vallen, gelyk ieder- 

een weet, plotsling uit de Lugt op het Watet 

| neer, en ftygen met hunne Preoy weder naar 

om boog. Wanneer zy in menigte over zeke- 
re Inhammen vande Zee, in Noorwegen, zwees 

nd OR 
ÄFDEELs 

XXXL 
Hoorp= 
STUK. 

ven, zo ontdekt het Strandvolk, dat het tyd zy; 

om de Netten of Hoeken naar Zee-Vifch uit te 

werpen. Aan die Hoeken worden de Meeuwen 

zelf gevangen; nict om het Vleefch te eeten, 

maar om de Veeren, welken men hun, tegelyk 

met. de Huid, van ’t Lyf haalt, 

Deeze Vogels maaken hun Neft niet ver van 

Lee, inzonderheid op de uitfteekende hoeken 

Lands en drooge Zandbanken aan den Oever; 

de Scheeren genaamd, die fomtyds bedekt zyn 

met zulk een menigte van Mecuwen, dat zy 

zig van verre geheel wit vertoonen. Cok blykt 

zulks uit de menigte van Eieren , welken men 

aldaar inzamelt: want ieder Vogel legt op ’t 
hoogfte drie Eijeren, welken van ’t Mannetje 

en Wyfje, beurtlings, den tyd van veertien Da: 

gen, worden gebroed. De longen zyn, het 

eerfte Jaar, doorgaans graauwagtig, en zulks 

kan aanleiding gegeven hebben tor de verme: 

nigvuldiging der Soorten. | 

Onder ‘deeze Meeuwen worden fommigen 
graauwe Meeuwên genoemd , die een geelen Bek 

1, Daer, V. Stuk, K en 
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jj, en roode Pooten hebben, van grootte zynde 

ArFpEELsals een Hoen: anderen zyn blaauw en wit, heb» 

XXXIIL bende van agteren eenige zwarte Veeren; eeni- 
Hoor p- 
stug, gen zyn op de Vleugels en de Rugzwart , wes- 

halve men ze noemt Mantel. Meeuw ‚ gelyk de 

volgende. 

AE TEE. (3) Meeuw die wit is, met een zwarte Rug. 
Marinus. 

Mantel= uh 
Menke Dit is de gewoone Zee-Meeuw van Europa; 

en de grootfte onder de Meeuwen. Men vindt 

‘er inzonderheid op ’t Eiland dat aan Teffel vaft 

is, meeft uit Duinen en Zandvlakten beftaande, 

een groote menigte van, dermaate , dat hetzel- 

ve, van wegen de Eijeren deezer Meeuwen, 

Eierland genoemd wordt. De Kaftelein , „die 

‘er door onze Provincie wordt onderhouden , 

trekt veel voordeel van ’t verkoopen deezer Ei. 

jeren, welken niemand dan hy, of zyne Dic- 

naars, en die hy daar toe verlof geeft , opraa- 

pen. mag. | ' 

Deeze Meeuwen zyn het, waar van men zegt; 

dat, in hunne Maag , wel eens zeven Haringen 

te gelyk gevonden zyn. Immers zy hebben by- 

na de grootte van een Gans. De kleur vanden 

Kop, Hals, Keel, Borft en Buik, is -fpierwit, 

die van de Rug en de Slagpennen gitzwart; 

waar tegen wederom de Staartpennen «wit zyn; 

en de Siagpennen witte tippen hebben. De 

Bek 
(2) Larus albus, Dorfo nigro, Jt. Gottl.arg. Ît.Wgot. 

isó. Larus nigrescens marinus. CLUS, Exof, ZO4. ALB 

Av. L. p. 89. TE. 94 

as 
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Bek is geel, doch aan de Onderkaak meteen Hi. 

roode en zwarte Vlak getekend; de Pogtenzyn _AFDEELe 
ARE ol Na XXXL witagtig, de Naegelen zwart. Hoed: 

| STUK. 
C4) Meeuw , die wit is met een bruine Rug. iv. 

Fuss. 

Deeze wordt de grootite Afchgraauwe Meeuw À A 

geheten van SLOANE „en van Raus , die hem in Burge- 

t Engelfch noemt Herring-Gull, dat is Haring- tie 

Meeuw, en het zal vaar chan nlyk de graauwe 

‚ Meeuw zyn, die men in Noorwegen zo menig- 

vuldig vindt, als ook aan de Kuft van Cornwall 

en elders, onder den Mantel-Meeuw gemengd. 

CHARLETON zegt , dat de Engelfchen hem Gan- 

net en de Fraufchen Grifon noemen, doch de 

eerftgemelde zou de bruine , de andere de bonte 

Meeuw zyn, waar van ik ftraks zal ípreeken. 

KrEIN noemt hem Plautus preconful , omdat hy 

voor den Vogel, dien Martens burgemeefter 

noemde, gehouden wordt, en hy komt ’er vol- 

maakt mede overeen, zegt RAYs uitgenomen 

‚dat deeze geen agter-Vinger heeft. De groot- 

te is omtrent als die van een tamme Eendvogel. 

Onder de Groenlandfche of Spitzbergfche Vo- Raadsheer. 

gelen, maakt MARTENS vaneenen gewag , dien 

hy den Raadsheer noemt, fchynende ook tot de 

Meeuwen te behooren. Immers deeze heeft 

het geheele Lyf Sneeuw-wit, den Bek dun en 
fmal, fcherp, zwart van kleur, gelyk ook de 

Poos 

(4) Larus albus, Dorfo fufco. Faun. Suec, 126, 

1, Daer. V. Stuxe K 2 hi 
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Pooten, welke drie-Vingerig zyn: de Wieken 

g; de Scaart langagtig en breed, als die van 

een ges Het is een zeer aanzienlyke Vogel, 

die meer zyn verblyf op 't drooge houdt, dan 

zwemt op ’t Water; zynde doorgaans alleen , 

doch op den Roof komen zy, met de LLOE- 

“pen, te famen aanvallen. 

Een Vogel, die van de Schryvers Cataractes 

of Cataraëta genoemd wordt, om dat hy zo 

plotsling neervalt op zyne Prooy, voert in En- 

geland den naam van bruine Meeuw,en hy isde 

Gannet van Cornwall, zo Ray zig verbeeldt; 

hoewel men hem in Engeland ook Plongeon , dat 

is Duiker, noemt. In grootte verfchilt hy van 

den Kok-Meeuw of Bur gemeefter weinig; maar 

de Kleur op de Rug is donker-bruin, als ook die 

van dert Kopen Hals ; van onderen is hy graauw- 

agtig met bruine dwarsftreepen : de Slag- en 

Staartpennen zyn zwatt. Hy heeft den Bek 

fterker en dikker , doch tevens korter dan de 

andere Meeuwen, zwart, aan ’t end haakswyze 

omgekromd, gelyk in de Havikken, en de geheele 

gedaante zweemt naar een Roofvogel. Ook zyn 

de Pooten met zulke groote kromme Nagelen 

gewapend, als men ze naauwlyks in eenige 

Zwemvogel vindt. 

Onder de Meeuwen zyn ‘er geheel bont van 

Meeuw of kleur , die men in Groenland Mallemokken noemt, 
Malmokke- 
PraAT 

xUL 

Fig. I. 

hoewel ’er door de Amfterdammers, zegt Ray, 

de naam aan gegeven wordt van Groenlandfche 

Burgemeefter. De Cornwallers noemen. hun 
War 
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Wagell en de Ingezetenen der Faro Eilanden my. 
Skuas de Franíchen Caniar, Colin , of Grifard, AFDEEL. 

de Venetiaanen Martinazzo. De Afbeelding daar XXXL 

van is uit het Kabinet van RravMuUR ontleend. Een 

Hy heeft den Kop naar evenredigheid grooter 

dan de andere Meeuwen , dien hy, gelyk de. 

zelven, zittende tuffchen de Schouders inhealt 

en dan maakt hy een zeer grappig poftuur. Hy 

is een weinig kleiner dan de Zee-Meeuwen. 

Zyn kleur is, over ’t: geheele Lyf, bleekagtig 

Afchgraauw , met bruine vlakken; de Slagpen. 

pen donker-bruin , de Staartpennen bont; de Bek 

zwart, de Staartpennen geelagtig. 

(5) Meeuw die wit ts, met den Kopen detid. wy 
en der Wieken zwart, den Bek rood, Arrtcilla, 3 

Spouer. 

Van CarrsBy wordt deeze de groote Meeuw 

genoemd , hoewel by weezentlyk onder de klei 

nen behoort, als niet grooter zynde dan een 

Duif. KrEiN noemt hem ook de kleine, met 

een zwarten Kop en rooden Bek, waar door’ hy 

van de andere Meeuwen genoegzaam is onder 

fcheiden. «Hy wordt van Brisson Afouette rieu. 

fe , dat is lachend Meeuwtje of Spotter , geheten, 

om dat hy een foort van Lachend Geluid maakt, 
Ook was hem de naam van Laughing Gull door 

de Engelfchen reeds gegeven. De Woonplaats 
i 

($) Larus albus, Capite Alaramque apicibus nigris, 
Roftro rubro. Syff, Nat, X, Larus major, CATESB. Car, 
IL. p. 89. T. 89. 

LDEsi, V, Stur, K 3 
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. 
Ar DEEL. 

XXXIL. 
Hoorp- 
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VL, 
Parafiticus. 

Strontjaa- 
Oer. 

is in Amerika en op de Wettindifche. Eilanden. 

(6) Meeuw met de twee middelfte Staartpen- 

nen zeer lang, 

De Heer Brisson maakt een-byzonder. Ge- 

flagt van Vogelen, ’t welk door de gedaante 

van den Bek „dien zy bykans rolrond hebben, van * 

de Meeuwen is onderfcheiden. Hierin heeft 

hy, als zyne derde Soort, geplaatft een Vogel, 

die van LiNNAUs te vooren onder de Sternen 

was t'huis gebragt geweeft, maar thans in het 

Geflage der Meeuwen komt. De Engelfchen 

noemen hem Arctick, Bird of Noordpools Vo- 

gel, doch hy was door Martens reeds met den 

onbevalligen naam van Strontjaager getyteld; 

om dat by den Meeuw, die Kutke-Gaap ge- 
noemd wordt, zo-lang vervolgt, tot dat dezel- 

ve ‚ uit benaauwdheid , zynen Afgang looft, 

welke. dan van hem opgevangen en. gegeten 

wordt. Dit zegt MaRrTuns dat hy met eigen 

Ooegen heeft gezien, en Ray voegt ’er by, dat 

de Cornwallers even * zelfde: verhaalen. — Hoe 

t Zy, om die reden behoudt hy thans in tal 

gemeen deezen naain , En BRISSON heeft ‘er den 

Ge. 

(6) Larus KRe@ricibus duabus !intermedijs longiffimis. 

Syt, Nat. X. Sterna Redtricibus maximis, nigris. Faun, 
Suec. T2g It. Wgoth. 182. ACL. Stockh, 1753 P- 291.A- 

s Norvegica. Kyuffa. Orio. Mus, 1. f. rr. n, 20. Truen 
r Fur. BanTn,. ACL. Ip. gr. Coprotheres- Ray. Ave 

127. n. 2: Marrens. Spttab. 63. T. L. £, D- Avisarticae 

Eow. Av. 146. T. 148. & T. 149. Éf. 2e | / 
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Geflagt-naam van Stercorarius aan gegeven, die 

het zelfde zal willen betekenen. 

De Noorwegers, die hem Fo- Eyf, 

Vogel-Dief , of enkel Áyuffa noemen, verze- 

keren, dat het hem niet alleen te doen isomde 

Vuiligheid der Meeuwen, maar dat hy dezel 

ven; als ’t hem doenlyk is, ook hunne Prooy 
7 

afhandig maakt. In Sweeden heet hy Labben 

en, men heeft ’er dikwils gezien, hoe hy de 

Meeuwen dwingt, om huune Prooy aan Hem 

over te geeven. Hy flaat den een voor ‚den an. 

deren na, met zyne Vleugelen, tot dat zy de 

Vifchjes ‚die zy gevangen hebben, weder uit 

braaken of ‘hunne Stront laaten vallen : dit worde 

van hem g retig ingeflokt. De Meeuwen zyn 

ook ten ui ke verfchrikt, als zy deezen Vo- 

gel gewaar, worden, en fchreeuwen ke yk ‚ doch 

zulks baat hun weinig. we e gelegenheid 

ontftaat fomtyds een hevig Govert tuffchen de 

Labben en de Meeuwen, doeh één Labbe kan 

wel drie Meeuwen {pits knie want het is 

een zeer ftoute Vogel. De Laplanders noemen 

„hem Chibu, de Finnen Merito. 

Het Strandvolk heeft ten decle zyn vermaak 

ten-deele nuttigheid van de Labben. Men ziet 

‘er zelden meer dan twee of drie te gelyk: want 

deeze Vogels komen, zo ’t fchynt , piet uit 

Zee, dan om de Schoolen van Haring en Sprot 

te volgen, en dus firekken. zy aan de Vifichers 

tot een teken , dat dezelven het Land naderen. 

Zeer gretig is by om de genen, dic hem toe- 

Jl. Deer, Ve STUK. K 4 ge. 
\ 

IH. 

ÄFDEEL, 

dat is SAX. 
Hooros » 

STUK. 
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geworpen worden, in te flokken , en behendig 

om ze met zynen Bek te vangen. Hy laat zig 

lokken „‚ wanneer men hem roept by den 

naam Labb Labb , Labbhier , en dan eet hy ook 

andere Spyze, die hem flukswyze wordt toe 

gefmeeten, gelyk Brood, Kaas, Vleefch en zelfs 

gezouten Sprot; doch deeze wordt eerft van 

hem afgefpoeld, eer hy ze inzwelgt; en, zo 

men hem een S:ukje Tabak toe werpt, vliegt 

hy aanftonds weg. Als er in ’t geheel geen 

Labben verfchvnen, zo wordt het een flegt 

Vifchjaar, en daarom wagten de Viffchers zig 

wel, van deeze Vogels te fchieten of te doo- 

den. 

De Strontjaager gelykt in geftalte naar bén 

Duif, doch in grootte naar een Kraay. De 

Mannetjes zyn zwart van Kop en cen weinig 

grooter dan de Wyfjes: zy leggen haare Eije- 

ren gelyk de Meeuwen op kieine Eilandjes en 

Klippen, doch onthouden zig meeft midden in 

ee. Hunne Oogen zyn zwart, de Tong van 
vooren fpits, dun en gefpleeten , van agteren 

met dunne Haakjes voorzien. Zy vliegen zeer 

gezwind en zweeven door de Lugt gelyk de 

Sperwers of. Kuikendieven. De Rug is bruin, 

de Keel, Borít en Buik, wit. Zy onthouden 

zig benoorden den Keerkring van de Kreeft 
in alle de Wereldsdeelen. | 

De Heer Brisson geeft ons de befchryving 

en Afbeelding van een Vogel, dien hy de ge: 

iid Strontjaager di li en welke ook in de 

Noor- 
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Noordelyke Landen huisveft, zynde van Ep- … IL 

WARDS insgelyks afgebeeld , onder den naam gier, 
van Ar@tick Bird. Deeze is een weinig grooter abn 

dan de voorgaande, anderhalf Voet lang en _ sTUK, 

ruim twintig Duimen hoog. De Bek, die uit 

werfcheide ftukken, aan elkander gewricht, fchynt 

famengefteld te zyn, heeft de langte van twee 

Duimen en de Neusgaten leggen zeer zigtbaar 

op het bovenfte gedeelte, De Staart is zes 

Duimen lang; de Wieken flaan vierdhalf Voet 

uit. De Kop is bruin van kleur, gelyk ook de 

Rug, doch de tippen der Vederen hebben rood- 

aguge randen. Van onderen is de kleur van den 

Vogel vuil.wit, met bruin overdwars geftreept. 

De Staartpennen zyn aan den wortel wit, voor 

t overige donker-bruin: de Bek Hoornagtig, 

aan stend' zwdre, de’ Pooten’ geël,  Deeze 

Strontjaager heeft geene lang uitfteekende 

Pennen in de Staart. | 

Ser DDP PP 

XXXIV. BOO Det 1E 

Befchryving vant Geflagt der STERNEN of Zee- 

Zwaluwen , zo de Amerikaanfche als Europi- 
fche , groote en kleine ;als ook de zwarte Stern. 

E Geflagtnaam van Sterna, dien wys in ’t Naam, 
Nederduitfch „SrErN vertaalen , wordcaan | 

Vogelen gegeven, die men gemeenlyk noemt 

Zee Zwaluwen. wi 

5, Diss. V. Stuk. K ) | Hun. 
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IE Hunne Kenmerken zyn; de Bek ‘Tandeloos, 

ArpeeL. Elswyze , regt, fcherp en aan de punt een | 

XXAIV. weinig famengedrukt: de Neusgaten ftreepswy- 
Hoorp- « 
stuk, 2e. Volgens Brisson is de Bek aan de zyden 
Kenmer. Plat en de Staart gevorkt. — 

tE Dit laatfte onderfcheidt hun genoegzaam van 
de Meeuwen, doch dan zou de eerfte Soort 
der Sternen van LiNNmUs tot de Meeuwen be: 

hooren, gelyk BrissoN die daar toe betrekt: de 
twee andere Soorten zyn onder zyne zeven Ver: 

icheidenheden van Zee-Zwaluwen begreepen. 

hg (1) Stern met eene Wigswyze Staart , bet Lyf 

k zl zwart, bet Voorboofd witagtig. 

fche. 
Van veele Schryvers wordt deeze de malle 

Mofch geheten, om dat zy zig met de Handen 

laat grypen; doch Ray merkt aan, hoe het niet 

te verwonderen is, dat, op woefte of onbe: 

woonde Eilanden de Vogelen , op ’t eerfie Ge- 

zigt, niet fchuuw zyn voor de Menfchen, van 

welken zy‘nog nooit zyn gejaagd of vervolgd 

geworden, of eenig nadeel .geleeden hebben. 

Het zelfde is inzonderheid waar van de Voge. 
len, die op Zee zwerven,gelyk LINNAUus aan, 

tekent. De Engelfchen noemen hem Voddy 

en 

(x) Sterna Caudâ cuneiformi, Corpore nigro, Fronte 

albicante, „Aman. Acad, IV. p. 240. Syff: Nat. X. Gen, 

7o. Hirundo marina major. Capite albo. Sroan, jam. L 
p. 31. T, 6. f. 2. CarrsB. Carol. I. p. 88. T, 88. Anz- 
thetus minor fufcus, Vertice cinereo, Roftro glabra, 

BROWN. Jam. 49e 



en de Franfchen Diable of Diablotin. SLOANE 

geeft ‘er den naam van kleine Zee- Zwaluw met AOB EL 
XXXIV. 

een witten Kop aan, en anderen heeten hem de Hoorp- 

bruine Amerikaanfche Meeuw. BrrissoN brengt sTuK, 

hem, als gezegd is, onder het Geflagt der 

Meeuwen, en noemt hem la Mouette brune, Hy 

“ wordt van de Guajaners Tbouarou geheten. 

Deeze Vogel onthoudt zig aan de Kuften en 

Eilanden van Amerika, leevende van Vifchjes, 

die hy gelyk de Meeuwen vangt. Zyn Stem 

zweemt veel naar ’t Geluid van een Kaauw, 

Hy heeft de grootte van een Aakfter, en is: 

van kleur bruin over ’t geheele Lyf, behalve 
het bovenfte van den Kop, tot aan den Bek 
toe, waar van de kleur bleek Afchgraauw is, 

met een zwartagtigen band , wederzyds , boven 

de Oogen bepaald. De Slag. en Sraartpennen 

zyn zwart , doch de zydelingfe een weinig kor. 

ter dan de middelften, ’t welk de Staart eene 

Wigswyze gedaante geeft. De Bek en Pooten 

zyn zwartagtig bruin. | 

(2) Stern met een gevorkte Staart, de tweebuie yy 

tenfte Pennen balf wit balf zwart, Hirando. 
Groote Eu. 

Deeze wordt gemeenlyk de Zee. Zwaluw en br 
van BrissoN de groote geheten, in vergelyking … Fig 3e 

VAN-DE 9 TERNEN. 155 

met 

(2) Sterna Caudáâ forficatÂ , Re@ricibus duabus ex- 

timis albo nigroque dimidiatis. Fasx, Swec. 127. Sterna 
GESN. „Av. 53 ArLpr. Orn. L. ro C. 7. Jonsr. Av, 
130. T. 46. Birundo marina, Wirr. Orn. 268, T. 68. 
Ray. „Ar. 131. Aln. Av. II. p. 79. T. 90. 

9 DEEL, NV: STUK, | 

IL. 
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met de volgende. De Switzers noemen hem 

Schnirring ‚ de Duitfchers, by Straatsburg , Spy- 

rer of Speurer, en de Engelfchen , opfommige 

plaatfen , Spurre of Scraye , de Schotten Pictarne, 

de Sweeden Tarna, Den laatftgemelden Engel- 

fchen. naam heeft hy van wegen zyn yzelyk 
fchreeuwen. | 

’t Is een Vogel, die omtrent de grootte van 

een Poelsnep heeft, met een dun en lang Lig- 
haam, en de {taart als die van een Zwaluw ge- 

vorkt. Van onderen is de kleur fpierwit , van 

boven bleek Afchgraauw: de top van ’t Hoofd 

zwart. De Bek is lang,regt, rood, doch aan 

t end zwartagtig; de Pooten zyn rood. Hy ís, 

zelfs in de Noordelyke deelen van Europa, 

aan de ftaande Wateren gemeen. 

De Zee- Zwaluw, die van Ovriepo befchree- 

ven wordt, was grooter dan een gewoone Duif 3 

van kleur , op de Rug ,donker Afchgraauw , of 

grys, zo men ’t noemt; van onderen wit: de 

Wieken fpits: fnel van vlugt. Hy fchynt als 

de Zwaluw langs de Oppervlakte van 't Water 

te ftryken, tot het bejaagen van zyn Prooy. 

Tegen den avond vergaderen zy zig, door ’ 

geduurig vliegen vermoeid zynde , veelen by een 

en zitten op de Oppervlakte van het Water. In 

de diepe Zee komen zy omtrent vyftig Mylen 

van den Zuidelyken Uithoek van Engeland , het 

Lands End genaamd „of van Kaap Lezard, het 

eerftevoor,en van daar door den geheelenOceaan, 

tot aant Eiland Madéêra , worden zy dikwils ge- 

zien, 

Ki 
A44 
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zien. Niet verre van daar, naby de Kanariën, IL 

leggen zekere woefte Eilandjes of Klippen, AFDEELs 
| î XXXIV waar op men wil dat zy voortteelen zouden. kj 

Die men te Lande vindt maaken hun Nett van srux. 

Riet, en leggen drie of vier Eijeren. 

(3) Stern met de Staart Vorkswyze, bet Lig- nr. 

baam ZrYS 5 den Kop en Bek zwart 8 de Poo- Erol 

ten rood. 
| es 

| 

| Deeze kan men met meer reden de Zee- Zwa- 

luw noemen , om dat hy veel kleiner dan de 

voorgaande is. Hy wordt van de Oudén Lartss 

Piscator, dat is de Viilcher-Meeuw , geheten, 

en dus noemen de Duitfchers by Szraatsburg 
hem ook Fisberlin, de Engelfchen Viflcher- of 

Duik.Meeuw , om dat hy onder Water. duikt, 

om. Vifch te vangen. Anders is de gewoone 

Naam kleine Zee. Zwaluw , Riet. Zwaluw, Fifb- 

Weyber , Fel ,en, by deltaliaanen, Gavia Ma. 

rina,. KLEIN noemt hem de kleine Afchgraau- 

we Mecuw. 

Deeze Zee. Zwaluwen houden zig niet by en- 

kele Paaren , Mannetje en Wyfje, gelyk van 

de voorgaande foort gezegd wordt , maar leeven 

troepswyze. Hunne vlugheid is niet minder 
dan die der anderen, De kleur verfchilt ook 

weinig, dan dat de Vlerken bruiner zyn, doch 

op 
(3) Sterna Caudâ fubforficatÂ , Corpore cano, Capite 

Roftroque nigro „'Pedibus rubris. Faun, Suec.128, Hirun. 

do marina minor. ALB. Ar. Iep. 82. T. 69, Sterna 

fusca. Ray. „Av. zr. Larus cinereus minor. ALDR. Ora 

Ee Deer. V‚, STUK. 



1, 
AFDEEL. 

XKXIV. 
Hoorp- 

STUK. 

Zwarte 

Stern. 
Pr XLI. 
Fig. 4 

158 BESCHRYVING 

op ver na zodanig niet, om ’er den naam aan 

te geeven van zwarte Stern. 

Die, welke by BRrisson deezen Naam, of 

ook dien van £’ Epouwvantail voert, is van de 

Ouden zwarte Meeuw genoemd geweeft , en 

wordt van de Straatsburgers geheten Meyvogel, by 

Gent in Vlaanderen Brandwogel. De Engelfchen 

noemen hem kleine zwarte Zee-Zwaluw met ge- 

fpleeten Voeten, om dat de Vliezen, die de Vinge- 

ren famenvoegen, zeer diep ingefneeden zyn. Hy 

is een weinig grooter dan de voorgaande: de 

kleur van boven Afchgraauw, doch die van den 

Kop en Hals, als ook van 't geheele Lyf, zwart. 

agtig; vaan ’t onderfte vanden Buik Sneeuw: wit. 
Men vindt hem op de Rivieren en ftaande Wa- 

teren van Europa , daar hy zyn Neft, even 

als de anderen, in het Riet maakt ‚ leggende 

drie of vier Eijeren, die vuil.groen zyn, met 

zwartagtige Vlakken, in ‘€ midden met een 

breede zwarte ftreep omringd. | 

Wh Or F 
ve 

) 

XXXV. HOOFD- 

nn e ad 
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Befchryving van ’t Geflagt der VERKEERD-SNA 

El. 
AFDEEL, 
XXV. 
Hoorn-_ 
stu 

VELEN, dus wegens de zonderlinge gedaante van 
den Bek, anders Waterfnyders genaamd. 

Cn de zonderlingfte Vogelen, waarlyk, 

SS mag men die van dit Geflagt tellen , en 

hoe vreemd oek de Geflagtnaam is, zo wel de 

Latynfche Rynchops, als de Nederduitfche , Ver. 

keerd. Snavel , de gedaante is nog miffelyker. 

De Bovenkaak naamelyk, tegen de gewoonte 

van den grooten Werkmeefter , die dezelve, 

inalle Vogelen byna, langer of even lang als de 

onderfte gemaakt heeft , komt ’er veel by te 
kort., Ook geeft Brisson ’er , in ’t Franfch;, 

den naam van Bec en Ciftaux, dat is Bek als 

een Schaar, en Rygchopfalia aan ; doch in ’* 

Engelfch noemt menze Cut. Water, dat is Wa- 

terfnyder. De Bek, voegt hy ’er by, is Tan- 

deloos, regt, aan de zyden plat. 

Van dit Geflagt heeft Linnaus twee Soor 
ten, doch Brrisson merkt de laatfte als eene 

Verfcheidenheid van de eer{te aan. 

(1) Verkeerd Snavel die zwart ts, van onde. 
ren 

(r) Rynchops nigra fubtus alba, Roftro bafi rubroe 
Syjt. Nat. X. Gen. 7r Ryngchopfalia Dorfo nigro, Ven. 

te albo Barr, „Av, 20. Larus major, Roftro inequalis 

Carese. Carol, 1. p. go T go, Plautus Roftro conica 
inzequali. Krein. „Av. 142 
_À,Dezr, V, StuKe 

Naam, 

Kenmere 
en. 

Soorten. 

A 
Ayn hops 
Bizra. 
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ren Wil, met den Bek aan ’t Grondfluk rood. 

RAy noemt deezen , een Vogel van Madrafs, 

met den Bek gelyk een Scheermes; om dat de 

Bovenkaak , even als een Scheermes in zyn Hand- 

vatzel ‚in de Onderkaak fluic. Hy zegt, dat de 
Malabaaren hem Coddel Kauka of Suenmoodra 

Cavky noemen. KLEIN noemt hem Plotus; Moer. 
RING Phalacrocorax; BARRIERE de zwarte Vif- 

fcher-Meeuw , met een neergedrukten Bek, ge. 

Jykende naar een Schaar. 

BrassoN , die ’er de Afbeelding van geeft. uié 

het Kabinet van REAUMUR, verhaalt , dat deeze 

Vogel omtrent de grootte heeft van het gevlakte 

te Afchgraauwe Meeuwtje , zynde de kleur van 

boven zwartagtig bruin, van onderen wit, zo’ 

wel op ’t Lyf als aan den Kop; de vier buiten. 

fte Staartpennen wederzyds wit, maar ‚ volgens 
de langte van de Schaft met bruin getekend, 

De Bovenkaak fluit niet, gelyk Ray zegt, in 
de Onderkaak: maar de randef wan deeze laat. 

N 

fte zyn fcherp ‘als een Mes, ef haar bovenfte 

Yand wordt; terwyl de Vogel zyn Bek fluic , in- 

genomen van een groef , die in hêt onderfte van 

de Bovenkaak is. Deeze laatfte is aan ’t end 

ftomp en de andere als dwars afgefnheeden; de 

Pooten rood, gelyk ook de Bek aan den wore 

tel , doch voor ’t overige zwart. 

Deeze Vogel zweeft langs de Oppervlakte 
van ’t Water , en fteekt ‘er middelerwyl het 

onderfte van den Bek al vliegende in, om ’er dus 
zyn 
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zyn Voedzel uicte haalen; dat in Vifchjes en 
Warter-Infekten fchynt te beftaan. Om die re- 

den hebben de Engelfchen hem Waterfnyder 
geheten. Hy onthoudt zig zo wel in de Weft. 

als in de Ooftindiën. 

(3) Verkeerd:Sravel die vaal is ‚met eén zwar- 

ten. Bek. 

IR 
ÄFDEEL. 

XXXV. 
HooFD.= 

STÚKé* 

fo 
Fulya, 

bn 
Vatere 

Linnmus geeft deeze op, als een Soort van En 
welke hy geen regte kennis had. BRISSON Zegt, 

dat dezelve in grootte en dikte met den voor- 

gaanden overeenkomt , verfchillende daar van 

niet, dan alleen door de kleur zyns Lighaams 

van boven, ’ welk overal vaal is, daar dat 

van den anderen een zwartagtig bruine kleur 

heeft; en door den Bek , die t’eenemaal zwart 
is, Hy onthoudt zig in Guajana. 

Lineus merkt aan , dat dit Geflagt van 

| vogelen zeer nda vermaagfchapt zy met de 
Meeuwen. 

BVL TOOFDS TUK 

Befchryving van ’t Geflagt der FLAMINGO’s; 
waar in reden wan derzelwer verfchillendbeid van - 

kleur gegeven wordt. 

Ï K gaa nu over tot den Vierden Rang van Vo. 
gelen in ons Samenftel; welke de genen be: 

vats. 
(2) R ynchops falva, Roftro nigro. f Syft. Nat. X, 

Ryngchop(alia fulva, Roftro nigro. BARR. „Av, 20, 
5. Deur. Vo Srux. Le 

Naar. — 
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vat, die, wegens de largte hunner Pooten: 

Gralle , dat is STELTLOOPERS , getyteld wor- 

den. Deeze hebben, in ’t algemeen, den Bek 

omtrent'rolrond en ftompagtig 5 de Tong ge- 

heel van rand en Vleezig: de Dyën zyn, tot 

boven de Kniejen, kaal, Het eerfte Geflagt, 

onder dezelven , maakt een Vogel uit, die, van 

wegen de hoogroode kleur zyner Wieken , Pbe- 

nicopterus , dat is Roodvlerk, geheten wordt by 
de Schryveren , doch men geêft ’er, in de Eu- 

ropeaanfche Taalen , een Naam aan; die van 

het Spaanfch Flamenco afkomftig fchynt te zyn. 

Dus noemen de Franfchen hem Flamant, 

de Engelfchen en Portugeezen Flamingo, en 

wy volgen die benaaming. 

De Kenmerken, volgens LiNN&Us, zyn: een 

naakte Bek, die als geknakt is en omgekromd: 

de Voeten vicr-Vingerig en als Zwempooten 

gepalmd. BrIssoN merkt aan, dat de Flaming 

den Bek getand heeft, in t midden der langte 

neerwaards omgeboogen ;de Onderkaak breeder 

dan de Bovenkaak, 

Beiden hebben zy maar ééne Soort van dit 

Geflagt , te weeten. 

(1) Flamingo die rood is, met de Slagpennen van 

den eerften rang zwart. 
‘ Deeze 

(z) Phoenicopterus ruber, Remigibus primoribus nigris. 
Syft, Nat. Gen. 72. Phoenicopterus. Breur. „Av. L. 8, 
c. 8. GeEsN. „Av. Aupr. Ora. IL. T. 20. C. qe. WiLke 
Orn. 360. T. 60. RA7. AV. E17. Terr. Jton. 300. 

Worm. Aus. 200: GrEwe Mus. 67. T. 5. SLOAN: Jam. 
ì IE 
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_Deeze Vogel is , by Krein, begreepen in het 

negentiende Geflagt van zyne vierde Familie 

van Vogelen; welk Geflagt de zodanigen be- 

grypt, die hy Hamiote noemt, verdeeld ín 

drie Stammen, waar van de eerfte die der Rei- 

geren isde tweede die der Oijevaaren , de der. 

de beftaat uit Vogelen met eefì onregelmaati- 

gen Bek, naamelyk de Lepelaar, Flamingo, en 

‘Tantalus of Boom-Pelikaan. By Mornrine is 

hy onder de Tandbekken, in de Bende der Wa. 

terminnaaren geplaatít. Hy is, door den Heet 

PERRAULT , Onder den naam van Besharu be- 

fchreeven , en de Indiaanen van Cayenne noemen 

hem Tococo. | 

De Flamingo's zyn; in verfcheide deelen van 

Afrika en Amerika, zo gemeen als by ons de 

ij, iN: 

AFDEELò 

“KXXVL 
HoofDs 
STUKe 

Zwaanen en Ganzen. Men vindtze ook op de 
Weftindifche en andere Eilanden in de O: 

ceaan, en fomtyds op de Zuidelyke Kuften van 

Vrankryk. Zy onthouden zig over dag op de 

Meiren of Rivieren en des nagts op de Geberg- 

ten. Pater LararT verhaalt ons, dat zy, om 

de Koft te zoeken, gebruik maaken vaa huúnen 
langen krommen Bek, waar mede zy Schulp- 

vifchjes , Wormen en Infekten, opwroeten uit 

het natte Zand en Slyk. Zy drinken ook zout 
Water. 

| Zon- 

DRE 33t. AC. Angl. 350. p. $2j. SEB. Mus, 1. p. 
123. T. 67. f*r. Caresn. Carol. Lp. 73. T. 73, 74 
ALB. Av. IL p. 71. T. 77. 

_-A,Dearr. Vo StuKe La 
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Zonderling is de manier; op welke zy hunne 

Netten maaken, die de figuur hebben van een 
Suikerbrood, ftomp van boven en ongevaar 

twee Voeten hoog. Ten dien einde fchraapen 

zy Modder of Kley by een , zodanig dat de hoop 

vry veel boven ’t Water uitfteeke 5 en , als die 

Aarde van boven eenige vaftigheid gekreegen 

heeft, boort de Vogel daar een Kuil in, van 

bekwaame wydte, tot het leggen zyner Eije- 

ren ; gemeenlyk twee in getal. Deze Eijeren 

worden opde bloote Aarde neergelegd „en van 

den Vogel zodanig gebroed, dat hy de Pooten 

buiten ’t Neft laat hangen , in het Water. De 

Jongen vliegen niet voor dat zy bykans hunne 

volwaffenheid gekreegen hebben, doch loopen 
middelerwyl zo Ínel, dat menze naauwlyks be- 

trappen kan, 

_ Niet minder moeijelyk is dit laatíte ten op- 

zìgt van de Ouden, die ongemeen fchrikagtig 
zyn 5 zo dat men ze niet kan naby komen ‚dan 

zig in ruigte of Rietboffchen verbergende. Ge. 

makkelykft worden zy gevangen, door Strikken 

te {pannen rondom of by hunne Neften, en; 

wanneer zy daar in vaft raaken , is °t verwon. 
derlyk te zien, met welkeen geweld de Vogel 

tragt los te komen. Hy verdedigt zig met zy- 

nen Bek, en, als men zynen Hals gevat heeft, 

gebruikt hy zyne Pooten ‚ die met fcherpe Na. 

gelen gewapend zyn. Het is onmooglyk de 

oude Flamingo's tot bedaaring te brengen: zy 

willen niet eeten of drinken, wanneer zy ge 

vane 
\ 
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vangen zyn: maar de Jongen laaten zig tem- 

men, en eeten, in vier of vyf Dagen tyds , uit 

_de handen van den Oppaffer. 

Pater LagAr verhaalt , dat de Ingezetenen van 
een Neger.Dorp , op een der Franfche Eilan- 

den van Amerika, zo veel agting hadden voor 

de Flamingo's , dat zy niet mogten lyden, dat 

men dezelven beledigde, veel min om ’t leven 

bragt. Deeze Vogelen waren’er by duizenden,en 
onthielden zig op de Boomen , daar het Dorp 

in lag, maakende een onbefchryfiyk. Geraas. 

De Franíchen fchooten ‘er fomtyds van, die 

uit het Bofch kwamen; doch dan moeften zy 

dezelven zorgvuldig verbergen ;op dat de Ne. 

pers ’er niet van te weeten kwamen; die anders 

de Wapenen opgevat en wraak genomen zou- 

den hebben van de ingebeelde Heiligfchennis. 

De Flamingo is, zo hy aanmerkt, een der 

fchoonfte Vogelen, die men met Oogen kan 

befchouwen. Inderdaad hy heeft het deftige 

poftuur van een Reiger, den langen Hals en 

_blankheid van een Zwaan, en den fchitteren. 

de gloed der Kakatoes of Weftindifche Raa- 

ven. Regt op ftaande, heeft hy de hoogte, 

ongevaar, van vier Voeten. Zyn Lighaam, 

egter, is zo groot niet als dat van een Oije- 

vaar, maar de Pooten en Hals zyn langer. Men 

heeft een Flamingo, die ín het Kabinet van 

REAUMUR opgezet bewaard werdt, van den 

punt des Beks tot aan het end der Klaauwen , 

op zes Voeten afgemeten, De Bek was maar 
‚bk Dezr. V. Stuk, & 3 vier EN 

. 
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vier , de Staart vyf Duimen , doch de Voet - 

dertien Duimen lang. De Wieken , toegefla- 

gen zynde , trekken zig tot aan het uiterfte 

van de Staart. Ie, 

Deeze Vogel verandert van Kleur, naar maa- 

te hy ouder wordt. In zyne Jongheid, dat is 

te zeggen in ’t eerfte Jaar, is zyn geheele Lyf 

bedekt met Vederen, die uit wit en grys ge- 

mengeld zyn; maar de meefte Slagpennen heb- 

ben een zwarte kleur. De Bek is grys, doch 

aan ’t end zwart 5 zo zyn ook de Pooten, 

Voeten , Vingeren , derzelver Vliezen , ja 

de Nagelen zelfs , altemaal graauwagtig. In 

het tweede Jaar is de Kop, Keel, Hals, en 
het geheele Lyf, witagtig, met eenig mengzel 

van Roozekleur , gelyk ook de dek-Vederen 

van de Staart: die der Schouderen en der Vlerken 

zyn altemaal hoog Roozekleur; doch de voor- 

naamfte Slagpennen zwart, en de Staartpennen 

bleek Roozekleur : de Bek en Pooten bleek 

rood, maar het end van den Bek zwart. In het 

derde Jaar is de Vogel geheelenal Scharlaken= 

rood, met een fchitterende Glans , behalven 

dat de meefte Slagpennen zwart zyn. De Bek 

is in fommigen rood, in anderen geel , doch 

altoos zwart aan-’t end , en de Pooten rood. 

Hier ziet men de zwaarigheid opgeloft van de 

verfchillende Kleur , die door verfcheiden Schry- 

vers aan den Flammingo gegeven wordt. De 

geftalte van den Bek vereiïcht nog een nadere 

befchouwing. De Bovenkaak is zeer dik aan 
’t Grond- 
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’t Grondftuk , zy wordt allengs dunner en aan IL 

het end horizontaal plat; zynde , buitendien, Arpzar. 

omtrent het inidden der langte nederwaards om. XXXVI 

geboogen. De Onderkaak , veel dikker en bree- Rn 

der, vooral omtrent het midden der langte;, is Rn 

geutswyze uitgegroefd. De randen van bei- 

den zyn als een Vyl getand (4). Wanneer de 

Vogel eeten wil , draait hy den Hals en Kop zo da- 

pig, dat het placte gedeelte van de Bovenkaak den 

Grond raakt: vervolgens beweegt hy den Kop 

beurtelings over zyde, en dus vat hy zyn Aas. 

Men kan daarvan , uit de nevensgaande Af- 

beelding , een denkbeeld opmaaken. 

Het Vleefch der Flamingo's is eetbaar , hoe- Gebruik, 

wel bruin en een weinig taay , inzonderheid 

dat der Ouden; doch de Tong is een groote 

Lekkerny geweeft by,‚de Ouden , en plagt voor- 

gediend te worden op de Tafels der Romein- 

fche Vorften. Behalven hunne groote Pennen, 

die zeer fierlyk zyn van kleur , hebben zy een _ 

zagt Dons, dat niet minder bekwaam is om 

Bedden te vullen, dan het Zwaanen-Dons. De 

_ Indiaanen verfieren zig op ’t Hoofd, om den 

… Hals en Middel, met de Veders van zulke Vo- 

gelen. / 

(Ì) voor deeze naauwkeurige Befchryving van den 
Heer Brisson , volgens het Voorwerp opgemaakt, wordt 
de twyfeling van Moruring, of de Bek alleen van ba. 
ven getand zy , waarichynlyk opgeheiderd, _ 

Ie Dezer, Y, Stuka L 4 _AXXVIL 

A 
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LL Goeroes 
AFDEFT. 
XXXVIL  XXXVIL HOOFDSTUK. 
HooFD= 
stuk. Befchryving van ”t Geflagt der LEPELAAREN; 

waar onder, bebalven den gewoonen, de roode 

Brafiliaanfche , het Dwergje ‚ en anderen, die 

den Bek Lepelswyze hol bebben. / 

Naam, De Naam van LEPELAAR wordt oneigentlyk 

Ì aan een Geflagt van Vogelen gegeven ; 
welks Latynfche Naam is Platalea of Platea: 
want zy hebben den Bek aan ’t end zeer 

breed, minder in de gedaante van een Lepel dan 

van een Spatel, en deswegens geeft BRISSON 

‘er, in ’t Franfch , den Geflagtnaam Spatule 

aan. Hy maakt ’er de zevende Afdeeling van 

in zyn Zeventiende Rang der Vogelen. | 

kliden De Kenmerken zyn: Pooten met vier Vin- 

geren ‚ ongevliesd , drie voorwaards taande, 

één agterwaards : de Schenkelen ongevederd: de 

Bek regt, Horizontaal plat, aan de punt ver- 

breed , rondagtig als een Spatel. LINNAUS 

merkt aan, dat de Voeten half gepalmd ZYN s 

gelyk ook uit de Af beelding blykt. | 

Soorten. _ De drie Verfcheiden heden van BrissoN zyn 

in de drie eerfte foorten van Lineus begre- 

pen, a als volgt, ‘ 

In AE Lepelaar met éen wit Ef. 
Leucorodsa, Te 
Witte Eu. (+) Platalea Corpore albo. Syff. Nat. X. Gen. 73. Anas tò ie ‚ 

ih Ka en plano apice dilatato rotundaroque. Faun, Suec. 87, 
Plareaf, Pel ‘canus GEEN, „Av, 656. Jonsr.Ar.F, 46. Wri.Le 

Opn. | 
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„AL e vooren hadt Linneus deezen onder de Ti 
Eenden geplaatft, van welken hy duidelyk door ÁFDEEL. 

zyne Voeten onderfcheiden is, Men vindt hem, em 

by fommige oude Autheuren, Pelecanus genoemd 

en Platea,of ook Albardeola en Leucorodias , we- 

zyne witte kleur. Van fommige Duitfchers, 

als ook in Sweeden en Engeland, ‘wordt hy 

__pog Pelikaan geheten, by de Italiaanen Becca- 
voveglia,by de Ruffen Calpetra, en de gewoone 

naam is Lepelaar, Lepel-Gans , Scufler , Schofler 

of Schoffelaar. Ook noemen hem de Franfchen, 

fomtyds, Palette, Pale, Poche , Cueiller en Tru- 
ble. Korge verhaalt , dat hy van de Neder- 

landers, aan de Kaap , Slangenvreeter wordt ge 

tyteld. | 
Deeze Vogels onthouden zig in Europa 3 zelfs 

in de Noordelyke deelen worden zy fomtyds ge- 

zien, doch zelden. In Poolen komen zy me- 

pigvuldig voor. „Hunne manier van Aazen is 

als die der Oijevaaren , en hun Voedzel beftaat 

ook in Kikvorfchen, Vifchjes, Aalen, Slangen 

en ander Watergedierte. Zy maaken, volgens 

Brron, hun Neft in de Boomen en brengen 

tot vier Jongen voort. 

De Lepelaar is van grootte als een Reiger , 

naar welken hy in Geftalte zodanig gelykt, dat 
{ommigen hem onder de Reigers hebben willen 

tel- 

Ors. T. 52. Raj. -Év. 102. Worm, Mlufi rf 2e, Le TTS 
f, ro. Leucorodias. Aupr. Ors. 1, 20. c. 13. Platina, £, 
Cochlearia., OLEAR. Muj, 23 Te 13. f. 4. Albardiolae 

ALB. Av. IL p. 61. T. 66. | 
1. Deer, V. STUK, Us 

OOFD- 
STUK, 
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u. tellen, gelyk de naam Albardeola genoegzaam 

| dd aanwyfít. De kleur is over ’ geheele Lyf 

Hooep- Sneeuw-wit, als die der Zwaanen, uitgenomen 

STUK. de Oogkringen en een kaale plek aan de Keel, 

die zwart zyn. Zyn Pooten zyn , naar ’t Lig- 
haam-te rekenen, niet zeer lang; de Wieken 

hebben over de vier Voeten vlugts. Op het 

Agterhoofd maaken eenige uitfteekende „ zeer 

finalle Vederen, een Kuif , die zeer fraay is, 

leggende op den Hals. In fommigen zyn de 

groote Slagpennen zwart aan ’t end. De Bek 

is in eenigen bruin-grys, in anderen zwart; in 

anderen aan den wortel bruin-grys , met zwarte 

flippen, en naar het end toe geelagtig, met 
roodagtige vlakjes befprengd. Het end van de 

Bovenkaak is een weinig nederwaards omgeboo. 

gen, en bedekt dat van de Onderkaak. In de 

geheele omtrek van de Bovenkaak is een groef 

je, aan den rand evenwydig. Voorts is het Le- 

pelagtig gedeelte niet hol , maar legt plat op el«, 
kander, en heeft kleine Tandjes, om het uit- 

glippen van ’t Aas te beletten. De Pooten zyn 
in het ongevederde gedeelte, gelyk ook de 

| Voeten , in fommigen deezer Vogelen zwart, in 

anderen bruin-grys en de Nagelen zwart. 

Dn (2) Lepelaar met bet Lyf Bloedrood. 
Roode Deeze 

Een (2) Platalea Corpore Sanguineo. Syt. Nat. X. Plarea 
Paar incarnara. SLOAN. Jam 2. p. 316 Platea Brafilienfis Ajaja 

XLIE Fig. diëta, Marceor. Braf. 204. Ray. „Av. ro2. B. Tlauhque- 
Ze ___chul. f, Platea Mexicana.’ Harn. Mex, 49. Ray AP» 

KO 2e 
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_„Deeze wordt, van BrissoN, de Roozekleurige 
Lepelaar , en van fommigen de Brafiliaanfche 

geheten „ om dat hy weel in Brafil gevonden 

wordt, alwaar hem de Ingezetenen Ayaya, of 

Aaja, en de Portugeezen Colberado noemen. 

De nevensgaande Afbeelding is gemaakt naar 

een Vogel , die van Cayenne aan den Heer 

REAUMUR toegezonden was. | 

Hy hade de grootte van den voorgaanden 

niet, zynde, van ’t end des Beks tot aan dat van 

de Staart, maar twee Voeten en omtrent vier 

Duimen lang, en tot aan ’t end der Klaauwen 
nog geen drie Voeten hoog. De Wieken {laan 

egter ook omtrent vier Voeten uit. Het Lyf 

was Roozekleur , doch de Kop van vooren en 

de Keel kaal, witagtig ; de Hals van boven wit; 

de Staart met hoog-roode Vederen gedekt, 

‘de Pennen Roozekleur : de Bek van figuur als 

in de voorgaande, bleek-Afchgraauw ; de Pooten 

grys , de Nagelen zwartagtig. 

In. 
AFDE EL, 

XXXVIL 
Hoorp.- 
STUK. 

Eene Verfcheidenheid van deeze tweede foort, Mexikaan « 

die in Mexiko Tbaubguechul genoemd wordt, 

volgens HERNANDEZ, draagt by BrissoN den 

naam van de roode Lepelaar. Hy verfchilt van 

den voorgaanden zeer weinig, dan alleen door- 

dien de kleur van het Lyf hoog-rood is , en 

dat hy een zwarte kraag heeft om den Ha}s. 
NIEREMBERG geeft ’er, in ’t byzonder, den 
naam van Avis vivivora aan. 

L, Drer, Ve Srux, (3) 

che, 
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T (3) Lepelaar met bet Lyf van boven bruin, 
AFDEEL. van onderen wit, 

OVEN at f 
Hoorp- Dit is een Sarisnarie, die maar de grootte 
STUKe van een Mofch heeft, 
III. rd RE 

Pygmea, k 
Dwergje. De Heer Brisson heeft een eigentlyke Le- 
Andere Le- pelaar, waar van hy een ander Geflagt maakt , 
pelaars, k dns 

| onder den naam van Cochlearius , in ’t Franfch 

Cueillere. 't Verfchil der Kenmerken van deezen 

met onzen Lepelaar is3 dat de Bek niet lang 

is en „Spatelswyze plat aan ’t end, maar dik 

en kort; de Bovenkaak de gedaante hebbende 
van een Lepel ,aan ’t end genageld. Men vindt 

‘er twee Soorten van „die beiden in Amerika 

huisveften, en de grootte ongevaar hebben van 
een jong Hoen. De eene ís van boven wite 

agtig, van onderen ros, met een zwarten Kop, 

het Voorhoofd , de Wangen en Keel wit. 

Deeze wordt van de Franfchen , in Guajana;, 

Saouakou geheeten, en eene Verfcheidenheid 

daar van,die gevlakt is, van de Indiaanen Ara- 

papa. De tweede Soort, die hy de bruine 

Lepelaar noemt , heet Famatia by de Braft. 

liaanen en Cancrofagus by BARRIERE , die den 

eerften Onocrotalus of Pelikaan genoemd hadt. 

Rav geeft ’er den naam van Waterboentje 

aan. 
| XXXVII 

Se 

# (3) Platea Corpore fupra fulco , fubtus albo, A4u/ ‚Ad. 
Ke ÍE. | 
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Befchryving van ’t Geflagt der SCURVOGELEN, stu. 
bevattende den Amerikaanfchen Reiger, die in 

Amerika Jabiru guacu gebeten wordt, 

Ore den Latynfchen Geflagtnaam Mycte- Niles 

ria wordt van LiNNus een Vogel be- 

greepen , die van anderen onder de Reigers 

geplaatft is, De Nederlanders noemen hem 
ScURVOGEL. In Zuid-Amerika , alwaar zyne 

Woonplaats is in de heetfte Landftreeken, 
wordt hy van fommige Indiaanen Jubiru guacu, 

van anderen Nbhandu apoa geheten. BRissoN 

geeft ‘er den naam aan van Brafiiaanfche 

Reiger. 

De Kenmerken zyn:een Bek, die fcherp is, „rennen 
een weinig opklimmende ‚ met de Bovenkaak 

driehoekig , fcherp , opklimmende : de Neus- 

gaten ftreepswyzes geen Tong volgens MARK. 
GRAAF; de Pooten vier-Vingerig. | 

Van dit Geflagt geeft LINNeUs maar ééne Soorten, 

Soort op, naamelyk | 

og L € Scurvogel, amer 

De grootte is omtrent als een Oijevaar , doch Aimert- 

de Beenen zyn maar agt Duimen lang en de Katnfche: 

| De 
(xt) MyGeria. Syt. Nat. X. Gen, 74. Jabiru guacu, 

MaRrcer. Bras, 201. Pis, Bras. 87. Rap Av. hi, 

Wir. Orn. 202. Tab. 47. f. 2, 4 
5, Deer, V, STUK 



u. 
AFDEEL. 

XXXVII. 
Hoorp- 
STUK. 

174 BESCHRYVING VAN 

Voeten dertien en een half Duim. De klef | 
van ’t Lyf is wit, de Slagpennen zyn roodag. 
tig zwart, de Staartpennen zwart. Van den 

Bek, die dik ís en dertien Duimen lang, fchynt 
de Onderkaak opwaards omgekromd te zyn. 
De Kop is van vooren kaal, en alleen bedekt 

met een gefchubde Huid , Afchgraauw van 

kleur. Dit zal waarfchynlyk de Beenige My- 

ter zyn, dien deeze Vogel, zo fommige mel. 

den, op den Kop draagt. Men vilt hem en 

kookt het Vleefch, ’t welk taamelyk goed is 

om te eeten;, inzonderheid als het in Boter 

is gefruit, zegt Rurscu. 

Een andére Vogel, die flegts een Verfchei- 

denheid van deezen fchynt te zyn, wordt van 

BrissoN de Guujaanfche Reiger geheten. Men 

vindt hem ook in Brafil en andere deelen van 

Zuid-Amerika, daar hy den naam voert van Ja- 

biru, en van de Nederlanders gemeenlyk Negro 

genoemd wordt. De Indiaanen van Guajana 

geeven hem den naam van Aouarou. Hy is 

grooter dan cen Zwaan, ook kaal en rimpelig 

op den top van ’ct Hoofd en aan den Hals, 

welker Huid zwart is. Voor’t overige is de 

Vogel wit over ’t geheele Lyf. De Pooten 

zyn wel twee Voeten lang en zwart, gelyk ook 
de Bek, die rood ís van kleur in de voorgaan- 

de. Van deeze Vogelen worden de Bekken; 

om de zeldzaamheid, in de Kabinetten bewaard; 

doch opgezet ziet menze zelden. 

XXXIX, HOOFD. 

mnd 
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_Befchryving van ’t Geflagt der NIMMERZATTEN, STUK, 
% welk den Amerikaanfchen Pelikaan, Curicaca 

genaamd „ begrypt. 

En zonderlingen Naam van Tantalus, dien Naam 

Wy, om by de zinfpeeling te blyven, | 

_NIMMERZAT vertaald behouden , voert een Ge- 

flagt van Vogelen, daar de Amerikaanfche Pe- 

likaan van CarTEsBY toe behoort, die van de 

Brafiliaanen Curicaca wordt geheten, De Por- 

tugeezen noemen hem Mafarino, de Engelfchen 
Wood-Pelican, BRissoN brengt hem onder de Kenmer- 

Wulpen , noemende hem Je Grand Courby d’,4- ken. 

merLque. 

De Kenmerken van dit Geflagt zyn: een lan. Soorten.” 
ge Bek, als een Els, doch ftomp aan de punt; 

eenigermaate Boogswyze en rondagtig : een 

kaale Zak aan de Keel; de Neusgaten ovaal; 

de Pooten vier-Vingerig. | 

Van deeze ftaat wederom maar ééne Soort 

by LinNaus bekend, te weeten 

(1) Nimmerzat. 1. 
Loacalator, 

Deeze Vogel is opgezet gezonden in het Ka. Grovte. 
binet 

(r) Täntalus Krein. „AZv. E37 Pelicanus Americanugs. 

CaresB. Carol. 1, p. 8x. T. êzr. Tacab mile Perfis 

Caarp, Itin. II. p. 40. 

LL Deir, Ve STUK, 
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binet van den Heer REAUMUR, van Cayenne, 

alwaar hy zig, gelyk ook in Karolina en Bra- 

fil, onthoudt. Hy heeft de grootte ongevaar 

van een Gans, een Bek wan negen en een half 

Duim lang, en ftaat hoog op zyn Pooten. De 
kleur is witagtig over ’t Lyf; de Kop van voo- 

ren kaal en blaauwagtig zwart; het Agterhoofd 
en de Hals grys, de Stuit groenagtig zwart; 

gelyk ook de Slagen Scaartpennen van boven; 

de Bek roodägtig bruin, de Pooten zwart, Van 

de vier Vingeren zyn de drie voorften alleenlyk 

met een Vlies ten halven famèen gehegt: 

De Nimmerzat, die mooglyk van wegen zy- 

nen Zak of Beuts aan den Hals dien naam van 

‚ Krein gekreegen heeft , onthoudt zig; naar ’ 

Kleine, 

fchynt, zo wel in Afia als in Amerika, Hy 

maakt zyn Neft in de Boomen, en leeft van 

Vifchjes en Warter-Dieren, gelyk de Oijevaars. 

« Is een zeer domme Vogel , die zo wyd gaapt 

of hy een Latin wilde inflokken , en als of hy 

niet te verzadigen ware, 
BrissoN maakt van een kleine Amerikaanfche 

Courly gewag, die een andere Soort is van de 

Curicaca, Matwicui genaamd, volgens MArx- 

GRAAF. Deeze heeft maar de grootte van een 

Hoen , doch is in kleur „en de meefte andere op: 

zigten ; den grooten Nimmerzat gelyk. 

XL, HOOFD: 

ad ee %, 
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_Befchryving van ’t Geflagt der REIGEREN, waar STUÉ 

onder de Kraanvogelen , Oijevaaren en Butoo- 

ren , gelyk ook de Krabben-Eeters en de E- 

Syptifjche Vogel Ibis, als mede de Kroonvogel 

en het Juffertje van Numidie , begreepen zyn. 

Lyft der Oijevaaren en Reigeren volgens Bris- 

soN. Hunne Verhuizing beveftigd , enz. 

Die Latynfche Geflagtnaam, Ardea, dieù Naam. 

wy Rrieer vertaalen, zou, naaf fommi. 

gen zig verbeelden, zo van de dapperheid en 
drift, wear mede deeze Vogel zig tegen de 

Roofvogelen verdedigt; als van de fcherpheid 
zynes Afgangs, die het Geboomte doet ver- 
dorren , waar op dezelve valt en deszelfs Bla- 

deren als verfchroeit; afkomftig kunnen zyn. 

Dit Geflagt begrypt , behalve de Reigers, ook 

de Kraanvogelen , Oijevaars , Butooren en Krab- 

_ben-ceters, enz. 

De Kenmerken van dit Geflagt zyn, volgens genmer- 
LinNaus: een Bek die regt is, fcherp, lang , ken. 
eenigermaate famengedrukt of plat op zyde, 

met een groef, die van de Neusgaten naar de 

punt loopt : de Pooten (welket Jangte uitmunt) 
met vier Vingeren. BRIssoN onderfcheidt de 

Oijevaaren , dooreen ongegroefden Bek , van de 

Reigers, gelyk KrriN die beiden cok onder- 

fcheiden hadt, 

1, Deere V. Stuk, M t Ge. 
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IL ’t Geflagt der Reigeren bevat, by onzen Au- 

AFDEEL. theur , negentien Soorten, welken hy onder- 

Ed fcheide in Gekuifden waar van twee ‚ naamelyk 

srux, de Kroonvogel en het Numidifch Juffertje: in 

Soorten, Aaalkoppen, genaamd Kraanen, waar van vier: 

in Oijevaars, waar van twee: en in Reigers, 

eigentlyk zo genaamd, waar van de overige 

elf Soorten. Onder decze laatften zyn ook de 

Butooren, de Egyptifche Vogel Ibis, en an- 

deren, begreepen. De Heer BrIssoN, die van 

den Kroonvogel een byzonder Geflagt gemaakt 

en de Ibis , zo den wittenalsden zwarten , tot 

de Wulpen betrokken heeft, geeft ons van de 

Oijevaaren twaalf, van de Reigers zeven-en. 

veertig Verfcheidenheden op, als volgt. 

OLSEN AR EN 

r. Bruine Oijevaar. (8) 8. Mexikaanfche. 

zee Witven C7) Ee ‚ Japanfche. 

3. Amerikaanfche, IO. _Amerikaanfche 

4. Brafiliaanfche. Kraan. (5) 

5. Guajaanfche. ‚ Kraan van de Hud- 

6. Kraanvogel. (4) P pre) (3) 

7E Ooftindifche Kraan, | 12. ’t Juffertje van Nu- 

(6) midie. (2) 

Rek PGE en 

1. Gewoone Europifche. | 4. Afchgraauwe. 

(10) 5. Afchgr. van Mexiko. 

2. Gekuifde Reiger. 6. Amerikaanfche Afch- 

3.Gekuifde vanCaijenne. graauwe, 

7. Rei- 
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ger. 44. De groene gevlaktes 

24 De Butoor. (16) 45. De Btboreau of Nagt- 

Raaf, <9) 

. De Blongioss 

Je Gevlakte Blongiose 
é 

25. Butoor van de Hud- $ 

fons-baay. ib 46 

26. Kieine Butoor, | 4’ 

aj. Geftreepte. | 

Dus ziet men „ dat onder de Oijevaaren van 

BRIssoN zeven zyn, die gemeenlyk Kraanvoge- 

len heeten: onder de Reigers negen Awtooren 3 

tien Krabben. Eeters en nog drie anderen. Voorts 

heeft hy een byzonder Geflagt gemaakt van 

5, Deer, V, Srux, M 2 eenen 

7 Reiger vande Hud. 28. Groote Butoore ij, 

fons-Baay. 29. Roffe of bruinroode, AFDEELs 

8. Gevlakte Reiger. 30. Brafiliaanfche. iik 

„9. Gryze, 31. Gevlakte of Povacre. _ spyme 

Io. Gekuifde van Vir- | 2, Amerikaanfche ge- | 

arn (II) vlakte, 

. Gekuifde van Bae | 23 Krabhen-eetet, 

vAn, 34. Kaftanie-bruine, 

12. Purperkleurige. | 25. Roffe Krabben. eetefs 

13. PurpereMexik aan- \ 36- Rofle gevlakte. 

„ndehe, | 37. CeeleKrabben-eeter, 

14. Purpere gekuifde. | 38. Die wan de Philip- 

15. Witte Reiger. (17) pynfche Eilanden, 

16. Ù' Aicrette. | 39. AmerikaanfchekKrab= 

17. Witte van, Brafil, ben-eeter, 

18. Witte van Karol lina. | 40, Brafiliaanfche, 

19. Witte van Mexiko, | 41. Die van de Baha: 

20. Kleine witte, | ma. (12) 

21. Zwarte Reiger, 42. De blaauwe Krabs 
22. Zwarte gekraar gde. | ben-eeter. (13) 

23. Brafiliaanfche Retie | 43: De groene. (15) 
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jj, eenen Vogel uit Senegal, die den Bek aan de 

AFDEEL. punt haakswyze heeft, en daar door alleenlyk 
XL. van de Reigers verfchilt; geevende ’er den 

ee, naam aan van Scopus of POmbrette , om dat de- 

zelve van Omber-kleur is. 

Ik heb de Soorten van LINNZUS, waar mede 

de zynen overeenkomftig zyn, tuffchen ( ) 

aangeweezen, en gaa nu tot de befchryving 

over. 

L (1) Reiger met een borftelige opftaande Kuif, 

Eer de Wangen en twee Keelkwabben kaal. 

L 8 f 
“PL XLI Gemeenlyk wordt deeze de Balearifche Kraan 

Fig 3 geheten, als of hy een Inboorling ware: van de 

Balearifche Eilanden in deMiddellandfche Zee aan 

de Kuft van Spanje, thans Majorka, Minorka 

en Yvika genaamd. Anderen noemen hem de 

Kaapfche Kraanvogel , en fommigen de Chineefche 

Paauw zonder Staart , onder welken naam hy 

van JoHNsTON taamelyk wel is afgebeeld op 

Fab. XXI, behalve de Kop en Kuif.- De 

Franfchen noemen hem Konings-Wogel , wegens 

zyne fchoonheid; de Engelfchen gekroonde Afri- 

kaanfche Kraan, doch de gewoone Naam, aan 

de Kaap, is Kroonvogel. 
De 

(z) Ardea Criftâ fetofà erecti, Temporibus Palearibus. 
que binis nudis. Sy/?, Nar. X. Gen. 76. Grus Balearica, 
ArLpr. Orn. Le 20. c. 6. Wir. Orn. 201. T. 49. Ray. 
Av. 95. DovarT. Mem. III.p. 199. Grus Balearica Afrie 
cana. Epw. „Av. 192. T. 192, Pavo marinus. Crus 
Exot. ros. Grus Capenfis fufca, Capite aureo galeato. 
Pir. Gaz. T. 76, f, 9e 
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‚ De Woonplaats deezer Vogelen is in Afrika: 

men vindtze, naamelyk,zo wel op de Kuft van 

Guinée, als aan de Kaap der Goede Hope. 

Hunne grootte is omtrent als die van den gekuif- 

‚den Reiger, zegt) BRIssON ‚die een Wyfje voor 

zig hadt, zynde over ’ geheele Lyf groenag- 

tig zwart, hebbende een Kuif op ’t Hoofd van 

zekere Pluimen, die zig vertoonen als de 

Worteltjes van Gras, roodagtig , met zeer fyne 

baardjes ; en aan de Keel roode Kwabben of 

Lellen 5; de zyden van den Kop met een kaal 

wie Vlies gedekt, dat als met rood gefchaduwd 

was :de dek-Vederen der Wieken wit ‚de kleine 

Slagpennen Kaftanie-bruin; de grooten, als 

ook de Staartpennen en Pooten , zwartagtig; 

den Bek grys bruin, 

Het Mannetje is blaauwagtig Afchgraauw, 

zegt BrIssoN, en ‘t fchynt dat ‘er een aanmer- 

kelyk verfchil in de kleur deezer Vogelen plaats 

heeft, naar dat zy in ’t een of ander gedeelte 

van Afrika gevonden worden. Immers, fom- 

migen verzekeren, dat hunne Pluimagie een 

wonderbaare mengeling heeft van byna alle be- 

kende kleuren, en dat de Kuif, die zy op ’ 

_ Hoofd draagen, fomtyds Goudgeel is, fomtyds 
Hemelích.blaauw. Ook wordt gezegd, dat de 

Negers tot hun Hoofdfterfel gebruik maaken 

van de Pennen uit de Staart. 

I, Deer, V. Stur. M 3 (2) Rei 
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(2) Reiger met wit gevederde Wenkbraauwen , 

die agterwaards eene lang neerbangende Kuif 

maaken, 

De Ouden hadden, zo ’t waarfchynlyk is, 

onder de benaaming van Otus en Scops deezen 

Vogel op ’t cog, en deswegens geeft Moen. 

RING ‘er den laatftgemelden Naam aan, Ande- 
ren noemen hem de Numidifche Kraan , naar zy- 

ne Woonplaats , en ’t Juffertje van Numidie, 

wegens de fraaiheid van zyne geftalte. 

Het is de twaalfde en laatfte Soort in ’t Ge. 
flagt der Oijevaaren by den Heer BrissoN , die 

zegt, dat dezelve kleiner is dan een gewoone 

Kraanvogel. Linneus geeft ‘er de grootte aan 

van een Gijevaar; het Lighaam blaauwagtig 
Afchgraauw; de Kop, Hals en Slagpennen van 

den eerften rang zwart, gelyk ook de Vede. 

ren die aan de Keel nederwaards hangen: doch 

die Vederen, welken wederzyds, agter de Oo: 

gen, een omeekrulde Kuif maaken, zyn wit . 

en de Oogen rood met Aichgraauwe appelen. 

De Bek is aan den wortel groen, in ’t midden 

geel, aan ’t end rood; de Pooten zyn zwart. 

't Ís een zeldzaame Vogel, die zig in de 

Ooftelyke Landen, en mifichien ook in Barba- 

rie, of in dat gedeelte van Afrika, ’'t welk men 

eer- 
(2) Ardea Superciliis albis retrorfum longe criftatis, 

Syft. Nat. X, Virgo Numidica. Epw. „Av. 134. T. 134, 

Doparr. Mem, IL, p‚ z. Grus Numidica. Ars.Av. El 
p. 75. T. 63 

Je 

R. 
A 
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eertyds Numidie noemde, onthoudt. Men heeft _ 7j 

“er, omtrent den aanvang deezer Eeuw , eenigen ÁFDEEL. 

levendig gehad te Verfailles. Kla 
Hoorp- 
STUK, 

(3) Reiger met bet Hoofd van boven kaal en 
EN | UI 

Wraitig » bet Ef 4jt bgraauw) d de Wieken Canadenfss. 

408 van buiten bleek-rood. Kanadae 
fche Kraan, 

EpwaARps , door wien hy alleen befchreeven 

is en afgebeeld , noemt deezen de bruine en 

Afchkleurige Kraan; BrissoN de Kraanvogel 

van de Hudfons-Baay , alwaar men hem by Zo- 

mer vinde, De grootte is omtrent als die van 

den gewoonen Kraan: de kleur van boven ros- 

| agtig, met de Vederen bruin gerand; van on- 

deren rosagtig Afchgraauw; die van den top 

van ’t Hoofd roodagtig „ met zwarte Hairagtige 

Veertjes of Pluimpjes bezet: de Wangen en 

Keel wit, het Agterhoofd en de Stuit Afch. 

graauw: een dwarfen witagtigen band op de 

| Wieken; de groote Slagpennen zwartagtig 

bruin met witte Schaften; de Staartpennen 

donker Afchgraauw; de Pooten zwart; de Bek 

zwartagtig „ doch aan ’t end van bleeke 

Vleefchkieur,. | 

(4) Reiger met den top van ’t Hoofd kaal en _ tv. 
Wrat- Grus, 

Kraan- 
(3) Ardea Syncipite nudo paaillofo, Corpore cinereo, vógel, 

Alis extus teftaceis. Syft. Nat. X. Grui fusca, Canaden. 

fis. Epw. „Av. 133. T. 133 

(4) Ardea Vertice nudo papillofo, Fronte, Remigibuss 
Occipiteqne nigris, Corpore cinereo. Jyff. Nat. X, Ar. 

dea Vertice papillofo. Fauw, 8uec. 131. Grus. Beurt. „Av, 

Ì, Daer, V. Stuk, M " 4Ta 
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De Latynfche naam van den Kraanvogel is 
Grus, afkomtftig van het Griekfche Géranos of 

Gérounoss nog overgebleven in het Italiaanfche 

Gru of Grua, het Franfch Grue, en het Spaan- 

fche Grwla of Gruz , hoewel de Katalogners 

hen ook Gabilan heeten. De Portugeefche 
naam is Ema ‚de Poolfche Zoraw , de Illyrifche 

Gerzab. In de Taalen der Noordelyke en mid. 

delfte deelen van Europa, wordt de Hoogduit- 

fche naam Kran , Krane of Kranich gevolgd. 

De Switzers noemen hem Árye , de Sweeden 

Frana en wy Hollanders Kraan of Kraanvogel. 

Buiten twyfel zyn de meeften dier naamen van 

zyn Gefchreeuw afkomftig. By de oude Poë. 

ten heet hy de Wogel van Palamedes , dewyl 
men voorgegeven heeft , dat , geduurende het 

Beleg van Troje , Palamedes van hun vier 

Griekfche Letteren, als ook de Slagorde en het 

Wagtwoord, geleerd hebbe. 

Gine er. Verfcheide Byzonderheden zyu ons, door de 

huizing. Ouden, ten opzigt van de Kraanvogelen aan- 

getekend ; waar onder derzelver Verhuizing, 

uit Afia in Afrika , en uit Afrika in Europa, 

eene der aanmerklykften is. ARISTOTELES en 

an- 

41, 6. GESN, Av. $29. ALDR. Orn. le 20. C. $a JONST. 
„Ev, 166, TT, 44e: Wigrs Orn. 200, T.40. Rat. Aw 
os. Mars, Danub. 5. p. 6. T. Ee ABe Av. UI p. 69 

E. 65. | 
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andere Griekën willen, dat zy uit Scythie naar 
den oorfprong van de Nyl vertrekken, en Vrir- 
GILIUS maakt tevens gewag van ’t oogmerk 

waar toe, naamelyk om in de open Velden te 

vallen (*). Hier door wordt eenige ophelde- 
ring toegebragt aan de Hiftorie , die men thans 

gemeenlyk voor een Verdigtzel houdt; dat zy 

naamelyk aldaar tegen de Pygmeên zouden 

vegten. Dit is geen Fabel; want zulk een Na 

tie vindt. men ’er zekerlyk, zegt ARISTOTELES (+). 

En , inderdaad, de hedendaagfche Waarnee- 

mingen beveftigen, dat in de middelfte of bin- 

nenfte deelen van Afrika , alwaar de Bronnen 

_van den Nyl fchynen te moeten zyn, een Volk 

van kleine Statuur woont (1), welke Menfích- 

jes miflchien hunne Velden tegen de berooving 

van dergelyke Vogelen moeten befchutten. 

Daarenboven heeft onlangs de Heer Hasser- 

QUisT met eigen Oogen gezien , dat de Kraan- 

vogelen , in de Maand Oktober ‚ in menigte 

uit Turkye in Egypte aankomen (S). 

Niet minder zeker is de Verhuizing der Kraa- 

nen, tegen den Winter , over Europa naar ’t 

Noorden. Beron heeft reeds opgemerkt, dat 

dad 

(*) Trans Pontum fugat & Terris immittit apricise 
(1) Zie het V. Deer der Uitgezoete Verhandelingen, 

bladz. 63, 64. 
(J) Zie de Tegen. Staat van Afrika. Amflerd. 1763 

‚ bladz. 569. 
($) Zie bladz. 22, in * IV, Srux deezer Natuurlyke 

Hiftorie, 

I, DEEt. V. STuKe | M s, 

Ht. 

ÄFDEEL, 

NE 
Hoorpe 

STUK. J 
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zy, regt tegenftrydig met de Oijevaaren, in ’t- 

koude Saizoen Vrankryk komen bezoeken , en 

Rav getuigt, dat men ‘er, des Winters, groote 

Vlugten van ziet in de Broekige Landen van 
Lincoln en Kambridge , aan de Ooftzyde van 

Engeland. ’tIs blykbaar, dat zulks door een 

ingeeving der Natuur gefchiede , om op de Ak- 

kers de overgebieevene en gevallen Aairen, of 

het pas gezaaide Winter-Graan, op te zoeken 

tot hunne Spyze: want hunne Maag is tot het 

verteeren van Koorn gefchikt. | 

Veelen , ondercuflchen , hebben gemeend, 

dat deeze Vogelen tegen den Winter ook naar 

het Zuiden vertrekken; om dat zy „als ’t ware, 

geen Voedzel in de Noordelyke Landen zou- 

den kunnen vinden, noch aldaar beftaan we- 

gens de Koude (*). Dit verkeerde denkbeeld 

vervalt thans t'eenemaal , nu men verzekerd is, 

dat de meefte Watervogelen Noordwaards aan 

trekken om open Water te vinden ; wanneer 

alles omftreeks de Ooftizee is toegevroozen (4). 

Uict het voorgemelde blykt zulks niet alleen, 

maar men weet ook , dat zy al vroeg in ’t Voor= 

jaar in Sweeden zyn,en ‚daar voortgeteeld heb- 

bende, zig hier en derwaards verfpreiden. Zy 

weeten zelfs die plaatfen weder te vinden, 

daar zy veele Jaaren agtereen genefteld heb- 
ben 

(*) Zijt. Nat. des Animaux par les Medecins d'Or- 

Jeans. Paris 1756. Tom. IIL p. 124. 

(}) Zie bladz zr, hier voor. 
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KE en (©. Op even gelyke wyze kan men ver-. II 

__ftaan ‚ het gene Krein, hoewel met een te- AFDEEL, 

Benydis oogmerk , van hun Verbiyf, het ge- zn | 

_ heele Jaar door, in Litthauwen en Poolen en _srox. 

_ verder Ooftwaards, zegt. 

Waarfchynlyk is ’t‚ dat deeze Vogelen van 

_ hunne Maagfchap hebben in alle de drie We- 

_ reldsdeelen. Immers, men verzekert , dat aan. 

de Kaap der Goede Hope Kraanen in menigte 

zyn, die, in grootte, kleur of geftalte , niets 

van de Europifchen verfchillen. Hunne kooge 

Vlugt fteltze ín {taat om een toer te doen van 

grôote uitgeftrektheid , als niet opg gehouden 

wordende door Huizen of Geboomte; hun Win. 

ter-Verblyf en Neftelen in de Noordelyke Lan- 

den toont, dat het geene Vogelen van de 

heete Lugtftreek zyn. 

Het is dan uitgemaakt, dat men de Kraanen Kraanen- 

wigezericyk houden moet voor Trekvogelen. J28t» 

Hunne overige Eigenfchappen zal ik maar met 
een Vinger aanroeren. Zy houden , zo men 

wil, zeer flipt de Wagt, en dit maakt „dat zy 

op 't Land naauwlyks te betrappen zyn. Zy 

vliegen zo hoog , dat menze dikwils naauw- 

lyks onderfcheiden kan dan aan hun Geluid, 

t welk zeer grof en fterk ís. Ook maakt de 

Vogelaary of Jagt der Kraanen , wegens derzelver 

moeielykheid, een byzonder vermaak der Vor- 

ftelyke Perfonagiën uit. Verfcheide Havikke 

of 

(” Ameen, „Acad. Vol. IV, p. 588. 

_ _L. Deer, V. Stuge 
. 

t 
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1. of andere Roofvogelen „'op de Vogel-Jagt afge. 

AFDEEL. rigt , zyn ’er noodig , om éénen Kraanvogel 
an neer te {tooten en te overmeefteren; waar uit 

sruK, dan een Gevegt in de Lugt ontftaat, dat niet ' 
onaangenaam te befchouwen is. Men vindt de 

Kraanen,in de Plakkaaten van ons Land , ook ge- 
teld onder het vliegend Wild of Edel Gevogel- 

te, dat men niet fchieten mag - of vangen, noch 
de Neften berooven (*). | 

De jonge Kraanen zyn tembaar: men noemt- 

ze in ’t Latyn Wipiones, en door dezelven op 
te voeden heeft men ontdekt, dat deeze Voge- 

len wel veertig Taaren kunnen leeven. De Edel- 

lieden in Poolen, zegt men , trekken hun de 

Pennen uit de Staart, en , die plaats met Olie 

begietende, zo groeijen ’er witte Penne-Veeren 

in de plaats, die by hun zeer in agting zyn, 
alzo zy ‘er hunne Mutzen mede verfieren, Het 

zelfde wordt, met meer waarfchynlykheid , aan- 
gaande de Tarters verzekerd. Eertyds werden zy, 

gelyk de Ganzen, gemeft om te eeten, en van 

de Jongen kan men zeggen, dat zy niet on- 

fmaakelyk zyn. Zelfs is het gebruik deezer 

Vogelen , tot Spyze , aangemerkt geweeft als 

een goed Middel tegen het Winderig Kolyk, 

en om het Zenuwgeftel te verfterken. Het 

Vet heeft niet minder kragt dan dat der Ganzen 

en wilde Eendvogelen. | 

Het 

(*) Zie „Art. 36 van 't Plakkaat op de Houtveftery 
en Jagt, in Holland en Weftvriesland. Gr. Plakkaatb. 

IV. D, bl. 526, en Nederl, Jaarb. van 1750, bl, z080. 

= rr A 
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_ Het zeggen der Ouden, dat de Kraanen een 1, 
 Steentje in den Bek neemen, wanneer zy op AFDEEr, 
de Vlugt gaan, heeft het Verftand van eenige oo 

Geleerden gepynigd. BocHarr zelfs oordeelde srux. 
___dit zo ongeloof baar , dat hy deswegens een fout Hun Aas. 

onderftelde in de Text van ELraNus: doch die 

vermaarde “Natuurkenner Repr agt het veel 

waarfchynlyker , dat de Zaak in zeker opzigt 
waar zy. Hy wil, dat deeze Vogelen zo wel 

Steentjes noodig hebben tot Verteering van de 

harde Spys, die van hun genuttigd worde, als 
de Eenden, Ganzen, Hoenders en Struisvoge- 
len. Inderdaad, by ’t openen van eenige Kraa- 

nen, vondt hy dat Gevoelen beveftigd; doch 

tevens bleek hem, dat zy, behalve het Graan, 

ook Kruiden en Infekten inflokken, en waarom 

zouden zy dit zo wel niet als de gemelde 

Graan-eeters doen. 

De Krop van eenen Kraan vondt Kepr vol 

Gras; in een ander was dezelve met Boonen 

gevuld : een derde hadt in de Maag veel ge. 

_ kneusd Kruid, dat hem toefcheen Klaver te 

zyn : twee anderen waren met Torren en ee- 

nigen met Aardwormen geftoffeerd, Inde Krop 

van een zodanigen Vogel heeft hy gezien vier 

Zee-Schulpjes, twee Haagdiflen en vier Eikels: 

in de Maag van een anderen eenige Slakhoorens 

en een Zee-Hoorentje, benevens veel Kruiden, 

gemengd met zulk een veelheid kleine Steentjes, 

dat die meer dan twee Oncen woogen, In de 

Kk DsEr. V. STUK, Maa- 
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jj. Maagen der meefte anderen waren ’er niet on 

_ArpreLshalf zo veel geweeft, ì 

XL. Van het zonderlinge maakzel der Lugt-pyp | 

nn toe vorming van het zwaar en fterk Geluid der 

Geftalte, Kraanvogelen , íprak ik hier voor (*) omftandig. 

Wy gaan derhalve tot de Geftalte over, die om. 
trent is als van een Reiger en de grootte ver. 

‘“fchilt ook niet veel; doch zy hebben den Bek 

veel korter dan die van den Oijevaar , en zyn 

ook kleiner van Lyf. Men rekent de zwaarte 

van een Kraan op tien of twaalf Ponden. De 

kleur is als boven gemeld; Afchgraauw , naa- 

melyk over ’t Lyf, de top van ’t Hoofd zwart 

en met yl geplaatfte Veertjes, als Hair; het 

Agterhoofd met roode Wratten of tepeltjes be- 

zet; de Wangen en ’t bovenfte ván den Hals 

wit; de Slagpennen zwart, gelyk ook de Poo- 

ten, die tot de helft der Dyën gevederd zyn: 

de Staartpennen half Afchgraauw , half zwart: 

„de Bek groenagtig. Men merkt aan, dat dee- 

ze Vogel een driehoekige Afchgraauwe: Vlak 

heeft, in ’t bovenfte van de Nek, van waar 

dergelyke Streepen loopen naar de Oogen en 

naar de Borft. Het Mannetje. heeft den Kop 

veel rooder dan het Wyfje. 

V. N 5) Reiger, die den top van't Hoófd en de zy- 

Sei den 
Ameri- (5) Ardea Vertice Temporibusque nudis papillofis, 

kaanfche Fronte Nuchì Remigibusque primariis nigris , Corpore 
Kraan. albo. Sy/f. Nat. X. Grus Americana alba CATESB 

Carol. [ P. VAL 5 75° Evw. Av, Tj Tr. 132 

° (*) IV. Sruk. Bladz, 28, 
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ge den kaal en Wrattig beeft; bet Voorboofd, IL. 

den Nek en de Slagpennen van den eerften AFDEEL- 
| XL. 4 rang zwart, bet Lyf wit. Hon 

f STUK. 
Deeze voert den naam van de Amerikaanfche 

Kraan, of eigentlyk van de witte Amerikaan- 

fche by CATESBY, die een fraaije Afbeelding 

van den Kop en Hals geeft. Epwarps noemt 
_ hem de groote Kraanvogel van de Hudfons- Baay, 

E en van de Engelfchen, in ‘t algemeen, wordt 

hy Hooping-Crane geheten. Hy onthoudt zig 

in Noord-Amerika. 

Hy is veel grooter dan onze gewoone Kraan- 

vogel, en heeft de randen der Vierken bleek 
Roozekleur , de groote Slagpennen zwart , de 

Staartpennen wit , gelyk het geheele Lyf , be- 

halve den Kop; zynde die met zwarte Veertjes 

als Hair zeer yl bezet, op een roode Huid, 

welke byna kaal is en zeer zigtbaar op het Ag- 

terhoofd en in de Nek. De Bek is uit den brui- 

nen geelagtig : het end van ieder Kaak met 

kandtes als een Zaag. De Pooten zyn, gelyk 

in de gewoone Kraanen, zwart. 

(6) Reiger met den kaalen Kop en Halskraag VL 
rn A 1ICOREs 

Wrattig s bet Lyf Afchgraauw „de Slag- Oe 

pennen zwart. fche. 

De 

(6) Ardea Capite nudo Collarique papillofo , Corpore 

_« Cinereo , Remigibus nigris. Syff. Nat. X. Grus majotf 
Indica. Epw. „Av. 45. T. 45. 

Ï. Deer. Ve STUK, 
hd 
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De groote Indiaanfche Kraan wordt deeze van 
Epwarps getyteld, en van Brisson de Ovoft- 
indifche. Hy verfchile van de voorgaanden 
meeft door zyne kaale witte plekken by de 

Ooren en boven op ’t Hoofd. Men vindt hem 

in Ooftindie, of liever in [ndia en andere dee- 

len van Afie. 

De Heer BRissoN befchryft nog een Mexi- 

kaany (chen en een Fapanfchen Kraanvogel. De- 

_ Japanfche verfchilt weinig ván onze gewoone 

VI. 
Ciconia, 

Oijevaar, 

Kraanen , dan door zyne witte kleur van ’t Lyf 

en van de Staartpennen. De Mexikaanfche,- 

die veel kleiner is, en van de Indiaanen Toguil- 

Coyotl genoemd wordt, heeft de Staartpennen, 

als ook het Lyf, Afchgraauw. 

Men kan ten opzigt van de Kraanvogeler in 

’t algemeen aanmerken, dat eenige der Slagpen- 

nen van den tweeden rang, dat is die nader zyn 

aan ’t Lighaam dan de buitenften, zeer lang 

en fpits zynde, zig, wanneer de Vleugels toe- 

geflagen zyn, tot aan ’t end der grootereng of 

daar voorby en tot over de Staart uitftrekken , 

gelyk in de gewoone Kraanen, Ik gaa nu over 

tot de derde Afdeeling van die Geflagt, die de 

Oijevaaren bevat , waar in ietsdergelyks plaats 

heeft. | 

(7) Reiger , die wit is , met de Slagpennen 

zwart, en de Huid Bloedkleuris. 
Van 

(7 Ardea alba, Remigibus nigris, Cute Sanguineà. Sy/f, 

Nat. X. Ardea alba, Remigibus nigrís. Faun. Suec. 136. 

Ciconia, Brul. „Av: 45, a. GESN, Av, 262: ALDR- Orne 
20° 

ad 

A 



_ den Hoogduitfchen naam Storch of Storck heeft 

hi 
0 

__Spaanfche ‚ Tcaliaanfche en Franfche naamen 

van deezen Vogel af komftig. De Hebreen 

noemden hem Chafida , de Arabieren Zakid, 

de Turken Leglek en de Grieken Pelargos. Van 

de Engelfche Stork, buiten twyfel, zynen oor« 

íprong. De Saxers geeven ’er den naam aan 

van Zbheber , en de Neder-Saxers , omftreeks 

Roftok, van Adebar of Odeboer, waar van wy 
ons Ouwevaar of Oijevaar met reden kunnen 

# reiden. 

Deeze Vogels zyn overal niet zo gemeen als 

in onze Provinciën: men vindtze in Engeland 

zeldzaam en in Ítalie zodanig, dat iemand, die 

agtentwintig Jaaren te Rome hadt gewoond; 

verzekerde he hoe hy aldaar maar eenmaal een 

witten Oijevaar had gezien. ALDROVANDUS 3 

zelf , bekende in ’t laatfte van zyn Leeftyd, 

dat hy nimmer den Oijevaar gezien had, om 

dat die van Bononie’er geen opvoedden. On- 

dertuffchen is dit te verwonderen , daar de Ou- 

den zo veel gewag maaken van de Verhuizi® 

deezer Vogelen. BeLoN verzekert als een Oog. 

getuige, dat de Oijevaars, tegen den Winter, 
in Afrika overgdan ; aangezien men ’er ecn groo. 

te menigte van in Egypte vindt, in de Maanden 

Sep 

L. 20. cr. Jonsr. „Av. 147. T. so. Marsi. Dunab, 
Se. P: 26. T. rr, Ciconia alba, Wr…rt. Ors. 220, RAF 

„Av. 97. ALB. Av. II, p. 59. T 64 

1, Deer, V.Sruw, | N 

Van den id id naam Ciconia , zyn de. 

/ 
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yr September en Oktober. In ’t laatft van Augus- 
AFDEEL. tus zag hy 'er cenige duizenden over Konttanti- 
ee nopolen vliegen, die uit Rusland of. Tartarie 

stug. fcheenen te komen. Ook heeft de Heer Saw, 

Oijevaar. Omtrent het midden van April onder den Berg 

Carmel ten anker leggende , groote Vlugten van 

deeze Vogelen Noordooftwaards zien trekken. 

Anderen {tellen de plaats van hun Winter-Ver. 

blyf in zekere Landftreek van Afie. 

_ Alle deeze Getuigeniffen komen den Heer 

KLEIN onvoldoende voor. Hy meent, dat hect 

onze Oijevaars niet kuanen geweelt zyn, wel- 

ken Snaw zag; om dat wy dezelven gewoon: 

lyk reeds voor ’tend van Maart, als boden van 
‚ de Lente, verneemen, en dat zy zelden voor 

September vertrekken. Hy ftelt de verdwyning 

der Oijevaaren buiten Gefchil; doch hy agt het 
_ waarfchynlyk, dat zy niet uit het Land hunner 

Geboorte verhuizen, en zou veeleer gelooven; 

dat zy tegen den Winter in Poelen en Moeras. 

1e fen onder Water kroopen, om in ’t Voorjaar 

daar uit wederom levendig voor den dag te ko= 

n (*): een Gevoelen, waar van ik de onge- 

rymdheid reeds omftandig heb aangetoond (4). 

Linneus verzekert, dat zy, over de Middel- 

landfche Zee, naar Egypte en Ethiopie vertrek. 

ken; houdende by Zomer huis in de middelfte 

deelen van Europa. 
De 

(*\ Zie het Vertoog, genaamd Onderzoek waar de Oigen 

vaaren overwinteren, in het IL Deer der Uitgez. Vera 

band. bl. 260, 

(1) In het IV. Srux deezer Nat. Hiftorie, bladze 12. 

* 
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De Oijevaars maaken in dat gedeelte van _ Il, 
___Sweeden, welk Schonen genoemd wordt, zyn- Tk: 

de ’t Zuidelykfte van Gothland , aan de Ooft- Hoorp. 
„ zee; hun Neft op Daken, Toorens en op de dek 

Stammen van oude afgehouwen Boomen. In @rievaar. 

Noorwegen , inzonderheid in de Ooftelykedee= 

len, worden zy naauwlyks ooit gezien. In on- 

ze Provintiën maaken zy , gelyk ook in Duitfche 

land en Vrankryk , hun Nett op Schoorfteenen 

of op de Vorft der Huizen, daar men dikwils 

zekere Bakken of Wagen-Wielen plaatft , om 

hun daat toe gelegenheid te geeven. Immers 

het is van ouds, en wordt nog heden, van vee= 

len als een Geluk aangemerkt, zulk een Nett 

op 't Huis te hebben , en voor een Ongeluk 

gehouden, wanneer de Oijevaars dit Neft ver» 

laaten. Niemand befchadigt, willens en wee. 

tens, deeze Beeften ; veeleer uit een foort van 

Bygeloof , dan om reden van gewigt: want 

het voordeel dat zy aan ons Land toebrengen; 

door het vernielen van eenige Kikvorfchen, 

Haagdiffen of ander Ongediert, is waarlyk ge. 

Boes in tegendeel doen: zy , door ’ vangen 

van Aalen, miffchien meer fchade aan ’t alge. 

meen, en de bewoonders der nabuurige Huizen 
hebben niet weinig laft van hunne Vuiligheid, 
en ’ klapperen, by Nagt, met hunnen Bek. 

Men wil dat in Theflalie , alwaar de Slangen 

fterk vermenigvuldigen, zelfs op Lievens-ftraffe 

verbooden ware, eenig kwaad te doen aan dee. 

ze Vogelen. 

1. Diss, V. Stuk. 2 De 
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HL. De Slangen, naamelyk, worden gezegd hun- 

AFDEEL. ne Spyze te zyn, zo wel als Vifchjes, Aalen _ 

Pae! en kleine Vogeltjes , ja zelfs Vleefch en Brood, 

srug, wanneer het hun gegeven wordt. Kikvorfchen 

Oijevaar. Zyn, in de Moeraffige Landsdouwen van ons 
Geweft, hun gewoone Aas: doch van Padden 

en Vledermuizen hebben zy een afkeer. ’ Is 

opmerkelyk, dat zy dikwils op één Been ftaan 

te loeren in ondiepe Slooten; ja zelfs in hun- 

ne Slaap: miffchien hebben zy dus een duide- 

lyker Gevoel, Hunne Eijeren zyn van grootte 

als die der Ganzen; zy leggen ’er. twee , drie 

of vier; het Mannetje 'en Wyfje broeden 

beurtelings, en de Broedtyd duurt een Maand. 
Deeze Vogels worden als een voorbeeld aan- 

gezien van tedere Liefde; dewyl ’t gebleeken * 

is, dat, wanneer een Huis verbrandde, op ’ 

welke een Neft met jonge Oijevaaren was, de. 

Ouden zo lang in ’t ronde daar om heen vloo- 

gen, tot dat zy zelf door de Vlam verteerd 

werden (*). Men plagt zig te verbeelden, dat 

de Ouden „ onmagtig zynde , van de Jongen 

werden gefpyzigd en gekoefterd: waar van het 

Woord Antipelargia , *t welk een groote on- 

dankbaarheid der Kinderen jegens hunne Ou- 

ders uitdrukt, zynen oorfprong heeft, E 
ed 

(*) Men heeft, dienaangaande, het onwraakbaare ge= 
‘tuigenis van den vermaarden HaprraNus Junius , die 
zegt, hoe in de zwaare Brand van Delft, in ’t Jaar 1536, 

wanneer die Stad, op driehonderd Huizen naa, geheel 

in de Aflche gelegd werdt, zuiks waargenomen zy. Zie. 

Batav. Cap. X\IL p. 439. & CnaRLET. Onomaft, p. TO2 
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_ De Geftalte der Oijevaaren is iedereen be- 

kend, gelyk ook hunne kleur. Onder de Vee- 

ren is hunne Huid Bloedrood. Sommigen heb- 

ben verzekerd, dat zy geen Tong zouden heb- 
ben, doch de Ontleding heeft aangetoond, dat 

hunne Tong Kraakbeenig is, met een Vleezig 

Vlies bedekt, omtrent een Duim lang en aan 

den Wortel breed, doch fmal en' {pits aan 

end. Doktor ScHELHAMMER merkt aan, dat de 
Beenderen van deezen Vogel famengefteld zyn 

uitvzeer teere plaatjes en altemaal hol van bin- 

nen; fchoon (ommigen dikker zyn, gelyk aan 

de Ruggegraat, en de anderen zo yl als Ho. 

nigraaten: allen, om kort te gaan zo wel ge- 

fchikt tot de ligtheid , dat men zig over * be. 

leid van de Natuur niet genoegzaam kan ver. 

wonderen. Onder anderen vertoont zig een 

onnavolgbaare Konft in de derde Geleding van 

de Wiek, alwaar de twee Beenderen, die de 

plaats der groote en kleine Ellepypen in de 

Menfch vervullen, zig , om 'er maar êén te maa- 

ken, met twee anderen famenvoegen door mid- 
del van twee Beentjes, welke naar ’t Aambeeld 

in ’t Oor gelyken; alles dermaate met Kraak. 

beenderen bekleed, dat de Vogel , de Wiek uit. 
ftrekkende, die op een zelfden tyd kan ophefs 

fen en vervolgens neerdrukken ; ’t welk dienftig is 

om op te ftygen en neer te daalen in de Lugt; 

naar zyn believen. 

Doktor Prijeros heeft waargenomen , dat 

de Maag der Oijevaaren eenige overeenkom{t 

LDasle, V, Srux, N 3 met 

iis 
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met die der Herkaauwende Dieren heeft. 
SCAWENKFELD heeft ’er Beendertjes van Vogelen 

in gevonden. De Krop plagt dienftig geoor- 

deeld te worden tegen Vergift. Men heeft 

cok veel op gehad met de kragten , zo van het 

gedeftilleerde Water , als van het Af kookzel 

van geheele Oijevaaren, als ook van de Olie en 

het vlugge Zout, door de Scheykunde uit dee- 

ze Dieren gehaald: zelfs is 'er nog een Tegen- 

giftige Bereiding in eenige Apotheeken bekend, 

die uit het gedroogde Bloed der Oijevaaren en 

het vafte Zout van derzelver Maag , met eenige 

andere Ingredienten , onder anderen Befoar- 

Steen en Theriaak , door middel van uitgeperfte 

Olie van Pynappel-Pitten , tot een weeke Kon- 

ferf gemaakt wordt (*) ; doch hedendaags ís 

men, ten minften hier te Lande, byna gene- 

zen van het Bygeloof , om te vertrouwen op 

bygevoegde Middelen , waar van de kragte- 

loosheid blykbaar ís. Het gebruik van den 

Drek tegen de Vallende Ziekte, of tegen de 

ligt, wanneer dezelve met Eenden-Vet of Var- 

kens-Reuzel tot een Smeering is gemaakt of 

ingenomen wordt ; ; of van de Eijeren , ge- 

kneusd en in Wyn afgetrokken, om het Hair. 

zwart te maaken : fchynt niet minder be- 

lachlyk. 

(8) 

(*) Eleluarinm de Ciconia Llexipharmacuam, Crolliss 
vide Pharmacopaam Seroderi, | 
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(8) Reiger, die zwart is, met de Borft en 
Buik wit. | | 

Men is deezen, volgens den Hoogduitfchen 
naam , gewoon Zwarte Stork te noemen ; hoe- 

wel by, by de oude Schryvers, den naam van 
zwarten Oijevaar voert: doch BrIissoN noemt 

hem la Cigogne brune, dat is bruine Oijevaar, 

In Sweeden wordt hy Odenfwala geheten. 

Men vindt deezen , doch zeldzaam, in dat 

gedeelte , ’t welk Smaland heet 5 en hy trekt 
_ over Sweeden heen in de Zomer. Ook heeft 

Ray ’er een te Frankfort gezien en afgerekend, 

De Levensmanier is gelyk die der witte Oije- 
vaarten : de grootte een weinig kleiner : de 

kleur van boven bruin, met een weerfchyn van 

Violet en Goud-groen: aan den Hals met wit- 

agtige Vlakken ; van onderen wit: de Staart- 

pennen bruin , met dergelyk een weerfchyn. 

De Bek en Pooten niet rood, gelyk in de ge- 

woone Oijevaaren , maar groenagtig. 

Door Rajus wordt nog gewag gemaakt van een Ameri 

Amerikaanfchen Oijevaar, die in Brafil Maguari 

heet , en in geftalte , grootte of kleur , zeer 

weinig verfchilt van onzen gewoonen witten 
Oijevaar. De Bek, alleen, is van den wortel 

tot aan het midden groenagtig geel , voor ’ 

overige blaauwagtig Afchgraauw. Het klappe- 
B eren 

(3) Ardea nigra, Petore Abdomineque albo. Faun, 
Sec. 134. Ciconia nigra, GESN. „{v. 97. ALDR Ors, 

L, 20. c. 2. Winn. Orn. 211, ALB. „Av. IL p: 77: T. 8% 
1, Dezer, V‚ Srux. , N 4 | 

. kaan{íche, 
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IE. ren met den Bek heeft deeze met beide de voor- 
AFDEELe oganden gemeen. 
XL. 

Hoorp- (9) Reiger met een drie-Vederige af hangende 
A Suif aan ’t Agterboofd, de Rug zwart, den 

Kwak. Buik geelagtig. 
P! XLIIL 

Pig Ee Wy komen thans tot de eigentlyke Reigers, 
waar onder deeze een der kleinften is; {taande 

by de Schryvers bekend onder den naam van 

kleine AfchgraBuwe Reiger. Andere hebben hem 

Nyéticorax geheten, dat is Nagtraaf , gelyk 

men hem in Duitfchland fchynt te noemen, en 
de Engelfchen geeven ‘er ook den naam van 

Nighbt-Raven aan; doch wy noemen hem Kwak, 

volgens CHARLETON) en de Franfchen Biboreau 

of Roupeau. Deeze benaamingen zyn daar van 

af komftig , dat hy by Nagt roept of fchreeuwt 

met een zeer onbevallig Geluid , even als van 

iemand die braaken moet. Van fommige Duits - 

fchers wordt hy ook Bundter Reger en Schildres 

ger getyteld. | 

Deeze Vogel onthoudt zig meeft in de Zuide. 

lyke deelen van Europa. Hy heeft ongevaar de 

grootte of lyvigheid van een Kraay : de kleur 
is van boven donkergroen, van onderen wit 5 

aan 

(9) Ardea criftâ Occipitis tripenni dependente, Dorfo 
nigro ‚ Abdomine flavefcente. Sy/t. Nat. X. Nyéticorax 

GersN. „Av. 628. Aupr. Orn, l 19. C. 57.p: 272. Ardea 
cinerea minor. WirL. Ora 204. T. 49. Ray. Av. 99. 
8. 3. Mars. Danub. 5. T. 3. ALB. Av, IL p.62. T‚6 7a 

ALpr. Ors, l. 20. C. IO. | 
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aan den top van * Hoofd groenagtig zwart, met IL 

een witten band aan *t Voorhoofd en boven de AFPEET: 

Oogen , drie zeer fmalle lange Veders aan 't itse 

Agterhoofd; het bovenfte van den Hals graauwe stuk. 

agtig wit, de Stuit bleek Afchgraauw ; de Slag- * 

en Staartpennen Afchgraauw; den Bek zwart. 

agtig , de Pooten geelagtig groen. Van de 

Geftalte kan men beft uit de nevensgaande Af- 

beelding oordeel vellen. 

(1o) Reiger met een hangende Kuif aant Ag. 2, 

_terboofd, de Rug blaauwagtig , van onderen Bìaauwe 

wit, de Borft met langwerpige zwarte Vlak- “8 
ken getekend. 

Gekuifde Reiger kan deeze genoemd worden 

in onderfcheiding van den Witten; doch hee is 

eigentlyk maar de gewoone blaauwe Reiger, die 

by de Autheuren de groote Afchgraauwe ‘heet. 

BrissoNn geeft ‘er , eenvoudig , den naam van 

Heron ‚dat is Reiger, aan; die in ‘ct Hebreeuw{ch 

Schalach, in ’t Arabifch Bargach en van de Tur- 

ken Balakzel genoemd wordt. De Griekfche 

naam is Herodias, de Italiaaniche Airou of An- 

sbirou , de Spaanfche Garza. De Engelfchen 

noemen hem;,zo wel als de Franíchen , Heron , 
iu de 

(ro) Ardea Occipite criftâ pendulâ, Dorfo coerulef- 
cente, fubtus albidà, Petore maculis oblongis nigris. Syff, 

Nat. X. ‘Ardea criftà dependente. Faun. Suec. 133. Ar- 
dea cinerea major. ALpr. Orn. 203. T, 49. Ray. Av. 
94e Mars. Danub. s. p. 8. T.2. Arp. Av. Lp. 64 
T. 67. & MIL T. 7ö, 

I, DEEL Ve, SruK N 5 
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1. de Sweeden Haeger , die van Noorwegen Heire, 

AFDEEL. en de Duitfchers , in ’t algemeen , Reiger, Rayer 
Badr of Herrgans. 

STUK, De blaauwe Reigers zyn door geheel Europa 

gemeen : zy maaken hunne- Neften in hooge 
Boomen, met zulke menigten by elkander, dat 

er die Boomen eerlang door fterven moeten. In 

fommige Landen brengen die Neften, door het 

verkoopen der Jongen , den Eigenaar van het 

Bofch veel voordeel aan; doch in onze Provin- 

tie van Holland, alwaar de Reigers nog, vol. 

gens de Plakkaaten , geteld worden onder het 

Edel Gevogelte , welks Neften men niet mag 

berooven; zyn zy zo welkom niet. Men zegt 

gemeenlyk dat het een Koninglyke Spyze is, 

en wordt ,derhalven, door den Franfchen Adel 

veel werks daar van gemaakt, hoewel ‘er ande- 

re Natiën weinig Smaaks in vinden. _ 
Oudtyds werden zelfs, in Vrankryk, zeke- 

Huisjes gemaakt langs Rivieren , ftaande hoog 

op Paalen, als Duivehokken, waar in de Rei-_ 
gers van zelf kwamen neftelen, gelyk de wilde 

Duiven, en daarom noemde men dezelven He- 

ronniéres. Het voordeel , dat deeze Huisjes 

door het verkoopen der Jongen gaven , was 

zeer aanmerkelyk. Hedendaags worden , in 

Neder-Bretagne , nog Reigers in menigte ge- 

vonden , die ‘er in Boomen neftelen, en de-= 

wyl deeze, hunne Jongen eeten geevende, veel 

Vifch vallen taarten; zo hebben fommigen daâär 

door gelegenheid gekreegen , om Spottende te 

zeg- 

heh 
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zeggen ; hoe in dat Land de Varkens gemeft a 
worden door Vifch, die van de Boomen valc: AFDEEL, 

_% welk, hoe vreemd ook, volkomen waar is: 

De Jagt der Reigeren maakt, in Duitfchland, 

XL. 
Hoorp- 

STUK. 

de Verluftiging van Vorften en groote Heeren Reigere 

uit. Men moer 'er Valken toe hebben, die op 

__deeze Jagt, in 't byzonder, zyn afgerigt; want 

zo dra een Reiger, in de Lugt vliegende, de 

Roofvogelen gewaar wordt, ftygt hy zo ver in 

de hoogte, dat men hem naauwlyks kan zien. 

De Valken zetten hem naa en weeren eindelyk 
hem de hoogte af te winnen : doch dan hebben zy 

een byzonder beleid noodig om van den fcherpen 

Bek des Reigers , die zig dapperlyk verweert, niet 

doorftooten te worden. Somwylen keert hy 

Zig geheel om, en zweeft op zyne uitgefpanne 

Vierken ‚ wagtende dus zynen Vyand af: ge. 

meenlyk egter wordt hy allengs naar den Grond 

„ gedreeven , ZO dat hy levendig in de magt 

van den Vogelaar komt, die hem dan, met een 

Ring om de Poot , weder vliegen laat. Deeze 

Jagt js koftbaar , om dat ’er menig Valk op den- 

zelven fneuvelt. 

De blaauwe Reigers zoeken hunne Spyze zo 

wel aan de Zee-Stranden, als in de Rivieren en 

{taande Wateren, gelyk de Oijevaaren. Men 

wil dat de Vifchjes, en de Aalen inzonderheid, 

worden verlokt door de Vingers hunner Pooten, 

en dit gaat zo ver, dat de Viffchers dezelven;, 

afgefneeden zynde, fomtyds in plaats van Wor- 

_men aan den Hoek doen, of anders hun Aas 

1. Dezer, V. STUK, ‚De. 

Jagt. 



TN vr us ‘ d 

8 

204 __ DBESCHRYVING 

IL, bereiden met Reiger-Vet. Aan de gefteldheid van 
mt hun Gedarmte, * gene van dat der andere Vogelen 
Hoor. verfchilt, doordien zy maar een enkelen Blin- 
STUK, den Darm hebben; is ’ buiten twyfel toe te 

Íchryven , dat de Reiger een Aal of Slang zom- 

tyds wel driemaal moet inflokken3 dewyl die 

Dieren hun aanftonds weer van agteren uit het 

Lyf kruipen, Hunne Eijeren zyn groenagtig 
met graauwe Vlakken : zy leggen ’er drie en 

de Broedtyd duurt drie Weeken, 

Geftalte en _ De Reiger is kleiner dan een Oijevaar , ja zelfs 

gebruik, gan een Kraanvogel : van kleur als boven ge- 
meld is; waar wy byvoegen, dat hy de Staart- 

pennen Afchgraauw heeft, naar de tippen bruin- 

agtig 3 den Bek van boven groenagtig geel, 

van onderen geelagtig, aan %*t end zwart, de 

Pooten groenagtig. Zyn gewoon poftuur is, 

den Kop ingeftoken te hebben tuffchen de Schou- 

deren, mer den Hals omgedraaid. Hy is een 

ongemeene Vifchvraat en vernielt zelfs veelen, 

die hy met zynen Bek dood fteekt, zonder ze 

te kunnen mede neemen, om dat zy te groot 
en zwaar voor hem zyn. De Jongen worden 

met de Ingewanden van Vifch of met Vleefch « 
vet gemaakt, als wanneer men ‘er Geregten van 

bereidt voor de Tafels der Grooten, die zeer 

fmaakelyk zyn. Het Vet wordt gehouden voor 

“een goed verzagtend en oploflend Middel, in. 

zonderheid tegen het Voet-Euvel, als ook tot 

opheldering van ’t Gezigt en om de Doof heid 

te geneezen, 

De 
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__… De Heer Brisson, die den gekuifden blaau- 

Ne 

wen Reiger , welken fommigen voor ’t Man- 

netje houden , van den ongekuifden onder- 
fcheidt, heeft nog verfcheide anderen, zo Ku- 

| ropifche als Amerikaanfche, blaauwagtige , bon- 

te en gtyze Reigers; waar onder ook die een 

weinig kleiner zyn dan de gewoone Europifche. 

De gryze, by voorbeeld, heeft maar de groote 

te van een Kraay; de bonte{ onthoudt zig in 

Italie, en heeft de grootte van onzen blaauwen 

Reiger. Zyn tiende Soort is de groote Kuif- 

Reiger van Virginie, die volgt. 

(rr) Reiser met bet Agterboofd gekuijd, de 

Rug Afchgraauw „ de Dyën ros, de Borft 

met langwerpige zwarte Vlakken. 

De Vogel , dien EpwaArps bruine Kanada= 

_fche Reiger noemt, wordt door den Heer Bris- 

SON afgezonderd van deezen dien Carrsny de 

allergrootfte Amerikaanfche gekuifde Reiger 

heeft geheten. Ik denk, dat de Heer LiNNaus 

‘er den Griekfchen naam, Herodias, welke de 

algemeene Naam der Reigeren is, by uitmun. 

tendheid aan toepaft. 

‘t Ís inderdaad de allergrootfte onder de ei- 

gentlyk zo genaamde Reigers. Hy heeft, van 

’t end 
(zr) Ardea Occipite criftato, Dorfo cinereo, Femorie 

bus rufis, Pectore maculis oblongis nigris. Sy/f. Nat. 

X. Ardea fufca Canadenfis. Epw. „Av. 135. T. 135. 
Ardea criftata maxima Americana, CarTese. Carel, 3. p, 
zo. T. zo? 

L Deer, Vv, STUKe 
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U. 't end des Beks tot aan dat der Klaauwen , een 

ArDeel. langte van vyf Voeten : de Bek js byna age 

XL. Duimen lang. De Kop is bedekt met bruine 
Hoerp- sd den 

sryg, Vederen , waar onder de genen , die uit het 

Agterhoofd komen , zeer fmal zynde en fom- 

migen wel vyf Duimen lang, een fraaîje Kuif 

maaken , die deeze Vogel , naar welgevallen, 

kan opzetten of laaten zakken. Tuffehen den 

Bek en de Oogen, wederzyds , is een kaale 

bruinagtig gecele Huid. Het geheele Lyf is 

bruin , doch de Keel en Borft rosagtig , met 

langwerpige bruine Vlakken. De Slagpennen 

zyn zwart, de Staartpennen bruin, gelyk ook 

de Bek van boven en onderen , doch aan de zy- 

den geelagtig: de Pooten bruin. Men vinde 

hem in Virginie, alwaar hy zig aan de Oevers 

der Rivieren en Meiren onthoudt, leevende van 

Vifch, Kikvorfchen , Haagdiffen , enz. 
Purper- Onder de Purperkleurige Reigers van BRIssSON, 

here waar van ’er één , dien hy de Mexikaanfche 
Fig.2 noemt, by SrBA onder den naam van Xoxou- 

quibaaëthi af gebeeld, van Mornring Grex ge- 

heten wordt , hebbende maar de grootte van 

Kraay: onder: deeze „deg ik, is een Purpere 

gekuifde ‚ dien ik, wegens zyne fraaiheid, heb 

doen aftekenen , naar de Uitbeelding van Bris- 

SON ‚ welke uit het Kabinet van Madame pe 

BANDEVILLE was ontleend. 

Deeze is veel kleiner dan de blaauwe Reiger , 

als zynde van ’tend des Beks tot aan dat der 

Klaauwen nog geen vierdhalf Voeten lang: het: 

| Lyf 



en de Kuif glimmend zwart: het bovenfte van 
den Hals ros , met een drievoudigen zwarten srux. 

| 

1 
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Lyf van boven donker Olyf kleur, van onderen IL 

Purperagtig Kaftaniebruin ; de top des Hoofds AFDEEL 
XL. 
HoorD- 

Band; het onderfte vân de Keel met lang- 

werpige zwarte Vlakken : de Veeren aan de- 
zelve zeer lang en fmal : een zwarte Streep , 

overlangs, van de Borft tot aan den Aars; de 

Staartpennen donker Afchgraauw , van boven 

naar Olyf kleur, van onderen naar blaauwagtig 

trekkende: de Bek van boven bleekbruin, van 

onderen geelagtig, met een zwarte punt; de 

Pooten groenagtig. 

(ra) Reiger met een geele Kuif „bet Lyf blaauw- XU. 
Jo Rd Violacea, 

astig zwart; maar een zwarten band om de kabben. 

zyden van den Kop hebbende. eeter of 
| gekuifde 

, | : Butoore 
Deeze, die van CaresBY de Amerikaanfche 

gekuifde Butoor geheten is en van SLOANE 

de blaauwe Reiger, wordt van den Heer Bris- 

SON geplaatft onder die foorten wan dit Geflagt, 

welken hy noemt Crabiers of Krabben-eeters;, 

in’t Latyn Cancrofagus, en deeze voert den by- 

naam van Babamenfis , als van ’t Eiland Ba-. 

hama af komítig zynde, hoewel hy ook op Ja- 

maika en in Karolina wordt gevonden. Hy 

maakt zyn Neft in ftruiken , die tuffchen de 

Rotfen groeijen , en fchynt zyn Leeeftogt meeft 

te 

(z2) Ardea criftâ flavâ , Corpore nigro coerulefcente, 
fafciâ Temporali albâ. Syf. Nat. X. Ardea Stellaris 
criftata Americana. CarzsB, Car, IL, p. 79. T. 79e 

1. Drer. V, STuKe 
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If, te hebben van Krabben en andere Schulpvis- 
AFDEEle {chen of Zee. Wormen. ; 

dd De grootte ís ongevaar als een Kraay : de 

stuk, kleur van boven wit en zwart geftreept, van 

onderen donker-blaauw ; de Kop zwartagtig , met 

een Kuif van lange witte Veeren ; een kaale 

groene plek tuffchen de Oogen en den Bek, die 

zwart is, de Pooten geel. … | 

Onder de andere Amerikaanfche Krabben-ce- 
ters, welken de Heer Brisson befchryft , heeft 

de Brafiliaanfche „ die Cocoi genoemd wordt, 
naauwlyks de grootte van een Duif: een an. 

dere ; die ook in Chili wordt gevonden , en op 

_de Karibifche Eilanden den naam voert van Ja- 

“boutra, heet by de Franfchen van Guajana Cra. 

Cra,en is wat grooter dan een Krabben-eeter 

die van de Philippynfche Eilanden in ’t Kabinet 
van den Abt Aurry was gebragt , hebbende 

maar de grootte vaneen jong Hoentje , van bo- 

ven Kaftaniebruin met zwartagtige golfjes en 

dwarsftreepen , van onderen rosagtig grys van 

kleur: de Bek van boven zwarcagtig van on- 

deren geel , de Pooten grys-bruin, 

XII (13) Reiver met bet Asgterboofd gekuifd , bet 
Carulea, Lof blaauw. 

Blaauwe 
Krabbene De 
eeter. 

(x3) Ardea Oeccipite criftato , Corpore coeruleo. Syff, 

Nat. X. Ardea major grifea criftata , Capite nigro, Vere 

tice & Alis albicantibus, BROWN. Jam. 478. Ardea 

coerulea. CaresB. Car. IL. p. 76. T. 76. Ar. „Av. 3. 

p. 74: T. 79. SLOAN: Jam. IL p. 314.T.2ó4e fi 5. Rape 

Ay. 1Ög | | | 
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‚De Engelfche Schryvers noemen deezen if, 1 

blaauwe Reiger, en Epwarps zwart-blaauwe; AFDEEL: 
X Li zo dat KrEiN hem t’ onregte den naam van 

ú HoorD= 
Hemelfchblaauwe geeft. De Engelfchen van sruú, 

Jamaika noemen hem, zelfs , black of blew 

Gaulding , en hy wordt, van BrowNE, Loode 

kleurige Kuif-Reiger getyteld, met een zwarten 

Kop ; die wit getopt i8, De grootte onders 

fcheidt hem van de Reigers genoegzaam 5 de 

wyl hy zo groot niet is als een Kraay. Beide 
deeze laatfte Soorten worden in Noord=Ameri- 

ka gevonden, zegt LINNAUSs 

(14) Merdér met bet Agterboofd eenigermaate Je 

gekuifd , de Rug grys geftreept , de Hals Geftreepte, 

wan onderen Roeflkleurig , de Slagpennen van 

den tweeden rang aan de tippen wit. 

De Heer RoLANDER heeft deezen te Surind. 

fme waargenomen en dus befchreeven, De 

top van ’t Hoofd is zwart, met een Kuifje in 

de Nek. De Slagpennen zyn bruin, en die vaù 

den tweeden rang alleen aan de tippen wit ges 

rand, 

(15) Reiger met het Apterboofd eenigermaûte — XV. 

gekuifd, de Rug groen, de Borf? rosagtis. ger 
é an Krabbeme 

(r4) Ardea Occipite fubcriftato , Dorfo cano ftriaro ; EELEE. 

Collo fubtus ferrugineo, Remigitius fecundariis apice al« 
bis, RoLANDER. 

(z$) Ardea Occipite fabcriftato, Dorfo viridi, Pedtore 

tufelcente. Syt. Nat. X. Ardea Stellaris minor. Stoas. 
Jam. 3e pe 335: T 263. Raj: oÂv. 21e a, 2 CaTEsùe 
Car. 1. p. 30. T. 30. 

Kk, Deer, V. STUKe 9, 
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jr Van Caresey wordt deeze , diesook in Ame- 
AFDEEL. rika huisveft, de kleine Butoor- geheten , doch 

XL. __BRissoN noemt hem de groene Krabben-ecter. 
Hoorp- bata | 
stug. Hy is niet grooter dan een Heoender-Kuyiken, 

van boven Goudgroen met eenen weerfchyn 

van zuiver Koper, van onderen Kaftanie-bruin 3 

aan den Keel wit met bruine Vlakken; de Vee. 

ren aan ’t onderfte van den Hals zeer {mal en 

lang: de Staartpennen als het Lyf van boven; 

de Bek bruin, van onderen geelagtig : de Pooten 

grys-bruin. : 
Gevlakte. Een gevlakten groenen Krabben-eeter , die van 

Fis. ee t Eiland Martinique is gekomen , hebben wy 

de Afbeelding van ontleend, Deeze was een 

weinig kleiner dan de voorgaande, verfchillen- 

de in kleur ook niet zeer veel, uitgenomen de 

witte ftippen, waar mede de Wieken van bo-= 

ven getekend waren, gelyk de a gite 

wyít. 

Kleine Bu. Onder de kleine Butooren kan ik hier mite 

te „Jyk plaatzen die foort van Reiger, welke door 

rj a den Heer Brisson Blongios getyteld en in Bar. 
Fig. 4. _ barie Boo-onk geheten wordt. Dezelve, naam- 

| yk, is niet veel grooter dan een Lyfter, en het 

zal waarfchynlyk die zyn, welke men, hier te 

Lande, wegens zyne kleinheid en geftalte het 

Woud. Aapje noemt. De kleur is van boven 
groenagtig zwart, van onderen bleek.vaal; hec 

bovenfte van den Hals grys-vaal, naar Kaftae 

nie-bruin trekkende. Hy heeft de Vederen. on-= 

der aan de Keel zeer lang, de Borft met lang: 
Wer 
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wetpige zwarte Vlakken getekend ; de Scaart- 

pennen groenagtig zwart; den Bek geelagtig. 

groen ‚ de tip van boven zwart; de Pooten 

groenagtig. | 

(16) Reiger met een gladagtigen Kop; bet Lyf- 

ren bleeker , met langwerpige bruine Vlakken. 

Een groote verfcheidenheid van naamen heeft 

deeze Vogel, om dat hy gemeen is door ge= 

heel Europa, ’t welk aanleiding geeft om de 
Dieren naar deeze of gene Eigenfchap te noemen. 

By de Ouden is de naam van Ardea Stellaris; 

dat is gefternde Reiger, in gebruik geweeft , of 

Afterias: miffchien, om dat hy zo fraay geftip= 

peld is en gevlakt : doch de Hedendaagfchen 

noemen hem Butto, Botaurus of Butorius, naar 

zyn Geluid, ’t welk zeer grof is en eenigermaa- 

te zweemt naar ’ loeijen van een Stier. Hier 
van is de Franfche naam, Butor, de Engelfche 

_Bittern of Bittour , en de Nederlandíche , Du- 

toor, afgeleid, Wy noemen hem, egter , ook 
wel Roerdomp, naar den Hoogduitfchen naam 

Robr- Drummel of Robr. Trummel , die tevens 

ziet 

(26) Ardea Capite lzeviufculo ; fupra teftaceo maculis 
transverfis, fubtus pallidior, maculis oblongis fufcis. Are 

dea Vertice nigro, Pe@tore pallido maculis longitudinaa 
libus nigricantibus. Faun, Suec. 134. Ardea Srellaris mie 

DOr, GESN. Av, 215. ALDR. Ora. 1, 20.c.16. Witn. Orsn. 

207. T. so. $2. Raj, „Av, zoo. n. zr. Mars, Dannk: 
$P 26. T, 6, ALB. „Av. 1. D. 5. T. 68, 

| _I.Deer. V. Stuke O 4 
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ziet op zyne Verblyfplaats in het Riet, waar 
hy zig meeft onthoudt, De Saxen, egter , noe- 

men hem Waffer-Ochsz, de Ooftenrykers Erd- 

boull , de Beijerfchen Hortybel , de Polakken 

Bak of Bunck, de Turken Gelve, de Portugee- 

zen Gazola, en die van Bretagne Galerand, De 
Ítaliaanen geeven ’er den naam aan van Trum- 

botto of Terrabufo. Verfcheide andere Hoog- 

duitfche Naamen gaa ik voorby ; waar onder 

die van Mofs.Kou, by welken hem JorNsTOoN 

af beeldt. 

De Roerdomp heeft den aart der Reigeren: 

hy leeft , naamlyk , van Vifch, Kikvorfchen 

en ander Water- Gedierte. Zy maaken hun 

Neft gemeenlyk in het Riet; alwaar zy te loe. 

ren zitten, zo wel op hun Aas, als om zig te 

verdedigen, wanneer zy aangetaft worden ; waar 

in een Jaager ten uiterfte voorzigtig moet zyn, 

wegens de feherpte van hun Bek. Dit zelfde 

maaktze gewild tot de Jagt voor de Grooten, … 

die gaarn derzelver Gevegt met de Valken aan. 

fchouwen, Verfchrike zynde ftygen zy; in 

een Slangetrek , opwaards , in de hoogte. 
Deeze Vogel is niet zo groot als de gewoo- 

ne Reiger: hy heeft den Kop en Hals van bo= 

ven zwartagtig ; de Veeren aan de Keel zeer 

lang: de Staartpennen ten deele zwart , ten dee= 

le ros of vaal; den Bek bruin , van onderen 

groenagtig ; de Pooten geelagtig groen. Hy 

legt t° eener broed vyf Eijeren, die witagtig 
zyn» naar Afchgraauw of groen trekkende. In 

| fora- 
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ommige Landen wordt het Vleefch. deezer _ ÍL 
FDEEL,; 

vochhijk gegeten, El 
‚ De Heer Brisson heeft nog agt Verfchei= Hooep- 
denheden van Butooren, die in grootte en kleu- STUK, 

ren eenigermaate verfchillen , hier voor op. 

geteld. 

(17), Reiger met een gladden Kop , bet Lyf Xvr. \ 

wit, den Bek rood. On 

Reiger, 
Deeze Vogel wordt, in de meefte Taalen van 

Europa , door zyne kleur onderfcheiden , met den 

bynaam van witten Reiger. Hy is ongevaar van 

grootte als de Kuif-Reiger: hebbende het Lyf 

geheel wit, een plek tuflchen den Bek en de 

Oogen kaal en groen; den Bek Saffraankleurig 

de Pooten zwart. Men vinde hem niet alleen in 

Europa , maar ook in Amerika , alwaar hy 

Guira-tinga van de Brafiliaanen wordt gehe- 

ten en de Mexikanen noemen hem Aztatl. 

(18) Reiger met een gladden Kop , bet Lof Dn 

wit, den Bek geelagtig, doch de tip zwart, Eeyprifche, 

gelyk ook de Pooten. 

De 

(17) Ardea Capite levi, Corpore alba , Roftro rubro 
Syft. Nat. X. Ardea tora alba, Ca pite levi. Faun. Suec. 
232. Ardea alba major. WirLe Ors. 205. T, 43. Rap 
fv. 99. Dn 4. 

(28) Ardea Capite Isevi , Corpore albo , Roftro fla 
velcente , apice Pedibusque nigris Sy/t. Nat. X, Ardea 
Ibis tota alba, Pedibus atris, Unguibus arcuatîs maximis. 

HassErLg. Itin, 248. B, Ibis nigra. Raj. Av, 98, 
\ Il, Deet, Ve Stux, , 3 
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Rt, Deeze is, van alle de oude Schryvers, voor. 
AFDEELe gefteld onder den naam van /bis, een foort van 

En Oijevaar, die het Land van Egypte, na de O- 

stuk. Verftroomingen van den Nyl, zuivert van Slan- 
1bis. gen , Kikvorfchen , Haagdiffen en ander On- 

gedierte. De Egyptenaaren deeden derhalve 

dien Vogel een byna Goddelyke Eere aan, en 

hunne Priefters gingen zig waflchenin het Wa 

ter daar hy uit gedronken hadt. De Heer Has. 

sELQUIST heeft bevonden , dac ’er wezentlyk 

zulk een Vogel in Egypte is, dien hy noemt, 

Reiger Ibis, gebeel wit van Lyf , met zwarte 

Pooten en groote kronune Nagelen. 

Een aanmerkelyk verfchil, egter, is ‘er over 

de kleur en grootte. BertoNius, naamelyk, 

getuigt, dat de Ibis zwart zy : doch Prrnivs 

zegt; „, de Ibis is alleen maar zwart omftreeks 

9» Pelufium, [een toenmaalige Stad in Neder- 
» Egypte, by de Middellandfche Zee, daar nu 
‚> Damiate legt,] op alle andere plaatfen wit”, 

Om die reden heeft de Heer LinNaus den 

zwarten Ìbis, als eene Verfcheidenheid , aan den 

witten ondergefchikt; hoewel de Heer BrissoN 

denzelven , wegens ’t aanmerkelyk verfchil in 

grootte, daar van afzondert, | 

De zwarte Ibis heeft nog de grootte niet van 

een Walp ‚ en wordt van de Egyptenaaren 

Leheras of Feheras geheten. Zyn Kop van voo- 

ten is, van den wortel des Beks af tot agter de 

Oogen, ongevederd en alleen bekleed met een 

roode Huid, Alle de Veeren, van ’t geheele 

Eyf, 

Ven 

Zwarte, 
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__ _Lyf , ook die van de Wieken en Staart, zyn 

zwart: de Bek en Pooten rood. ALDROvVANDUs ÁFDEELe 

getuigt, datzyn Vleefch zo rood zy als Zalm. 

(19) Reiger met een gladden Kop, bet Ligbaam 

wit, de twee eerfte Slagpennen aan den bui- Zqwinoce 
tradss. ten-rand bruin. 

Deeze wordt van den Heer BrissoN als de 

zelfde met den voorgemelden «witten Ibis aan- 

gemerkt , waar van een naauwkeurige Af beel- 

ding, zegt hy, door de Franfche Akademiften 

is gegeven (*). PROSPER ALPINUS noemt hem, 

Ibis, die niet gebeel zwart is. RoLANDER, een 

Sweedích Heer, die deezen Vogel in Amerika 

heeft waargenomen „ befchryft, hem, als in ’c 

geheel zeer gelvk zynde aan den Egyptifchen Ibis; 

doch de Slagpennen van den eerften rang altemaal 

aan de tippen bruinagtig hebbende , en de twee 

eerften aanden buiten-rand overlangs bruin. 

De witte Ibis , dien BrissoN ook onder de 

Wulpen thuis brengt, is nagenoeg van grootte 

als de witte of gewoone Oijevaar , doch vuil 

rosagtig wiet van kleur 5 de Kop van vooren 

kaal en rood , aan de zyden bleekrood met 

paarfche Vlakken; de groote Slagpennen zwart, 

de Staartpennen als het Lyf: de Bek aan den 

wortel bleek-geel, aan ’t end Oranje-kleur; 

de Pooten grys. Hy onthoudt zig in Egypte. 

(rg) Ardea Capite leevi , Corpore albo , Remigibus 

duabus primis margine exteriore fufcis. RoLANDER. 

(*) iff. de l’_4cad, Tom. HL P.I, pag. ór, Pl, 13. 
1. Dezer, V. Stuk, O4 
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Cok ber Irie 
XLI. HOOFDSTUK 

Befchryving van ’t Geflagt der SNEPPEN, waar 

onder de Wulpen, Hout- en Poelfneppen, de 

‘Tjerk, Glut , enz. Aankomft, Vertrek , Vang ft 

en Gebruik der Sneppen. 

ROOT SNEPPEN verftaat men zekere Vogelen, 

P_die hunnen naam hebben van hunnen Sncb 

of Snavel, welke lang en dik naar ’t end uit- 

loopt , zo dat zy wel gefnebd zyn. Om die 

zelfde reden, gaven ’er de Grieken den naam 

van Skoldpax aan, welke als een Geflagtnaam 

van de Hedendaagfchen gebruikt wordt. De 

Franfche naam BeccafJe heeft daar van ook zyne 

afleiding, en wordt van de Ítaliaanen gevolgd 

met Beccafla, gelyk de Engelfchen het Hoog- 

duitfch- Schuepff, met hun Snipe of Snite naa- 

bootzen; hoewel zy deeze Vogelen ook Wood. 

Cock , dat is Bofch-Haan noemen, gelyk fome 

mige Italiaanen. De hedendaagfche Grieken 

noemenze Chilornita , de Turken Tcheluk, de 

Polakken Stomka en de Sweeden Morkulla. 

LinNnaus ftelt tot Kenmerken , behalve die 

der Steltlooperen of Langpooten in ’t algemeen, 

den Bek rolrondagtig, ftomp en langer dan de 

Kop; de Pooten met vier Vingeren , waar van 

de agterfte verfcheide Geledingen heeft. Bkris- 

soN heeft de Wulpen en Poelfneppen van de 

Sneppen onderfcheiden, Hy maakt, in zyn Ze- 
ven- 

nd - 
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SS yentiende Rang, een Afdeeling van de genen 

die den Bek dun hebben, en deze fimaideelt hy 

in drie Geflagten , te weeten ‚dat van de Ïringa 

_of Beccafleau , welker Bek van middelbaare lang- 

te, regt, aan de punt ftomp en glad is: dat van 

de Limofa of Barge , welker Bek zeer lang is, ome 

trent regt en eenigermaate opgewipt, doch ook 

II. 
ÁFDEEln 

XLL 
HoeorD- 

STUK. 

aan de punt ftomp en glad: dat van de Scolopax - 

of Beccaffe, die den Bek geheel regt en tevens 

zeer lang, aan de punt {lomp en ruuw heb- 

ben. De Numenius of Wulp, in ’t Franfch 

Courly , komt in de volgende Afdeeling , be. 

ftaande uit zodanigen, welker Bek boogswyze 

nederwaards is gekromd. 

Dus heeft de Heer BRIsSON van den Poel {nep 

agt, van de eigentlyke Sneppen maar vyf en 

van de Wulpen veertien Verfcheidenheden: 

waar in de veertien Soorten van LiNN&Us zyn 

begreepen. De zes eerfte Soorten , behalven 
de vierde, welke een Tringa is, behooren tot 

de Wulpen; als volgt 

(1) Snep met den Bek bhoogswyze, de Pooten 

rood , het Lyf bloedkeurig ‚ de tippen der 

Wieken zwart. 

Deeze 

(r) Seolopax Roftro arcuato, Pedibus rubris , Corpore 
fanguineo, Alarum apicibus nigris Syt. Nat X Porphyrio- 
Amboineníis. f, Ardea rubra Corallina. Sen. Mu/ 1.p 98. 
T.62 f 3. Numenius ruber. Carzsr. Car. 1 p. 84. T. 84e 

Numenius Indicus, Crus. Exot, 366 Guara, MARCGR, 

Braf. 203. Win. Orn. 239. Raye Av.xzog me 6 

1, Deer, V, SruK, , SE 

Soorten, 

T. 

Rubra, 
Roode 

Wulp' van 
Brafil, 
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Deeze is de roode Brafiliaanfche Wap van — 

AFDEEL. BRISSON; die van KLEIN Ardea Porpbyrio, van 

XLI. Morrring Ibis en van SeBa de Amboineefche 
Hoorp- 
STUK, 

Wulp. 

Porphyrio, of Kraal-roode Reiger, een foort van 

Ibis, geheten wordt. Porpbyrion noemde men 

oudtyds een Vogel, die Hemelfch-blaauw van 

kleur, doch wiens Bek Purper-rood was,en de 

Ibis is, gelyk wy gezien hebben , een andere 

Vogel , hoewel BrissoN hem ook t’ huis brengt 

in ’t Geflagt der Wulpen en naaft op deezen 

volgen laat, die van de Brafiliaanen Guara ge, 
heten wordt. 

De roode Wulp onthoudt zig in verfcheide 

plaatfen van Amerika, tuffchen de Keerkringen. 

Hy neftelt. inde. Huizen: ;. leeft, vanseehs 

Vleefch en andere Spyze , wanneer die in Wa. 

ter zyn geweekt. Zy vliegen troepswyze, én 
het geeft een verrukkelyk Gezigt , wanneer de 

Zonneftraalen op hun vallen. Ook maaken de 

Indiaanen veel werks van hunne fchoone Vees 

ren, tot Kroonen en andere Hoofdfierzelen. 

De grootte is als die van een Aakfter ,zynde de 

Pooten dun, de Bek krom en lang als een Turk- 

fche Sabel, De kleur verandert naar den ouder« 

dom grootelyks : eerft uitkomende zyn zy over 

’t geheele Lyf donker bruin , vervolgens wor= 
den zy grys, daar na wit en eindelyk krygen zy 

allengs die hoog-roode kleur, welke den Fia: 

mingo tart. In het tweede Jaar hunnes Leef* 

tyds zyn zy nog grys-, wit- cn rood-bont. De 

| Bek 



Bek en Pooten blyven altoos bleek rood en de 

twee grootfte Slagpennen zyn, aan de tippen, AFP 
zwart. 

(2) Snep met den Bek boogswyze „ de Pooten 
rood, bet Lyf wit, de tippen der Vleugelen 
Zroen. | 

Deeze voert den naam van witte Wulp van 

Brafil, alwaar hy ook gevonden wordt, zynde 

een weinig grooter dan de roode, van kleur als 

gemeld is. Het Wyfje verfchilt in geenen 

deele van het Mannetje. 

(3) Snep met den Bek boogswyze , de Pooten 

rood, bet Lyf bruin, de Staart aan ’t begin 
wite 

De bruine Wulp van Brafil , die door de Fran. 

fchen van Guajana geryze Flamingo geheeten 

wordt , verfchilt ook van de twee anderen 

naauwlyks dan in kleur. Zy onthouden zig 

alle drie in verfcheide Landftreeken van A- 

merika. 

(4) 

(2) Scolopax Roftro arcuato > Pedibus rubris „ Core 
pore albo, Alaruin apicibus viridibus. Syff. Nat. X. Numee 

nius albus. Caressa. Car, I. p. 82. T. 82 

QG) Scolopax Roftro arcuato, Pedibus rubris, Corpore 

falco, Caudâ bafi alba. Sy/t. Nat. X: Numenius fufcus. 

Caressa, Car. I. p. 83 T. 83, 

5. Deer, Ve STUK, 
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. (4) Snep met een regten Bek , die bet grondfbuk 
AFDEELe rood heeft; de Pooten boog-rood, de Slagpen- 

Rd nen van den tweeden rang wit. 

STUKe Ë ens » / 

ae Deeze is van BrissoN in ’t Geflagt der Tringe 

Totanus. gebragt, onder den Franfchen naam van Che- 

Poelinep. oalier, dart is Ruiter;dewyl zyn Pooten zo lang 
zyn, dat hy als te Paard fchynt te zitten. Ges- 

NERUS befchryfe hem onder den naam van Wa- 

terboentje „ de eerfte Soort, welke van de 

Duitfchers genoemd wordt Rotbein , dat is, 

Roodbeen. Ook geven ’er de Engelfchen den 

naam van Red-Sbank aan en fomtyds dien van 
Pool.Snipe , dat is Poelfnep. De Griekfche 

naam Kalidris „ wordt by fommige Schryvers 

gebruikt, gelyk ook Glareola en Totanus. 

Deeze Vogel is zeer gemeen op de Zee-ftran- 
den van Europa. Hy is veel kleiner dan de 

Kievit, en komt den Plevier naby. Het Lyf 

js van boven gedekt met Veeren, die in ’ 
midden bruin , aan de randen grys zyn ; van 

onderen wit. De Veeren , aan den «onder 

Hals, zyn grys met witte randen. De Staart- 

pennen zyn bruin-grys, met witagtige tippen, 
de vier middelften en twee buitenften wederzyds 

met zwart overdwars geftreept. De Pooten 

bleek, & 
{4) Scolopax Roftro reto bafi rubro, Pedibus Coccie 

neis Remigibus fecundariis albis. Faun, Suec. 149. Totae 

nus. GEsN. „Av. $18. ALDR. Orne |. 20. C 24e WILL, 

Ors, 220, T. 53 f. 4: Rape „Av. 107. Arp. Av. III pe 
82. T. 37, 
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bleek of helder rood , zegt Brisson , fchoon 
rood, zegt Ray, en LinNus hoog of fcharla- Arpeer. 

ken-rood. 

(3) Snep met den Bek boogswyze , de Pooten STUK 

blaauwagtig , de Wieken zwart met Sneeuw 
witte VLAKKEN. | _ Gemeene 

De algemeene naam van deezen , by de Schry- 

vers , is Numenius , miffchien afleidelyk van 

Neomenia zegt CHARLETON, om dat zyn Bek 
de Zeiffenswyze figuur van de nieuw te voor- 

fchyn komende Maan uitdrukt. Om die zelfde 

reden noemen zy hem Arquata of Arcuata avis; 

de Franfchen Corly of Corlteu , de Engelfchen 

Curlew „ de Tcaliaanen Torguato, Arcafe of 

Charlot. In't Milaneefch noemt men hem Ca- 
roli , welke naam , zo wel als de Engelfche 

en Franfche, van zyn Gezang of Roepen af- 

komftig ís. De Ooftfriezen heetenze Wallop, 

de Friefen Schrye en wy Wulp. 

De Wulpen vindt men zo wel aan ’t Strand, 

als op de Oevers der Rivieren en Meiren van 

ons Wereldsdeel. Zy vliegen troepswyze en 

aazen op kleine Wormpjes die 'er in de vogtige 

Weidlanden zyn , welken zy uit den Grond haa- 

| len, 

(5) Scolopax Roftro arcuato, Pedibus ccerulefcentibug 

Alis nigris maculis niveis. Faun, Suec. 139. Numenius £* 

‘arquata GesN. „Av. 122. Aupr. Orn |. 20.c.21, Wil, 
Orn. 216. T. 54: f£. 1.2, Ray. Av. 103, Arme fv. L 
Pp: 75: T. 79. MARsIGLs, Dannb. T. 27. 

1, Deer. V. STUK. 

Jd 
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nn len , met hunnen langen krommen Bek. Zy | 

AFDEEL. leggen vier Eijeren en broeden in de Maand 

a April. Hun Vleefch is niet onaangenaam van 

sruk, fmaak, en was by de Ouden, van wegen de 

Wulp, zeldzaamheid , meer in agting dan dat der 

Kieviten. 

Geen Vogel is ‘er, zegt BELON, die, naar 

evenredigheid van het Lyf , den Bek zo lang 

heeft, als de Wulp. In grootte evenaart hy 
een Kapoen, ten naaften by. De langte des 
Beks is nagenoeg zes Duimen, en dus omtrent 

een derde van die des Lighaams, van den Kop 

tot aan ’t end der Staart. De kleur der Veeren, 

over ’t geheele Lyf, is zwartagtig, doch met 

vaale randen op de Rug, witagtig op de Borft, 

en rosagtig wit aan de Keel. De Buik en Stuit 

zyn wit: de voorfte Slagpennen zwart, de vol- 

gende met wit gevlakt. ’tSchynt dat de gene, 

dien BrissoN bybrengt, het Wyfje zy; de- 
wyl hetzelve , aan de-Kop , Hals en Borft, 
bleek-grys is , met overlangfe bruine vlakken 

getekend, en op de Rug zwartagtig met gryze 

vlakken, volgens LinNaus. Miffchien dat de 

Kleur , in verfchillende Geweften , merkelyk 

verfchille, Ook heeft BrissoN een witten Wulp, 

met geelagtige Pooten. 
f 

VI. (6) Snep met den Bek beogswyze „ de Pooten 
P heopus. | blaauaw- 

Kleine, ek 

(6) Scolopax Roftro arcuato , Pedibus coerulefcentibus, 

maculis Dorfalibus fufcis rhomboidalibus. Faws. Suec. 149, 
Pheopus altera (, Arquata minor. GESN. «„£y. SOC. ALDR. 

Orn. 
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blaauwagtig en ruitswyze bruine Vlakken op 
de Rug. 

4 ___Deeze heet, by BrissonN , de kleine Wuip; 

_ of de Corlieu, in onderfcheiding van de andere 

die Cowly wordt genoemd. De Griekfche naam - 
Helórios of Helorius, is toepaffelyk op beiden. 

hj De Duitfchers noemen deezen Regenvogel, daar 

zy aan den grooten Wulp den naam geeven 

van Wind-, Weder-, Fut-Vogel , en Braakvogel 

of Braakboen. Den kleinen noemen de Italiaa= 

nen Tarangolo, de Engelfchen Wbimbrell, de 
Milaneezen Girardello. Men vindt hem van de 

Schryvers Pbeopus of blaauwpootig Hoentje 

getyteld , en hy verdiende zo wel den naam 

van Pardalus of Luipaard-Vogel ‚als de andere , 

„ wegens zyne Vlakken. 

De kleine Wulp onthoudt zig menigvuldig 

op de Zanden aan den Mond der Tefa, zege 

Ray. Men noemt hem in Engeland ook wel 

. Blaffer, om dat hy een dergelyk Geluid maake 
als de Honden; anderen zeggen , dat zyn Stem 

naar die van een Geit zweemt. Door hun 

fchreeuwen , terwyl zy regt opwaards in de Lugt 

ftygen , kondigen zy het Onweer aan , zegt 
LINNAUS. 

Deeze Vogel is wel de helft kleiner dan de 

voorgaande ‚zegt Ray. LinNaus heeft een 
& | Wyf. 

Ors. l. 20. c. zr. Arquata minor noftras, Ra] „Ay, 193. 
} n. 2, Wirr. Orn. 217, 
Ee Il, Deer, V. Stuk: 

he 
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Wyfje gehad , welks kleuren hy naauwkeurig 

befchryfc. Die, welke BRissoN in ’t Kabinet 

van REAUuMUr hade, was op ’t Lyf gedekt met 

donker-roffe Veeren, aan de randen grys; van 

onderen wit; den Kop bruin, witagtig gevlakt 

en een witte plek wederzydss tuffchen den 

Bek en Oogen: de Borft en Zyden met bruine 

Vlakken getekend: de Stuit wit: alle de Staarte 

pennen overdwars met bruin geftreept. 

Op deeze laat BRissoN de befchryving volgen 

van eenen Wulp van Madagaskar ; waar van ik 

de Afbeelding uit hem heb overgenomen. De- 

zelve is van grootte als onze groote Wulp: de 

kleur der Veeren, boven op ’t Lyf , donker. 

bruin met gryze randen 5 van onderen wit, 

doch de Borft en Zyden naar ’t vaale trekkens 

de, met overlangfe bruine Vlakken op de Borft 

en overdwarfe aan de Zyden; even als onze 

kleine Wulp. De Staartpennen zyn met bruine 

dwars-{treepen, ’twelk ook zo wel in de groote 

als in de kleine Kuropifche Wulpen plaats 

heeft; de Bek boven roodagtig, onder wit, 

aan ‘t end zwart; de Pooten bruinrood. Hy 

is van ’t gemelde Eiland overgebragt. 

Behalve de gemeïden heeft de Heer BrisSON 

een groenen Wulp, dien ik by Linneus niet 

aangetekend vind, hoewel hy een Inboorling is 

van Europa. De Ouden noemden hem Falci. 

nellus of Falcata, waar van de Heer Krein, 

buiten twyfel, den bynaam van #alcatores onte 

leend heeft, dien hy aan de Wulpen, Byën: 
de- 

hs 
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_ Eêéters en Hoppen geeft, wegens de figuur van 

derzelver Bek, die in deeze nader aan de Zeis. 

fenswyze komt, dan in de overige Wulpen. 

Van de Italiaanen wordt hy ook Falcinello, van 

de Duitfchers Sichler of Sagifer en Weltfcher- 

Fogel , van de Engelfchen Scytbe-billd Heron 

geheten, zegt CHaRrrETON, die ’er by voegt, 
dat deeze Vogel in grootte en gedaante volmaakt 

naar een Reiger gelykt, uitgenomen den Bek, 

en van kleur ongemeen fierlyk groen is, miet 

eenig hoog:rood ’er onder gemengd. Volgens 

BrissoN is de kleur van zyn Pluimagie, op de 

Rug , Goud-groen , met eenen weerfchyn van 

guiver Koper, van onderen bruinagtig: de Keel 

Kaftanie-bruin5 de grootte als die van onzen 

kleinen Wulp. Ik {preek niet van de bruine en 

bonte Amerikaanfche Wulpen , die hy befchryft;s 

maar gaa met LINN&U$ tot de eigentlyke Snep. 

pen over, 

(7) Snep met een regten eladden Bek, de Pooe VIi. 
Rufticola, 

ten Afchgraauw , de Dyën gedekt, een zewar- Houifnep. 

de flreep op ’t Voorboofd. 

Te vooren hadt LinNmüs deezen onder dé 

Wulpen betrokken. Hy heet by de Schryvers, 

' | | in 
(7) Scolopáx Roftro reto leevi, Pedibus cinereis , Fe- 

moribus teCtis, fafciâ Frontis nigrâ. Syft. Nat.X. Numee 
nius Roftri apice lavi, Capite lineâ utrinque pigta, 
Rectricibus nigris apice albis, Faun. Suec. 14r- Scoló- 
Pax (, Perdix ruftica, Gesn. „Av. $o2 Scolopax ALDR. 
Ora, L, 20, c. sr. WiLr, Ora. 213. Raj. piet 104, Ns Zo 
ArB. <v. 1. p. 67, 70. 

1. Deka V,STUKe P 
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jy. _ in’talgemeen, Scolopax en wordt van fommigen 
AFDEEL. ook Rufticola of Perdrix Ruftica, dat is Boeren. 

green f Patrys, getyteld. t Is die Vogel, welken de 

stug, Franfchen, in ’t algemeen, BecafJe, de Engel. 

_ fehen Snipe, de Duicfchers Schnepff en wy Ne, 

derlanders Snep, of, tot onderfcheiding van den 

… _ Poelfnep, Hout-Snep heeten. 

Ed De Sneppen zyn in Sweeden, Duitfchland, 
Sneppen. Vrankryk, Engeland, om kort te gaan in ge- 

‚heel Europa gemeen, doch zy hebben hun Saie 

zoen: want het zyn Trekvogelen. „Zy komen 
in’t Voorjaar, by ongelooflyke menigten, hun 

Aas zoeken op de Moerasfige Landen van Pruis- 

fen, en, na dat zy aldaar genefteld en gebroed 

hebben, vertrekken zy, in de Herfft „of Zuid. 

of Weftwaards. Immers, in de na-Herfft ko- 

men zy eerft in Engeland en blyven ’er den 

Winter over, gaande in ’t Voorjaar weder weg: 

hoewel ook eenigen, van de anderen afgee 

dwaald, ‘er blyven en voortteelen. Sommigen 

willen, dat zy in de Zomer haare wykplaats nee. 

men op de toppen der Alpen en Pyreneefche 

Bergen. Hunnen Overtogt, als mede dien der 

Wulpen, over de Middellandfche Zee, en den 

terug-Togt, zagen wy hier voor omftandig C*)5 

en daar uit blykt , dat fommigen hunner, in de 

Zomer, ook Afrika met hun Bezoek vereeren. 

În Vrankryk vertoonen zy zig zelden voor de 

Maand Oktober, en gaan, waarfchynlyk, van 
| | daar 

(*) In het IV, Srux deezer Natuurlyke Hift, bl, zz. 

Î 
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daar voort naar Engeland, de Nederlanden en 
de Noordelyke deelen van Europa. Zeker Schry- 

ver wil, dat zy voor hun Vertrek uit Engeland 
met elkander paaren; dewyl menze niet , dan 
tweeaan twee, ziet wegvliegen. 

t Zyn Vogelen, die in ’ Kreupelbofch. of 

aan de kanten van Slooten en in de Tuinen op 

Wormen aäzen ,„ welken zy dikwils uit den 

Grond wroeten met hunnen langen regten Bek. 

A 
AFDEELs 

XLI. 
HooFpe 
STUKe 

Tegen den avond komen zy uit de Boffchagie, 
en begeeven zig in de Weidlanden om te drin- 

ken en haaren Bek te fpoelen , die door zulk 

een manier van Aazen zeer vuil wordt, Zy vlie- 
gen niet gaarn zeer hoog, en myden het Ge- 

boomte in hunne Vlugt, als ook den Wind ; 

doch eenige opening in ’t Kreupelbofch of 

Ruigte ziende, ftuiven zy zeer onbefuisd daar 
door, en loopen dus, als ’t „ware moedwillig „ 

in de Netten, die door ’t Landvolk voor hun 

gefpannen zyn. Men kan , door te letten op 
den koets, dien zy tegen den Avond neemen , 

hun gemekkelyk vangen : want, zonder fout , 

keeren zy langs den zelfden weg te rug. Om 

reden hunner domheid en onvoorzigtigheid in 

deezen; zyn de Engelfchen gewoon den naam 

deezer Vogelen op iemand, die zig als een Gek 

gedraagt , toe te paflen. Ook worden ’er fom. 
tyds Strikken voor gefpannen, aan de kant van 

VYyvers of Slooten, Anders zyn zy, hoe log 

ook van Vlugt, wegens het {nel voortfchieten , 

gelyk de Patryzen ‚ niet wel te betrappen. 
1. Deer, V‚STUK, P a } De 

3 
pe EEn ge 

ed $ re 

ica 
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Hú: wb Sneppen zyn wat kleiner dan een Patrys 

AFDEEL. en lang van Pooten, met den Bek vry lang en 

XLI. regt. De kleur is, opde Rug, zeer fraay, uic 
HoorFDp- 
stuk. FOS, Zwart en Afchgraauw gemengeld: de Borft 

en Buik met bruine dwarsftreepen : de Keel 

witagtig: de Staart zwart, doch met de tip- 

pen der Pennen grys , gelyk ook de Pooten, 

en de Bek trekt een weinig naar bleek-rood. 

Zy geeven een ligt verteerbaar Voedzel , ’t welk 
inzonderheid dienftig is voor Menfchen van een 

zwak Geftel. Verfcheide fmaakelyke Geregten 

worden ’er, in Vrankryk, van gereed gemaakt. 

In de Geneeskunde heeft hunne Afch den naam 

van dienftig te zyn tot vergruizing van den 

Steen. 

Van een Snep die geheel wit is, welke in 

Engeland gevangen was , wordt door Arzin 

de Afbeelding gegeven: doch Linnzvs merkt 

aan, dat de kleur een bedrieglyk Kenmerk zy 
in dit Geflagt van Vogelen, als veranderende 

zeer door Ouderdom en Sexe, uitgenomen die 

‚der Pooten, welke altoos de zelfde is in eene 

zelfde Soort. 

VII. (8) Snep met een langen regten Bek, de Pooten 

Tie, bruin, de Slagpennen van den tweeden rang 

ros, met bruine flippen. 

De 

(8) Scolopax Roftro recto longo , Pedibus fufcis, 
Remigibus fecundariis rufis punctatise Sy/f, Nat. Xe F edoa 

Americana, Epwe {yv 237. Te 237 
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De naam van Fedoa is, by fommigen ; ten 

vind ik Tjerk getyteld, EpwaArps noemt hem 

de groote Francolin van Amerika , BRIssoN de 

Amerikaanfche roode Poelfnep. 

Hy is grooter dan de gewoone Poelfneppen ;, 

hebbende het Lyf omtrent tien Duimen lang; 

den Kop omtrent vier, de Staart twee en een 

half Duim. De kleur is van boven rosagtig 

bruin , van onderen witagtig , de Wangen en 

Keel, benevens een ftreep boven de Oogen , wits 

de Stuit ros met zwarte dwars-ftreepen ; de Keel 

en Borft rosagtig , doch de eerfte met langwerpige 

zwarte, de andere met dwarfe bruine Vlakken 

getekend : de Staartpennen ros, met zwarte 

_dwars-ftreepen: de Bek geel, aan ’t end zwart; 

de Pooten zwartagtig. Men vindt hem in Noord» 

Amerika. | 

De Heer Epwarps heeft een witte Francolin 

van de Hudf/ons-Baay, die van den rooden niet 

verfchilt , dan in de kleur van de Pluimagie, 

welke over ’t geheele Lyf wit is, uitgenomen 

dat de randen der Wieken, de groote Slag- en 

de Staartpennen geelagtig zyn; de Bek Oranje- 

kleur, met een zwarte punt; de Pooten donker- 

bruin. 

(o) Snep met een regten Bek , die van onderen 

rood is aan den wortel, de Pooten groenagug. 

Dee. 

(9) Scolopax Roftro recto, Bafi inferiori rubro , Pril 
us 

1, Dezr, V. Stuk, P 3 

IL. 

opzigt van de Poelfneppen in gebruik. Deezen AFDEEL. 

HooFD- 
STUKe 

TX 
Glott 

« 

ba 
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I. Deeze maakt de derde Soort van BRrsson , 

„__AFDEEL. onder den naam van groote gryze Poelfnep. De 
in / Ouden hadden hem Glottis of Pluvialis major ; 

STUK. dat is groote Plevier, geheten. De Griekfche 

_ naam wordein’t Sweedfche Glutt en ’t Hollandfch 
Glut , nagevolgd. De Engelfchen noemen hem 

groenpootige Ruiter ‚de Duitfchers Meer. Hoen , de 

Napolitanen Leverfina, de Bolonneezen Pluiero, 

die van Venetie Totano ‚en omftreeks het groote 

Meir, in ’t Milaneefch, Girardel., 

Hy is merkelyk kleiner dan de voorgaande, 

zynde het Lyf geen agt Duimen lang , de Bek 

ruim drie, de Staart twee en een derde Duims. 

De kleur is van boven donker-bruin , met de 

randen der Pennen witagtig; van onderen wit; 

de Keel rosagtig ;de Hals wit ‚ met bruine vlak- 

ken overlangs getekend ; de Stuit bruin, met 

de Veders wit gerand , de Staartpennen wit, 

met zwarte dwarsftreepen : de Bek bruin 5 de 
Pooten, die zeer lang zyn , groenagtig zwart. 

Men vindt hem in Europa , alwaar hy zig ont. 

houdt aan de kanten der Rivieren; Slooten en 

Moeraffen. Zyn Vleefch wordt zeer fmaakelyk 
geagt. 

(ro) 

bus virefcentibus. Syft. Nat. X. Numenius Pedibus vires. 
centibus, Uropygio albo, Remigibus lineis albis fufcisque 
undulatis, Faun. Suec. 142. Pluvialis major. ALpr. Orn* 

L 20. c. 65. Wim Orn. 220, Tab. 55 Kal Ayr, 19 
Glotis. GESN, Av. 520 ; 
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(ro) Snep met een regten gladden Bek , de IL 
Ár 4 

Pooten bruin, de slagpennen met een wette rel 
XLI. } 

ij 4 lak, de vier eerflen ongevlakt, Hoos. 

STOK. 
„ _ Deeze is onder den algemeenen naam van … x 

Godwitt by de Engelfchen,en van Large onder den 

de Franfchen bekend. De Engelfchen noemen | 
hem, egter , ook Goat-Head, dat is Geiten. 

Kop, naar t Griekfch Aigo-kepbalos , ’t welk de 

Ouden gebruikten. Arprovanmus befchryft 

deezen, niettemin „onder den naam van Totanus;, 

en zegt, dat de Franfchen deeze Vogzelen Che. 

waliers noemen, wegens de langte hunner Poo- 

ten. 

BrissoN zegt ‚dat hy veel grooter is dan de 

Chevalier of Totanus , die van hem betrokken 

wordt onder de Tringe of Strandloopers en hier 

voor reeds is befchreeven. De Bek is vierd. 

half Duim lang, het Lyf negen, de Staart twee 
Duimen en vyf Liniën. Van boven is de kleur 

bruin-grys, van onderen wit, aan de Keel ros- 

agug: de Borft witagtig grys met bruine dwars. 

ftreepen; de Stuit bruin; de Staartpennen wit 

met zwarte tippen: de Bek geelagtig rood, 

aan ’t end zwartagtig; de Pooten zwart. Men 

vindt hem aan de Zeekuft van Europa. 

Cr) 
(zo) Scolopax Roftro recto Izvi „ Pedibus fufcis, 

Rerigibus maculâ alb â: quatuor primis immaculatis, S/P, 

jat. X. Numenius Uropygio albo, Reectricibus nigris bafi 
albis, Remigibus transverfà albâ maculâ: exceptis qua- 
tuor primis. Faun. Suec. z44. 

IL, Deeg, V,STukKe vB 
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IL. (rr) Snep met een regten aan de punt knohbe- 

_ÁFDEEL, gen Bek , de Pooten bruin, wier bruine 
Ack. 9 | | 

Een frreepen op ’t Voorhoofd. 
STUK, 

e 
XI De Franfchen noemen deezen, die van Bris- 

Gall nago.soN in ’t Geflagt der Sneppen geplaatft wordt , 
SUEDE 

by verkleining Beccaffing ‚ hoewel men hem ook 

Beccafleau „ Becaffon en petite Becaffe getyteld 
vinde. KrEIN noemt hem Scolopax of Capella 

Celeftis Authorum, en CrarrEron Molliceps 

Ariftotelis. De Turken noemen deeze Vogelen 

Jelvé, de: Tcaliaanen Pizzardella, de Polakken 

Bekas of Baranek, de Sweeden Waldfnaeppa of 

Mall-fnaeppa. By de Duitfchers hebben zy 

verfcheiderley naamen , waar onder Water-Snep 

en Gras-Snep , als ook Schnepflein , 't welk 

Dnepje betekent, en onder deezen naam zyn ze 

by ons zeer bekend. | 

Men vindtze menigvuldig door geheel Euro- 

pa, doch zy hebben hunnen komtít- en trek-tyd 

gelyk de Sneppen (*). In ’t midden van den Zo- 

mer komen zy, zo ’t fchynt, uit Afie over, en 

vertoonen zig, in de Herfft, in de Zuidelyke 

deelen van Vrankryk, vertrekkende voorts naar 
de 

(rr) Scolopax Roftro re%o apice tubercularo, Pedi. 
bus fulcis, lineis Frontis fufcis quaternis. Sy/f. Nat. X. 

NumeniusCapite lineis quatuor fefcis longitudinalibus,Roftri 

apice tuberculofo, Femoribus feminudis. Faun, Suec, T43e 

Gallinago minor. GESN. Av. 5o. ALDR. Ors. l. 20. & 

5} WILL: Orn, 254: KRAJ. „Av. 105. n. 2. ALB, Av, le 
68. Te 

(1) Zie “Wv. STuxK, bladz, 17, 
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‚de Nederlanden en Noordelyker. De Vlugt 
van ’t Mannetje is zo hoog en {nel, dat men 

zyn Geluid wel hoort ‚ doch hem naauwlyks in 
't Gezigt kan krygen. Hunne Verblyfplaats is 

in broekige Landen of in ’t Riet , alwaar zy 
hun Voedzel haalen , t zy uit eenige vetrig- 

heid der Aarde , of van Wormpjes en Infekten. 

Hun Gefchreeuw } gelykende , eenigermaate , 

paar dat der Kieviten , wil men , dat een voor- 

teken zy van Regenbuijen of Onweer, 

De grootte deezer Vogeltjes is genoegzaam 

bekend , overcreffende niet veel die van een 

Kwartel. De Bek en Staart zyn ieder derdhalf 

Duim lang en ‘t Lyf maar drie Duimen ; waar 

uit blyke dat zy den Bek zeer groot hebben en 

daar van met niet minder regt den naam voeren 

dan de Sneppen. Zy hebben een zeer fraaije 

mengeling van kleuren, van boven zwartagtig 

en bleekvaal: van onderen wit , aan de Keel 

_ vaal: de Kop met drie, de Rug met vier bleek- 

vaale ftreepen overlangs: de Stuit zwartagtig 

met wit overdwars geftreept: de Staartpennen 

zwartagtig, aan ’tend vaal, met zwarte dwars. 

ftreepen : de Bek bruin , de Pooten groen. 

agtig. | | 

Nog een Snepje is ’er, maar half zo groot , 

en van kleur ruim zo fraay , ’t welk van de 
Franfchen twee voor één , van de Epgelfchen 

balf-Snepje en oak Fack-fnibe of Fud-Cock gehe- 

ten wordt. Sommige Franfchen noemen het 

Fouton en de Katalogners, in Spanje, Becadell, 

Ï, DEEL, Vs Sruk E Je de 

Tt 

ÄFDEEEs 

KE. 
Hoorp._ 
STUK, 



* / Ps ar he: | 

Ô 4 « 

, 
kee, we ES Ne) 

234 BESCHRYVING 

mr, de Schryvers Cinclus of allerkleinfte Poelfnep. 

AFDEEL. Daar zyn 'er, die zig verbeelden, dat dit het 

_XLL Mannetje der Snepjes zy ‚ doch ’t verfchilt wat 
Hoorp- 
stĳk, veel in grootte. De hoofdkleur is uit den vaa- 

xm, len Kaftanie-bruin gevlakt. 
Lappontca. 

Meene (r2) Snep met den Bek een weinig opwaards ge- 

p.xLiv, _ boogen en de Pooten zwart, de Borft Roef — 
Fig 2 kleurig. | 

_ De Heer BrrssoN , die deezen onder den 

naam van roffen Poelfnep befchryft, meent dat 

het de zelfde zy als de roodborflige Snep van A» 

‚__merika, welke de veertiende Soort uitmaakt van 

_LiNNaus. Onze Autheur hadt in de Befchry- 

ving der Sweedfche Dieren opgemerkt, hoe de 
| kromte des Beks van deezen, dien hy aldaar 

onder de Kluiten betrekt, zo weinig ware, dat men 

hem gevoeglyk by de Sneppen kon plaatzen. 

Dezelve hadt de Keel en Borft Saffraankleur , 

tot aan de Dyën toe: hy was door RupBeck 
gefchilderd met een rosagtige Borft, en Bris- 

SON vondt dien in degene, welken hy uit het 

Kabinet van den Heer Maupuyr afbeeldt, 

Roecfikleurig of Yzergraauw, De Kleur is van 

boven zwartagtig, aan den Stuit rosagtig wit3 

de Staartpennen bruin met witte dwarsftreepen. 

De Bek is geelagtig rood, aan t begin ; aan ’t 

end, gelyk de Pooten , zwartagtig so he 

, (3) 
(z2} Scolopax Roftro fubrecurvato, Pedibusque nigris, 

PeCtore ferrugineo. Syt. Nat. X, Recurviroftra Pectore, 
croceo, Faun. Suec, 130e 
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CG 3) Snep met een regten Bek, de. Pooten groen: U. 

agtig „ den Kop en Hals rosagtig, drie Slag- AFDEELs 

pennen zwart, maar wit aan ’t begin. Ben. b 

1 
STUK 

De Griekfche naam MEgocepbala wordt van at 

LINNaus op deezen Vogel toegepaft, dien Br- Zegocepha« 
° ; d. 

LON dergelyken naam toe-cigende en KLEIN}, Bana 

geeft men ’er dien naam aan ? Sommige Engel. 

{chen noemen hem Yar-Wbelp of Yarwip, an- 

deren Steen-Plevier; de Franfchen groote rofle 

Poelfnep. Hy heeft de grootte der gewoone 

Sneppen, en is alleen aan den Hals roodagtig 

voorts zwartagtig van onder en van boven , doch 

aan den Stuit wit: de Staartpennen zwartagtig 

met witte dwarsftreepen. Hy onthoudt zig meeft 

inde Zuidelyke deelen van Europa, zoekende 

zyn Aas in de Zandige Zee-Oevers. 

(14) Snep met een regten geelagtigen Bek, de XIV. 
7 emafticas 

Pooten bruin, bet Lyf van onderen vaal met Roodbortt. 

bruin gegolfd. 

Deeze, die in Noord-Amerika huisveft, fchynt 

‚de zelfde te zyn of naverwant aan den Lap- 

land» 

(z3) Scolopax Roftro reto, Pedibus virefcentibus , Capite 

Colloque rufefcentibus , Remigibus tribus nigris bafi albis: 
Syft. Nat. X. Barge {, Zgocephalns Wint. Ors. 235 

Raj. Av. os. n. 4. ALB. Av. II. pag. 64. T. 70. 
(z4) Scolopax Roftro recto flavescente, Pedibus fufcis, 

Corpore fubtus fulvo fufco undato. Syf?. Aat. X. Fedoa 

Americana, Pectore rufo, Eow. „Ay. 139. T. T3ô, 

IE, Der, V.STUKe 

== 
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IL, landfchen,als gemeld ís. LiNNzus merkt aan, 
nr dat het Lighaam grys zy, van onderen vaalagtig 
Bara rood : de Slagpennen van den eerften rang 
STUK. Zwart met witte tippen. | 

LPL rr RD 
XLIE:. HOOE.DS Tees 

Befchryving van ’t Geflagt der STRANDLOOPE- 
REN ; of Moeras-looperen 3 ’t welk den Kemp 

haan, Kieviet , Tolk , Koet.Plevier , als ook 

den gewoonen , graauwen , geftippelden en an. 

dere foorten van Plevieren, bevat. Het zoeken 

der Kievits-Kijeren, enz. | 

Naam. H* Griekfch Woord Tryngas of Tringa, 
| ’t welk men thans tot een Geflagenaam 

gebruikt, kan ik niet beter vertaalen dan door 

STRAND- of MOERAsLOOPER ; hoewel die naa. 

men niet op alle Soorten, daar jin begreepen;, 

even toepaflelyk zyn. BrissoN vertaalt het, 

in ’ Franfch , Beccaffeau ; waarfchynlyk, om 

dat zy naar de Sneppen gelyken. 

he ade De Kenmerken, volgens LinNaus, zyn: een 

rondagtige Bek , van langte als de Kop: de 

Pooten vier-Vingerig, de agteríte Vinger met 

één Gewricht en van den grond opgeligt. De 

Fringe loopen door de Velden en Oevers, fteu- 

nende naauwlyks op den agter.Vinger, daar de 

Sneppen al de vier Vingeren neerzetten: gelyk 

KLEIN zeer wel heeft aangemerkt. De Bek is 

vol. 
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volgens BRrissoN , fchraal’, van middelbaare 1, 
langte, regt; aan de punt ftomp en glad. AFDEELs 

Dewyl de gedaante van den Bek, alleen, het Be 
OOFDs 

onderfcheidend Kenmerk is der twaalf Afdeelin- STUK 

gen, welken de Heer BrissoN in zyn Zeven- ” 

tiende Rang maakt,die agttien Geflagten bevat, 

als gemeld is; zo zal ik hier, daar van, kore 

telyk fpreeken, Die van de eerfte Afdeeling 
hebben den Bek regt en dikker aan ’t end; de 

Kievit en JFacana: van de tweede , den Bek 
veeleer opwaards gekromd dan regt , en platagtigs 

de Tolk: van de derde, den Bek van boven ver- 

hevenrond, aan ’t end op de zyden plat; de 

Zee-Patrys: van de vierde, den Bek regt, en 

aan de zyden plat, zo wel als t Lyf; de Ral/: 

van de vyfde den Bek fchraal of dun : de Strand. 

Jooper , Poelfnep en Snep: van de zesde den Bek 

neerwaards gekromd; de Wulp : van de zevende 

Spatelswyze; de Lepelaar : van de agtfte dik en 

rond; de Oijevaar , Reiger, enz. Deeze laatften; 
en de verdere Geflagten , heb ik reeds bee 

fchreeven. 
De meefte Soorten van Strandloopers , die Soortes, 

Linneus heeft, zyn in dat zelfde Geflagt by 

BrissoN begreepen, als volgt, 

GI) 

(*) Vergelvk het IV, Stuk, deezer Nat. Miftorie, 
bladz. 76. 

Dear, Va Stuk, 
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ÎL. (1) Strandlooper met roode Pooten, de drie zj- 
APDERL, delingfe Staartpennen ongevlakt, bet Aangé- 
KUL. N ijd ' 

Hoomdt ziet met korrelagtige Vleefchbeuweltjes, 

STUK. Van de Franfchen wordt deeze Vogel , die 

Pugnax zeer bekend is in de middelfte deelen van Euro: 
Kemphaan. pa, Combattant of Paon de Mer, dat is Zee: 

Paauw, gebeeten; van de Engelfchen Rufe of 
Reeves van de Duicfchers Haus-téuffel ; van de 
Polakken Ptak bitny 3 van de Sweeden Brusbane. 
Wy geeven ‘er den naam van Kemphaan aan; 

en weleer plagt men ze, in ‘t Nederduitích , 

Kemperkens te noemen, ’t welk overeenkomt 
met den tytel van Avis pugnax by de Schryve- 

fen, waar van MoEHriNG zyn Pbilomachuús gee 

fmeed heeft. | 

Deeze Vogel draagt dien ndam te regt: want 
in geneigdheid tot vegten overtreft hy alle be- 

kende Vogelen. Eenige Mannetjes , in een 

Hok of Korf by elkander gezet , raaken aan- 
ftonds aan den gang ‚en vegten zo verwoed , dat 

de meeften fheuvelen; zo dat men ’er dikwils, 

Op ’t laatft , maar één overhoudt. In vry- 

heid zynde, in ’t open Veld, ziet menze ook 
fomtyds, twee aan twee , Kampen , en met zo 

veel 

{x) Tringa Pedibus rubris, Rectricibus tribus lateralibus 

jmrmaculatis, Facie papillis granulatis carneis. Fans Sgece 
145. Avis pugaax. ALpr. Ors. |. 20, c. 19. f. x-ê 

Jonsr. „Av. 152 T. 57. 52 if Orn. 224. T.56, 
Kaj. «Ar. zo7, Mars, Danub. 52. T, 24. ALB A7. 

| Ì, Pe 69. TT. Je 13: 

e= 
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veel drift, dat zy den Vogelaar niet zien, die IT. 
hun dan ‚met gemak , een Sleepnet over ’t hoofd AFDEELe 

valleen maar die hoedanigheid. Het opzetten 
… haalt. De Mannetjes of Haantjes, egter „ hebben Bens 

OOFD= 

STUK, 

van de Vederen om den Hals , die zeer lang zyn, Kemphaars 

geeft hun,in dit geval, een zeer aardige Kraag; 

veel gelykende naar de Halskraagen van den 

ouden tyd. 

’ Is niet te verwonderen; dat ALDROvVANDUS 

agt verfchillende Afbeeldingen van deezen Vo- 

gel geeft : want men vindt naauwlyks twee, 

die eveneens zyn, inzonderheid ten opzigt van 

de kleur, onder de Mannetjes: even of de Na. 

tuur deezen Vogel genoegzaam kenbaar oor 

deelde door zyne Kraag. Egter zegt men, dat 

ZY, in 'e midden van den Zomer, na het ver- 

wiflelen van Veeren , allen eveneens zyn ge-= 

kleurd. In de Wyfjes is het Lyf van boven 

Afchgraauw , zwart en wit, bont, van onderen 
geheel wit. Men kan niet zeggen, dat zy van 

grootte als een Duif zyn: zy zyn waarlyk veel 

kleiner , doch langer van Pooten. In grootte 

en geftalte zweemen zy veel naar den Poelfnep;, 

welken de Franíchen Chevalier of Ruiter noe- 

men ; in ‘t Latyn genaamd Totanus (*). 

't Zyn Trekvogelen, die men, als ’t in de tyd 

is ‚, overvloedig , zelfs in de Zuidelyke deelen 

van Sweeden vindt. Jaarlyks komen zy, in on” 

verbeeldelyke menigte, uit het Noorden over- 

| vlie. 
(*) Zie bladz, 220, 

| Ee Daer, V, Stuxe 
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jr vliegen in de Moereflige Landftreeken van ’t 
AFDEEL, Graaffchap Lincoln, en vertrekken na drie Maan- 
Kd den weder; werwaards is onzeker, zegt CHAR- 

stuk. LETON. Daar te Lande worden zy van fommi- 

Kemphaan. gen voor een groote lekkerny gehoudent; doch 

men moetze eenigen tyd meften, ha dat zy in 

‘et wild gevangen zyn. 

Il. Pancliut. (2) Saran lood met roode Pooten, een af han- 

Kievic. gende Kuif , de Borft zwart. 

Van deezen heeft Brisson , uit de gedagte 

Kenmerken, een byzonder Geflagt gemaakt, ’t 

welk hy , door de kort genagelde Pooten , van den 

Jacana onderfcheidt. De Ouden hebben hem 

Vanellus geheeten, waar van de Franfche naam 

Vanneau afkomftig is , doch zy noemden hem 

ook Capra of Capella Avis, dat is Geit-Vogel; 
waarfchynlyk wegens de Kuif, die eenigermaate 

naar een Geitenbaard zweemt. Sommigen, eg- 

ter , onderfcheiden de Capella van den Vanel- 

lus). Onder de Franfchen noemt men hem 
Dixhuit, anderen Papechbieu, de Traliaanen Pa- 

oncello of Paauwtje ; de Engelfchen Lapwing; 

wegens het klapperen met zyn Vlerken. De 

Sweedfche naam is Wipa , de Switzeriche Gyfitz 

of 

(2) Tringa Pedibus rubris, CriftÂ dependente, Pectore 
higro. Faun, Suec. Taë. Capella f. Vanellus. Bern. Ave 
49. a. GESN. Av: 764. ALDR. Orn. l. 20. C. 63. WILG, 

Orn. 228. T. 57. Jonsr. Av. zó Te 53:27: Raj. Am 
dio. AtB. Av. Ip. 70. T. 74 

(*) CrarLEr. Onomaft, p. ZO9 
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He Bid, de Hoogduitfche Gyvit, Kyuutz of 

ke Kiwit „ waat van de onze , Kievit, buiten twyfel 

Re áfdaalt® 

om den genen, dië naar ’t.zelve zoekt ; te mis: 

Á i 

_Deeze Vogel is zeer bekend wegens het Ges 

Tuid, dat hv fhaakt, ’t welk aanleiding toc de 

laatftgemelde benaamingen gegeven heeft. Dit 

Geluid dient zekerlyk , in zommige gevallen; 

om zyne aandoeningen , van vreeze, fpyt of 

woede, uit te drukken. Men wil dat zy, hoe 

verder van hun Neft, hoe fterket fchteeuwen 4 

leiden. Wat hier van zy» hunne manier van 
| Vliegen ‚of dit Geluid, verraadtze. Gemeenlyk 

beftaat hun Voedzel in Aardworimenh of anderë 

Infekten , ’t zy kruipende ’* zy vliegende. Men 
‚ Zietze, by groote troepen , in de uitgeftrekte 

Moeras-Landen van Litthauwen, en in de akes 

lige Wilderniffen aan de Grenzen van Pruiffen ; 
overwinteren. Van daar koimen zy , zo ’t fchynt 3 

tegen ’t Voorjaar Weftwaards, om te broeden 
in de Grazige Weiden van de Nederlanden 5 
Vrankryk en Engelatid , alwaar hunne Eijeren; 
die men ’er in Maart en April vindt, cen groote 
Lekkerny zyn. 

Op dat nu, ondér ’t voorwendzel vari Kie 

vits-Eijeren te zoeken, de Neften van Patryzen 

en dergelyk Edel Gevogelte niet geftoord of 

beroofd mogten worden , Zo i$ daar omtrent 

bepaaling gemaakt. In Vriesland is her, vol. 

gens het Reglement wylen zyner Doorlugtige 
Hoogheid op de Jagt, van den go January 1750; 

1, Deet, Vo Styx, Q vers 
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t Zoëkéd 

der Eijeren; 
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AFDEEL. 

XL. 
Hoorp- 
STUK. 

Kievit. 
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verbooden, eenige Endvogels , Kievits of der- 

gelyke Vogelen Eijeren op te raapen, of die te 

verkoopen, van den t Mey tot den 5 Auguftus, 

op de verbeurte van tien Guldens, In't Stigt 

van Utrecht werdt, door de nieuwe Ordonnan- 

tie op de Jagt, van den 18 September des zelf. 

den Jaars, het zoeken, rooven of verkoopen; 

van Kievits, Maarlen, Wulpen „of dergelyker 

Vogelen Eijeren, na primo Mey verbooden , op 

een boete van ï2 Guldens , zo wel by den 

kooper , als zoeker , roover of verkooper, te 

verbeuren. Volgens het 42, Artikel van het 

Plakkaat op de Houtveftery en Jagt, in Holland 

en Weftfriesland, van den Jaare 1684, mogen 

geen Kievits , Maarlen , Wulpen of andere 

Vogelen Eijeren , gezogt of verkogt worden, 

op de Boete van 3 Pond, zo voor kooper als 

verkooper. Ook ftaat in de Ordonnantie op de 

Houtveftery en Jagt, van den Prins Erffítad- 

houder den 3 Auguftus 1750 gearrefteerd, dat 
men niet, dan met verlof van den Houtvefter » 

Patrys-, Faifant- , Kievits- en andere Eijeren 

zoeken mag (*). De Boeren egter , in Wett- 

friesland , zoeken de Kievits-Eijeren onbe- 

fchroomd en brengenze, als ’t in de tyd ís, by 

honderden ter Markt; doch wy hebben hier voor 

gezien, dat de Weftfriezen zig aan ’t Gezag 

van den Houtvefter niet onderworpen ag: 

ten. | 

De 
C°} Nederl, Jaarboeken van 1750, bladz, 1080, 1412 ,473- 
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De Kievit is een der fraaifte Vogelen van 4 et 
Rr, ziek | FDEE Ls 

_ ons Land. Hy heeft omtrent de grootte van En 

8 een Duif , maar zyn Pooten zyn veel langer. De Hoor p= 

fleur is van boven groenagtig , met een weer. STUE 

__fchyn van Purper en Goud, van onderen wit: Kien 

de Staartpennen zyn ten deele wit, ten deele hin 

zwart: de Kop is zwartagtig groen, met een 

zwatte ftreep onder de Oogen en een af han- 

gende zwarte Kuif , die veel korter is in ’t 

Wyfje , dat ook kleinder is , doch voor ’t 
overige naauwlyks van ’t Mannetje verfchilt. 

Hy vliegt zeer gezwind; en alles zweemt naat 

vlugheid. 

Op fommige plaatfen maaken de Vogelaars 

hun werk van de Kieviten met Slagnetten te 
vangen, om die tot Spyze te verkoopen. Jong 

‚ Vindt men ze, inderdaad , niet onfmaakelyk, vet 
en weigevoed in ‘t Najaar, geevende een Voed. 

zel dat gemakkelyk te verteeren , doch niet 
zeer voedzaam is. Sommigen hebben hetzelve 

tot verfterking der Zenuwen en Herfenen aan- 

gepreezen. 

î 

(3) Strandlooper met den Bek en Pooten rood, UI. 
Mt | b f£de bet Ligbaam geel en Afchgraauw gemengeld, rn 

van onderen wit, Ruiter. 

De roode Ruiter wordt deeze van BRrissoN 

ge- 

(3) Tringa Roftro Pedibusque rubris, Corpore luteo 

cinereoque variegato , fubtus albo. Fawn. Suec, 153% 
Gambetta. ALpr, Orn. L 20 C. 26. Raz. Av. E07. 

_N I, Deer. Vv. STUK, N Q 2, 
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getyteld, die hem ; in ’t Geflagt der Tringe, 

op den Chevalier , (Totanus ,) volgen laat. Ook 

zie ik niet, waarom hy meer den naam van 

Roodbeen voeren zoude , dan de Kievit , die 
ook roode Pooten heeft. De Engelfchen, eg- 

ter, noemen hem roodbeenige Ruiter. 

t Is een Vogel wat kleiner dan een Kievit ; 

die zig op dergelyke plaatfen onthoudt, heb. 

bende van boven de Veders bruin, met Afch- 

graauw gerend, van onderen het Lyf wit, met 

roffe vlakken; de Stuit wie; de Staartpennen 

graauwagtig met zwarte haas deren en witte 

tippen ; de Pooten rood , of geelagtig rood 

volgens KLEIN, of geel volgens; RAY: de Bek 

half rood, aan ’t end zwart. 

(4) Strandloper met roode Pooten , bet Lig- 

baam zwart, wit en Roeft® kleurig bont, de 

Borft en Buik wit. 

De Heer BrissoN maakt hier een byzonder 

Geflagt van, onder den naam van Arenaria; | 

in ’t Franfch Couton-chaud. KLEIN , die hem 

Gavia noemt, meende, dat het de Zand. Plevier 

_was van Ray; doch deeze Autheur maakt ’er 

gewag van onder den naam van Morinellus, in 

‘s Engelfch Turn-flone of Sea. Dottrell, hoedanig 

eenen hy aan de Zee.Kuft van Cornwall hadt 

ge. 
(4) Tringa Pedibus rubris, Corpore nigro, albo , fer« 

rugineoque vario, Pectore Abdomineque albo. Jt Gothle 

257. Faun. Suec. 154. Morinellus Canadeénfis. Epwa 
Av, E4Ee Te I4L. 

_ Pling dr 
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{ Bei In Gothland ; alwaar hy zig op de Eilan. 

den Heiligbolm en Clafen onthoudt , noemen 
de Inwooners hem Tokk, zegt Linnaus. 
| MormrinG hadt ’er den naam van Cosclus aan 

À Erven. | 

____ ’ Schynt een Kanadafche Vogel te zyn, die 

de grootte, ongevaar , van een Lyfter heeft 3 

regt: de kleur van boven bont, als gemeld is, 

van onderen wit, gelyk ook die van den Hals 

en Stuit : de Staartpennen ten deele wit, ten 

deele bruin: den Bek zwart „de Pooten Oranje- 

Eek 

(5) Strandlooper , hebbende den Bek Elsvormig 

aan de punt geboogen, de Pooten groenagtig 
k met gelobde Wingeren ,den buik witagtig van 

kleur. 

De Heer Brisson heeft , in zyn agttiende 

Rang , een byzonder Geflagt gemaakt van een 
Vogel, waar aan hy den naam van Pbalaropus 

toe-eigent , om dat dezelve Voeren heeft, wel- 

ker Vingeren bezet zyn met Vliezen, van on- 

‚gelyke breedte , aan de zyden hier en daar 

uitgefheeden, gelyk die van den Koer, welke 
in ’t Griekfch Pbhalaris heet. Tot dit Geflagt 

is betrekkelyk deeze en de volgende Soort van 

LinN- 
(5) Tringa Roftro fubulato apice inflexo, Pedibus vie 

refcentibus lobaris, Abdomine albido. Syft. Nat X, Tringa 
fufca , Pedibus Fulice, Epw. „Av. 143. Ì. 143: & ch 
T. 46, 

1. Deer, V.StTuk, Q EN 

den Bek eer eenj weinig opwaards gekromd dan 

y. 
Lobata, 

Koer. Ples 

eV ier. 
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1, LwNeavs: doch hy merkt in deeze een Ver. É 
ArperLefcheidenheid aan; zynde de een Afchgraauwe, 
eh de ander bruine Phalaropus van hem getyreld, 
STUK, Dat de Hegfchaar een andere Vogel zy , zal in 

Koet: ’ vervolg blyken. De Engelichen geeven aan 
Plevsers s | if 

beiden den naam van Coot-footed Tringa , en 
wy noemenze Koet-Plevier. 

t Zyn Vogelen, die in Noord-Amerika en 

Lapland huisveften , zwemmende, in {tormig 

Weer , troepswyze by een, Hunne Bek is 

zeer dun , zwart van kleur, en ’t Lyf als wy 
gemeld hebben: de grootte gelyk een Snep. 

Vv ® 

ee (6) Strandlooper met een regten Bek, de Pooten 
Roode, gelobd en bruinagtig, den Buik Roeflkleuris, 

Roode Tringa,met de Pooten van een Koer, 

wordt deeze in ’ Franfch door Epwaups gesn 

heeten, en BrIssoN noemt hem rosagtige Pha- 
laropus, zeggende dat hy „ van onderen, de 
kleur heeft van Roodaarde, van boven Tosag= 

tig is met de Vederen in ’t midden zwartagtig. 

Ook heeft hy, boven de Oogen, eene bleek 
rosagtige ftreep en een witte dwars-ftreep op 

de Vlerken; de Stuit wit, met zwart gevlakt; 

de Staartpennen in ’t midden zwart „ aan de 

randen rosagtig: den Bek Oranje.kleur, aan ’t 

end zwart; de Pooten groenagtig bruin. Hy- 

is 

(6) TringaRoftro reto, Pedibus lobatis fubfufcis, Ab« 

doimine ferrugineo. Syff. Nat X. Tringa fufca Canadenfise j 

membranis ad Digitorom articulos. Epw. 4v.142. [143 
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js cen weinig grooter dan de voorgaande en i 
“onthoudt zig aan de Hudfons-Baay. ÂFDEEL, 

Nog een Koet-Plevier is ’er thans bekend, ALI, 
Hoorp- 

___die in kleur merkelyk verfchilt van de voorgaan. A 

| den , weshalve hy de gryze genoemd wordt. # oer 
He “Zodanig een werdt ’er, voor zes of zeven Jaa- Plevier, 

4 ren; gefchooten in het Graaffchap York in En- vd 
geland, naar welken de nevensgaande Af beel- Piz. 3. 

ding is gemaakt; waaruit men de gedaante der 

Pooten duidelyk ontdekt. H y werdt aangemerkt 

als een nieuwlings ontdekte Soort van Snep of 

Strandlooper. Men bevondt hem, verfch ge- 

dood zynde , maar twee Loot zwaar. De kleur 

« was van boven blaauwagtig Afchgraauw of als 

Ley , met eenig mengzel van zwartagtig of 

donker ; van onderen wit, tot op het voorfte 

van den Kop , die van boven en van agteren 

zwart was: de Vlerken met witte dwars-{tree- 

_pen gegolfd: de Pooten Afchgraauw. De Bek 
was zwart en aan beide zyden van de Boven- 

kaak gegroefd, zynde een weinig platagtig , ge- 

Ilyk die van een Eend, en met een richel van 

boven (*). 

(7) Strandlooper die bleekroodagtig bruin is, vii 

met den Borft zwartastie „ de Staartpennen -tipsna, 
f É apland. 

wijagtig Afchgraauw , de Pooten bruinagtg. tn 

Van 

(7) Tringa teftaceo'-fufca, Pecrore nigricante, Rectrie 
cibus cinereo albidis, Pedibus fufcelcentibus 5y/f. Nat, Xe 

_— _(*) Phil, Tranfact. Vol, L. Part, L. for 1757. p. 255% 
| L. Deer, Ve STUKe Q 4 
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Van deezen weet ik niets meer, den dat hy 

de grootte van een Spreeuw heeft en den Buik 
wit, onthoudende zig in Lapland, N 

(8) Strandloper, die de punt des Beks geftip- 

peld beeft , de Pooten groenagtig p de Rug glan- 

215 bruin- groen. - | 

‘e Schynt dat dit de Vogel zy, dien men ges: 

meenlyk Plevier noemt, en by de Franfchen, 
in de wandeling, Cul-blanc of Witgat , om dat 

hy boven de Stuit witis , anders Beccaf]eau. Van 

eenige Schryvers wardt hy Trynga of Tringa, 
van anderen Cinclus geheten, naarhet Griekfch. 

De Ikcaliaanen noemen hem Giarolo, Piniroloof 

Sgainolo, de Sweeden Horsgjoek , de Straatsbur- 

gers Mattknillis. De Duitfchers, in ‘talgemeen. 

noemen hem Steingallell, Bont Waterboentje of 

Groenpoot, welke laatfte naam weinig overeen: 

ftemt met Rhodopus en Ochropus, die roodagti- 

ge of bruine Pooten aanduiden. 

De Plevieren zyn zeer geagte en fmaakelyke 

Vogelen; die by groote fchoolen komen en 

gaan, zo dat men ‘er, als ’t in de tyd is, by | 

honderden van vangt. In Vrankryk maakende 

Vogelaars daar toe een grooten Toeftel van Net- 

ten, en die Vangtt heeft een zonderlinge han- 

dig. 

(3) Tringa Roftri apice punctato , Pedibus virefentibus» 

Dorfo fusco-viridi nitido. Faun. Swec, 146 Tringa. Apr. 

Orn. l. 20. c. $4. Winr. Orn. 222. T. 55. Ray. Av. 108, 
Rhodopus (. Ochropus. GesN. „Av. 508. SII. ALDRe 
Ora, L 20. €. 39: 



DE STRANDLOOPERS. 249 
(dd 

3 dewyldeeze Ir. 

je vogelen den Wind waarneemen , moetende op ÄFDEEg 
XLIT. 

“ Hoorp- 
B Detze bit ‚ egter, die de ie der Beeken STUK. 

JA veel bezoekt ‚ wordt gemeenlyk door middel Plevier 

van Lymftokjes g gevangen, die men aan de kant 

van ’t Water fteekt. 

… __Hy heeft de grootte ongevaar van een Merel 

__of zwarten Lyfter: de kleur is van boven bruin; 

ij de Wieken zyn van onderen zwart, met witte 

gegolfde Steepen: de Buik wit, de Hals ge. 

vlake. Van de Staartpennen zyn fommigen ge- 

heel, anderen ten deele wit of met witte Vlak- 

ken getekend. 

(9) Strandlooper met een gladden Bek, de Poo- … EX 
H boleucos, 

ten Loodkleurig „ bet Lyf Afchgraauw met Hdailtep. 

zwarte fhreepen , van onderen wit. je, 

_Deeze wordt de kleine Tringa geheten, om 

dat hy kleiner is dan de voorgaande, en Hypo- 

leucos, om dat hy geheel wit is van onderen. 

De Duitfchers noemen hen Pffterlein , de Swee 

’_den Snaeppa, en wy Haairfnepje. Onder de En- 

gelfchen is hy by den naam van Sandpiper , on- 

der de Franfchen by dien van Guienette bekend. 

In grootte overtreft hy de Zee-Zwaluw een 

weinig, De langte van ’t Lyf is maar vier, die 

| van 
4 (9) Tringa Roftro levi, Pedibus lividis, Corpore cie 
nereo, lituris nigris: fubtus albo. Faun. Suec. 147. Tringa 

minor. Wir. Ora, 223. T. 36. Ray. „Av. 108, Gallinu. 

la hypolencos. GEsN. „Av. 509, ALor. Ors. III, p. 469, 
I, Dette V. STUK. Q 5 
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Ir. van den Bek één en die van de Staart twee Dui- 

AFDEEL. men. Veel zwerven deeze Haairfnepjes onder 
wi f / | XLIL de Plevieren, en verhinderen derzelver Vangft 

Hoorp- 
STUK, ZEEL. 

X. (ro) Strandlooper met een gladden Bek, de Poo= 
Canustus. 
Zaagpen. 

eerften rang RAAESWYzE. | 

De Canuts Vogel, die van de Engelfchen;, 

in ’t Graafichap Lincoln , Knot genoemd word:, 

heeft mooglyk van wegen zynelekkerheid dien 

‘naam, als zynde een Koninglyke Spyze. Zyn 

grootte is omtrent als die vaneen Spreeuw. Hy 
onthoudt zig aan den Waterkant, en beweegt, 

loopende , onophoudelyk zyne Staart, gelyk de 

Kwikftaarten, ’t Schynt dat hy ook in Sweeden 

gevonden worde. Ray zegt, dat zyne zwaarte 

vyf Loot is, en die van den naaftvoorgaanden 

vier Loot: de kleur van de Kop en Rug bruin- 

agtig Afchgraauw , met een witte dwarsftreep op 

de Vlerken: de Bek zwart, de Pooten groen- 

agtig. Me 

XL (rr) Strandlooper met een gladden Bek, de Poo- 
ale. ten groenagtie , bet Ligbaam wit geflippeld;, 

eftippel= NN 
de ed de Borft witagtig. 
PL XLIV. | On. 

Fig. 4 (ro) Tringa raftro levi, Pedibus cinerafcentibus, Ree 
migibus primoribusferratis. $y/f. Nat.X, Tringa Cinereas 
Remigibus fecundariis bafi albis, Rericibus quatuor mee 
difs immaculatis. Fawn. ónec, 150. Canuti Avis. Raye „Av, 

108. | 
(xr) Tringa Roftro levi , Pedibus virefcentibus, Core 

pore albo punato, Pectore (ubalbido, Faun, Suec, TS 

ten Afchbgraauwagtie , de Slagpennen vanden 
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Baer: den tytel van klein Waterhoentje, jy. 

met de Pooten vuilgroen , was deeze van Rup- AFDEEL, 

BECK, Onder de Sweedfche Vogelen , afgefchil- „Ll 
tj | | Á Hoor. 
derd. De Heer Brrsson verbeeldt zig , dat het STUK. 

de zelfde Vogel zy als de voorgemelde Plevier, Plevier. 
4 dien de Franfchen Witgat noemen: alzo hy 
het Lyf wit geftippeld heeft. 

d (12) Strandlooper met een gladden Bek, de Poo- en 

Á ten bruin „de Slagpennen brun, de eerfle met Littorea, 

een witte Schaft. iden 

Deeze wordt, van fommigen , de zwarte Cbali- 

dris , van anderen de zwartagtige en van Bris- 

soN Chevalier cendré geheten; des ik hem bruine 
Ruiter noem, tot onderfcheiding van den roo- 

den, hier voor befechreeven , waar mede hy, in 

grootte ‚ nagenoeg overeenkomt. Van bovenis 

hy bruin, van onderen rosagtig wit: de Bek 

zwartagtig blaauw, de Pooten donker Afchgraauw, 

Hy onthoudt zig , gelyk de meeften van dit 

Geflagt, aan de Zee-Oevers en in de Mocraffen 

ven Europa. 

(13) Strandlooper meteen zwarten Bek , de Pooe sr 

ten groenagtie „ bet Ligbaam grys ‚ van onde. Squatarola 
Graauwe 

ren wit, | Plevier, 
Lin- 

__{x2) Tringa Roftro levi, Pedibus fuscis, Remigibus ; 

fuscis Rachi prime niveÂ. Faun. Suec, 1ST. 
(z3) Tringa Roftro nigro, Pedibus virefcentibus, Core 

pore grifeo fubrus albido. Faun. Swec, Pluvialis cinerea. 

À Ray. Av. 1. p. 72. T. 76. 

k 

é 
$ 

‘ 
4 

y re de Dez, Ns STUK. 
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LinNaus geeft aan deezen den Veretiaanfchen 

AFDEEL. naam: BRIssoN brengt hem in ’t Geflagt der Kies 
XLI. 
Hoorp- 
STUK. 

viten, hem noemende gryze Kievit. Gemeen. 

iykis hy , by de Autheuren, onder den naam van 

Plevier, Afchgraauwe Plevier bekend, en de Engelfchen 

Naam. 

/ 

noemen hem grey Plover , die van Jamaika Wag- 

Tail. In ’t Hoogduitfch geeft men ‘er den naam - 

aan van grawer Keuwit of grofjer Brachfogel, dat 

is groote Braakvogel. 

Men vinde hem ook aan de Stranden van Eu- 

ropa. Hy ís van grootte omtrent als de Goud- 

Plevier ; de kleur van boven grys-bruin mer de 

Vederen wit gerand; van onderen uit wit en 

zwart-bruin gemengeld: de Keel, Buik en Staart 

pennen wit, de laatften mec bruine dwars-{tree- 

pen: de Bek en Pooten zwartagtig. 

PORR OR RHN: 
XLIII HLO OF DS Ta 

Befchryving van ’t Geflagt der PLEVIEREN ; waar 

in, behalve den Goud-Plevier, zo der Noorde 

fche als Zuidelyke Landen, de gekuifde, ge- 

doornde, en anderen, als ook de Piepert, 

Schreeuwer, de Mornel, Griel en het Mat- 

hoen, zyn begreepen. 

En Geflagtnaam Charadrius, dien de Heer 

Linneus gebruikt, vertaal ik PLEVIER, 

om dat de meefte Vogelen van dit Geflagt Ple= _ 

vieren zyn. .Die naam is van ’t Latynfche 

Pluvialis af komftig , ’t welk BrissoN gebruikt; 

En 
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En zyne zinfpeeling daar op heeft, dat gy veel ir 

_ ín natte plaatfen en Moeraffen zig onthouden, Arprets 

zegt CHARLETON. De Ítalidanen noemenze Plus. _XLIIL 
ero, de Franfchen Pluvier of Plevier, de Duit- Ro 

fchers Pulver , de Engelfchen Plover. 

De Kenmerken zyn, een rolrondagtige Îloth-. Kenmet- 

pe Bek, de Pooten drie-Vingerig. Brisson en 

maakt , in zyn Zeftiende Rang , drie Afdeelingen , 

waar van de eerfte de genen bevat, die den 

Bek krom Kegelagtig hebben, gelyk de Trap- 

gans; de tweede de zulken; wier Bek regt en 

uitermaate lang is, gelyk het Matboen en de 

Schol. Aakfter ; de derde die , welker Bek regt en 

zeer kort is, doch evenwel aan ’t end dikker, 

als ín de voorigen. Deeze derde Afdeeling be- 

erypt het Geflagt der Plevieren. 
Getal der Soorten is by Linneus elf , die soorte, 

__meeftal onder de vyftien Plevieren van Bris: 
5ON begreepen zyn. | 

(1) Plevier met de Keel, den top van't Hoofd 
en Borft zwart, bet Agterboofd gekuifd, de rbe 

Rus roodagtig , de Pooten zwart, 

Krein noeint deezen de Indiaänfche Kievit; 

Epwárps de Indiaanfche Plevier, met een 

zwarte Keel, en BrrissoN, de gekuifde Perfo 

aanfche. Hy wordt, inderdaad, in Perfie ge- 

von* 

(z) Charadrius Gulâ, Pileo, Pe&oreque nigris, Occie 
Pite criftato, Dorfo teftaceo, Pedibus nigris. Sy/?. Nat, 

X. Gen. 79. Pluvialis danlons, Pectore nigro, Epw, „Ax 

47. T. 47. 
IE. Duer, V, Stuks 
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vonden, en de geftalte is nagenoeg alsdie van 

onze Kieviten, hoewel een weinigje grooter. 
De kleur is van boven Kaftanie-bruin , van on- 

deren zwart; aan de Borft naar Violet trekken- 
de; aan den Buik wit, de Kop groenagtig zwart; 

de Wangen, ’t Agterhoofd en de Hals aan de 

zyden wit, gelyk ook de Staartpennen, die 

zwarte tippen hebben: de Bek zwart , de Poos 
ten bruin. 

(2) Plevier met een zwarte Borft , bet Voor- 
boofd zwartagtig wit gebandeerd, de top van 

’t Hoofd bruin, de Pooten geel. 

De gemeene naam van deezen is Charadrius 

of Hiaticula, om dat hy veel voorkomt, zegt 

CHARLETON ‚ by de openingen der Beeken in 

de Rivieren ; doch Linneus meldt, dat hy. 

aan de Zee-Oevers in Europa en Amerika ge- 

vonden worde, Hy maakt zyn Neft in de 

Rotfen , zegt zelfs BrissoN , en legt Kijeren die 

eroenagtig ZyD» bruin gevlakt, aan ’t dikke 

end geheel bruin. In de Gebergten van Lap- 

land ontmoet men hem zeer veel, wordende van 

de Laplanders Pago, van de Sweeden Strand- 

Pipare of Piepert geheten. De Engelfchen noe- 

men 

(2) Charadrias Pectore nlgro, Fronte nigricante fafcioe 
lâ albä, Vertice fufco, Pedibus luteis. Faun. Suec. 15e 

Charadrios f. Hiaticula. Auprov. Ora, 1, 20. Cc. 67 JoNsr, 
Av. 166. T. 53 Wirr: Ors. 230. T. $7. Ray. Av.122, 
SLOAN. Jam. IL p. 354 T.16g.f2. ALB, Av. Lp. 76.T. 80. 
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men hem Sea-Lark, de Brafiliaanen Matuituis 

zo dit de zelfde is, gelyk Ray verzekert. 

Hy is maar weinig grooter dan een Leeurik: 

zyn kleur is van boven grys-bruin, zo BRISSON 

zegt, van wien hy de kleine gebandeerde Plevier 

geheten wordt. 

(3) Plevier die bruin is, met het Voorboofd, 

een band op de Rug en den Buik wit, gelyk 

‚ook de zydelingfe Staartpennen wederzy GE 

de Pooten Zwart, 

Onder den naam van Alexandrynfche wordt 
deeze voorgefteld, die door HasserLQuIsT in 

Egypte, aan het Kanaal van den Nyl, is waar- 

genomen. 

(4) Plevier , die zwart gebandeerd ts aan de 

Borft , Hals, ’t Voorboofd en Wangen, als 

ook de Staart, die geel iss de Pooten bleek. 

BrissoN noemt deezen de gebandeerde Virgi- 

nijche Plevier, doch de Engelfchen geeven ’er 

den naam van Schreeuwer aan, en die van Vir- 

Sinie noemen hem All- Deer. 

Hy onthoudt zig in Noord-Amerika. Op St. 

vi vindt men ook een zeer fraay geban- 

deer. 
(3) Charadrius fuscus, rad Collarique Dorfali, Ab- 

domineque albis , Rectricibus lateralibusutrimque candidis, 

Pedibusnigris. Syft, Nat. X. Charadrius Alexandrinus. Has. 
sELQ: dt. 255 n. 30. 

(4) Charadrius fasciis Pectoris Colli Frontis Genarum. 
que nigris, Cauda luteâ fasciâ nigrà , Pedibus pallidis, 

Ï. 
ÄFDEELs 

XLL. 
Toorn. 

STUK. 

IL 
„Alexane 

driaus. 
Alexan” 

drynfche. 

IV. 
Voctferus. 
Schreeis- 

Wer. 

Syft. Nat.X. Pluvialis Vociferus, Carrsa. Car. L.p7r. T.7e, 
1. Deer. V. STUK, 
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IJ. deerde en gekleurde Plevier; dik van Brísson 

AFDEEL. worde afgebeeld, 
ALI. 

Hoorp- (5) Plevier met een zwarte Bor Streep, de 
‘UK. 

SA Wenkbraauwen wit, de Staar tpennen wit 

Zgyptins. getipt enzwart gebandeerd, de Pooten blaauw. 
Egypufche. | 

In de open Velden van Egyptcis deeze doot- 

dei Heer HassELQUIST gevonden. BRISSON 

twyfelt , of deeze niet , zo wel alsde voorgemel- 

de Alexandrynfche, de gene zy, dien hy de 

gebandeerde Plevier noemt, en als zyne zevende 

Soort uit het Kabinet van ReauMur befchryft. 

Dezelve is weinig grooter dan een Lyfter: 

van kleur boven op ’t Lyf grys-bruins onder 

wit: met een rosagtige ftreep boven de Oogen 3 

een dubbelen Halsband, de een wit, de ander 

zwart 5 de agt middelfte Staartpennen bruin-gryss 

naar ’t end toe zwart, aan de tippen wit; de 

twee buitenften wederzyds wit: den Bek zwart 5 

de Pooten rood, 
Xx 

vi. (6) Plevier met de Borft Roefikleurig , een wit- 

SEA te flreep over de Wenkbraauwen en _Borfts 

Mornel, de Pooten zwart. 

| De 
(5) Charadrius fascià Pectorali nigrâ, Superciliis albis. 

* Recrricibus apice albis fascià nigrâ, Pedibus coeruleis. 

Syft. Nat, X, Charadrius ZEgyptius, HassEerLQ. Je. 25Ó 

n. 3E. 

(6) Charadrius Pecrore ferrugineo fasciâ Supercilios 

rum Pectorisque lineari albâ , Pedibus nigris. Faun, Suec. 158. 
z6o. Morinellus, Ars. „Av. IL. p. 57. T. Óx. 62, RrAaFe 

AP. ILL 
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_Denaam van Morinellus, int Engelfch Dottrel MW _ + 
ÄFDEELs 

of Doiterel, wordt aan deeze Vogels gegeven Zn 
wegens hunne zotte Gebaarden. Zy aapen, Hoorp- 

naamelyk ‚ alles naa, wat de Vogelaar doet, STUK 

zonder zig over hun behoud te bekommeren ; 

‚veer dat zy met het Net overdekt zyn. Zo 

hy zyn Arm uitfteekt, breiden zy hunne Wiek 

uits zet hy zyn Been voorts zy doen het ook; 

gelyk CAMBDEN, in zyn befchryving van ’% 
Engelfche Landfchap Lincoln ,‚ meldt. Men 

kan ’er des nagts, by Fakkel- of Toortslicht, zo 

veel men wil vangen. Op zekere tyden des 

Jaars zyn zy op eenige plaatfen van Engeland 

gemeen, doch inzonderheid in de Moeraffen van 

dat Landfchap. Men vindtze ookinSweeden, en 

zy vertrekken gemeenlyk in ’t Voorjaar» 

over Upsal noordwaards,naar de Laplandfche Ber. 

gen ‚ wordende van de Laplanders Labul geheten. 

Deeze Vogelen verlaaten tweemaal ’s Jaars5 

in April, naamelyk, en Auguftus, de Moeras- 

fige plaaten, en verzamelen zig troepswyze op 

de Bergen. De reden dier Verhuizing hangt af 

van hun Aas. Diestyds is daar iets te vinden 3 

‘et welk hun behaagt, en ; om zulks met zeker 

heid te weeten, heb ik de Maagen van veelen 
open gefneeden , en daar in, meeftendeels , eenis 

ge kleine zwartagtige Torretjes gevonden , onder 

anderen ook Rupfen of Houtwormen C Co] 

en kleine Aardflekken; zegt D. LisTeRr (*). 

Ía 
(*) Rar. Synops. Avium, pe 112, 
1, Deer. V. Srux. R 
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IL In Vrankryk worden zy voor kleine Plevieren 
AFDEEle gehouden en Guienards geheten. Zy vliegen 
Bd troepswyze en bezoeken de geploegde Landen 

sTUK. veel. Ook komen zy tegen den tyd van den 

Wyn-Oogtt en doen aan de Druiven veel fchade. 

Men vindt ’er, jaarlyks, groote menigten van 

in Beauce, vooral omftreeks Chartres: zy wor- 

den zo vet, dat menze naauwlyks kan vervoe- 

ren, zonder te bederven. De Franfche naam 

is van dergelyk een zot gedrag als de Engel. 

fche afkomftig: hunne nieuwsgierigheid, om 

te zien wat de Vogelaar doet, brengt hun in 

de knip. Bovendien, als men ’er gedood heeft 
met Schietgeweer , verzamelen de overigen zig 

rondom de gefchootene, en geeven den Land- 

man gelegenheid, om op nieuws een goeden 

Scheut te doen. 

De grootte is omtrent als een -Lyfter of | 
Spreeuw; de kleur van boven bruin-grys, met 

de randen der Veeren, gelyk ook het Lyf van 

onderen , rosagtig , zegt BRissoN , doch aan den 

Buik wit, alwaar het Mannetje een zwarte plek 

heeft. Agter de Oogen loopt een wit-rosagtige 

ftreep. De Staartpennen zyn grys, aan de 

tippen bruin, doch de vier buitenften, weder- « 

zyds, wit aan't end: de Bek zwart, de Peoten 

bruin. 

en (7) Plevier met een zwarte Borft , den Bek aan 

Noordfche * grondfluk bultig, de Pooten Afchgraauw. 
Goud.Ple. 

vier. Groe- 

(7) Charadrius PeCtore nigro , Roftro bafi gibbo , Pedibus 
ci. 
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„Groene gevlakte Plevier met een zwarten 
Buik wordt deeze van Epwarps geheten. Lins 
Naus hadt hem, in de befchryving der Sweed- 

fche Vogelen, zwart-geele Plevier getyteld; 

thans noemt hy denzelven Apricarius , om dat hy 

veel in de dorre Velden huisveft. De Oelan- 

landers, zegt hy, noemen hen Alwargrin, de 

Smolanders Myrpitta en de Sweeden Ackerboens. 

De Engelfchen, aan de Hudfons-Baay , geeven 

‘er den naam van Hawks. Eye of Haviks-Oog aan. 

BrissoN noemt hem Goud- Plevier van de Hud- 
fons-Baay. 

Deeze Vogel onthoudt zig zo wel in ° Noor. 
delyk deel van Amerika als van Europa. Hy 

heeft de grootte van een Tortelduif : zyn kleur 

De PtrvitEREN. 250 

íL 
AFDEELs 

XLI. 
HooFD= 

STUK: 

is van boven zwartagtig met Oranje-geele vlak. 

ken, van onderen zwart. Op * voorfte van 

den Kop heeft hy een witte ftreep , die boven 

de Oogen en langs de zyden van den Hals zig 

uitftrekt, omvangende den Onderhals. De Staart. 

pennen zyn met bruin en zwart overdwars ges 

ftreept: de Bek en Pooten zwart, 

(8) Plevier tet de Pooten Afchgraauw, bet 

Lighaam zwart en groen gevlakt, van on- 

deren witagtig. 
Van 

cinereis. “y/t. Nat. X, Charadrius nigro lurefcente variegarus, 
Pectore nigro. Faun Suec. 156 Iter Oel. 72. Pluvialis vi- 

ridis maculatus, Ventre nigro. Epw. „Av. 140. T. 140. 
(8) Charadrius Pedibus cinereis , Corpore nigro viridie 

‚que maculato, fubrus albido. Faus.suec, 157. Pluvialis 

viridis. Wirt. Ors. 229. T 57 Raj. „Av. IIt. SLoan, 
Jam. ML. p. 13. T. 269. f. 1. Ars. „Av. Lp. 71 T. 75: 

1. Desr. V. Stuk, Ka 

virt. 
Pluwsalië. 
Goud-Plgs 
vier. 



IL 
AF DEEL, 

LIE 
Hoorp- 
STUK. 

260 BESCHRYVING VAN 

Van veelen wordt deeze de groene Plevier ge- 

noemd, gelyk de Engelfchen ook doen , dock 

de Franfchen noemen hem Goud-Plevier, we- 

gens de geele vlakken , waar mede hy getekend 

is, en de Spanjaarden Dorada. In Italie en 

Duicfchland is hy, in ’talgemeen, bydennaam 

van Plevier bekend; hoewel de Duitfehers hem 

ook groote Braakvogel of Brachfogel , en groene 

Ktevit noemen. ’t Schynt dat de kleur in ’t ee- 

ne Land geeler , in ’t andere groener zy: ook - 

verfchilt die, waarfchynlyk, naar den Ouderdom 

en ’t Saizoen. 

Rav vergelykt hem, in grootte, by een 

Kievit, anderen by een Duif, De kleur is, 

volgens BRIssoN, van boven zwartagtig met 

gecle vlakken, hoedanig eenen Linnaus ’er 

ook in Sweeden vondt; doch in een ander was 

de kleur groenagtig geel. Rav geeft’er een zwarte 

kleur aan, met geelagtig groene vlakken daar door 

verfpreid, Het Lyf is van onderen grys met geele 

vlakken: de Staartpennen zyn zwart „met geelagti- 

ge dwars-ftreepen : de Bek en Pooten zwartagtig, 

Het Vleefch van deezen wordt, zo wel als 

dat van den Afchgraauwen of graauwen Plevier, 

voor ongemeen fmaakelyk gehouden. 

FX. 
Oedicnes 

MUS. 
“ Griel. 

Pr. XLIV. 
Fig, Se 

(9) Plevier die grys is „ met twee Slagpennen van 

den eerften rang zwart, in ’t midden wit 3 

den Bek fcherp, de Pooten Afchgraauw. 

De 
(9) Charadrius grifeus, Remigibus primoribus duabus 

vigris, medio albis, Roflro acuto, Pedibus cinereis. Sy? 
Nat. 

Pd 
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_ De naam Oedicnemus , die door de Ouden aan 
deezen Vogel gegeven wordt , ziet op de dikte 

_zyner Pooten effen onder de Kniejen. In ’ 
Franfch heeft men hem ook Oftarde of Oftarde- 

au en Bitarde geheten, doch hedendaags is al. 

daar zyn naam Courly de Terre of Land-Wulp, 

gelyk hy, by de Engelfchen, Berg- of Steen. 

„Wulp, Stone.Curlew, getyteld wordt. De Ita- 

liaanen noemen hem Coruz, de Duitfchers Triel 

of Griel , en wy fomtyds Doorn/luiper. 

_ In grootte overtreft hy zelfs de Goud -Ple- 

vieren. Van boven is de kleur vaal-grys, van 

onderen vaal; de Veeren overal in ’t midden 

bruin : een vaalagtig witte band boven en on- 

der de Oogen, welker kringen geel zyn; de 

Bek geelagtig, aan ’t end zwart; de Pooten 

groenagtig geel, zegt BRIssoN. Men vindt hem 

zo wel in de Nederlanden als in Engeland, 

(ro) Plevier die van boven zwart is, van on- 

deren wit, de Bek zwart en langer dan de 

Kop, met zeer lange roode Pooten, 

Zeer veel is deeze in geftalte verfchillende van 

de Plevieren; weshalve de Heer BrissonN ’er 

ook 
Nat. X, Oedicnemus, Brin. Av. ……… Raj Av. 108. on. 
4 Ars. „Av. [ p. 66, T. 69. Charadrius, GEsNe „Av, 

256. Charadrius Kervari, HasseLquisT. ff. 210. n. 32, an? 
(zo) Charadrius fupra niger, fubtus albus, Roftro ni- 

gro Capite longiore , Pedibus rubrislongiflimis. Sy/f Nat. 
X. Charadrius Autumnalis, HasseLQq. dter. 253. n. 29, 
Himantopus. Sinn. Scot. … Ta. II. 23e RAJ: „Ave 206a 
ALDr. Orn. Ll, 20. C 39 
Ds, Ve. Stuk, R 3 

u. 
ÄFDEEL,' 

XLIII, 
Hoorp- 
STUK. 

bl 
Himane 
topus , 

Mathoen. 
Pl. XLIV; 

Fig. 6. 
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ij. ook een byzonder Geflagt van gemaakt heeft 
pol onder den naam van Himantopus, waar by hy 

Se den Ouden bekend was , uit hoofde van de 

stuk. buigzaamheid zyner Pooten; en hy noemt hem, 

wegens de ongemeene langte derzelven , in ’ 

Franfch Echaffe. De Engelfchen heeten hem 

ook Langpoot, en die van Jamaika roodbeenige 

Kraanvogel. Wy geeven ’er den naam van 
Maiboen aan. 
Deeze Vogel onthoudt zig in ’t Zuiderdeel 

van Europa, en hierom hebben fommigen hem 

de groote Ruiter van ltalie geheten. Zyn kleur 

is wit, de Rug en Wieken zwartagtig groen, 

het Agterhoofd zwart; de tien middelfte Staart- 
pennen wit Afchgraauw , de buitenften byna ge. 

heel wit: de Bek zwart, de Pooten Bloedrood. 
Hy onthoudt zig aan den Oever der Zee, en’t 

fchynt dat hy ook op de Kuft van Koromandel 
gevonden worde; ja zelfs in Mexiko des Win- 

ters, alwaar hy Comaltecat) geheten wordt. 

XL (zr) Plevier met de Slagpennen, Borft, Buik 
ion en Pooten zwart, de Staartpennen balf wit, 
Wiek. de Schouderen gedoornd, 
PL XLIV, 
Fig. 7e Deeze laatfte byzonderheid verftrekt tot een 

zeer duidelyk Kenmerk van deezen Vogel, dien 

HasseLQuisT in Egypten waargenomen hadt. 
De 

(xr) Charadrius Remigibus Pe&ore Abdomine Pedi- 
busque atris , Reêtricibus dimidiato albis , Humeris {pie 

nofis Syff. Nat. X. Charadrius {pinofus. HasseLg Jin \ 
260. 270, 4 
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4 

De Heer Brisson vergelykt 'er mede , zynen 

gedoornde of gewapende Plevier wan Senegals 

door ADANsoN aan REACMUR gezonden, waar 

van hy de Af beelding geer ving geeft , als 

volgt. 

De grootte is omtrent als die van den Goud- 

Plevier, doch hy is gekuifd, gelyk de Perfiaan- 

fche, Van boven is de kleur grys, van onde. 

ren vaal-wit; "die van den Kop en Kuif , als ook 

van de Keel zwart: hy heeft een vlak van die 

kleur, als een Hoefyzer, op ’t midden van den 

Buik: de Staartpennen zyn vaal-wit met zwarte 
tippen: de Bek en Pooten zwart. Op de kant 

der Wieken heeft hy een fcherpe Doorn of 

Spoor, van een half Duim lang. Men vindt 

hem in ’t Land aan de Rivier van Senegal. 

Ooit Ole het 

KIV. HOORED:S'EUK. 

Befchryving van ’t Geflagt der KLUITEN , ge- 

naamd Recurviroftree , om dat hunne Bek op= 

waards is gekromd. 

ol pe den Geflagtnaam Recurviroftra be- 

trekt LinNaus zekere Vogelen, die de 
Italiaanen Avofetta noemen ‚en waar aan wy den 

naam van Kruir geeven. De Latynfche naam 

drukt zeer wel hun voornaame Kenmerk uit, 

‘et welk beftaat in de kromte van den Bek op- 
waards , zodanig dat dezelve naar een Gieter 

gelykt, waar mede de Matroozen het Zeil nat 

1, Dans. V. Stuks R 4 maas 

EL e/ 
ÄFDEEL, 

XLIIE 
Hoorp. — 
STUKe 

Naam, 
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264 BESCHRYVING VAN 

jr, maaken, zynde een foort van geutswyze krom- | 

Arpeel. me Schepper, en deswegens geeven de Engel- 

XLIV. fchen den naam van Scooper aan deezen Vogel, 
HOR dien de Sweeden Skjaerflaecka heeten. 
Kenmer. _ BRISSON heeft hem in zyn laatfte Rang ge. 

ken, — plaatft, en het is by hem, op één naa, de atlerlaatfte 

onder de Watervogelen ‚ tot welken deze, wee 

gens zyne Palmpooten fchynt te behooren. De 

drie voorfte Vingeren , naamelyk, van zyne 

Pooten , zyn door Vliezen geheel vereenigd, 

de vierde en agterfte is ’er van afgefcheiden. 

Zyn Pooten ftaan omtrent het midden, en zyn 

langer dan het Lyf. De Bek is ongetand , dun , 

zeer lang „ horizontaal plat en opwaards ge- 
kromd. | | 

Men kent van dit Geflagt maar ééne Soort 3 Soorten. 

als 

1. (1) Kluit die wit en zwart bont is, 
„A vofetta, 

Kluit, Geheele troepen van deeze Vogelen komen 

kk tegen den Winter op de Zee-Oevers van Enge- 

land by een, en vertrekken van daar na een 

verblyf van een of anderhalve Maand. *t Schync 

dat zy hun Voedzel aan ’t Strand, of in Moe. 

raffige Valeijen , hebben van Infekten of Schulp- 

viffchen. Men vindtze ook , doch zeer zelden, 

op ’t allerzuidelykfte end van ’ Eiland Oeland, 

aan 
(x) Recurviroftra albo nigroque varia. Syff. Nat. X, 

Gen. 80. It Oel. 89 Faun. Suec. 137. Avoletra f. Re. 
curviroftra, GesN. „Av. 232. Aupr. Orn. l. 19. c. 64. 
Wist. Orn. 240 T 60. Ray. Av, 117. Mars. Danub, 
5 Pp 7» T zg Alm Av. 1 p oó T. zor 
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aan de Kuft van Sweeden , in de Ooftzee, gee- 
gen. Zy broeden zelfs in de Nederlandfche 
Duinen, en vertrekken raar Italie ‚zo LINNAUSs 

meldt. | 

Het Lighaam is veel grooter dan dat van een 

Kievit, zynde, van ’t end des Beks tot aan ’c 

end van de Staart ; omtrent anderhalf Voet lang, 

de Bek vierdhalf Duim. De kleur van ’t Lyf 
en de Staartpennen is wit, doch zy-hebben het 

bovenfte van den Kop en Hals, een ftreep van 
de Schouderen tot aan de Stuit, en een fchuin- 

fen band op de Wieken, zwart. De Bek, die 

ip een zeer dunne , fcherpe , doch buigzaame 

punt uitloopt, en opwaards fcheppende ftaat; 

is zwart: de Pooten zyn blaauwagtig. 

Men heeft uit het zeggen van Ray, dat hy 

geen anderen Vogel ooit gezien had, in welke 

de Bek dus opwaards was gekromd, al te vaar- 

dig beflooten; , dat de Kluit de eenigíte be. 

‚> kende Vogel in de Wereld zy , wiens Bek 

ss krom omgeboogen na boven ftaat (*).” 

_ Immers men vindt niet alleen een Laplandfchen 

Snep , die zeer duidelyk een dergelyken Bek 

heeft, en door de Pooten t° eenemaal van den 

Kluie verfchilt; weshalven hy ook voorheen ; 
van LiNNus, onder de Sweedfche Vogelen , 

met den zelfden Geflagtnaam was benoemd ge- 
weeft 

(*) Warsons Dierlyke Wereld, Amfterd. 176x, bladz, 
236. | 

I, Dasr, V. Stur, R 5 
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266 BESCHRYVING vaN 

im. weeft (f) : maar bovendien is ’er thans een 
AFDEEL. Vogel bekend, dien men de Tolk noemt, on- 

Et der de Strandloopers behoorende, wiens Bek , 

stuk, ZO BRissoN aanmerkt , eer ‘een weinig naar 

boven omgekromd is, dan regt (1). 

Looper. De Heer Moenrine geeft aan den Kluit den 

Geflagtnaam van Trochilus , maar die naam is 

van de Ouden gegeven aan een Vogel, die den 

Bek kort en regt heeft , de Pooten of Voeten 

zeer gelyk aan die van den Kluit. - BRIsSON 

heeft deezen ‘er , onder den Geflagtnaam van Cor- 

rira „ Coureur of Looper , op laaten volgen, 

als de laacfte Vogel in zyn Samentftel. Arpro- 
VANDUs hadt hem Tabellaria of Briefpolt gehe- 

ten. Hy is van boven ros, van onderen wit; 

hebbende een geelen Bek en loopt zeer fnel, 

Men vindt hem in Italie. | 

rr 
XV. HO OF DS Ei K 

Befchryving van ’t Geflagt der ScnHor-AAKSTE- 
TEREN , in ’t Griekfch Heematopi , om dat bun- 

ne Pooten bloedrood zyn, anders Oeftervangers 

genaamd, 

NEE | arran geeft den Geflagtnaam van Hema- ° 

topus aan Vogelen, die men by de Ouden 

reeds , wegens de roodheid hunner Pooten , 

dus 

(Ì) Recurviroftra Peltore Croceo. Faun. Suec. 139. Zie 
bladz. 234, hier voor. 

(4) Tringa Interpres. Zie bladz, 244» 
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5 e \ e had 

dus genoemd vindt, en die grootelyks verfchil - 
den van het Machoen, door hun genaamd Hi: 

mantopus , gelyk onze Af beeldingen aanwyzen. 

Men geeft hun, in ’t Franích en Engelfch , 

NT. 
ÄÁFDEEL, 

XLV, 
Hoorp. 
STUK, 

gemeenlyk den naam van Zee-Aakflers, doch 

wy noemen hun, ik weet niet om wat reden, 

Schol-Aakfters. BRISSON geeft ’er den Geflagt- 

naam Oftralega of Huitrier , dat is Oeftervan- 

ger aan. De Gothlanders noemenze Marfpitt, 
de Oelanders Strandskjura, zegt Linneus. 

Hunne Kenmerkgn zyn, volgens deezen Au- 

„theur; de Bek famengedrukt , aan de punt egaal 

gewigd: de Pooten drie-Vingerig , niet gepalmd. 
Volgens Brisson is de Bek regt, zeer lang, 

aan de zyden plat , aan de punt dik uitloo- 

| pende. 

Men vindt ’'er maar éêne Soort van ; nade 

melyk 

(1) Schol. Aakfter. 

Deeze Vogel wordt aan de Weft-Kuft van 

Engeland in menigte gevonden. Hy komt ook 

aan de Stranden van Sweeden en Noorwegen 

voor; ja men vindt hem niet alleen in Vrank- 

ryk en ltalie, maar zelfs in Noord-Amerika , en 
| het 

(zr) Hamatopus. Syft. Nat, X. Gen. 8r. It. Oel. 83. 
Faun. Suec. 16r. BELL, Lv. 18. Orn. |l, 20. c 3E. WILL, 
Orn. 220. T. 56. RAJ. „Av. zO5. Arp, „Ar. Lp. 74. 

T. 78. CaTESB. Car, LL pe 85. T. 85. 

I, Daer, V. STUK: 

Kenmer - 
ken. 

Soorten. 

TL. 
Oflralersus, 
Oeftervane 

ger. 

Pl XLV. 
Fig. 3. 
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het fchynt de zelfde te zyn, welken Fruirre'r 

in Zuid-Amerika waarnam en befchreef , onder 

den naam van Zee-Vogel , genaamd Hematopus. 

Oefters , Moflelen en Zee.Slakken zyn het 

Aas, ’t welk hy aan de Stranden vindt, en zyn 
Bek is zeer bekwaam om de Schulpen , ‘hoe 

digt ook fluitende, te openen of aan ftukken 
te breeken, Ik vind aangemerkt , dat hy niet 

eetbaar zy, om dat zyn Vleefch te wild van 
Ímaak is, | 

De geftalte is, gelyk de nevensgaande Af- 

beelding toont, omtrent als die van een Aak- 

fter: de grootte en kleur als een Bontekraay. 

De langte van den Bek is drie, die van ’t Lyf 
agt en een half, die van de Staart tuffchen de 

vieren vyf Duimen. Hy heeft de Pooten veel 

korter en dikker dan de Steltloopers in ’* alge- 

meen. De Kop, Hals, Rug en ‘tend van de 

Staart, zyn zwart 5 doch de Borft en Buik, 

het midden der Wieken en de Stuic, zyn wit: 
de Oogkringen geel, de Oogleden , Bek en 

Pooten , rood. 

Ni 
AS ze 

ZA 
C 5% 

5 

XLVL 
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Befchryving van ’tGeflagt der WATERHOENTJEs, STUKe 
t welk de Koeten , de Poule Sultane of Pur» 

pervogel , en de Scherpwieken , genaamd Chie 
rurgyns , bevat. 

Ee Geflagt van Vogelen, dat LinNavs met Naam, 

den naam van Fulice of Koeten doopt, 
geeven wy den tytel van WATERHOENTJES aan, 
om dat de meeften van dit Geflagt dien naam 

draagen. In de Samenftelling , naamelyk, van 

_hetzelve, is zo zeer niet gelet op de Pooten, 
als op den Bek, en dit maakt, dat ’er, behal. 

ve de Koeten, die BRrissoN tot de Zwemvoge- 

len betrekt , ook zodanigen, welker Pooten ge- 

heel onbekwaam tot zwemmen zyn , en die hy 

gJacana noemt, in zyn begreepen. 

De Kenmerken dan, der Waterhoentjes , be- Kenmer- 

ftaan , volgens Linnaus; in een Bek die ver=k 
hevenrond is; hebbende de Bovenkaak met een 

rand over de Onderkaak gewelfd , de Onder- 

kaak agter de punt bultig: den Kop van voo- 
ten kaal ; de Pooten met vier Vingeren , die 

min of meer gelobd zyn; dat is , in fom- 
migen met ingefneden Vliezen aan de kanten 

bezet. | 
BrissoN maakt , in zyn Agttiende Rang, twee 

Afdeelingen , waar van de eerfte de zodanigen 

bevat, welker Vingeren met enkele gefpleeten 
1, Dezx, Vo Srux, Vlie. 
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u, _Vliezen bezet zyn; de tweede zodanigen, die 

AFDEEL. uitgerande Vliezen aan de Vingers hebben. 

kranen In de eerfte Afdeeling is alleenlyk het Geflagt 

stuk. der Waterhoentjes begreepen ; in de andere 

dat der Strandlooperen met Koete-Pooten, hier 

voor gemeld (*) „ en dat der Koeten. 

LinNzus heeft in dice Geflagt vier Soorten, 

waar van de eene door BrissoN onder zyn Wa- 

terhoentjes, de andere onder de Koeten ge- 

bragt is; aan de derde geeft hy , onder den naam 

van Porpbyrio, een byzonder Geflagt; de vier. 

is onder de Jacana’s geplaatft. 

Soorten; 

(1) Waterboen met bet Woorboofd kaal, bet 
LL 

Fslica atra. Lyf zwart , de Vingeren gelobd,. 
Koet. 

Dit is onze gemeene Koet, die van de Schry- 

vers; in ’t algemeen , Fwlica geheten wordt; 

wegens zyne Roetagtige kleur , of men geeft 

er den Griekíchen naam Phalaris aan; maar de 

hedendaagfche Grieken noemen hem Loupba s 

de Italianen Folega , de Switzers Belchinen of 

… Belchb, de Duitfchers Water- of Riethoentje , en 

fommigen Florn, Pfaffe, Zapp of Bleffing; de 

Sweeden Blaos-Klacka , de Deenen Bles-aand, 

In 

(z) Fulica fronte calvà, Corpore nigro , Digitis lobatis. 
Syft. Nat. X. Gen, 82. Fulica Fronte calvâ sequali. Faun, 

Suec. T3Oe,Fulica Bern. „Av. 36. De GESN. „Av. 390, 

Aupr. Orn. l. 19. C+ 13. WiLt. Orne 239. T. 59. Raj: 
Av. 116. Mars. Danub. 70. T. 3} Arm. Av Lp, 
„9. T. 83. Hasserg. AC. Upf. 1751. p. 22 Itin, 262. 

(*) Zie bladz. 245. | 
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In ’t Eegelfch noemt men hem Coot : in ’c 

Franfch Foulgne , Morelle of Fudelle. 

__ De Koeten zyn in de Noordelyke deelen van 
Europa zeldzaam, doch gemeener in Vrankryk, 

alwaar zy overwinteren. Zy onthouden zig 

op Rivieren, Meiren en Slooten, eetende Zaad 

en Kruiden , en zwemmende byna altoos of 

loopende langs het Water. Men vindtze byna 

nooit op ’t Land,en hun Neft zelfs ‚dat uit de 

Bladen van Gras of Riet is famengefteld , heeft 

geen andere vaftigheid dan het Riet, waar in 

het gemaakt wordt, om niet met den Stroom 

weg te dryven. | 

De grootte van den Koet is ongevaar als een 
middelmaatig Hoen, waar van de geftalte ook 

niet veel verfchilt. Rav fchryft hem de zwaarte 

van vier-en-twintig Oncen toe. De kleur, zegt 

hy, is overal zwart , doch aan de Borft en 

Buik bleeker en Loodkleurig. BRIsSON zegt, 

dat hy van boven donkerer , van onderen blee. 

ker Afchgraauw is, de Kop en Hals zwartagtig, 

de randen der Wieken wit. Boven den Bek, 

die anderhalf Duim lang en witagtig blaauw is, 

verheft zig een Vleezige, zagte, gladde bult, 

die men hunnen Kaalkop noemt. De Pooten 
zyn bruinagtig, en hebben, aan ieder Lid der 
Vingeren, een foort van rond Vlies, aan beide 

zyden. 

Een grooter Soort van Koet, die door Lin- 

NEUS te vooren onder den naam van allerzwart- 
| fle 

Xl. DEEL, V. Stwx, 

IH. 
AFDEELs 

KEVE 
Hoord- 
STUK. 

Groote 
oet, 



2 TP 
…. an 

- 

272 BESCHRYVING vAn 
yr, Jie was te boek gefteld (*) , wordt van de Frans 

ÁrFpeeL. fchen Macroule, en door die van Parys Diable 

XLVI. de Mer geheeten. De Engelfchen noemen hem 
Hoorp- Î | 
sruk, Eenvoudig groote Koet of Bald. Coot , wegens 

zyne ftoucheid. Dit fchynt de geen te zyn, 

dien FeruirLe’e aan Rio dela Plata vondt, en 

waar van hy een omftandige befchryving geeft ; 

zeggende, dat dezelve zeldzaam is in dat Land, 

en zeer gelykt naar de Europifche , uitgeno- 

men den Kop (4), wiens Kaalheid wit is. Men 

vindt egter zodanigen ook , in Europa. 
Ray maakt gewag (L.) van een Mextkaanfchen 

Koet , dien BrissoN voorftelt als eene derde 

Soort. De Mexikaanen noemen denzelven 
Yobo alcoachillin. Hy komt in alles overeen 

met den voorgaanden , behalven de kleur , die van 

onderen, als ook aan den Kop en Hals, paarfch 

is , van boven bleekgroen ‚ met Hemelfchblaauw 

en vaal gemengeld: de Bek {neeuw-wit, doch 

aan ’t end geel. 

(2) Waterboen met het Woorboofd kaal , bet 
Ei) USe 
kig Lyf zwart, de Vingeren eenvoudig. 

hoentje. 

PLXLV. Deeze is ’t, waar van BrissoN zyn Geflagt 

Pe 3 | van 

(*) Linn. Syft. Nat, Ed. VI. Gen. 7x. Spec. 2 
(}) FeuiLLe'r. Obf. Phyfig. p. 276. 
(1) Synopf. Av. p. IX7. 
(2) Fulica Fronte calvÂâ, Corpore aigro ‚ Digitis fim- 

plicibus. Syt. Nat. X. Gallinela Chloropus. Aus. Av: 

IL. p. 66. T, 72. & IL p. 86, T. 9x. Raye Av. EIJ 

t 



__ ván Waterhoentjes maakt, gelyk de Schryvers 

__hem ook genoemd hadden Gallinula Chloropus, 

_dat is Groenpoot. De Duitfchers noemen hem 
Robrblafchen; de Poolen Kohofska: de Engel. 

_fehen gemeene Water. , Meir-, of Moeras-Hen, 

Deeze Vogels zoeken; gelyk de Koeten, hun — 

Voedzel in het Kroos en Kruid, dat in de Ri- 

vieren en Meiren van Europa groeit, Zy maa- 

ken hunne Neften in Geboomte of ruigte aan 

de kant van’t Water. Hunne Eijeren zyn aan 

t eene end fcherp, groenagtig wit , met roode 

Vlakken getekend. Zy roeften op de takken 
van Geboomte of op dikke Rietftaven: zy vlie. 

gen met hangende Pooten: onder ’t zwemmen 

ligten zy de Staart op , zo dat derzelver witheid 

zig vertoont, Zy worden zeer vet en zyn een 

fmaakelyke Spyze , niet minder geagt dan de 

Winter-Talingen. 

De Waterhoentjes zyn veel kleiner dan de 
Koeten: Ray geeft vyftien Oncen gewigts aan 
’t Mannetje en twaalf aan * Wyfje. De kleur 

van ’t eerfilgemelde, hier voor afgebeeld , is 

van boven bruinagtig , van onderen donker Afche 

graauw ‚ met witte Srreepjes gegolfd: de Kop; 

Hals en Borft, zwartagtig , de randen der Wie- 

ken wit: een rood Vliesje boven op den Kop; 

de Staartpennen donker bruin: de Bek rood, 

aan ‘tend geelagtig: de Pooten groen , met een 

rooden Band boven de Knie, Het Wyfje vere 

fchilt alleen , doordien het de Keel wit en 

de golfswyze ftreepjes van onderen zigthaa- 

1. Deer, V. Stuk, S ret 
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U. ter heeft, hoewel zy ook, over ’t geheel, blee- 
AFDEEL, ker is. 

Ede Nog twee andere Waterhoentjes heeft Bris- 

STUK. SON, waar vân de eene kleiner , de andere groo- 

ter ís dan deeze. De kleine wordt in Vrankryk, 

de groote by Bononie , in Italie , gevonden ; 

alwaar de Ingezetenen ‘er den naam van Por- 

zana aan geeven. Ik geloof dat men ze , op 

hoogft , als Verfcheidenheden kan aanmerken van 

deeze Soort. 

ET, (3) Waterhoen met bet Woorboofd kaal, bet 
Porphyrio. Lof Violetkleur, de Vingeren eenvoudig. 
Paule Sule 

ven onder den naam van Porpbyrio, die van de 
Kleur af komftig is; doch men noemt hem, he- 

dendaags,gemeenlyk Poule Sultane. De Spaan- 

fchen geeven er den naam aan van Telamon, 

de Mexikaanen noemen hem Quachilton en fom- 

migen Yacaciutli, In Duitfchland wordt hy; 

niet oneigen, Purpervogel geheeten. 

Met weinig zekerheid fprak men nog onlangs 

van den Porpbyrio, dien GesNERUS en ALDROs 
VANDUs bekennen nooit gezien te hebben, en … 

Rav twyfelde of ‘er zulk een Vogel ware. 

dat 

De Heer PrerrauvLrT verzekert, ondertuffchen , 

Deeze Vogel wordt van de Ouden befchree- 

(3) Fulica Fronte calvâ, Corpore violaceo , Digitis 
fimplicibus. Sy/f, Nat, X. Fulica major, pulla, Fronte 
Cerâ coccineâ oblongo- quadratà. BrowN. jam. 479. 
Porphyrio. Aus. „Av. IL p. 79. T 84. Ray. Av. 11be 
n. 23 Epw, Av. 87. T. 87, Doparr. „Z£. IIL p. 30? 

\ 
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B dat de thans bekende Poule Sultane die Vogel 

Zy, waar van de Schoonheid door de Ouden 

zeer geroemd werdt en gebruikt tot verfiering 

van hunne Tempels en Paleizen, Men vindt 
hem zo wel in Ooftindie, als in Zuid-Amerika, 

zynde’er van Cayenne aan den Heer REAUMUR 

‘gezonden, 

De grootte is ongevaar ais die van een Hoen $ 

doch de geftalte zweemt meer naar een Gans 

Hy heeft den Bek Kegelvormig , dik en aan de 

zyden plat; een kaale plek op ’t Voorhoofd; 

die donker-rood is. De kleur is van boven don- 

ker-groen , van onderen , gelyk ook de Kop en 

Hals , glanzig Violet; de Keel blaauwagtig ; de 

Staartpennen donker-groen, doch de Stuict wits 

_ De Bek is rood gelyk ook de Pooten, welker 
Vingeren t'eenemaal zonder Vliezen zyn. 

Plinius melde , dat de Porpbyrio, gelyk de 

Pappegaaijen, het Eeten met zyne Pooten Aan 

den Bek brengt, Sommigen der Ouden hebben 

hem blaauw genoemd, anderen groen. Men 

vindt 'er in Amerika één, die van den voor- 

_gaanden alleen verfchilt , doordien hy den Kop 

zwart heeft. Een is 'er aan REAUMUR gezon. 

den, van even de zelfde kleur, doch niet groo. 

ter dan een Poelfnep zyndeg als ook een groene, 

van onderen wit, met de kaale plek op den Kop 

geelagtig , zo wel als de Kop en Pooten. 

Behalve deeze Amerikaanfche heeft Brrsson 

in dit Geflagt van Vogelen verfcheide Europie 
_fchen gebragt : naamelyk, een bruinePoule Sulta. 

I, Deez, V, STuK, S a De s 

I, 
AFDEELs 

KLV, 
Hoor Ds 
STUK. 

Poule 

Suwitane: 



‚AE 
AFDEEL. 

XLVL 
Hoorr- 
STUK. 

Poule 
Saltane. 

IV. 
Spinofa. 
Scherp- 

wiek. 

| 
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ne, die van de Duitfchers Glutt ; een rosagtige, 
die Heggefchaar geheeten wordt; een rofle, ge- 

naamd Schmirring ; een geftippelde die zy Matt- 

kern, en een gevlakte die zy Deffyt noemen. 

Deeze allen hebben omtrent de grootte van een 

Poelfnep , of zyn wat kleinder, en hunne Le- 

vensmanier is nagenoeg de zelfde. Zyn ne- 

gende Soort, van de Hudfons-Baay „ behoort _ 

tot de Rallen, gelyk wy ftraks zien zullen. 
\ 

C4) Waterboen met bet Voorboofd Wrattig, 

bet Lyf bont , de Schouderen met Doornen 

gewapend, de Vingers eenvoudig , de agterfte 

met een zeer lange Nagel. 

Deeze Amerikaanfche Vogel , die van Ep- 

WARDS , Onder den naam van Waterhoentje met 

gefpoorde Wieken, afgebeeld wordt, is van den 

Heer Brrsson gebragt in een Geflagt, waar aan 

hy den Brafiliaanfchen naam van Facana geeft, 

en waar van de onderfcheidende Kenmerken in 

zyn zeventiende Rang zyn , een regte Bek , die 

naar de punt toe dik uitloopt , en zeer lange 

Nagelen. De zodanigen , van dit Geflagt, 

welker Wieken met Spooren zyn. gewapend, 

noemt hy Chirurgyns , en dus heet deeze , die 

zyn vyfde Soort is, de bonte Chirurgyn. 

In grootte en geftalte komt hy omtrent met 

den 

(4) Fulica Fronte carunculatâ , Corpore variegato, 
Humeris fpinofis, Digitis {implicibus , Ungue poftico 
longiffimo. Syft. Nat. X. Gallinula Alis Cornubus dona- 
tis, Enw. „Av. 48. T. 40. 
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«den Mornel overeen. De kleur is van boven 
____bruin-paarfch, van onderen wit: het Voorhoofd 

met een drievoudig Oranje-rood Vlies bekleed; 

_ 

een witte Streep boven de Cogen: een zwarte 

Band door de Oogen en langs den Hals uitge- 

ftrekt: de Slag an de tippen rekt; de Slagpennen groen , aan de uppe 

zwart gerand; de Staartpennen bruin-paarfch: de. 

Bek Oranje-geel , de Pooten blaauwagtig. 

EI 
ÄFDEEL. 

XLVL. 
Hoorp- 
STUK, 

Ik geef de Af beelding van een Vogel uit het Bruine Chie 
TUIRY Te 

Geilagt der PFacana's, die de bruine Chiturgyn pi xv. 

mingo af komttig , hoewel hy zig ook in Mexiko 
en Brafil onthoudt. Rav hade ’er reeds, onder 

den naam van Yobualcuachili of Caput Chili noc- 

turnum , uit HERNANDEZ melding van gemaakt, 

en CHARLETON noemt, hem Gans van Chili of 

Nast. Kop: een Vogel, zegt hy, van een ver- 

wonderlyk maakzel. …, Aan her grondftuk of 

3, den wortel des Beks , naamelyk , heeft dezelve 

zekere Krans of Kraag; die in drie punten is 

verdeeld, maatig dik in het bovenfte gedeelte 

en roodagtig geel van kleur. Uit den voor- 

kant der Wieken fpruiten twee gedraaide 

Stekels , waar mede deeze Vogel zig tegen 

anderen, die grooter en fterker zyn , kan 

verdedigen. De onzen noemen hem , de 
s> gefpoorwiekte Gans van Amerika, Zulk een 

ss leeft 'er tegenwoordig in St. James Park 

»» die zeer tam is en gemeenzaam met de Men: 

ss fchen.” Deeze is,egter, zo groot niet alsde 
Mornel , naar BrissoN getuigt ; en hy heeft 

IL, Dee. V,StuKa S 5: flegts 

33 

33 

23 

53 

5 

2’ 

33 

gehecten wordt, zynde van ’t Eiland St. Do. #%: 4 
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flegts de grootte van een Spreeuw , volgens Ray, 
die zegt, dat zyne woonplaats is in- de zoute 

Meiren van Amerika. 

IDEE SOG 

XLVIL HOOF: DoS: EA Ka 

Befchryving wan’t Geflagt der RALLEN , zo Wa. 
ter- alsLandvogelen , tot welken de Kirr-Meeuw 

beboort. 

Tse Geflagtnaam Rallus of Rarr , in ’t Franích 

KS Rafle of Râle, in ’t Engelfch Rail, heeft 

zynen oorfprong van het fnel loopen eeniger 

Vogelen , daar men anders den naam aan geeft 

van Kwartel-Koning. Men onderfcheidtze in 

Land. en Water-Rallen , waar by Linneus nog 
eenige Soorten gevoegd heeft, die door Bris- 

SON onder andere Geflagten zyn t’ huis ge 

ragt. / 

De Kenmerken zyn: een Bek aan den Wor- . 

tel dikft, famengedrukt , boven op dunner uits 

loopende naar de punt toe, Zonder oneffenhe. 

den, fpits: de Pooten vier-Vingerig gefpleeten: 

het Lvf famengedrukt. De Bek en ’t Lyf zyn 

op zyde plat, zegt BrissoN, ’t welk toc ver- 

klaaring ftrekt (*). 

Getal der Soorten van Rallen, die Linnaeus 
opgeeft, is vyf: Brisson heeft agt Verfcheiden. 

heden, 
(*) Te weeten , Linnaus verftaat door famengedrukt 

(compreffum) eene platheid op zyde , en door neetge: 

drukt (deprefJum) , eene platheid van boven. Q ui bene 

dijtingwie bene docet, is het Spreekwaorde 



_ 

heden, waar onder maar de twee eerften van 

Linnmus begreepen zyn: van de drie overigen 

heeft hy ’er één onder de Sternen, één onder 

de Strandloopers, één, onder de Poule Sultanen 

geplaatít ; gelyk blyken zal. 

(1) Rall met de Wieken ros- Roeftkleurig. 

Deeze Vogel is't, dien men in ’t Griekfch 

Ortygometra , dat is Moeder der Kwartelen 

VAN DE RALLEN, 279 

U. 
AFDEEL, 

* XLVH. 
Hoorn. 

ST U Ke 

Á 
Crex. 

K warzele 
Ë OD 5e 

noemt, óm dat ARISTOTELES verhaald heeft, 

dat hy derzelver. Geleider was , wanneer 

die naar andere Landftreeken verhuisden: Hier 

van heeft men Kwartel - Koning gemaakt , 
fchoon hy niets gemeens heeft met de Kwarte- 
slen; uitgenomen, miffchien, de Smaak en Vete 

heid. De Duitfchers noemen Bem niet alleen 

Wachteln. Koenig , maar ook Schriek , welke naam 

zekerlyk van Crex, gelyk hy, wegens zyn 

fcherp Geluid, in ’t Latyn genoemd wordt, 

afkomftig is. Schernkner noemen hem die van 

Silezie , de Polakken Chrosciel ; de Sweeden 

Korn-knarren en de Schotten Corn-Crek. In ’ 

Engelfch is hy by den naam van Daker-Hen of 

Rail bekend, en van de Franfehen wordt hy 
Rafle de Genet of Roi des Cailles geheten. 

De ooríprong van den Franfchen naam, die 

Brem- Rail betekent ; is niet duifter. De Vo- 

gel, 
(z) Rallus Alis rufoe EEN Syft. Nat. X. Gen. 83, 

Ortygometra Alis rufo-ferrugineis. Faun. Suec. 162. Ore 
tygometra. Arpr. Orn. |, zj. C. 23. Wirr. Ors, 522. T, 
29, Ray. „Av. 59, Ars, IL, p. 30. KT. 32 

1. Dear. Vo STUKe D 4 
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jj. gel, naamelyk, onthoudt zig, in Vrankryk, 

AFDEELe veelal in de ruigte der Heijen, die meeft uit- 

ne Brem beftaan, hoewel hy ook dikwils de Wyn- 

STUK. gaarden en Kreupelbofch bezoekt. Hy maakt 

zyn Neft op den Grond in de Hey, leggende 

zeftien of agttien Eijeren, en de Jongen, uit- 
komende, zyn met een pekzwarte Wolligheid 

bekleed. Volgens fommigen eet hy het Zaad 

der Brem: volgens anderen leeft-hy van Wore 

men. Hoe *% zy 5 in de-Herft is“hyrzeet wet 

en wordt van het Landvolk met Strikken gevan- 

gen, die zy aan de kant der Beekjes zetten. 

Ook kan men hem met den Sperwer Jaagen: hy 

is zwaar van vlugt, doch fnel ter been , en wordt 

in topen Veld niet gemaklyk gevangen. De 

Jekkerheid van®yn Vleefch , ’t welk byna gelyk 

de Waterhoentjes fmaakt, geeft ’er aanleiding 

toe. By herhaaling roept hy, des avonds en’ 

des nagts, met een Geluid, dat naar Crex 

zweemt. In Terland is hy menigvuldig, doch 

in Engeland zeer zeldzaam, zegt Ray: onder- 

tuffchen blykt , dat hy in ’ Noorden van En. 

geland niet ongemeen zy in zyn Saizoen(*), 

en omtrent Upfal in Sweeden komt hy, in de 

Zomer, menigvuldig voor, verfchuilende zig 

tuffchen 't Gras (}). 

De Kwartel-Koning, dien men ook de roode 

Rall noemt, is maar weinig grooter dan een 

K war- 

(*) Zie het V. Dezer der Uitgezogte Verhandelingen, 
bladz. 62. 

(f) Faun. Suecica. p. 59. 
Id 
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A 
Kwartel, zegt BrissoN, doch LiNN&Us verge- 

Bek geel. 

Deeze wordt gemeenlyk de Water. Rall of 

zwarte Rall geheten , en van fommigen het Zyde 

of Fluweel-Hoentje , om dat het een kleur heeft, 

als zwarte ‘Zyde of Fluweel ; weshalve de En- 

gelfchen het ook Velvet Runner , dat is Fluwee- 

len Looper noemen, en fomtyds Bill. Cock of 

Brook-Ouzell. De Franfchen geeven ‘er den 

naam aan van Rasle d'EÉaus de Spaaníchen van 

| Galla 

2) Rallus Alis grifeis fusco-maculatis, Hypochondriis 

albo maculatis, Roftro luteo. Sy/f. Nat. X. Rallus Aqua- 
ticus. ArB. „Av 1. p. 73. FT. 77.WicL. Orn. 234. ALpr. 
Ora. Ray. Av.113. n. 2. Orivgometra Alis fu:cis. Syfte 
Nat. Ep. VI, p 25. | 

TE. Drei, V. STUK- S 5 

IT. 

Bte hem, in grootte, by een Aakfter. De haden 
geftalte zweemt veel naar die van een Hoent- Bs. 

ee de Kop is klein naar 't Lyf, en het Lyf stuK. 

op zyde zeer plat, maar hoog van Rug. De 

kleur der Veeren is, boven op t Lyf, in ’t 

midden zwartagtig, aan de randen bleek-ros, 
’t welk maakt, dat hy zig met zwarte Vlakken 

zeer fraay getekend vertoont. Van onderen is 

hy rosagtig wit: de Keel en Borft bleek Afch- 

graauw: de Zyden ros met witte dwarsttreepen: 

de Staartpennen als het Lyf van boven: de 

Bek en Pooten graauwagtig grys, doch, volgens 

LINNAUS;, blaauwagtig. 

(a) Rall, die de Wieken grysmet bruine Vlak- u. 

ken beeft, de Buikzyden wit gevlakt, den BE aan Sn 



Kleine Wa- 
ter-RalÌ, 

232 BESCHRYVING VAN 

Galla Mareza, de Venetiaanen van Forzane of 

‚ Porzana. Onder de Duicfchers is het Samet- 

“_bounle , Aefch.Heunlin of Mott-Heunlin, anders 
zwart Water-Hoentje, getyreld. 

De Eigenfchappen van deezen Rall komen, 
in veele opzigten, met die van den voorgaanden 

overeen. Hy loopt zeer fnel en verfchuilt zig 

aan de kanten der Wateren, waar over hy eer 

fchynt te loopen dan te vliegen. Zyn groot. 
te is maar weinig minder dan die van den Kwar- 

tel.Koning , doch de kleur verfchilt zeer veel; 

hoewel hy de zwarte Vlakken ook op de Rug 

heeft : want de randen der Vederen zyn Olyfkleu: 

rig bruin-ros, gelyk ook die der Staartpennen , 

en dit doet hem zig byna zwart vertoonen. 

Het voornaamfte onderfcheidend Kermerk is 

de zwarte kleur der Zyden en Dyën, met wit- 

te dwarsftreepjes fraay gefchakeerd, zegt Rav. 

Brisson geeft de Afbeelding van een kleinen 
Water-Rall, die in Vrankryk Marouette en op 

fommige plaatfen Cocouan geheten wordt; dien 

de Engelfchen Girardin en de Duitíchers, by 

Straatsburg , Wynkernell noemen. Deeze is 

byna de helft kleiner , met witte flippen zeer 

fierlyk gefprenkeld en geftreept. Men vindt 

hem, gelyk den anderen Warer-Rall, meeft in 
de Zuidelyke deelen van Europa. 

Rall van de Vierderley Rallen heeft Brisson , van de Phi- 
Philippyn= 

_ fche Elan 
den. 
Pl. XLV, 
Fig. 5e 

lippynfche Eilanden afkomftig, alwaar deeze | 

Vogelen Tiklin genoemd worden. De eene is 

bruin van kleur, de andere gebandeerd, een 
dere 

ziee # 

Tak 



9 derde zeer aardig geftreept. Van deezen geef IL 
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ik de Af beelding. Hy heeft de“ grootte om. dj, 

trent van den laatftgemelden : zyn kleur is van Hoorn. 

boven zwartagtig bruin, met witte dwars-ftreep- STUK. 

jes, van onderen Olyfkleurig: het bovenfte _ 

van den Hals Kaftanie-bruin , de Keel rosagtig 

wits de Buik, Zyden en Staartpennen , zwart- 

agtig bruin, met witte dwars-ftreepen: de Bek 
‘bleek, de Pooten bruinagtig. 

(3) Rall, die van onderen geelagtig wit is, UE 
Ö u bard Er 

met den Bek blaauwagtig gevlakt, de Vin- ld 

geren gerand. ho 

Fig. 6, 
Meeuw met gefbleeten Pooten wordt deeze 5 

van de Engelfchen genoemd. Krein geeft 

‘er den naam aan, van Afchgraauwe Rall in de 
gedaante van een Meeuw, in ’*t Hoogduitfích 

Kirr-Meeuw. Van BrissoN wordt hy gebragt 

onder de Sternen , met den naam van gevlakte 

Zee- Zwaluw. De Afbeelding, welke ALBIN 

‘er van geeft, zegt hy, is zeer flegt en kwaae 

lyk gekleurd; weshalve ik die van BrissoN ge. 

bruikt heb. 

De Vogel onthoudt zig in Europa, aan de 

Oevers van de Zee, van Rivieren en Meiren. 

Zyn grootte is, omtrent, als die van de kleine 

Stern: de kleur van boven bruin , met de ran- 

den 

(3) Rallas fubrus albido- flavescens, Cervice coerules= 

cente macularo, Digitis marginatis +} Sy/f. Nat. X. Larus 
filipes. Aln. „Av, IL. p. 75. FT, 82 Rallus cinereus facie 
Lari. Kerin. „Av. 103. 

l, Deer, V. STuR, 

p' 

de in / 

Ak f 
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jr, den der Veeren rosagtig; van onderen wit, aan 

AFDEEL. de zyden met ros gefchaduwd: een zwartagtige 

XLVIL Vlak agter de Oogen; de Stuit bleek Afch- 
HooFD. 

graauw ‚ gelyk ook de Staartpennen, doch aan 

de tippen donkerer , en de twee buitenften wit; 

de Bek zwart, de Pooten groenagtig. 

IV. (4) Rall met het Lyf, den top van't Hoofd en 
Benghalen- 

fis. de Oogen wit, den Kop en Hals zwart, de 

Bengaal Rug en Wieken groen, de Slagpennen van 
fche. 

| den eerfben rang rood gevlakt, 

Onder den naam van Bengaalfchen Rall is 

deeze by ALBIN en KrriN befchreeven. Bris- 

soN heeft hem geplaatft onder de Strandloopers , 

en noemt hem Chevalier de Bengale of Bengaal- 

fche Ruiter. | 

In grootte komt hy nagenoeg met den Ple- 

vier overeen: de kleur is van boven groen, van 

onderen wit; de Kop aan de zyden, de Keel 

en Hals, donker-bruin; de top van ’t Hoofd, 

de omtrek der Oogen en Stuit wit; de Staart- 

pennen paarfch met Oranje-kleurige Vlakken; 

de Pooten groenagtig geel. Hy woont in Afie, 

Vv, (5) Rall die grys is, met het Voorboofd zwart, 
Carolinus, de 
Karolini- 

fche, 
(4) Railus Corpore Vertice Oculis- que albis, Capite 

Colloque nigris, Alis Dorfoque viridibus , Remigibus 

primariis rubroemaculatis. Syt. Nat. X, Rallus Bengha- 

lenfis. Ars. „Av. ITE. p: 85. T. 90. 
($) Rallus grifea, Fronte nigrâ, Pedtore plumbeo, 

Roftro flavo, Pedibus virescentibus, Sy/f, Vat. X. Galli. 
nula 
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de Borft Loodkleurig „ den Bek geel, de Poo- 

ten groenagteg. 

Van deezen, die klein Amerikaanfch Water- 

boentje of Koet geheten wordt by EpwARDs; 

wiens Afbeelding zeer naauwkeurig is, naar 

BRissoN getuigt; maakt deeze Autheur een 

foort van Poule Sultanen , noemende hem 

Porpbyrio Frett Hudfonis, om dat hy aan de 

Hudfons-Baay gevonden is. Hy komt, in groot- 
te, byna met den Water-Rall overeen. 

/ 

LPE NEON 
EVOL HOOFDSTUK, 

Befchryving van ’t Geflagt der KNARSHOENDE- 
REN, van wegen bet Geluid, dat zy maaken, 

dus genaamd, 

E Griekfchenaam , Pfopbia, wordt gegeven 

aan zekere Vogelen, die wy, om het 

zonderling Geluid, dat zy maaken, en wegens 

hunne Geftalte, niet oneigentlyk KNARsnoEN- 

DEREN kunnen noemen. 

Ï. 
ÁFDEEL. 

…_KLWikr 
HoorD= 
STUK. 

Náam. 

De Kenmerken zyn; een Bek die a Kenamers 

tig Cylindrifch is , fcherpagtig , met de Bo. 

venkaak wat langer: de Neusgaten ovaal en 

wyd open ftaande. 

Hier van is maar éêne foort bekend, naamelyk. 

(1) ae. 

ken. 

Brise Pophis 
nula minor hees. Epw. „Av. 144: Te I44e CATESBe 
Car. IL. p. 70. T. 70. 

(z) Pfophia. jn Nat. X, Gen, 84. Pfophia crepitans 
1, Deer, V, STUK, gie 

Crepitans. 
P&®pert, 
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U. BrissoN heeft deezen Onder de Patryzen be- _ 

AFDEEL. trokken, hem noemende de groote Patrys van 

XLVIIL Brafil (+). Men kan ’er gevoeglyk’ den bynaam 
Pe van Poepert aan geeven, om dat hy met den 

Bek knarfende zulks door den Aars beantwoordt , 

Om die reden, naamelyk, wordt hy het poe- 

pende wild- of Bofch- Hoen geheten, dat de Bra. 

filiaanen Macucagua noemen. Ray geeft daar 
van de volgende Befchryving. 2 

De grootte is als die van onze Hoenderen: 
de Bek zwart; het Lyf dik, geen Staart; een 

ronde Hiel als in de Struisvogel: de Nagels 
ftomp, grys. De geheele Kop en Hals is ge- 

ftippeld donker geel en zwart, witagtig onder 

aan de Keel. De Borft, Buik en Rug, zyù 
donker Afchgraauw: de Wieken over ’t- geheel 
Omberkleur, met zwart gefchaduwd , doch de 

Slagpennen t'eenemaal zwart: de Pooten blaauw. 
Deeze Vogel is zeer Vleezig: hy loopt langs 
den Grond, dewyl de Pooten tot het beklim. 

men der Boomen onbekwaam zyn. 

pigra, Petore Columbino. BARR. „Av. 62. Gallina fyl- 
vatica crepitans, Peltore Columbino. Barr. ZEquin, 132. 

Gallina fylveftris Macucagua. Ray. „Av. $3. Macucagua 

Marcar Eras. 213. Pis. Bras. 88. 
_(*% Suppl. d'Ornsthologie. p. 12. 

GRAÒ 
HE 

XLIX. HOOFD. 
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AOR DEN, 

MNI HOOFDSTUK 

Befchryving van ’t Geflagt der TRAPGANZEN: 
waar in een Omftandig berigt van derzelver 

Eigenfchappen: de Ontleedkundige befchryving 

en ’t Gebruik der gewoonen: voorts van de 

kleine Franfche, Arabifche en Ethiopifche. 

TEc Griekfch woord Otis, dat tot een Ge- 

flagtnaam der Trapganzen ftrekt, is, 

volgens fommigen, van de wydte hunner Oo- 

ren afkomftig. In ’% Latyn heet deeze Vogel 

Avis tarda © biftarda, als zynde , wegens de 
zwaarlyvigheid , zeer traag van Vlugt. Ook noe. 

men hem de Ítaliaanen Starda, de Engelfchen 
Buftard of Biftard, de Schotten Guftard, de 
Franfchen Outarde , Oflarde of Otarde. De Ne- 

derduitfche naam is van den Hoogduitfchen 

Trapp, of Trappe , af te leiden. 

De Kenmerken zyn, volgens Linneus; een 

Bek waar van de Bovenkaak gewelfd is: de 

Tong in tweeën gefpleeren: de Pooten drie- 

Vingerig zonder agter-Vinger. BRrsson fchryft 

hun een Kegelagtig krommen Bek toe. 

In *t getal der Soorten ftemmen zy beiden 

‘ overeen, dat die, naamelyk , drie zyn, behalve 

een Afrikaanfchen, welke de vierde Soort van 
LiINNauUs uitmaakt. 

k Daer. V, Sruk, (1) Trap. 

Di 

pn 

XLIK. 
Hoorp. 

STUK. 

Naam. 

en 

Soorten. 
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IL (1) Trapgans met de Strot wederzyds gebaard. 
AFDEEL. 
'XLIx, Men zou deezen de groote Trapgans mogen 
Hoorp. noemen, om dat hy de grootfte is van dit Ge- 

kanis flagt. Hy woont in de Velden van Poolen en 

van de Oofterfche Landen, zegt LINNzUs, 

Gewoone. van waar hy door de Nederlanden en Engeland 
verhuift. Ook wordt van de Engelíchen ver- 

zekert , dat deeze Vogelen in de middelfte dec. 

len van Engeland gemeen zyn. In onze Pro- 
vinciën ontmoet men hun zeer zelden , niette- 

genftaande ’er , in hec Hollandfche Plakkaat op 
‚de Houtveftery en Jagt, onder het vliegend 

Wild of Edel Gevogelte; dat niemand; die niet 

tot de Jagt geregtigd is, vangen „ Schieten of 

dooden mag; uitdrukkelyk melding van wordt 

gemaakt. In Italie komen deeze Vogels ook 

niet veel voor, doch in Vrankryk fchynen zy 

gemeener te zyn op zekere tyden des Jaars. 

Zie hier wat de Heer Navier , Geneeskundige 
te Chalons op de Marne, en Korrespondent van 

de Koninglyke Akademie der Weetenfchappen 

van Parys, dien aangaande zegge (*). 

Eigen- ‚> De Trapganzen bewoonen dit Land (om- 

fchappen. …„ ftreeks Chalons) by Zomer en Winter. Des 

s, Winters zyn deeze Vogelen , by groote troe- 

», PEN; 

(r) Otis Jugulo utrimque Criftato. Syt. Nat. X. Gen. 
85. Tarda, DoparT. Mem, III p. 309. Epw. 47.73. T, . 
73 74° ALB. Av. 36 ALDR. Orn. l. 13. C 22. 

(*) Suite de la Mat, Medicale de Mr. Grorrrov, Pa: 
ris 1756, Tom. 1IL p. 373. 
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pen, in onze Vlakten verfpreid. Als zy zig 

op ’t Land bevinden, ís ‘er altoos ten minfte 

één van de Troep , een weinig van de ande- 
ren af, die de Wagt hondt met een opge“ 

ftoken Kop, om kennis te geeven, wanneer 
hy een Menfch verneemt, en, dewyl zy 
veel moeite hebben om zig op te beuren, 

moetende ; ten dien einde, Klapwiekende 

een goed end wegs voortloopen, zo ftellen 

zy zig daar toe in tyds fchrap. Men vangt. 
ze met een Hoek, maakende daar aan Appe. 

len of Vleefch vaft; of fchietze met den 

Snaphaan, verbergende zig, ten dien einde, 
agter eenige Hoogte of Boffchagie, of in 

een Wagen , met Hooy of Strooy gedekt , zic. 

tende. Met goede Windhonden kan menze 

ook fomtyds vangen, die deeze Vogelen 

dikwils betrappen , voor dat zy zig van den 
Grond hebben opgeheven, of terwyl zy ’er 

nog maar weinig af zyn: | 

> In de Zomer paaren deeze Vogelen, heb. 
bende maar één Mannetje, Rond genaamd ; 

voor één Wyfje, en by. aldien ’er een te 

kort komt, dan vegten Zy zo lang, tot dat 

de zwakfte op de plaats dood blyve. Van 

tyd tot tyd worden ’er zodanige flagtoffers 

der Minnenyd op ’t Veld gevonden; Zy 

maaken hun Neft op de braak leggende Lan. 

den, en vergenoegen zig, „met €en klein 

Kuiltje in den Grond te graaven , leggende 

daar in niet boven de twee Eijeren. Some 

Jl, Deer, Ve Stuk, Fx 33 tyds 
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33 tyds doen zy 'er een weinig Stoppelen af. 
AFDEELe … oud Stroo in. Zy leggen maar eenmaal ’s 

s, Jaars. De Eijeren zyn van grootte als die 
> der Zwaanen ; wit met eenige roode vlakken 

s aan her dikfte end. Hetleggen gefchiedt op 

s, ‘tend van Mey of Juny: de Broedtyd duurt 

s omtrent vyf Weeken ; nagenoeg als die der 

‚, Kalkoenen. De Jongen loopen; zo drazy 

9 uitgekomen zyn, evenals de Hoender-Pullen. 

Hoorp- 
STUK. 
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ss De Trapganzen verzamelen zig in de Maand 

Oktober , en leeven troepswyze tot aan de 

Maand April. Hun Voedzel beftaat in Kik- 

vorfchen , Muizen of Mollen , kleine Vogelt. 

jes en veelerley Infekten. Zy houden veel 

van Vleefch; doch ’s Winters , niettemin, « 

ceten zy Wortelen, Koolsbladen , en derge- 

Iyke Spyze (*). Hun Leven duurt omtrent 

vyftien Jaaren. Zy hebben geen gewoon 
Geluid , uitgenomen iets, 't gene zweemt 

naar dat van den Raave. Hun Vleefch is 
tweederley , nagenoeg als dat der Kalkoenen: Ä 

het eene, naamelyk wit; het andere een wei. 

nig bruin en korter van Vezeldraaden, ’ 

welk men aan de Dyën en aan ’t Gebeente 
vindt, zynde het iekkerfte. Ook verfchillen 

zy in fmaak zeer weinig, gelyk alle de ge. 

nen, die ‘er van gegeten hebben , toeftem. 

> men 
(*) In de Maag vaneen Trapgans, die geopend werdt, 

zelfs ten tyde van den Oogft, vondt men een menigte 
Zaad van Dolle Kervel met drie of vier Garítkoorentjes, 

daar onder gemengd. 
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s men. Wy maaken ’er niet ‘meer werksvan, ÏL 

| 9, dan van een Kalkoen, uitgenomen, als ’er AFDEEls 

sy een Paftey van is bereid”, | Been | 

«In andere deelen van Vrankryk zyn die Vo. stuks 

gelen niet minder gemeen. Een lngezeren van 

Poitou verhaalde, dat op zekeren Winterfchen 

dag „ wanneer het Land geheel met Sneeuw en 

Ryp bedekt was, een zyner Huisgenooten des 

morgens wel dertig half bevroozen I'rapganzen 

vondt, welken hy in huis bragt , meenende dat 

het Kalkoenen waren, die men , by verzuim , 

g pagts buiten had laaten blyven, Dit is meer 
dan eenmaal gebeurd, 

Krein merkt aan, dat de Trapganzen ; die 

men in Poolen heeft, eenigermaate van de En- 

gelfchen en Franfchen verfchillen. De Af beels 

ding, egter , van Frrsca , drukt volmaakt der. 

zelver geftalte uit. Zy doen, in de Herfft en 
Winter, aan de Aardvrugten veel fchade, Tot 
het broeden, merkt hy aan, kieft het Wyfje 

een plaats uit , alwaar zy den Kop boven’t Koorù 

kan uitfteeken, terwyl zy op de Eijeren zits 

gemeenlyk een Haver-Akker; en , onraad ver. 

neemende, draagt zy de Eijeren , onder haafe 

Wieken, naar elders. Zy hebben in ’tgeheel 
geen fchrik voor Paarden , maar voor Honden 

zyn zy ten uiterfte bevreefd. De Vifichers zoe. 

ken het Dons van deezen Vogel, zegt men; 

om den Vifch te lokken: alzo hetzelve, op 
’t Water geworpen, als Muggen of Vliegen 

„ zig vertoont, door zyne beweeging en gedaats 

BE 1 Deer, V. Stuk. 14 Ee 5 



292 BESCHRYVIENG VEN 

II. te. Ook kan men de Pennen, om te fchryven, 
ÁFDEEL, gebruiken, even als die der Ganzen en Zwaanen. 

B: De Franfche Akademiften geeven , in hun 

stuk. Werk over de Natuurlyke Hiftorie der Dieren, 

Ontleed- de Ontleedkundige befchryving van zes Trapgan- 

bee “zen (*) ‚ daar ik het hoofdzaakelyke zal uittrek- 

ken. Het Oorgat, ’t welke , zo men wil ‚ den 

naam gegeven heeft aan deezen Vogel, hadt 

niets buitengewoons: in fommigen was het met 

een weinig langer Veeren gedekt ; doch de Vogel 
hadt, op ver naa, zulke large Ooren niet, als 

het Juffertje van Numidie, dat, zo zy giffen , 

voor den waaren Otus der Ouden te houden zy. 

De Lever was zeer groot en hadt een aanmer- 

kelyke Galblaas, welker Buis, die in fommigen 

korter in anderen langer was, naar dat zy uit 

den bodem of hals van de Galblaas kwam, in 

eenigen twee Duim hooger in den Nugteren 

Darm uitliep, dan de Leverbuis, in. anderen 

onmiddelyk daar boven, gelyk gemeen is aan 

de meefte Vogelen. 

De Krop _ ARISTOTELES, zeggen zy, merkt aan, dat 
en Maag. de Trapgans geen Krop heeft. In onze Onder- 

werpen was de Zwelgpyp overal naauw, ver- 

wydende zig alleenlyk , en'een weinig dikker van 

Wanden wordende, effen voor haare famenvoes 

ging met de Maag , terlangte van omtrent twee 

Duimen. Op die plaats waren een menigte Klie- 

ren s 

(*) Mem. pour fervir a U Hift. Natur. des Animaus, 
Tom, UI P, zr, p. 119. Owvrages adoptéz, p. 31e 
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ren, als de holletjes der Honigraaten , tuffchen 

de verdubbeling der Vliezen van de Zwelgpyp 

geplaatít, welker Loosbuifje zeer zigtbaar was. 

Men zagze door het binnenfte Vlies heen, en 

gedrukt zynde gaven zy Vogt uit in de Keel; 

zynde die geheele Toeftel vecl duidelyker dan 

in de meefte Vogelen (*). De Maag vertoonde 

zig, in de eerfíte opflag , als die der Hoenderen; 

doch, geopend zynde , bevondt men dat haas 

re hardheid alleenlyk uit die van het binnenfte 

Vlies fproot, zynde het Vleezig gedeelte zeer 

dun. Het binnentte Vlies, naamelyk, was niet 

alleen dik en hard, maar op verfcheide wyzen 

geplooid, gefronfeld en gedraaid , geelagtig van 

kleur , en in zyn famenhang niet vereenigd 

met het binnenfte dunne Witte Vlies van de Krop, 

daar het als tegen aan gevoegd was. De Maag 

vondt men, in eenigen deezer Vogelen, gevuld 

_met Steentjes ‚en met Penningjes , die ’er , in een, 
ten getale van negentig waren, zynde , door 

de wryving, grootelyks afgefleeten , doch zon- 

der eenig teken van verbeten te zyn door eenig 

fcherp Vogt. 

Hi 
ÄFDEEL. 

DAA Do 
Hoorp- 
STUK. 

t Gene ATHENE Us van de EEclandde der iGedurite 

Traps 

(*) De Heer Epwarps merkt op, dat voor aan de 

Keel der Trapganzen een Zak of Blaas ontdekt zy, die 
haaren Mond of Ingang by de Tong heeft en welke 

fchynt te dienen om eenen Voorraad van Water voor 

deeze Beeften te bewaaren. Die Zak hieldt wel zeven 

Wyn-Pintjes ieder van een Pond; doch in het Wyfje 

vondt men zulk een Zak niet. „Av. p. 73 
1, Desi, V, StuKe ENE 
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in. Trapganzen zegt , is onwaarfchynlyk om dat 
AFpeelL, zy daar toe geen bekwaamen Toeftel hebben, 
Era Nog ruim zo ongerymd bevondt men ’t zeggen 

srykK, van ARISTOTELES, dat deeze Vogel minder by- 

ig hangzels heeft aan 't uiterfte end der Darmen, 

dan gewoonlyk. ’t Gedarmte was vier Voeten 

lang, zonder de twee blinde Darmen te tellen, 

waar van de regter een Voet, de flinker elf __ 

Duim langte hade; ’t welk niet weel is voor 

een Dier dat Gras eet (*). De twee blinde 

Darmen kwamen, als gewoonlyk, uit de plaats 

voort, daar het Colon zig aan het lleim voegt, 

op zeven Duimen afftands van het Fondament. 
Zy ftrekten niet van boven naar beneden, ge- 

lyk ARANTIUS zegt ; maar van beneden opwaards, 
even als in de andere Vogelen. Bynaeen Duim 

van den Aars af maakte de Endeldam een Beurs, 

van grootte als een Ky, waar in de Pisleiders 
uitliepen. Omtrent het midden van de hollig- 

heid vondt men een klein gaatje, ’t welk toe. 

gang gaf naar een Zak, die als een derde blin- 

de Darm was, welken men gemeenlyk de 
Beurs van Fabricius noemt, naar den naam van 

den Autheur, dieze eerft befchreeven heeft, 

Deezen derden blinden Darm heeft de Trap. 

gans meer dan andere Vogelen. 

Ge. 

(*) Want men merkt aan, dat de blinde Darm veel’ 

kleiner zy in de Menfch en de Vleefch-eetende Dieren, 
dan in de genen die niet dan van Gras of Kruiden en 
Gfaanen of Zaad leeven. Vide Du VERNEY Oeuvres Ae 

setome Tom. IL, p. 544 
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tb  Gedagee Akademiften merkten als iets byzon- _I,. 

5 ‘ders aan , dat onder hunne zes ‚Onderwerpen AFDEEL. 
| _ geen één Wyfje ware. Dat fommige Ouden , waar Pon 

ier BELLONIUS , den Trapgans voor den srux, 

grootften houden pa den Vogel-Struis , is, Geftalte, 

waarfchynlyk , uit een misvatting van PLINIUS 

woorden gefprooten. Wy weeten, naamelyk, 

dat de Gieren en Kafuaris veel grooter zyn dan 

deeze Vogel, die de grootte, ongevaar , heeft 

van een Kalkoen. De kleur is van boven zwart- 

_agtig , met vaal en rosagtig overdwars geftreept: 

van onderen wit, met een zeer flaauw mengzel 

van vaal : de Släagpennen met zwarte banden 

overdwars, naar de tippen toe, getekend. Het 
Mannetje heeft den Kop, Keel en Hals, Afch. 

graauw , gelyk de Pooten zyn; doch den Bek 

bruin-grys ‚ en de Oogkringen fierlyk Oranje- 

kleur. Het Wyfje verfchilt van ’t Mannetje, 

doordien het veel kleiner is, en aan de zyden 
van de Onderkaak geen Baard heeft van lange 

Veeren. Daarenboven zyn deszelfs Keel en 

_ Wangen bruin; het bovenfte van den Hals en 

Kop even als de Rug, die op ver naa niet 

“zo levendig gekleurd is als in ’t Mannetje: de 

__Hals van onderen Afchgraauw: de randen der 
Wieken zwart. 

Van ’t gebruik der Trapganzen is reeds ge. Gebruik. 

fproken. Men houdtze, op veele plaatíen, 

voor een Broote lekkerny , inzonderheid Jong 

zynde , wanneer zy, in Volkryke Steden, geen 

Spyze zyn voor den gemeenen Man, Hun 

1, Dazs. V, Stuka OR 4 Vleefch ;, 

“ 



BR 
AFDEEL, 

LIN, 
Hoorp. 

STUK. 

Te 
eArubs, 

Ärabilche. 

296 BESCHRYVING van 

Vleefch, ondertuffchen, verfchaft een Voed- 

zel, dat zwaar om te verduuwen is. Van den 

Drek wordt tegen de Kraauwagie, of drooge 
Schurft, veel werks gemaakt. Het Vet is, ge. 

lyk dat der Ganzen en Eenden, tot veelerley 

oogmerken dienftig, en in de Aambeijen zeer 

verzagtende. | 

(a) Trapgans , wiens Ooren met opftaande Vee- 

ren gekuifd zyn. 

Door BrissoN wordt deeze, op ‘t voetfpoor 

van Epowarps en LINN&us, de Arabifche Trap- 

gans geheten. Hy voert te Mocha, in geluk. 

kig Arabie, den naam van Lobong. Het Ken. 

merk der Ooren, die aanleiding tot den Griek- 

fchen naam Otis fchynen gegeven te hebben, 

vindt men zeer duidelyk in deeze Kuif-Oor 
Trappe , gelyk fommigen hem willen getyteld 

hebben. 

De grootte is omtrent als die van den onzen; 

maar hy heeft de Beenen en Bek langer , den 

Hals veel dunner. De kleur is van boven ros- 

agtig met zwarte dwarsftreepen, van onderen 

wit: de Kuif en een band boven de Oogen 
zwart: de Keel en ’t onderfte van den Hals 

Afchgraauw , met bruine dwars-ftreepen : de 

Staartpennen even als in onze Trapganzen: de 

Bek bleek Hoornkleur: de Oogkringen en Pooten 

bruin. Men vindt hem in de Oofterfchte Landen. 

(3) Traps 
(2) Otis Auribus erettoscriftatis. Syt, Nat. X. Otis 

Arabica. Eow. Ây, 52 TE Len 
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(3) Trapgans zonder Kuif of Baarden. IK 
AFDEEL, 

_ Deeze, die in ’t Franfch gemeenlyk Canne xjmx, 

Petiére genoemd wordt, voert, by fommige Hoorp- 
Autheuren, den naam van Anas Campeftris of ie 

Veld-Eend, of ook van Stella avis en Tetrax. Tetrax, 

De Italiaanen noemen hem Fafanella , de Barbaa- Eine, 

ren Rbaad of Saf-Saf, de Engelfchen Zittle 

Buftard , en wy kleine Trapgans. 
Deeze Vogels worden meeft in Vrankryk ge- 

wonden, alwaar zy zig, even als de grooten , 

met Kruid en Zaad geneeren. Zy zyn ongevaar 

van grootte als een Faifantof Endvogel. Hun. 

ne kleur beftaat, van boven, uit ecne fierlyke 
mengeling van zwart , vaal rosagtig en wit: de 

_Staartpennen met zwarte dwarsftreepen. Het 
Mannetje heeft den Hals zwart, met een 

witten band omgeven. In het Wyfje zyn de 

zyden des Lighaams met zwarte dwarsftreepen , 

gelyk ook de Borft , welker grondkleur rosagtig 

wit is. De Slagpennen en bovenfte dek-Vede. 

ren der Vlerken, die in ’t Mannetje wit zvn; 

zyn in ’t Wvfje, op een witten grond, over» 

dwars met zwart geftreept. 

(4) Trapgans die zwart is, met de Rug Afch- vv 
graauw en de Ooren wit. Afra. 

Van Ethiopifche 

Pl XLVL 

(3) Otis Capite Juguloque laevi. Sy/f. Nat X. Anas ’S: Ee 

Campeftris. Ars. „Av. IIL p. 33. T. 41. Ray. „Av. 59e 
Tetrax. Beru, „Ar... ALpr. Orn. Ll. 13. C. 13 

(4) Otis nigra, Dorfo cinereo, Auribus albis, S/t 
Nar. Xe | 

5, Deer, V. STUKe dh 5 
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hk 

Van deezen Trapgans, die, volgens de Ver- 
zameling der getekende Vogelen van den 

Heer Profeflor JOHANNES BuRMANNUs , in A- 

frika huisveft, heeft de Heer BrissoN geene be- 

fchryving noch Afbeelding. 
De Bek en Pooten van het Mannetje zyn 

geel: de top van ’t Hoofd Afchgraauw : de bui- 

tenfte rand der Wieken wit. Het Wyfje is 

geheel Afchgraauw, uitgenomen de Buik en 
Dyén, die zwart zyn. 

NN ED ir rr Dei Drika 

L. HOOFDSTEERE 

Befchryving van ’t Geflagt der STRUISVOGELEN , 

_derzelver zonderlinge Eigenfchappen „ Veeren, 

Eijeren , inwendige Deelen ; als ook die van 

den Kafuaris, den Amerikaanfchen Thouyou, 

en den Ooftindifchen , Dod-Aars of Eenzaame 
Vogel genaamd. 

H° laatfte Geflagt, in de Rang der Steltloo- 

peren , geeft LINNzus aan de grootfte 

Vogelen „ die ’er , ten minfte wat de hoogte 

betreft , wanneer zy op de Pooten ftaan , op 

den Aardbodem bekend zyn. Ik meen de zo- 

danigen ‚die men ’t in Latyn Struthio, in ’t Ne- 

derduitfch STrUIsVOGEL of Vogelftruis noemt: 

in welker Geflagt hy ook den Kafwaris en an- 

dere Vogelen , daar de Heer BrissoN byzondere 

Geflagten van maakt , heeft begreepen. 
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De Kenmerken van dit Geflagt zyn eenvou- mr. 

de: de Bek Kegelvormig en Wieken tot Vlic- AFDEEL, 

gen onbekwaam. De Penguyns, die ookin ’t _L. 

geheel niet kunnen Vliegen, hebben een ander ar 
flag van Bekken, gelyk boven gemeld is: ook genmer- 

zyn de Vingers van hunne Pooten met Vliezen ken. 
te famen gevoegd of gepalmd, (weshalven zy 

tot den Rang der Zwemvogelen behooren ,) en 

de Pooten niet langer dan gewoonlyk. Het te- 

gendeel heeft in de Struisvogelen plaats. 

_Linnzus heeft tot dit Geflagt vier Soorten Soorten, 

betrokken , waar van de eerfte de gewoone 

Vogelftruis is, de tweede , de Kafuaris , zoo 

genaamd; de derde een Amerikaanfche Struis, 

dien Morernring Abea noemt : de vierde een 

Ooftindifche Vogel , genaamd Dronte, BRISSON 

onderfcheidtze in drie Afdeelingen , naar het 

getal der Vingeren, ’t welk in de Vogelftruis 

“twee, in de laatftgemelde vier, en in de twee 

anderen drie is; maakende ‘er vier byzondere 

Geflagten van. 

(1) Struisvogel met de Pooten twee-Wingerig. 1e 
Struthios 

De Latynfche naam van deezen is af komtftig Camelas, 
Vogelftruis. 

van bet Griekfch , Stroutbos of liever Stroutho- Pl. XLVL 

Kamelos: want Strouthos, op zig zelve, bete. Hg & 

kende by de oude Grieken een Mofchje. ’t Is 

der- 

(z) Struthio Pedibus didaGylis. sy/t. Nat. X. Gen. 86, 

Struthio Camelus. Arpr. Ora. 1. g. c. 2, DopaRT, Mem, 
335- SEB. Muf. 1. T. sr. f. 6. WiLr. Orn rog. T, 35 

Raj. „ÁÂv. 36. ArB. „Av, INL p. 30. Te 3E & 
1 Deer, V, STUK, 
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dierhalven duifter , hoe zy dien zelfden naam 

op den Vogelftruis hebben kunnen toepaffen ; 

niettegenftaande zy 'er „fomtyds, 't woord groote, 

of Kemel , wegens zyne gelykheid naar dit 

Laftdier, byvoegden. De hedendaagfche Grie- 

ken noemen hem Striphokamilos. In ‘t He- 
breeufch vindt men hem JFacuab genaamd, in 

‘t Chaldeeuwfích Namitba, in ’t Arabifch Vea- 

mab „en de Portugeezen geven ’er den naam van 
‚ Ema of Ema di Get aan. De Europeaanfche 

Woon. 

plaats. 

naamen zyn grootendeels afleidelyk van het 

Latyn of Griekfch. De Italiaanen heeten hem 

Strutza of Struzzo , de Spanjaarden Aveftrusz, 

de Franfchen Autruche, de Engelfchen  Oftrich 
of Oftridge, de Duitfchers Straufs of Straufs- 

Vogel, en wy, gemeenlyk, Vogelftruis. 

Deeze Vogel onthoudt zich natuurlyk in Afri- 

ka en Arabie; doch men vindt hem ook wel in 

__ Svrie en andere Oofterfche Landen, ja in Eu- 

ropa wordt hy, dikwils, in de Diergaarden van 

Koningen en Vorften opgevoed , en kan zig 

fchikken naar ’t Klimaat. De Franfche Akade- 

milten hebben ‘er , in de voorgaande Eeuw, 

agt ontleed te Verfailles. Onder de Regeering 

van Karel den IL. vondt men ’er te Londen één, 

benevens een Kafuaris , in de Koninglyke Mena. 

gerie. Ook is, in ’t jaar 1620 , een Vogel- 

ftruis in Holland te kyken geweeft , wiens Kop 

tiendhalf Voeten van den Grond kwam; weegen- 

de honderdzeventig Pond ; de Eigenaar hade 

hem; 
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hem, zo hy zeid’, gekogt voor sek edn 
Guldens (*). 

Niettegenftaande men deeze Vogels door ge- 

heel Afrika ontmoet, zyn zy doch in de onbe. 

woondfte deelen, in woefte Wilderniffen, in 

dorre Zand-Woeftynen ; zo ’t fchynt het aller. 

menigvuldigít. De Karavaanen, immers, die 

uit het Ryk vän Marokko, uit Tunis, Tripoli, 

en uit Egypte, naar *t Land der Negeren rei. 

zen, ontmoeten geheele Troepen van deeze Beess 

ten op den Togt, en de Jagt derzelven maakt 

het voornaamfte deel uit van het tydverdryf 

der Reisgenooten, {trekkende tevens hun tot 

voordeel: dewyl het Vleefch der Vogelen ge. 

geten wordt, en de Vederen als Koopwaaren 

mede gevoerd, die zy, zo onder de Negers, 

als in Barbarie, kunnen flyten of verruilen. 

Onder de Eigenfchappen der Struisvogelen 

IÌ. 
AFDEÈL, 

Ú. 

Hoorp. 
STUK, 

Voorttee- 

vindt men, als een groote Byzonderheid , aan« ling. 

getekend, dat zy hunne Eijeren , die byfter 

groot en hard van Dop zyn, flegts in het Zand 

neerleggen en verbergen, laatende die ter uit- 

broeding aan de Zonnefchyn ovef , zonder ver- 

der eenige zorg te dragen voor de voortteeling 

en opvoeding van hun Krooft. Uit het Boek 

Jors blykt, dat men daar oudtyds, in die Lan- 

den, ook- zodanige gedagten van had (+), en 

op deezen grondflag werdt, van ouds her, een 

Moe- 

(*) Kronyk van Medenblik, bladz, IJ, 
(fj Jor, Kap. XXXIX. Vers z6 29. 

ä, Duux, V.Sruz, 
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IL. Moeder, die voor haar Kind geen behoorly= 

en ke zorge droeg, by den Vogelftruis vergelee. 

Hoorp- Ken. De Heer RrauMur fcheen wel ’ Berigt 

STOK, van KorBE, dat deeze Vogelen hunne Eijeren 

op de gewoone wyze broedden en zorg voor 

de Jongen droegen; (ten minfte wat de Lan- 

den by de Kaap der Goede Hope betreft) te 

begunftigen: maar in de heete Zandwoeftynen 
agtte hy ’t niet onwaarfchynlyk „ dat deeze Eije- 

ren door de enkele Zonnefchyn worden uitge- 

broed: en gite, dat by nagt mooglyk de Vo= 
gels op dezelven zitten zouden. Deeze giffing 

werdt hem beveftigd door een Berigt, dat hy 
van den Heer ADANsoN uit Senegal kreeg, den 
Is Auguftus des jaars 1749 gedagtekend zynde, 

Want deeze fchreef hem, hoe het zeer zeker — 

was ‚ dat de Vogelftruifen, te Senegal, op 

hunne Eijeren te broeden zaten, doch alleenlyk 

des nagts. Op dien grondflag wordt dit zelfde 

thans, in ’t algemeen, door den Heer BRIsSON 

verzekerd. | 

Eijeren. ’ Getal der Eijeren, die deeze Vogels by 
__elkanderen Ie&gen, fchynt ondertuffchen wat 

groot, om van hun bezeten worden. ZLIANUS 

zegt van tageig-en LiNNaus van vyftig: doch 

t is zekerer dat zy zeer groor en zwaar zyn, 

weegende fomwylen wel twaalf of vyftien Pond, 

en fterk genoeg van Dop, om geen gevaar te 

hebben, van door de zwaarte des Vogels te 

breeken , noch ook door het trappen van Die« 

ren, (ten ware het Olyphanten mogten zyn 

of 
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of. Rhinoceroffen . ) ligeelyk aan: ftukken te raa- 

ken. i 

(Bén- andere Eigenfchap, om welke men de 
Struisvogelen niet minder gelaakt heeft, was 

hunne domheid. Haare arbeid is te vergeefs; 

om dat zy zonder vreeze is: want God beeft baar 
van Wysbeid ontbloot ende baar des Verftands niet 

mede gedeeld: {taat ‘er in ’t Boek van Job (*). 

Dit fchynct toegepaft te kunnen worden op het 

verbergen van den Kop en Hals, terwyl zy het 
geheele Lyf, zegt men, aan den Jaager ten 

buit laaten. Men wil, egter, dat zy, vlugten- 
de, de genen, die hun vervolgen, door mid- 

del der Pooten met Steenen fmyten, en fommi. 

gen zyn ’er die verzekeren, dat zy zig, door 

met de Pooten te fchoppen en te flaan, zo wel 

als een Paard kunnen verdedigen. Ook vindt 

men Zer die aan-deeze Beeften zulk een fnedig 

Vernuft, en Beleid, toefchryven, dat zy van 

hunne Eijeren alleenlyk vier behouden en de o- 

verigen aan ftukken flaan zouden, ten einde 

de Wormen , daar in voortkomende , tot Voed- 

zel van de Jongen mogten ftrekken. 

De Vogelftruis verflindt, onverfchillig-, Brood, 

Kruiden, Leder, Wol , Hair, om kort te gaan, 

alles: byna wat men hem aanbiedt, Eenen, 

dien men te Bruffel hadt, werdt, tot zyn da- 

gelyks Voedzel, Brood met Hair gemengd ge- 

geven. Men kan hem ook , zeer gemakkelyk, 
brok. 

(*) Cap. XXXIX. Vers. 19, 20. 
1, Deer, V. Stuk, 

U. 
Ärpeet. 

Le 
Hoorp- 
STUK. 

Domheid. 

Voedzel, 



304 BESCHRYVING VAN 

jr. brokjes Yzer en andere harde dingen doen inflok= 
Arpeer. ken, welken hy, wel is waar, niet verteert , 

le! maar wederom van agteren looft (*). Zy ftrek. 
stuk, ken hem, buiten twyfel, even als de Steent. 

jes , Schulpen en Kalkgruis , aan de Hoende- 

ren en Ganzen ,om door de wryving in de Maag 

de Verteering der Spyzen te bevorderen. Hier- 
om, egter, behoorde men niet voor een Fabel 

uit te maaken „dat de Vogelf(truis Yzer eet: 
want wie heeft ooit gedagt dat daar in zyn 

Voedzel beftaan zoude. STRABO meldt reeds, 

dat Vrugten van Geboomte zyne Spyze wa 

ren (}). Miffchien eet hy ook Slangen en an« 

dere kruipende Dieren: immers hoe zal men ’er 

anders, in de dorre Zandwoeftynen , genoeg= 
zaamen Leeftogt voor vinden. 

Sterkte en De fterkte en fnelheid van deeze Beeften is 

aelheid. zonderling. De Heer ApANsoN verhaalt , dat 

hy te Podor , een Franfch Fort hoog op aan de 

Rivier van Senegal , twee jonge Struisvogels 

zag, die men federt omtrent twee Jaaren aan 

dat Komptoir hadt opgevoed. Op den groot- 
ften derzelven deedt hy een volwaflen Neger 

gaan zitten , op den kleinften twee anderen te 

gelyk. Deeze laft fcheen hun niet te. zwaar: 

zy draafden eerft op een kleine Galop , en , teen 

men ze een weinig hadt. aangefpoord , fpreidden 

| De, zi 
(*) Hy at Yzer of Staal en Spykers, die hy onbefcha- 

digd wederom uit zyn Fondament liet vallen. Aron, van 
Medenblik , als boven. 

(Ì) STRABO, naamelyk, zoemt hem Carpophagos. 
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zy hunne Wieken als om te vliegen uit, en 1 
liepen zo fnel in ’ ronde binnen het Fort, dat ine: te 

hunne Pooten geen Grond fcheenen te raaken, goorp. 
ongelyk fneller dan. een der vlugfte Paarden. sTUK. 

—_ Hier op ziet , mooglyk, ’t gene in ct Boek 

Jobs gemeld wordt (*): », als het tyd is verheft 

»» 2y baar in de hoogte: zy belacht bet Paard ende 

»> Zynen Ryder”, | 
__ Brisson zegt, dat die de grootfte en lyvigfte Geftalte, 
zy van alle Vogelen. De Afbeelding, welke 
hy ’er van geeft, hier voor nagevolgd , is uit 

het Kabinet van REAUMUR ontleend, naar een 

Onderwerp, ’'t welk, van ’t end des Beks toe 

aan dat der Klfauwen, de hoogte van agt Voe-= 

ten en vier Duimen hadt. Men ziet daar uit, 

dat in de meefte Afbeeldingen de Kop veel te 

groot en de Hals te dik gemaakt wordt, naar 

het Lyf te rekenen. De Kop is van boven ge= 
heel kaal: het overige, tot de helft der langte 

van den Hals , bekleed zynde met een Huid van 

blaauwagtige Vleefchkleur, is met een witte, 

glanzige Wolligheid „als dun Haair , bezet. Het 

verdere van den Hals, en het geheele Lyf, is 
bedekt met zwarte Veeren, waar onder fomwy= 

len eenige witte en gryze gemengd zyn ‚en waar 

by de groote Slag. en de Staartpennen, door 

haare witheid, zeer uitmunten. Deeze hebben, 

gelyk alle de Veeren van den Vogel , eene Dons. 

agtige gedaante ; want de Baardjes, daar zy uit 
k | he. 

(*) Cap. XXXIX. Vers ax. 

Jl, Dazs. V. Styx, V 
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II. _beftaan , zyn van elkander afgezonderd. Aan 

AFDEEls > onderfte van het Borftbeen is een Eeltagtig- 
Hoorp. heid, daar hy zittende of neerhurkende op ruft, 

stug, Ook zyn, aan ieder Wiek, twee Spooren, on- 

gevaar een Duim lang, van Hoornagtige zelf. 

ftandigheid, de eene aan ’t end van de Vlerk, 
de andere aan ’t end van de Baftaard-Vlerk. De 

Oogkringen zyn Hazelnooten-kleur : de Bek 

Hoornkleurig , aan ’t end Zwart; de Pooten grys 

met een zwarten Nagel aan den inwaardfen Vin= 

ger; de uicwaardfe is ongenageld. Zy zyn, tot 

aan het eerfte Gewricht, door middel van een 

fterk Vlies te famen gevoegd. De Pooten zyn, 

zo wel als de zyden des Lighaam® en het onder- 

fte der Vlerken, geheel Vederloos, en bekleed 

met een bleekroode Huid, welke aan de Beenen 

rimpels heeft, die elkander kruifen en vierkan: 

te ruitjes maaken. Het geheele Lyf is; in de 

jonge Vogelftruifen , gedekt met bruin- gryze 

Vederen. | £ 

De Oogen. . De Franfche Akademiften geeven, in hunne 

Ontleedkundige befchryving , onder anderen agt 

op de Oogen van deezen Vogel. De uitwendige 

gedaante derzelven; zeggen zy, kwam zeer na- 
by aan die der Menfchen , en was grootelyks 

verfchillende van de gewoone gedaante der Oo. 

gen in de Vogelen; die de opening van ’t Oog * 

rond hebben, het bovenfte. Ooglid onbeweeg: 

iyk en zonder Haairtjes , en de lyn , die van den 
eenen hoek naar den anderen loopt , altoos 

fchuins. Onze Vogelftruifen hadden de opening 

van 
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van het Oog ovaal; een groot Ooglid van bo- 
ven, dat op gelyke wyze neergelaaten wordt 

als het onderfte opgeheven, Beiden zyn zy met 

Haairtjes bezet, die, even als in ons Menfíchen; 

veel langer aan het bovenfte dan aan het onderfte 

Ooglid waren. De lyn, van den eenen Ooghoek 

paar den anderen getoogen , liep volgens de 

Ì pour lAnnée 1754. p. 74. 
NT. Dern. V. Stuks V 3 

ftrekking van den Bek. Van binnen vondt men 

een derde Ooglid, of Oogluikend Vlies, even 

als in de meefte Viervoetige Dieren en Vogelen. 

Omtrent het Gedarmte zal ik liever de Waar- 

neemingen gebruiken , welken de Heer Hemis- 

SANT, by gelegenheid van ’t ontleeden eener 

Vogelftruis , onlangs daar op deede (*. Hy 
bevondt, dat van den flinker mond der Maag 

tot aan de twee blinde Darmen *, welken dee- 

ze Vogel heeft , het Gedarmte flegts vyftien 

Voeten lang ware , daar de Karteldarm } een 

langte van vyfendertig Voeten hadt. De ingang 

van deezen laatíten was zeer naauw , en maakte 

een elleboog; ’t welk de Lugt, en de Stoffen, 

die ’er in beflooten zyn, moet noodzaaken te 

rug te vloeijen , en dezelven gemakkelyker doen 

overgaan in de blinde Darmen, welker ingang 

zeer wyd is, dan in den Karteldarm zelf. Än 
het agterfte des ingangs van deezen opende de 

Krinkeldarm | zig, omtrent de plaats , alwaar 

de eerfte draay van den Slangerrek begint. De 
/ Hes 

(*) Hiff, de U' Acad. Royale des Sciences de Paris, 

it. 
ÄFDEEbs 

L. 

Hoord= 
STUK» 

” Gedariu.e 
is. 

é. 

R Cé 

t Colon 

1 Hieos 
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negen eerfte Voeten van den Karteldarm waren 

voorzien met dergelyke blaadjes , byna, als de 

Oogluikende Klapvliezen , die men: in de dikke 

Darmen van den Menfch waarneemt. Al het 

overige van dit Kanaat „ beflaande zesentwintig 
Voeten langte, was effen van binnen, en liep 

uit in een zeer korten. Endeldarm * , wiens 

opening uitkwam in het agterfte gedeelte van 

een foort van Blaas of Beurs, die zig ontlaftte in 

t Fondament. Deeze opening van den Endel 

darm was zeer {fchuins , en vertoonde, taamelyk)\_ 

wel, de aanvoeging van den hals aan den Helm 

van een Deftilleer-glas. 

Voorts heeft de Heer HerIsSSANT opgemerkt, 

dat er drie Voeten afftands ware van de eeríte 

Leverbuis tot aan de Alvleesbuis. By het ope- 

nen des Onderbuiks zag men. de bogten der 

dikke Darmen geheel door de krinkels der dunne 

Darmen bedekt. Het begin der blinde Darmen 
was; tef regter zyde van de Maag, ruim vier 

Vingerbreedten onder den regter Mond ge. 

plaatft. In de holligheid. der Maag werdt één 

Pond en negen Oncen. Keyfteentjes gevonden, 

die zeer glad gefleeten waren 5 fommigen. van 

grootte als een Hazelnoot ; de kleinften. als een 

Boontje of groote Erwt. 

Omtrent de Borftfpieren nam hy waar, dat 

_dezelve zeer klein waren en het Borftbeen by 

uicftek breed; waar door het denkbeeld van den 
HeerPerrauLr volftrekt omver geworpen wordt, 

die van Gevoelen was , dat het Borftbeen in 
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IL. deeze Vogelen niet tot aan het onderfte van den E00 

Buik nederdaalt , uit hoofde dat de Spieren , die 

de Wieken beweegen , en in het Borftbeen Hoorp- 

worden ingeplant , niet behoeven zo groot te STUK 

zyn, als in de Vogelen die vliegen. De groote 
Borftfpieren zyn in de Vogelftruis klein, om 

dat de Wieken klein zyn;doch het is niet waar, 

dat het Borflbeen klein zy , wegens de kleinte 
der Vleugelfpieren : want , indien deeze Spie. 

ren het geheele Borftbeen bedekten „ gelyk in 

de meefte Vogelen, zo zouden zy uitermaate 

groot Zyn. 

Het Vleefch der Vogelftruifen wordt „ «als Gebruik, 

gezegd is, in Afrika gegeten , gelyk ook de 

Eijeren aan de Kaap der Goede Hope. Van de 

Veders plagt men, oudtyds, op de Helmen 

der Veldheeren gebruik te maaken, en zy wor- 

den, nog hedendaags, tot verfiering gebezigd, 

ten minfte onder de Oofterfche Volkeren. In 

Jralieworden ’er ook nog wel Waaijers van ge- 
maakt , tot verkoeling van de Dames in het 

heetfte van den Zomer. De ledige Doppen 

der Eijeren,die men voor een zeldzaamheid be-= 

waart, worden gezegd fomwylen van Krokodil. 

len te zyn. Wat derzelver kragten aanbelangt 

tegen den Steen, of om ’t Graveel te verdry- 

ven; als ook die van het inwendige Vlies der 

Maag om de Maag te verfterken ; wanneer , des 

morgens , van deszelfs Poeijer een vierde Loots, 

met rooden Wyn, ingenomen wordt; daar van 

laat ik het oordeel aan den Leezer over. 

3. Desi, Vo Sruwe vg (2) 
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KH. (2) Struisvogel met drie. Vingerige Pooten, den 
AFDEEL. top van"’t Hoofd en de Keelkwabben kaal. 

Hoorp- De gewoone naam van deezen Vogel is Ca- 
STUK Juarius, of, zo Krein fchryfe, Cafearius, in ’t 

Ene Franích Cafoar, in ’t Engelfeh CafJawar of Case 

Kafuaris. fowary, en, volgens onze Uitfpraak , Kafuaris. 
Fie Jl Men noemt hem; in ’t Franfch , ook wel Cafuel 

N of Gafuel, zonder dat de reden van deeze be- 

naaming blykbaar is, Morurine geeft ’er den 

naam van Cela aan. De Ouden, gelyk Cru- 

SIUS Een ALDROVANBUS , hadden hem ZEweu a 

Eme geheten. 

Hy onthoudt zig in Alie, op Sumatra en ee-+ 
nigen der Molukkifche Eilanden. In Europa 

was hy niet bekend voor den jaare 1597: im 

mers geen Schryver hadt ’er melding van ge- 
maakt. De onzen bragten ’er,op de terugkomft 
van hunnen eerften Togt naar Ooftindie, één 

mede, die hun, als iets zeldzaams, door een 

Vorft van Java gefchonken was. Zes Jaaren 

daarna , bragten zy nog twee anderen me. 

de; doch deeze zyn op de Reis geftorven. 

De eerfte, dien de Heer PERRAULT ontleede, 

was, in ’tjaar 1671, aan Lodewyk den XIV, 
gezonden door den Gouverneur op Madagaskar, 

die 

(2) Struthio Pedibus trida@ylis, Vertice Palearibusque 
audis. y/f. Nat. X. Cafuarius. OrEaARr. Muf. 23. T. 13, 

_£ 2 Ars. Av. II, p. 56.T 60. Emeu. Doparr. Mem, 

377. Ray. „Av Crus. Exot. 95. BONT. Jar, 71e WiLLe 

Ora. ros T. 29. Worm. Muf, Jonsr. „Ar 172 Te $Óa 

AxLor. Ors. L. 20. T. s4Le 
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die denzelven van Kooplieden, uit Índie terug 1, 

komende, gekoge hadt. Hy heeft vier Jaaren, ÁFDEELà 

te Verfailles geleefd, LH 

Van de Eigenfchappen deezes Vogels is weinig, stuk. 

bekend , dan dat hy gemakkelyk te temmen _Eigen- 

zy. Hy verweert zig met den Nagel van zyn  fchappen. 

middelften Vinger, die langer dan de anderen 

is. Zyn Voedzel fchynt, gelyk dat der Vogel- 

_ftruifen , meeft jn Vrugten te beftaan. Hy flokte 

ook byna alles in, zelfs geheele Sinaas.Appe- 

len en Hoender-Eijeren met Dop en al, die hy 

fomtyds ongefchonden weder van agteren loos- 

de. Zyn gewoone Spyze was Wittebrood, ’t 
welk men hem by brokken toewierp. Zyn Ei. 

jeren zyn niet veel kleiner dan die der Vogelftrui- 
fen, maar eenigermaate groenagtig Afchgraauw , 

met kleine groene pukkeltjes of „itgeholde 

Kuiltjes. … 

In de befchryving welke van deezen Vogel, 

in het Berigt van den eerften Ooftindifchen. 

Tegt der Hollanderen , gegeven wordt, zegt 

men, dat hy inzonderheid verwonderlykis, om 

dat hy geen Vleugels heeft noch Tong. De Heer. 
PrerrauLT bevondt, dat de Kafuaris, die door 

hem ontleed werdt, van beiden was voorzien. 

De voornaamfte byzonderheid , welke hy ’er 

in aanmerkte, beftondc in de Veeren, welke 

niet alleen, gelyk die van den Vogelftruis, 

Donsagtig gebaard zyn, maar bovendien Dog 

iets aanmerkelyks hebben, 

Ten opzigt van de Vederen der Vogelftrui- De Vee 
L DEEL, Vv. STUK, V 4. Een. 

/ 
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zy, fen hade hy opgemerkt, hoe de Wysheid van 

ArpeEL. den Schepper doorftraalde in het verfchil, ’e 

L. welk God de Heer aan Jon voorftelde dat ’er 

nd plaats had, tu{fchen die en de Veders der Rei. 

Kafwaris, geren en Valken (*): aangezien de Vogelftruis 

‚zyne Veeren niet tot vliegen noodig heeft. Die 

van den Kafuaris gelyken meer naar ’t ruige 

Haair van een Beer of Varken dan naar Veeren. 

De gehéele Vogel is niet dam met Dons ge- 

dekt , of met zodanige Pluimpjes die enkel tot 

bekleedzel van het Lighaam dienen. In ons 

Onderwerp, zegt hy, waren de meeften dub. 

beld, betaande uit twee Buisjes, die uit een 

ander dat zeer kort was, en in de Huid geplant , 

fprooten. Men vondt ’er egter ook enkelde; 

nict- 

(*) Men zoude dit te vergeefs in onze Dortfche Overzete 
ting van den Bybel zoeken. In plaats van de Verraaling , 
die wy van Jor XXXIX. v‚ 16. gebruiken, heeft;de Zulga- 
ta deeze Woorden. Penna Struthionis fimilis efl pennis He. 
rodijet Accipstris, Dat men Vraagswyze zal begreepen heb 
ben. Zyn de Veeren des Struisvogels gelyk aan de Veeren van 
den Reiger en Valk? een Neerduirfche Overzetting heeft dit 

Vers aldus: De Vederen der Paanwen zyn fchooner dan de 
Wleugelen en Wederen des Oijevaars > zonder van den 

Struisvagel te fpreeken. Inderdaad het Hebreeufch woord 
Nootzah , dat herlaarftevan dit Vers is, betekent fomtyds 

enkel een Veder of Vleugel; fchoon men het, uit den fa. 
menhang hier, niet tea onregte, zo 't fchynt, voor den 
Vogelftruis genomen heeft: doch van het verfchil uffchen 
deszelfs Vederen en die der vliegende Vogelen, daar de - 

Heer PERRAULT zyne Aanmerking medebekragtigt, vind 
ik nergens, uitgenomen in de Pulgata , die van de Paau- 
wen niet fpreekt, eenig blyke Zie Onvrages adoptez. Tome 
À. pe 349: 
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niettegenftaande van Crusius gezegd wordt, 1, 
dat zy altemaal dubbeld zyn. De dubbelde AFDEEL. 
waren ongelyk van langte, die in fommigen BER 

veertien Duimen bedroeg. In andere Vogelen srux. 

vindt men ook wel dergelyke Pluimpjes van Kafwaris. 

Dons: doch die van den Kafuaris hadden de 

drie volgende byzonderheden, Zie Letter À; 

op Praar XLVL 

Vooreerft : de Baardjes, daar het Buisje, van 

de helft tot aan het end, mede bezet was, was 

ren lang en van dikte als Paarde-Haair , zonder 

eenige Vezels ter zyden uit te geeven; ver. 

fchillende dus van de Pluimen der Aigretten, 
welker lange dunne Baarden met kleinc, hoewel 

naauwlyks zigtbaare Vezeltjes, zyn voorzien. 

Ten anderen: het Buisje was, in deeze helft, 

niet verfchillende van de Baardjes, noch in dik. 
te, noch in kleur: waar van het tegendeel, 

gelyk men weet, in andere Vogelen plaats heeft. 

Ten derden: deeze Baardjes waren volkomen 

zwart, en die van de andere of onderfte helft 

bruingrys, korter, zagter, en met dunne Ve. 

zeltjes als Dons. Het eerftgemelde gedeelte, 
nu , dat uit zwarte Vezelen beftondt, was het 

eenigfte ’t welk in ’t Gezigt kwam, zynde het 

andere daar mede bedekt. 

% Is iets aanmerkelyks , vervolgt PERRAULT ; 
dat dit Dier, ’ welk geen Vleefch eet maar 

Kruiden en Brood, geen Vleezige en Spierag.- 
tige Maag had, gelyk de Graan-eetende Voge- 

Jen: daar het, in andere opzigten, zo veel o. 
1. Drei. Ve STUK,’ NÀ ver. 

Baardjese 

De Maag, 
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jj, _vereenkomft met den Vogelftruis heeft; in zo 
AFDEEL: verre zelfs, van alles in te flokken dat men 

L. hem aanbiedt, zelfs tot gloeijende Kolen toe, 
Hoorp- # f 
stuk, Zo CLusIUs verhaalt. Men is genoodzaakt te 

Kafmaris. denken, dat de Natuur het gebrek van dien ver- 

goed heeft door de menigte van Maagen, wel. 

ken zy aan den Kafuaris heeft gegeven. Die 

komt ons geloofbaar voor, uit aanmerking van 

den toeftand, waar in wy de twee Maagen en 

de Krop vonden. De Maagen waren t'eene- 

maal ledig: in de Krop bevondt zig flegts eenig, 
Voedzel, dat meer dan half verteerd was. Daar 

uit kan men oordeelen van de kragt deezer 
Maagen; terwyl haare Krop zo veel Vermogen 

had jin een ftervend Dier, 

Spieren In de Borft van den Kafùaris hadt deeze 

ali Heer, zo wel als in die van den Vogelftruis , 

eenige byzonderheden opgemerkt omtrent de 

Werktuigen van de Ademhaaling ‚ die tot ver- 

_klaaring dienen kunnen van ’t gene de Vogelen , 

daarin ‚ van de Viervoetige Dieren onderfcheidt. 

Dit waren twee Spieren ‚ die hy Spieren wan de 

Long noemt, ieder met een Vleezig beginzel 

van zes Hoofden af komende van de Geleding 

der Ribben, die in de Vogelen dubbeld zyn , 

niet met Kraakbeenige ftukken aan het Borft- 

been gehegt, maar onmiddelyk daar aan vaft 

en gewricht met de wederhelft, die ’er mede 

een Rib uitmaakt. De zes Hoofden loopen te 

famen uit in een Peezig Vlies, dar de Long be- 

dekt 
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dekt en dezelve affeheidt van de Blaasjes „ die 
tuffchen dic Vlies en het Miadelrift beflooten 

zyn, gelyk de Long tuffchen dat Vlies en de 
Ribben. Van dergelyk een maakzel der Long 

jin de Vogelen , en deszelfs nuttigheid, door het 

ophouden van de Lugt, om beter te kunnen vlies 

gen, is reeds omf{tandig gefproken (*). Het 

zou ‘er alleen op aan komen, waarom dat dan 

de Schepper ook zulk een Geftel van Blaasjes 

en Spieren aan den Vogelftruis en Kafuaris ge- 

geven had, die 'er tot Vliegen geen gebruik 

__ van hebben: doch miflchien is herzelve tot het 

{nel loopen niet minder noodig. 

De Blaasjes van de Long, zegt PERRAULT , 

die men kon affcheiden van de Middelriften 
en Longe-Spieren, hadden elk een eigen Rok, 

en deeze Rokken waren {amengeplakt , maaken- 

de dubbelde Wanden. Het tweede Blaasje 
hadt twee Gaten. Het vierde daalde zo laag 
niet alsin andere Vogelen ; want , aangezien het 

Borftbeen in de Kafuaris zeer klein , en byge- 

volg de Spieren des Buiks grooter dan gewoon- 

lyk zyn, was ’er dit vierde Blaasje niet zo noo. 

dig. Hier door wordt deszelfs gebruik beves- 

tigd; dat het naamelyk niet in de nademing , 

maar in de Uitademing met Lugt gevuld worde; 

dat is te zeggen , wanneer de bovenfte Blaasjes 

famengeperft zyn, is het onderfte uitgezet. De 
| Aka- 

(*) Zie * IV. SrukK deezer Nat. Hiftorie, bladz, 
33, enz: 

1, DEEL, V,STUKe 

ij. 
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Kafharss, 

Blaasjes. 
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Akademie is daaromtrent, niet alleen inde Vo. 

Buik aan levendige Ganzen en Kalkoenen, ver- 
zekerd geworden, 

Kafwaris. Het Borftbeen was veel kleiner dan in de 
Hart, 

Ton 

SNZ. 

Teel, 
deelen. 

Vogelftruis, en de Spieren, die tot beweeging 

der Wieken ftrekken, naar evenredigheid. Het 

Hart was, anderhalf Duim lang, en aan de ba. 

fis een Duim breed (*). De Tong hadt de 
langte van een Duim en de breedte van agt 

Liniën : zynde in den omtrek getand als een 

Haanekam. HetKryftallyn , vier Liniën breed , 

was klein naar reden van den Oogbol, die een 

middellyn hadt van angeralven Duim. Men 

vondt in dezelve een zwartè Beurs , vöbrikomen- 

de uit de Gezigtzenuw, dn in andere Vo- 

gelen. 

Omtrent de deelen der Voortteeling werdt 
het volgende opgemerkt. De Ballen hadden 

een Duim langte en een half Duim breedte. 

Hunne zelfftandigheid was. wit en hard. De 
Opperbal, in tegendeel , was van binnen week 

en geelagtig, en van buitengewoone grootte, 

zynde drie Duimen lang en twee Duimen bo. 

ven den Bal verheven. De Séhafct was, even 

als in de Vogelftruis, geplaatft , en hadt twee 

Dui- 
(*) Welk een verfchil met het Hart van den Vogelftruis, 

dat zes Duimen lang was en vyf Duimen breed,en de Vogelen 
hebben het doorgaans naar evenredigheid noglanger, zege 
PEeRrRAULT t zo da: het Hart van den Kafuaris by(ter klein 
moet zyn geweeft, 
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Duimen langte , één Duim breedte aan den … 

wortel en twee Liniën aan de punt. Men vondt Arpeet 

hem bekleed met een harde dikke Huid, aan _ L. 

de binnenzyde oneffen wegens verfcheide plooi. be 

jen, die Schroefswyze waren gefchikt. Zyn, Kagseris 

Lighaam was famengefteld uit twee Kraakbee- 

_ pige banden, die ’er een pyramidaale figuur aan 

gaven; zynde zeer hard en vaft , en boven zeer 

fterk aan elkander gehegt , van onderen afge- 

zonderd om plaats te geeven aan een Vliezig 

Kanaal, waar mede het niet fcheen dat de Af. 

voerende Buizen of Pisleiders gemeenfchap 

hadden. Iets dergelyks werdt in de Roede van 
den Vogelftruis waargenomen , welke geen 

Hoofdje, noch Voorhuid, noch Kanaal of Hol- 
ligheid hadt, die. doorgang geeven kon aan de 

Zaadftoffe. De Eijerftokken, in de Wyfjes s 

__ verfchilden niet veel van die der Hoenderen » 

* waar van ik reeds omftandig heb gefpro- 

ken Cr) | 

Friscn heeft een zeer nette Afbeelding Geftalte, 

van den Kafuaris gegeven , en die van Cry- 

SIUS is ook geenszins te verwerpen. BRISSON } 

die de zyne naar een opgezetten Vogel, in 

’t Kabinet van REAUMUR zynde „ heeft laa: 

ten vervaardigen 5 zegt dat de Kafuaris in lyvig- 

heid byna der Vogelftruis evenaart , doch dat hy 

korter is van Pooten en van Hals, en daarom 

van minder hoogte. De Afmeeting was vyf en 

een 

(*) Zie ’r IV. Sruk. deezer Nat. iflorse, bl, 490 
 Á DEEL, Ve SIuKe 
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een half Voet, van ’t end des Beks tot aan dat det 
Klaauwen. Op den top des Hoofds heeft de 

Vogel een Hoornagtig uitfteekzel , als een foort 

van Kam, drie Duimen hoog , vän vooren zwart, 

van agteren en aan de zyden geel als Wafch (*), 

over ’t geheel glad en glinfterende. De Kop, 

Keel, en het bovenfte gedeelte van den Hals, 

zyn gedekt met eén Huid, die blaauwagtig is 
aan de zyden van den Kop , voorts Afchgraauw- 
agtig Violet, en een weinig rood op *t midden 

van ’t bovenfte van den Hals , alwaar de Huid 

eenigermaate geplooid is of gerimpeld. Onder 

aan den Hals, omtrent in 't midden der langte, 

zyn twee Vleezige Vliezen, ten deele rood, 
ten deele blaauw , anderhalf Duim lang. De 
gemelde Huid is bezet met eenige dun gezaaïde 

zwarte Haairtjes, zo dat men dezelve niet vol- 

ftrekt kaal kan noemen. De Pluimen , die za 

gezegd is, meer naar Haair gelyken dan naar 

Veeren, vertoonen zig zwart over 't gantíche 

Lighaam. Vleugels heeft de Vogel, doch de- 

zelven zyn van Veeren ontbloot, geen drie 

Duimen lang , beftaande uit vyf glanzige 

zwarte Schaften , zonder Baardjes , die naar de 

Pennen van het Yzer-Varken zweemen. Hy 

heeft in ’t geheel geen Staart. De Oogkringen 

zyn van een fchoone Topaaskleur : de Ooren 

wyd; de Neusgaten digt aan ’t end van de Bo- 

ven- 

(*) Za zegt men dan ten onregte, dat deeze Kam of 
Kroon roed is ; 
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wenkaak: de Bek bruin- -grys; de ‚Pooten geel. 1. 

' li ‚ met Zwarte Nagelen. AFDEEL, 

ES L 
(3) Struisvogel met een ronden agter-Vinger, Hoorp- 

die ongenageld is. je 

Deeze wordt, van fommigen, de rekken: cia î 
fche Vogelflruis geheten, hoewel hy meer naar Thonyeu 

den Kafùaris zweemt. De Brafiliaanen noê- | 
men hem Nbhanda-guacu, en andere Indiaanen 

Yandou , doch die van Guajana Thouyouyou, en 

daarom heeft de Heer BrrissoN hem s, in ’t 

Franfch, Thouyou genoemd, behoudende, in ’% 

Latyn, den naam van Abea, dien MoruriNG 

aan dit Geflagt gegeven hadt. 

_ Hy noemt hem drie-Vingerig , merkende den 

vierden of agterften Vinger flegts als een Eelt- 

agtig Uitwas aan. Behalve de Kam en Keel. 

kwabben , welken deeze Vogel niet heeft , on- 

derfcheidt hy denzelven van den Kafuaris , door. 

dien de Bek niet regt en Kegelvormig ‚ maar regt 

en Horizontaal platagtig is, aan de punt rond. 

agtig. ’t Blykt, dat LinNzus het onderfchei- 

dend Kenmerk van dien ftompen, ronden, ag- 

ter-Vinger heeft genomen. 

De Thouyou is wat kleiner en minder Iyvig 

dan de Vogelftruis, hebbende een Hals van on- 

gevaar twee Voeten lang, het geheele Lyf met 

gryze 
(3) Struthio Digito poftico rotumdato mutico. Syt, 

…ANat. X. Struthio- Camelus Armericanus. Ray. Av. 36, 
Nhandaguacu Brafilienfibus. Marcer. Bras, 290, Pis, 
Bras. 84 

IE, Dasr, V, StuK. 
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u. Zryze Veeren bekleed , de Wieken zeer kort 
ÁFDEEL. en tot Vliegen onbekwaam. Een Staart ont- 

breekt hem zo wel als den Kafuaris; maar, in 

“_derzelver plaats, zyn de Pennen of Veeten van 

de Stuit zeer lang , hangende nederwaards en 

bedekkende den Aars. Hy:hecft gitzwarte Oogen: 

de Vingers met dikke, ftompe, zwarte Nage- 

len gewapend ; eetende Vrugten en Vleefch. 

Men vindt hem in eenige deelen van Zuid: Ame- 

rika. NrieremBeRG heeft ’er, onder den naam 
van Emeu, een Afbeelding van gegeven, wel. 

ke, zo welalsdie van Piso, niet zeer naauwe 

keurig is. 

L 

Hoorp 

STUK. 

Iv; (4) Struisvogel met vier-Vingerige Pooten, die 
Cucullatus. 
Dod- Aars. allen 8 Enige Id zyn. 

Men vindt deezen van Crusivs, die ‘er een 

zeer flegte Afbeelding van gegeven heeft , de 

witbeemfche Kalkoen getyteld, en anderen ‘noe- 
men hem de gekapte of gekaperde Zwaan, of 

ook de Monnik-Zwaan van ’t Eiland Mauritius 

door de Portugeezen Dodo, door de Hollanders 

Dronte of Dod.Aars geheten, zegt BoNTIUs, 

die 'er een Af beelding van geeft. Anderen zeg- 

gen, dat de onzen, op dat Eiland , hem Walg. 

vogel plagten te noemen, Ik heb den naam van 

| Dod- 

(4) Struthio Pedibus tetra-datylis ‚ omnibus Unguicu- 

latis. Syff. Nat, X. Gallus gallinaceus peregrinus. C:us, 
Exot. 99. T. roo Orrar. Muf. 23. T. 13. f. 5. Cygnus 
cucullatus. NieRkMmB. Nat, 235. Raj. Av, 37. Dronte. 

Bon. Jev. 70e 
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Dod-Aars, om dat de Staartveeren als tot een gr, 

bol Mees rold zyn; behouden. AFDEEL: 

_Deeze Vogel is, volgens de befchtyving van _ Le 
OR LN TPN berk _, __HooFD« 
BoNrius , van grootte tuffchen den Vogelftrüis _srom: 

en een Kalkoenfe Haan: het Lyf dik en rond, pod.Aars 

met zagte gryze Veeren bekleed: de Kop groot 

en met zeker Vlies, dat naar een Käper zweemt „ 

overdekt: hy heeft gtoote zwärte Oogen; een 
lange fterke Bek, wyd ván gaaping : kleine Vlet. 

ken die geelagtig zyn, en de Stuit bedekt met 
een dod ván gekrulde Vederen : de Beeneh 
geelagtig, dik, zeer kort, miet vier lange als 

gefchubde Vingeren, die met zwarte Nagelen 
zyn gewapend. Anderen melden, dat hèt end 
des Beks haakig omgektomd Zy. 

Den Dod-Aars merkt men, in % algeïtieen , 

als een Inwooner van Mauritiis aan, doch ik 

vind onder de Vogelen van dat Eiland, thans 
Pifle de France , hem door den Abt pe va 

Carre niet opgetekend. Miffchien zal hy ehs 

door längheid van tyd en het mienigvuldig Jaa- 

gen „ reeds geheel zyn uitgeroeid: want hy was 

traag van gangen dom, wordende ligtelyk ge. 

vangen ‚ zegt Bortius. LEGUAT fpreekt van 
een Vogel de Reus genaamd , die ’er in ’t laatít 

der voorgaande Eeuw nog in menigte was, met 
zeer lange Pooten; wiens Kop zes Voeten vän 
den grond kwäms; Iyviger dan een Gans, geheel 

Wiet van kleur, doch onder de Vleugelen een 

weinig rood; aazende in Moeräffige plaatfen , 
en een zeer fmaakelyk Wildbraad uitleverende, 

Mer I; Desi, V. Stuk; p 
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_— IL Men zou haalt denken, dat dit de Flamingo's 

ÄFDEEL. waren, welken DE LA CAILLE zegt dat ’er zyn: 
Hokin. doch Leeuar melde uiedrukkelyk, dat de Vin- 
‘stuk. gers der Pooten van elkander afgezonderd zyn. 

Dod- AarseEen andere Vogel, dien hy vondt op Rodrí- 
guez, dat in rt zelfde gedeelte. der Indifche Zee 

legt, komt ‚ myns oordeels nader met den 
Dod-Aars overeen (*)._ 

Eenzaame Hy noemt denzelven de Eenzaame (le Soli 

hi taire ,) om dat men ze zelden by troépen zag, 
hoewel ’er zeer veelen waren. De Mannetjes 

zyn (zegt hy) gemeenlyk grysagtig ‘en bruin 

van Veeren, met Pooten als eén Kalkoen, en 

ook dergelyk een Bek, doch dezelve was een 

weinig haakig of krom aan ’t end. Zy hadden 

byna geen Staart, en hun agterite , met Pluimen 
bedekt, was dik en rond, als,’t gat van een 
Paard. Zy ftonden hooger op de Pooten dan 
een Kalkoen, en hunne Hals was ook , maar 
evenredigheid, wat langer; de Oogen zwart en 

helder, en de Kop zonder Kam of Kuif. Hunne 

Vleugels, die te klein waren om te vliegen, 
aan ‘tend met een knobbel voorzien, dienden 
hun niet dan om zig te verdedigen en elkander 
te roepen , wanneer zy die als een Molentje 

deeden rond draaijen , en dit maakte een Geluid 
als dac van den Steenfmetzer , ’t welk men 
wel tweehonderd Schreeden ver kon hooren. 
Het Wyfje was verwonderlyk fchoon , hebben- 

(®) Voyage de Fa. Leevar. Tom. I. p. 98. | 

_ 

de 
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de een foort van Kapzel, evenals de Rouwflep It. 
of Floerfe Kaper van een Weduw , aan *% bo- AFDEEL 

venfte des Beks (*). Men vondt ’er van blond EE: sk 

en bruin Pluimagie. Zy waren zeer net op stuk. 

hunne Veeren, die „op de Dyën zeer dik en aan Dod „Aars 

‘tend Schulpswyze gerond zynde , haar een 

fraaije wertooning gaven. Voor ’t overige 

fchynt het my uit de Afbeelding te blyken, dat 

het Pluimagie , ten miníte aan den Hals en op 

de Rug, Haair- of Donsagtig was, gelyk dat 

der Kafuariffen. Zy hadden onder aan de Keel 
twee ronde uitpuilingen , witter van Veeren 

dan het overige , die wonderbaarlyk naar cen 

Vrouwe boezem zweemden. Haare Gang was 
zo deftig en met zo veel bevalligheid gepaard , 

dat men haar, om die reden , dikwils ontzag 

te dooden. 
Als deeze Eenzaame Vogelen hun Neft wil. Voorttee- 

len maaken, vervolgt (LEGUAT) kiezen zy daar “5: 

toe een zindelyke plaats uit, en verheffen het 

anderhalf Voet van den Grond, op een hoop 
Palmbooms-bladeren, welke door hun, ten dien 

einde, zyn byeengebragt. Zy leggen maar één 
Ey , veel grooter zynde dan dat van een Gans. 
Hetzelve wordt van ’t Mannetje en Wyfje, 
beurt om beurt, bezeten , en komt niet uit , dan 

na zeven Weeken broedens. Zolang de Broed- 
He tyd 

(*) Buiten twyffel zal dit het gene zyn , ’t welk sen 

naam van gekapte of gekaperde Zwaan en den bytiaam 

van, Cucullatws aan ‘deezen Vogel heeft doen geeven; 

welk woord fommigen gekoveld vertaalen. 
1’Deer. V. Stux. 5d \ 
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s1. tyd duurt en de Opvoeding van hun Jong, ’t 
ÁFDeEb. welk verfcheide Maanden noodig heeft om op 
heks zig zelf te kunnen beftaan, laaten zy geen Vo- 

stuk. gel van hunne Soort, binnen de tweehonderd 

Ded-.Aars.SCchreeden in ’t ronde, by hun Neft komen; en 

%& is zonderling, dat het Mannetje alleen de 

Mannetjes en het Wyfje de Wyfjes verjaagt. 
Wanneer het Jong groot gebragt is „ houdt nog- 
tans het Paar zig by een ; hoewel zig , fomtyds, 

met anderen van hunne Soort Vleefchelyk vers 
___mengende, 

Gebruik. Deeze Vogels waren niet zeef fchuuw voor 
de Menfchen ; maar men konze niet tem- 

men ; welk een moeite ook , daar toe , door 

LecvAr en zyne Medgezellen werd aange- 
wend. Zo dra men ze gevangen hadt, lieten 
zy Traanen vallen, zonder te fchreeuwen , en 
wilden geen Voedzel ter wereld nuttigen. Op 

de Vlakte konden zy hun ter loop inhaalen, en 

dus gemakkelyk meefter worden. Men vondt 

dat zy altoos een Steen in de Maag hadden, 
bruin van kleur, van grootte als cen Hoender- 
Ey, een weinig robbelig, plat aan de eene en 
fond aan de andere zyde, zwaar en hard. Hoe 
jong ook, hadden zy altoos zulk een Steentje;, 
t welk grooter was, dan dat het door de Keel 
kon gekomen zyn. Dit fchynt dan wel een 

Vogel. Bezoar te mogen genoemd worden. Zy 
maakten ’er geen ander gebruik van, dan om 

hunne Meffen te wetten. De Vogels, die van 

Maart tor September by uitftek vet waren; 
diene 



dienden hun tot een finaakelyke Spyze. Men 

vondt Mannetjes , van vyfenveertig Ponden 

zwaar, | 

NIE 
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Befchryving van ’t Geflagt der PAauwen, zo de 

gewoone en witte ‚als de Japanfche , Chineefche 
en die van Tibet. 

‘ig de Vyfde Rang begrypt LainNaus, onder 

den naam van Hoenderen „zodanige Vogelen, 

welker onderfcheidend Kenmerk beftaat in de 

gedaante van den Bek, waar van de Bovenkaak, 

aan ’t end, als een Kraauwel over de Onder. 

kaak heen fluit, en dus zeer bekwaam ís om iets 

van den Grond opteraapen. Deeze Rang vere 

vat de Paauwen , Kalkoenen , Faifanten , Pa- 

tryzen, tamme en Veldhoenderen van veelere 
ley Soort, als ook de Kwartels; in vyf Ge. 

flagten, 

De Heer BrissoN plaatft alle deeze Vogelen 

in zyne Tweede Rang, welks algemeene Ken- 
merk is, den Bek te hebben gelyk een omge. 

kromde Kegel. Alle Vogelen van deezen Rang 

(zegt hy) leeven voornaamelyk van Graanen. 

Zy broeden veele Eijeren, en maaken hun Neft 

op den Grond, aangezien de Kuikens naauw- 

Iyks van de Ouden gevoed worden, maar, zo 

dra zy uitgekomen zyn, al her. en derwaarde 

loopende , voor zig de Koft zoeken, Hunne 
5, Daz Vo SruKe X 3 drie 
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drie voor'te Vingeren zyn „ by den: wortel ;-te 

famen gevoegd door het beginzel vanseén Vlies, 

’'t welk zig tot aan hert eerfte Gewricht, en 

niet verder, uitftrekt. Sommigen hebben den 

Kop verfierd met zekere Lellen; en Vleezige 

Uitwaffen, die men ook wel Kammen noemt, 

en decze zyn vervat in de eerfte Afdeeling; 

naamelyk de drie Geflagten van Kalkoen, Haan 

en Poule Peintade: in de tweede die deeze Lel- 

len of Kammen niet hebben; naamelyk de Our- 

baan, Patrys , Fuifant. | 

Wy zullen zien, dat de Gelseuie van n Li 

NEUS en BRISSON in fommige opzigten- overe 

eenkomen, in anderen verfchillen «dus is by 

voorbeeld de Paauw, die by den eerften een 

Geflagt uitmaakt, by den laatften in dat der 

Faifanten begreepen. 

Zyn Latyníche naam, vitar Gebnnlek van hee 

Griekfch Taós af komftig „ (immers zo Vossius 

wil,) is,doorgedrongen in byna alle Taaten van - 

Europa,die meer of min naar het Latynfche woord 

Pavozweemen. De Engelfchen noemen hem Pea- 

Cock, de Franfchen Paon, de Duitfchers Pfaw. 

Ondertuffchen fchynt de Griekfche naam van den 

‚ Arabifchen Tavas afgeleid te kunnen worden. 

De Kenmerken van dit Geflagt zyn: de Kop 

verfierd met regte Vedertjes „ die agterwaards 

zyn omgeboogen: de Pennen van de Rug lang 

uitfteekende die zy overend kunnen zetten; 

en met een foort- van Oogen praalende.; ’t welk 

een zeer fierlyke vertooning maakt, 

| Twee 
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Twee Soorten, „heeft: LINNzUs maar in dit 

Gefage, als volgt: 

cd @ Paauw met een oppas vi dert 

‚k de Paauw.is. thans een bekende Vegel in Eu- 

pa, doch: hy. heeft. zyne natuurlyke Woon 
plaats. in Ooftindie, en inzonderheid op ’t Ei- 

wilde Paauwen. vindt. De Hiftorie leert ons, 

dat. ALEXANDER de Groote ’er de eerfte maal 

' een in, Indie ziende, door zyne fchoonheid zo- 

danig. verrukt werdt, dat hy op zwaare ftrafte 

verboodt ‘er een: te dooden. Van langzaamer- 

hand zyn zy in ons Wereldsdeel overgebragt , 

en door Voorttecling vermenigvuldigd. Printus 

zegt,dat de Paauwen veel Inkomen gaven aan 

Marcus Aurrpius Lurco , die ze te Rome begon 

vet. te maaken om ze te verkoopen, en dat 
HorreNsius de Redenaar eerft dezelven dood- 

de, om er van te eeten op Gaftmaalen. Ook 
wordt door eenen Franfchman , genaamd JEAN 

BRUYER » verhaald , dat ten zynen. tyde in 

Normandie , omftreeks Lizieux, troepen van 

Paauwen werden opgevoed, waar van de Eige- 

naars groot voordeel trokken , door hun te flyten 

aan de Vogelkoopers „die ze in de groote Steden 

bragten, om voor te dienen op de Bruilofes-Fees- 
ten 

" (x) Pavo Capite crita ereta. Syff. Nat. X. Gen. 37, 
Pavo Caudâ longâ. Faun. Swec, 163. Pavo. GESN. „Av. 
656. Arpr. Orn. kl. 13. ce. z. JoNsT. „Av. 56, T. 22, 

Wicr. Ors. zr2. T. 27. Raj, „Av So 
L Dezer, V.STuk, X 4 

8 NE. 
Ú 

land: Ceylon , alwaar men een.menigte van. 

IT, 
ÄFDEEL. 
Ll. 

Hoorn. 
STUK. 

Soorten, 
REEN 

Criftatuse 
Gewoone 
Paauw. 
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ten en Gaftmaalen van de Grooten en Euiden ML 
ArFpeeL. van Vermogen. 

rho Hy heeft onder het tamme Land. Gevogelte 

stuk. den eerften Rang, gelyk de Zwaan onder de 

engen. zwemmende en de Arend onder de Roofvoge- 

lykheid. len. Dus hebben de Ouden, die den Arend 

aan Jupiter, den Zwaan aan Venus toewydden , 

aan de Godinne Juno den Paauw geheiligd. 

Ook koozen de Keizers, in hunne Vergoding , 

den Arend, de Keizerinnen den Paauw tot zin- 

nebeeld. Het Voorregt van den laatftgemelden 

Vogel was by de Grieken zo uitmuntende, dat 

te Athene cen vafte Prys gefteld werdt, om hem 
te laaten zien aan de nieuwsgierigen, ten wel- 

ken einde veel Volks, uit Lacedemon en These 

falie, zig derwaards ber zo dat de Stad groot 

voordeel van die Vertooning trok. Hier uit 

kan men afleiden, in welk een Aanzien de Paau- 
wen oudtyds zyn geweelt. Zy zyn hedendaags 

in Europa, en in ’t byzonder in de Noordelyke 

deelen , nog ganfch niet gemeen ; wordende 

meeftal in de Diergaarden der Grooten of op 

de Buitenplaatfen en Hoffteden van vermogen- 

de Luiden, uit Lief hebbery gehouden. 

Deeze Vogel, inderdaad , overtreft door de 

fierlykheid van zyn opgezette Staart al de 

fchoonheid van ’t Pluimagie der Pappegaaijen , 
Kakatoes, Weftindifche Raaven, en, om kort 

te gaan der Vogelen, die op de Wereld be- 

kend zyn. Nergens ftraalt de konftige hand des 

Scheppers klaarder in door : maar hy heeft een 
| | voor. 

gn 
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voornaam gebrek, *c welk hem gemaakt heeft 

tot het zinnebeeld der Hovaardy : naamelyk;, 

van zig op zyn eigen Schoonheid te verheffen, 

en men zegt , dat hy befchaamd wordt, wan- 

‚ peer hy ziet dat de bruinheid zyner Pooten niet 
overeenftemt met dien luifter. Ook is het Ge- 

laid ,’t welk hy maakt, afgryzelyk en veríchrik- 

kende. De kealiaanen zeggen voor een Spreek- 

woord , dat de Paauw het Pluimagie van een 

Engel „ de Stem van den Duivel en ‚den Gang 

van een Guit heeft. 

ArisrorELeEs meldt, dat de Leeftyd der 

Paauwen gemeenlyk vyfentwintig Jaaren is; an- 

deren zeggen van honderd Jaaren. Zy zitten 

gaarn op hooge plaatfen , zelfs op de toppen der 

Huizen , waar van zy dikwils de Daken befcha. 

digen. Men voedtze met dergelyk Koorn als 

de Hoenderen , doch zy hebben ook veel Smaak 

in Vrugten, en, goede Vliegers zynde, wees 

ten zy hunne luft wel te boeten in de Tuinen 
en Boomgaarden. Zy zyn ook niet minder geil 

dan de Haanen, en het Mannetje randt fomtyds 

een Wyfje aan, ’t welk te broeden zit, bree- 

kende deszelfs Eijeren : weshalve het Wyfje 

haar Neft verbergt. ’t Getal der Kijeren , wel. 

ken zy t’ eener broed legt, is vyf of zes; doch 

men is, van ouds her , gewoon geweeft, de Ei- 

jeren door Hoenders te laaten uitbroeden. Op 

het derde Jaar krygt de jonge Paauw cerft de 

Penken van zyn Rug , bekwaam tot die heerlyke 

1. Dees. V, Stur, X 5 Ver- 

i. 
ÄFDEEL, 

Te 
Hoorn. 

STUK, 

Eigen- 
chappen, 
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Rif Vertooning. De Bloemen van Vlier zyn voor | 
ere deeze Vogelen een Vergift. 

Hoorp- ‚De grootte is omtrent als die van cen half. 

STUK. _jaarige. Kalkoen zegt Brisson: de kleur van bo- 

ven Goudgroen, met een weetfchyn van zuiver 

Koper, de Vederen zwart gerand; van onderen - 
zwartagtig , met Goud-groen gemêngd: de: 
Hals en Borft groen, veranderende in Hemels. 

blaauw doormengd met Goud: twee witte ban- 
den wederzyds aan-den Kop: de bovenfte dek- 
Vederen van de Staart in ’tsmidden meteen 

zwarte Vlak, die verder groen is, in Violet en 

Hemelfchblaauw veranderende „ met Gouden 
randen , die een weerfchyn van, zuiver Koper 

hebben. Deeze dek.Veeren, veel langer «dan 
de Staartpennen en zelfs dan het Lyf , maaken 

dien  onvergelykelyk:-{choonen. Scherm. uit 3 

met welken het Mannetje. by wylen paalt en 

waar. het zig in fpiegelt. Voorts. heeft hy, 
op den top: van ’t Hoofd, een Kuif van vier- 

entwintig Pluimpjes „ ongevaar twee Duimen 
lang; welker Stammetjes: wit zyn ‚en zeef dun 

met Haairtjes bezet. De Oogkringen zyn geel, 

de Bek witagtig;de Pooten en Nagelen. graauw. - 

Het Wyfje. Een aanmerkelyk verfchil heeft ’er in het 
‚_Wyfje van den Paauw, dat men de Hen noemt, 

plaats. In hetzelve zyn de dek-Vederen. veel 

korter dan- de Staartpennen , zo dat het dien 
Scherm niet vertoonen kan. De kleur, over: Á 

geheele Lyf, trekt uit den bruinen naar Afch-. 
graauw s 
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graauw » dbs gok-de Kop en:Kuifs doch dee. 
my, 

ze zyn als „met eenige blinkende grogne flip- AFDEEL. 

pen gefprenkeld. De twee witte Vlakkep aan _ Ll 
…  Hoerd- 

_den.Kop, zyn veel grooter en de Keel ís witag- kervau, 
… tige Aanrden, Hals-en. Borft- heeft het groene. 

hd 

‘ Veeren met witte. tippen ; de, Oogkringen- zyn 
Loodkleurig. «Het ós een weinigekleiner dan de 

Haan, en milt ook die Spooren, van drie vierde 

Duims lang; welken hy aan ieder Voet. één 

heeftis: 

Veelen „meenen, dat het ef Vleefch Gebruik. 

onbederflyk; zy. AUGUSTINUS. verhaalt, dat hem 

heizelve „te.Karthagena , gekookt werdt voorge: 

diende. waar van hy hee Borftvleefch bewaarde, 

en ’t zelve ‚na verloop. van een. Jaar , nog onver- 
anderd vondt „ behalven dat het een weinig was 

uitgedroogde, 6 Is minder te verwonderen , dat 

zulks. plaats had-in Vleefch,'c-welk uit zyn aart 

zo bard. en valt is, en wel , na dat hetzelve door 

ie: kooken. van zyn, Sappen en Veerigheid. ont- 

bloot: was, in een heet en droog «Klimaat: on- 

twyfelbaar- zou zulks ook met- Kalkoenen , ja 

zelfs met, Hoenderen- Vleefch {gebeuren 5; zegt 

WirreuGHBY. AEDROVANDUS. verhaalt ook „ 

dat hem in ’t-jaar 1598, een {tuk Sn 

Vleefch gegeven werdt, ‘t welk in ’t jaar 1592 

was gekookt, zynde zonder eenige kwaade 

Reuk. Op Bruiloftsfeeften en pragtige Gatt. 

maalen worde (omtyds wel een Paauw op Tafel 

gezet , doch dit gefchiedt flegts voor aardig- 

heid en fieraad: men vilt den Vogel, en, na 

JDser, Ve STUK: dat 
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iL. dat hy gekookt is, wordt ’er de Huid behendig 
AFDEELe weder over getrokken , zonder de Veeren te 

LL _befchadigen, zettende hem in zulk een Poftuut 

stuk. âls of hy leefde, Wanneer hy met Zout is ge- 
kookt, en gevuld met Speceryên, kan hy dus, 

Jaaren lang , bewaard worden, zonder eenig be. 

derf. De jonge Paauwtjes zyn een lekkere 

Spyze. 

De Drek. In de Geneeskunde heeft men het Vleefch en 
daar van gekookte Sop, het Vet en de Gal, te- 

gen verfcheide Kwaalen dienftig geoordeeld; 
doch niets is daar van in algemeener aanpryzinge 

geweeft en tot onlangs gebleeven , dan de Drek 

tegen de Vallende Ziekte, Men kan daar van het 
Poeijer, van een Scrupel toteen Drachme, ingee. 

ven , of laaten het in een Glas rooden Wyn of in 

Azyn aftrekken: van een half Once tot een Once, 
wordt hy fomtyds in de Klyfteeren gemengd: 

doch niet vermaarder is, ten dien opzigte, dan 

het Geneesmiddel van de Graavin van Waldek 

tegen de Duizeligheid , beftaande uit het aftrek. 

zel van. dien Drek in roode Wyn. Dat de Drek 

voor een Mansperfoon van een Haan en voor 

een Vrouwsperfoon van een Hen moeft zyn: 

als ook, dat men het voor de Nieuwe Maan 

gebruiken moeft ; maakt egter dit Middel van by- 

geloovigheid verdagt. Datde rook der gebrane 

de Veeren tegen de Opftyging, en de Eijeren 

tegen de Jigt zouden dienftig zyn, heeft niet 

veel byzonders in. 

Witre Onder de Paauwen is eenige vericheidenheid 
Paauw. vaa 
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_ van Kleuren. Friscu geeft de Afbeelding van 

_ eenen, dien hy de bonte Paauw noemt, om dat 

_ dezelve de Wangen, Keel, het opperfte van 
„den Buik en de dek-Vederen der Wieken, wit 

heeft, Aanmerkeiyker zyn de genen, die men 
nôemt avitte Paauwen ,om dat hun geheele Pluis 
magie van die Kleur is, zodanig zelfs, dat de 

Oogen op hunne Zonneícherm zig alleen maar 

door eenige Schaduwing van bruinheid vertoo= 

nen, Sommigen willen , dat die verandering 
van Kleur hun in ’ Noorden van Europa aange- 

komen zy, alwaar men meer Vogelen wit ziet » 

die elders gekleurd zyn. Anderen verzekeren , 

dat men een Paauwin te broeden zettende, zo- 

danig, dat zy niets zien kan dan wit, uit de 

Eijeren witte Paauwen zal bekomen. Het een 

en andere vind ik nergens door de Ondervinding 

beveftigd. 

De Fapanfche Paauw, dien BrissoN op dee- 

zen volgen laat, verfchilt van den gewoonen in 

Kleur en tevens in zeldzaamheid, meer dan in 

grootte. Arrin heeft Afbeeldingen van ’t Man. 

netje en Wyfje gegeven, die niet zeer naauw- 

keurig zyn (*). De naam wyft de plaats, daar 
hy van daan komt , genoegzaam aan. Hy is 

van boven blaauw en groen bont; de Kuif ge- 
lykt naar een Koorn-Aair: de Vlak, die de Oo- 

gen in de Zonnefcherm maakt, is in ’t midden 

Goud, voorts blaauw , met groen gerand. Het 
Man- 

(*) Ars. „Av. Tom, IL p. 33, 34 
1, DEEL, V. STUAs 

iT. ‚bu 

ÄFDeEL, 

Ll. 
HoorD.= 
STUK 

Japanfche 
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ad __ Mannetje ís van ondeten bruinagtig mêt Zwarte 
AFDEEL. vlakken ; het Wyfje zwart, Zy hebben den 
LI Bek wat länger en dunner dan ofzo Paau- 

Hoorb- 
STUK, men, | 

ni (e) Paauw met een gladden Kop-en twee Spoo- 
Brcalcaraa Ten. ke 

tus. | | | Ì had 
Chineefche. 

beeld, wordt van hem Paauw-Fuifant geheten. 
Hy is zekerlyk niet ongekuifd, maaf zyhe Kuif 

hangt agterwaards, en dit maakt; dat hy een 
gladden Kop heeft; hoewel hy “de Veders kan 
opzetten als een Kuif , met de puncen een weis 
nig omgekrofnd, veorwaards. Hy is veel kléí. 

ner dan een gewoôhe Paauw , en weinig «groo 
ter dan een Faifant. Het Mannêrje is bruin + 
van boven met bleeker bruin geftippeld , var 

onderen met zwarte dwarsftreepen , hebbende 
glanzig putpere Vlakken. op de Rug, mer een 

weerfchyn van blaauw, groen en Koper-Goud= 

kleur. Twee dek:Vederen van: de Staart zyn 

met dergelyke Oogvlakken als die der Paauwens 

en het Wyfje heeft dezelven zo welals ’ Man- 
netje. Het is ongevaar een derde kleiner , en 
met blaaüwe Vlakken op- de “Rug getékend, 

Deeze heeft van zyn Vaderland ook den naam. « 

Piv vn GE anderen , die wegens de geinelde Oog» 

Tibet. vlakken ook tot de Paauwen behoort , heefé 

| … … Brask 
(2) Pavo Capite laevi, calcaribus duobus. Syff. Nat. X. 

Phafianus Pavonicus inie, Enw. Ay. ET T, 67 
& T. 69. f x. 

Deeze, die by EpwArDs zeêr fraay is afge 
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he darin, bias delfde teder ‚ genoefnd Paauw 

van Tibet, zeggende, dat de Chineezen hem 

Cbin- Tcbien-Kbi heeten. Deze Afbeelding , wel- 

Ake Hy” er van geëft, is in Indie, naar een le- 

vendigen Vogel , gemaakt door den Heer Poivre. 

In grootte en geftalte komt hy byna met de Pou. 

le Peintade overeen. De kleur ís Afchgraauw ; 

met zwartagtige ftreepjes, van boven met zeer 
kleine witte ftippeltjes gefprenkeld. Op de Rug 

__ heeft hy glanzig blaauwe Vlakken , met een 

weerfchyn van Violet en Goudkleur. Der- 

gelyke Vlakken zyn ’er ook op de lange Pen- 

nen van de Rug , of: dek. Vederen van de 

Staart , naamelyk op ieder Veder vier. De 

Oogkringen zyn geel, de Bek en Pooten 

graauwagtig. 

Ok terde riad 
LE HOO TD: STUK. 

Befchryving van ’t Geflagt der KALKOENEN, z 
de tamme als de wilde en gekuifde, als ook de 

Brafiliaanfche , en de Bengaalfche , dien men 

noemt gehoornde Faifanc. 

knee Vogel, dien men by de Schryvers in 

’'t Griekfch Meleagris, in ’t Latyn Gallo- 

Pavo genoemd,vindt, geeft den Geflagtnaam. 

Men noemtze, in de meefte Taalen van Europa, 

Indiaanfche Haanen of Hennen, en van Kaleky. 

tijche Hoen ,gelyk zy nog wel in ’t Hoogduitfch 
geheten worden , is de Nederlandfche naam, 

Pie 

ÄFDEELe. 

ij, 
Hoorp. 

STUK. 

PL. XLVIE 
Fig, x. 

Naam. 

5, Daz. V. Stukn Kar. 
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. KALKOEN , oorfpronglyk. Sommigen hebben 
An EEe hem Avis Numidica en Lybica getyteld: de En- 

LIL, | 
Hoorp. Selfchen noemen hem, gemeenlyk, Turkey of 
STUK. Turky-Cock, dat is Torkfche Haan 5 de Fran- | 

fchen Dindon of Coq d'Inde; de Spaanfchen Pa» 

won de las Indias , dat is Indiaanfehe Paauw. 
Kenmer. Zo even heb ik aangemerkt dat BRIsSON, in 

ken, zyne eerfte Afdeeling van den tweeden Rang; 
de drie Geflagten plaatft-van Kalkoen, Haan en 
Poule Peintade. Hy onderfcheide dezelven ; 

doordien de eerfte één Vleezig langwerpig Vlies 

of Lel, onder aan de Keel heeft hangen; de 

tweede twee zulke Lellen en een Kam op ’t 

hoofd; de derde twee Lellen ter wederzyde 
van den Bek en een Kegelvormigen Hoorn op 
‘ct Voorhoofd. LinNzus ftelt tot Kenmerken 
van den Kalkoen, den Kop bedekt met Spon- 

gieufe Vleefchheuveltjes: hier voor hadt hy ge- 
zegd: het Gelaat met Vleefchheuveltjee wrat: 

tg. 

Soorten. _DBRISSON geeft , behalve deh gewoönên eh 

deszelfs Verfcheidenheden , nog maar den Brafi- 

liaanfchen op. LinNats telt dfie Soorten van 

Kalkoenen, als volgt, 

hand 

1 … (1) Kalkoen met een Lelletje op ’t Voorboofd , 
Gallopavo, | eén 
Gewoone 
Kalkoen. (t) Meleapris Capite Caranculâ Frontali , Criftâqne 

Gulari, Maris Peétore barbato. Syjf. Nat. X. Gen. 88. 

Meleagris. Faan. Suec.. 164. Gallo-Pavo fylveltris nove 
Anglig. Ray. Av. sr. Ars. Av. IL p. 33 T: 35» Be 
Gallopavo. GesN „Av. 482. ALDR. Ors. |. Tj. © 4 
Bert: „Av, 6o, a: Jonste Av. 58. T. 24. WikL. it 
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{netje gebaard. 

B uit Ooftindie afkomftig waren, en ’t algemeen 

_ Gevoelen was, dat men ze van daar in Turkye 
en vervolgens in [talie had overgebragt. Im- 

‚ mers uit de Schriften van VARRO, CoLUMELLA 
en Prints, is ’t blykbaar, dat de Vogels, wel. 

ken zy Meleagrides noemden en Gibbere, ten 

hunnen tyde reeds gemeen waren in de Velden 

van Rome, Schoon, nu, PeRRAULT tragt te 
bewyzen, dat hunne Meleagris de Poule Pein. 

tade zy geweelt , vind ik egter de Kalkoenen 

ook opgeteld onder ’c Gevogelte van Ceylon. 
Ondertuffchen twyfelt men thans niet, of hun 

Vaderland is in Amerika. Volgens Pater pu 

‚TertRE zyn zy op de Wettindifche Eilanden 

zeer gemeen, en men verzekert dat de Kalkoee 

nen, die in’t wilde vliegen in Virginie , Nieuw 

Engeland en andere deelen van Noord-Amerika, 

„vant zelfde Ras als de onzen zyn. 

{een Kuif aan de Keel, de Borft van ’t Man- IH, 
ÄFDEEL. 

LIL, 

STUK 

Linneus zelfs wil, dat zy uit Noord - Ame- Woon. 

rika zyn overgebragt : doch men heeft in Loui- plaats 

fiana ondervonden , dat de Kalkoenen ; uit Vrank- 

ryk derwaards gevoerd, niet flaagen in het uit. 

broeden der Eijeren van wilde Kalkoenen des 

Lands. Waar, nu, ook deeze Vogel van daan 

| kome; 

2r3. T. 27. Ray. „Av, sr. C, Gallopavo criftatus. Ars. 
fv, IL p. zo. T. 33 

Ee Deer, V. Sruke Y 

Veelen hebben gemeend, dat de Kalkoenen Hoorp- 
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jj. kome; het blykt dat hy zig kan fchikken naar 

AFDEEL. ons Klimaat, mids dat hy niet blootgefteld 

LIL worde aan de Winterkoude, noch aan die van 

bn de Nagt. Uit de Voortteeling der Jongen is be. 

kend, dat dezelven zeer naauw te wagten zyn, _ 
en veel koeftering behoeven (*). Hunne op- 

kweeking en mefting , ondertuffchen , geeft een 

aanmerkelyk voordeel. Zonderling is het Ge. 
luid, dat het Mannetje, vergramd of verfchrikt 

zynde, maakt, en onderícheidelyk van dat van 

alle andere Vogelen. Alsdan blaaft hy de Borft 

op», zet de Staart overend, als die der Paauwen 

en zyn Gelaat niet alleen, maar de Lellen in- 

zonderheid ‚, worden Bloedrood: de Voorhoofds- _ 

Lel zet uit, wordt langer en hangt nederwaards. 

De Baard aan de Borft groeit op het derde Jaar 
eerft uit. Wonderlyk is de afkeer, welke zy 
hebben van alies dat rood is gekleurd. Hunne 

Spyze beftaat in Graanen ‚ gelyk die der ‘Hoen- 

deren ; doch buitendien eeten zy , even als — 

dezelven, ook Wormpjes , Infekten, en veel- 

erley Kruiden en Vrugten. De Bladen der 

Brandenetelen zyn zeer van hunne Smaak, en 

men geeft die aan de Kuikentjes onder wit van 

Eijeren , dat hard gekookt is,, gehakt zyn- 

de C)- | 
Geftalte. De Kalkoenen zyn grooter en lyviger dan alle 

ale 

(*) Vergelyk de Aantekening in ’t IV, SrTuK deezer 
Nat. Hijtorie , blada. 35. 

(}) Zie CuomeL , Huishoud. Woordenboek ‚ op KaL= 
KOEN. | 
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andere tamme Landvogels, die men in Hokken 
houdt. Men heeft ’er fomtyds gezien, zo vet 

_gemeft , dat zy twintig Pond ophaalden. De 
Vleugels zyn niet groot naar het Lighaam te 

_rekenên. Het Vleezig Lelletje op ’t Voorhoofd, 
dat anders maar een Duim op ’t hoogfte lang 

is, zet zig wel tot de langte van drie Duimen 

uit, en hangt over den Bek heen. Het Eon- 

deltje Veerenfop de Borft, zes Duimen lang, 

dat uitfteekt, gelykende naar Varkensborftels, 

_ wordt ook in fommige Wyfjes gevonden , doch 

dan is het veel korter. De kleur is, gelyk in 

alle Hok.Vogelen, zeer verfchillende. Veelen 

zyn zwart, anderen grys , ros ‚, wit; anderen 

hebben alle de Kleuren ondereen gemengd. De 

zwarten hebben eenen groenen Glans , hoe dig- 
ter naar den ‘Stuit hoe zigtbaarer. Veele Ve. 

ders, die de Rug bedekken , als ook de bo- 

venften der Wieken, zyn aan ’t end als dwars 

afgefneeden. De Staart beftaat uit agttien Bes 

ftuurpennen ‚ welken de Vogel byna loodregt 

kan overend zetten en maaken ’er een Scherm 

van gelyk de Paauwen , die drie vierden van een 

Cirkel beflaat: met dit verfchil, egter, dat de 

Paauwen het niet met de Staart, maar met de 

Rugpennen doen, gelyk gemeld is: ook vinde 

men ‘er die heerlyke Oogen niet in, als in de 

Zonnefcherm der Paauwen. De Kalkoenfe Hen 

doet zulks niet, en haar Lelletje ‘op den Kop 
js piet alleen weel kleiner, maar zy mift ook 

_ def Spooren, welken de Haan zeer dik, doch 
1. Dzzr. V-Srum. | kort 

IH. 
AFDEEL, 

LIT, 
HooFDe 

STUK. 
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kort en flomp , aan de ae: van ieder Poor 

heeft. | 

De Krop , die door de. uitzetting, van de 

Zwelgpyp, omtrent het midden van den Hals, 

tot eenen rondagtigen Zak, welke zig tot aan 

“t Borftbeen uitftrekt, in de Hoenderen, Faí- 

fanten ‚ Duiven , enz. gemaakt wordt , ont- 

breekt in de Kalkoenen en verfcheide andere 

„Vogelen. De Zwe. pyp wordt, in dezelven, 

een weinig dikker by de Maag , wegens een 

krans van Klieren , die zeer Konftig gefchiket 

zyn, inzonderheid fraay om te zienin de Kal- 

koenen , fchynende van een dergelyk maakzel 

als de Klieren van den Vogelftruis. Ook maaken 

de kringen van de Zwelgpyp, op deeze plaats, 

een zeer aardige Vertooning. Deze Klieren 

leveren een zeer groote veelheid uit van een 
wit (lymagtig Vogt, ’t welk buiten twyfel dient 

tot weekmaking der Graankorrelen , gelyk an« 

Wilde Kale 
koen. 

ders in.de Krop gefchiedt;en verder in de 

Maag (*). : | 

De wilde Kalkoen van Nieuw Hndslkaa, die 

als een Verfcheidenheid van den tammen Euro- 

pifchen , (zo men hem haaft mag noemen, ) niet 

als een zelfde, van BRissoN aangemerkt wordt; 

is veel grooter , (want men vindt ’er die tot 

veertig ja zestig Pond weegen;) en donkerer 

zwart van kleur. Zy zyn niet minder fmaake. 

| | Iyk 

(*) Du Vinwer Oeswres Araatomigues. Paris en 

Tome u Pe 446» 
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Ik en veel Sappiger. dan de onzen. Wanneer 11. 

té Inboorlingen van Lowfiana, (dat, beweften AFDEEle 

| de Engelfche Volkplantingen, aan de Rivier de 

Miffifipi legt, ) befpeuren dat ’er zodanige Vo- - srux. 
“gels in de nabuurfchap zyn, zo neemen zy een 

Hond met zig en gaan op plaatfen , alwaar men 

de meefte Brandenetelen en Zaaden vindt, die 

‘van den Smaak der Kalkoenen zyn. Als deeze 

den Jaager gewaar worden, vlugten zy onver- 

sbeeldelyk fnel, zo dat de fterkfte Looper hun 

niet agterhaalen kan; maar de Hond, dwingtze, 

eindelyk,op den tak van dezen of genen Boom 
te gaan zitten, en dus Krygt de Jaager gelegen- 

“heid, omzé, den een voor , den anderen na, 

‘met Schietgeweer te treffen. De Veders van 

% Lyf worden door de Índiaanen gebruikt tot 
‘het maaken van Manteltjes tegen de Winter- 

Koude, en van de Staartpennen weeten zy 
‚Waaijers en Zonvefchermen toe te tellen, die 
zeer fraay zyn. — 

De gekuifde Kalkoen , waar van ÄrBIN ons Gekuifde, 

de Afbeelding geeft , verfchilt naauwlyks van 

de gewoone Europifche Kalkoenen , dan daar 

in, dat hy op den Kop een Kuif heeft van witte 

Veeren. Hy voegt ‘er by, dat tegenwoordig 

in Engeland een groot getal Heeren zyn; die 

Kalkoenen in ’t wilde houden, in Bofchjes daar 

toe gefchikt, 

L Deer, Ve Stuk, bl (2) 
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(2) Kalkoen, die den Kop met opflaande Ve- | 

deren gekuifd beeft, de Wangen Violetkleur. 

Deeze , die van Brisson de Brafiliaanfche 

genoemd wordt, heet by KLEIN de bruine Fai- 

fant van Brafil , en Ray hadt hem reeds de 
Brafiliaane prafiliaanfche Faifant getyteld. De Ingezete- 

nen des  ands noemen hem Jacupema, om dat 

hy Jacu Jacu fchreeuwt : anderen Guan of Quan, 

en de Vogel der Mexikaanen , genaamd Coxolitlé, 

fchynt de zelfde te zyn. 
Deeze Kuif. Kalkoen heeft een wezentlyk 

werfchil van den voorgaanden, dat hem, naa- 

melyk ‚het Lelletje voor op den Kop ontbreekt. 

Hy is ook maar weinig grooter dan een Hoen A 

hebbende op den Kop een Kuif van lange 

zwarte Veeren,die hy kan opzetten. De Staart 

is niet meer dan een Voet lang. De zyden 
van den Kop zyn bekleed met een kaale Huid, 

uit den blaauwen naar paarfch trekkende , in 
welker midden men de Oogen vindt geplaatft. 

Aan de Keel heeft hy een lange roode Lel, als 

gewoonlyk. De kleur van ’t Lyf is zwart, 

met een heerlyken Kopergloed. De Oogkrin- 
gen zyn vuil Oranje, de Pooten hoog-rood. 

Sommigen hebben geen Kuif , ’t welk miffchien 
de Wyfjes of Hennen zyn. 

(3) 
(2) Meleagpris Capite Pennis eretis criftato, Tempoe 

ribus wiolaceis. Sy/f, Nat. X. Quan f, Guan Epw. „Av, 

33 T. z3-. Jacupema. Marcom. Braf.198. Coxolitli, BERN, 
Mira, Phafianus Brafilienís. Ray. „Av. 56. 



nej, Kalkoen met j wee Hoornen op den Kop; 

bet Lyf rood met zwarte flippen „ die in '? 

midden wit zyn. 

Dir is de zeventiende Soort van Faifanten by! 

den Heer BrissoN , onder den naam van ge- 

de gehoornde Faifant geryteld. In grootte 

komt hy, volgens denzelven , tuflchen een 
Hoen en Kalkoen. De Kleur is rosagtig bruin, 

met langwerpige witte Vlakken, die in zwarte 

Kringen ftaan. Hy heeft den Kop van vooren 
zwart ‚ van boven rood; de Hals en Borft 

Oranje met dergelyke Vlakken als op 't Lyf. 

Twee Eeltagtige, rolronde, blaauwe Hoornen 

zyn ’er op den Kop. Het kaale Vlies, onder 
aan de Keel! hangende, is blaauw ‚ met Oranje 

gevlakt , en van boven met een zwartagtig 

Haairig Vlies gedekt. De Bek is bruin ; de 

Pooten zyn witagtig en gefpoord. Men vindt 
hem in Bengale, 

(3) Meleagris Capite cornubus duobus , Corpore rubro, 

punêtis nigris albo foeris. f Syff; Nat, X. Phafianus 

Cornutus. Epw. „Av. 116. EF. 116, 

(}) Supplem. d'Ornithologie, p. z4e 

1DExi, Ve. STWKo Wd LIL 
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boornde van Bengale (}). Epwauros hadt hem, Phak 
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STUK Befchryving van ’t Geflagt der PAAUWIESEN, 
zwart en rood, Guajaanfche , Kuraflaufche en 

Mexikaanfche, | 

Nana. CAPE den Latynfchen Geflagtnaam Crax, 

\J die ook van MoruriNG en anderen ge- 

bruikt wordt, ftelt Linneus de Vogelen, die 
wy PAAUWIESEN noemen , en waar van Ray 

onder den Brafiliaanfchen naam Mitu , Mutu 

of Mituporanga, gewag maakt. De Mexikaar 

nen noemenze Tepetototl of Tecwocholli , die 

van Jamai Qwirizao en de Engelfchen Cura: 
coa-Bird , Kuraflaufche Vogel. Frriscu heeft’er, 

onder den n am van Amerikaanfchen, Haan, 

een goede Afbeelding van gegewen „en die van 

PERRAULT » Onder den naar van Coq Indien, is 
„ook niet te veragten. Anders noemen de Fran. 

fchen hem Hocco. 

Khiners adds Kenmerken zyn: de Bek aan den Wor. 

ken. tel met Wafch gedekt : de Vederen, op den 

top des Hoofds;, omgekruld. BrissON heeft © 

de Hocco’s ‚ waar van hy vyf Verfcheiden- 

heden voorftelt , onder: de KFaifanten betrok. 

ken 
De Soorten van dit Geflaget zyn by Line 

NAUS twee, als volgt. 
Soorten, 

a) 

Bei + 



fchillende deelen van Zuid Amerika, alwaar zy 
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onderne die zwart is van kleur, II 
ÄFDEEL. 

_De Paauwiefen worden dus geheeten, om dat … < Li. 

‚zy van geftalte niet alleen veel naar een Paauw “Hoorbe 

‚zweemen ‚ maar ook de Pennen van hunne ST9& 
TL. 

Staart kunnen opzetten gelyk de Kalkoenen. Crax nigra. 
„Inzonderheid heeft zulks ook plaats ten opzigt „ Zwarte 

Paauwies. 
van de Veeren, die op den Kop hunne Kuif 

maaken. Zy vliegen gaarn hoog en fpringen van 

den eenen tak op den anderen in de Boomen, 

gelyk de Paauwen. ‘t Is een zagtzinnige Vo- 

gel en gemeenzaam met den Menfch. 

De Woonplaats deezer Vogelen is in ver- za 
che, 

ook een weinig in Kleur en Grootte verfchillen. 

De Guajaanfche, door SroAnr onder den naam 
van Indiaanfche Haan befchreven , wordt door 

den Heer Brisson van den KurafJaufchen Haan, 

dien LiNNAUs tot de zelfde Soort betrekt, on 

derfcheiden. Dezelve heeft ongevaar de groot. 

te van een halfjaarigen Kalkoen. Zyn Kleur 

is zwart aan ‘t onderfte van den Buik, aan het 

agterfte der Beenen en het. onderfte der Wie- 

‚ken, wit. In fommigen zyn de Borft, Buik, 

„Beenen „en ’ bovgnije der Vlerken met witte 

dwarse 

(z) Crax nigra S3/?. Nat. Ed, VI. 27. Ed. X.Gen. 89, 
Gallus Indicus. SLOAN. Jam Ml, p. 302. T. 260. DovAr tT, 
Mem. 146. Gallus Indicus alius. Aupr. Orn. Miru. fa 

Mutu. Wir. Orn. T. 28. Ray. „Av. 52. Marcom. Braf, 

I94. 195. Gallus Curaffavicus. ALDre Ora. IL, p. 29. Fo 
JE. 32 | 

5. Deer. V‚Sruw. À ) IE, td 
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1. _dwarsttreepjes gebandeerd. De Veeren op den — 

AFDEEL. top van ’ Hoofd, die zwart zyn, leggen agter 

LIL over, met de punten omgekruld , doch worden 

van den Vogel, als hy vergramd is, overend 

gezet en maaken hem fraay gekuifd. De Bek is 

met een roodagtige Huid bedekt, die zig zelfs 

tot voorby de Oogen uitftrekt. Men vindtze 
ì in Guajana, Brafil en op Jamaika. 

Kuraffau. De geen, dien hy Hocco de Curaffow noemt, _ 

fche. en van ArzIN onder den naam van Kuraffaufche — 
Faifant is afgetekend , noemen de Guajaners 

Hocco des Amazones. Hy is byna zo groot als 

een Kalkoen , en ook zwart , met een witten 

Buik, doch het Wyfje donker-hruin, hebbende 

de Staart met vier witte Streepen gebandeerd. 

Ook verfchilt deeze Paauwies van den anderen, 

doordien zyn Kuif zwart en wit is, en dat hy 
aan den Wortel des Bovenkaaks een rond geel 
Knobbeltje heeft , van grootte als een Kers. 

Hy komt meeft voor op ’t Eiland Kuraflau. 

Mikao te Mexikaanfche , die maar weinig grooter 

fche. dan een Haan is , Pauxi genoemd wordende van 

de Indiaanen „ heeft het gedagte Knobbeltje 

blaauw of liever Turkois-kleur. Zyn Kleur 

is ook in ’t Mannetje blaattwagtig zwart, in ’c 

Wyfje bruin. Doch BrrissoN heeft nog een 
Höcco brun de Mexique, die van de Mexikaanen 
Hoaftzin geheten wofit, om dat hy zodanig 

een Geluid maakt , als dit woord uitdrukt. Deeze 

is vaal, naar bruin trekkende , met de Borít geel- 

agtig 
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agtig wit; de Wieken en Staart wit en bleek 

_ gevlakt ; de Kuif op ’t Hoofd uit bleekwitte 

__ Veeren beftaande, die van onderen zwart zyn. 

Hy heeft de grootte byna van een Kalkoenfe 

Hen. 

(2) Pauwies die rood is, met den Kop blaauw- 

agtig. 

Deeze Paauwies is , onder den naam van 

roode Perfiaanfche Hen, door AreiN afgebeeld, 

__doch flegt gekleurd, zo BrissoN aanmerkt, die 

hem noemt Hocco de Perou. Het fchynt de 

Covolitli van HERNANDEZ te zyn. Hy heeft de 

grootte van een Kalkoen , is vaal van kleur over 

’t Lyf ‚doch de Kop en’t bovenfte van den Hals 

zyn donker Afchgraauw; de Oogen zwart en 

derzelver kringen rood. De Kuif, dien hy op 

IL 
AFDEELe 

LIER 
Hoorn, 
STUK, 

II, 
Rubra, 
Roode 

Paauwiea, 

’t Hoofd heeft, beftaat uit wicte Vederen mec ’ 

zwarte Punten. Men vindt hem in Peru. 

(2) Crax rubra , Capite coerulefcenre. f $y/t. Nat. X, 
Gallina Peruviana rubra, Ais. „fr. HJ. p. 37. T. 40. 

“ IDEE, V‚SrTUKe RA LIV, 
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LOOKEREN ÄFDEEL. 

LIV. LIV. HOOFDSTUK. Hoorp- 
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Befchryving van ’t Geflagt der FAISANTEN, 
waar onder de Tamme Hoenderen van veelerley 

Soort, als ook de Poule Peintades , of, Guinee- 

fche, zyn begreepen. De zogenaamde Haanen. 

Eijeren. Het Enten der Kammen. De kon- 
flige Uitbroeding der Hoender-Eijeren. Volgens 

de naauwkeurige Waarneemingen van RrAu- 
MUR ‚ DU HAMEL en anderen. Werfcheiden- 

beden der Hoenderen. De Bonte, Weftindijche, 
Chineefche, en Molukkifche gekroonde Faifant. < 

Naam: Q n den Geflagtnaam FArsANT ; in ’t La- 

tyn Pbafianus , worden door Linneus; 

behalve de eigentlyke Faifanten, ook de tam- _ 

me Hoenderen in *t algemeen begreepen, waar 

van BrissoN een byzonder Geflagt maakt, met 

den naam van Genus Gallinaceum. Ook is ’er 

de Poule Peintade, of Guineefche Hen; daar hy 

ook, onder den naam van Meleagris, een eigen 

Geflagt aan geeft, in vervat. 

Kenmer- De Kenmerken der Faifanten zyn derhalven _ 

sen zeer eenvoudig; als beftaande , behaive die van. 

den Rang der Hoenderen, daar in, dat de Wan- _ 

gen een kaale Huid hebben, die glad ís of zon- 

der oneffenheden. 

Soorten, _LinNmus heeft in dit Geflagt vyf Soorten, 

waar onder de Hoenderen de eer{te uitmaaken; 

als volgt. 

(1) 

ee “ 
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(1) Faifant met de Staart aan de ande plat en 

opgebeven. 

Hier door wordt dat Erscveren afgefchettt , 

t welk men gemeenlyk noemt Hoenderen, en 

waar van het Mannelyke den naam van Haan; 

het Vrouwelyke dien van Hen draagt en het 

Jong dien van Kuiken of Pul: in ’t Latyn Gal. 

lus, Gallina, Pullus ; in ’t Franfch Coq, Poule, 

Poulfin of Poulet; in t Engelfch Cock, Hen en 

Chicken of Chieks in ’t Hoogduitfch Han of 

Habn, Hun of Henn en Heunlin of Keucblin. 

Als de Hen nog geen Eijeren gelegd heeft, 

wordt zy, in ’t Franfch, Geline geheten. De 

Traliaanen en Spanjaarden noemen den Haan 
Gallo, de Hen Gallina. In ’t Griekfch wordt; 

‚ gemeenlykft, de Haan Alektoor en de Hen A- 

lektoris geheten: de Hebreen noemdenze Sikvi 

en Sakvia. Een gefneeden of gelubde Haan voert, 

van den Latyníchen naam Capus , dien van Cappon 

by de Italiaanen , Capon by de Engelfchen, Chapon 

by de Franífchen en Kapbun by de Duitfchers. 

Wy 
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Lus 
Gallus. 
Haan. 

(r) Phaftanus Caudà compreffà saleentlënre cyft. Nat. 
X. Gen. go. Fawn. Suec. 165. Gallus gallinaceus feu Gal. 
lina. GesN.- Av. 395» 340. ALpr. Orn. |. 14. C. x, 
Wirr. Ors. zog. Te 29. Raj. „Av. sr. B. Gallina 

Criftâ in vertice plumofd denfiflimâ. Raj. „Av. STe 
C. Gallina Caudà f. Uropygio carens. Ray. „Av. sta 
D. Gallina Friflandica. Wirt. Orn. z1o. Gallida crispa. 
Raj. „Av. st, Alpr, Ors. L 14. p. 329. E. Gallus 

Tibiis pennatis. Gallina,. Bentameníis. Ars. „Áv. IL, pe 

33: T- 33: 34 
I. Dezr. Ve STUKe 
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II. Wy noemenze Kapoenen en de Abyffiners geeven 
AFDEEL. ver den naam van Aroazes aan. 

R V. 

Kobe De Hoenderen zyn zeer bekende en gemeene 

struk. Huis-of Hokvogelen , van welker Eigenfchap. 

Hoenderen. pen ook , om die reden, veel te zeggen valt, 

Ik zal, in derzelver befchryving, eerft agt gee. 
ven op die der Haanen en Kapoenen, dan op 

die der Hennen, vervolgens op de Kuikensen 

derzelver Voortteeling of Uitbroeding uit de 

Eijeren, om eindelyk van de Gettalte en de 

Verfcheidenheden , die ’er in voorkomen, als 

ook van het Gebruik der Hoenderen, te fpree- 
ken. 

Anes In de Haanen komt, inzonderheid , derzel- 

Gekraay. ver Waakzaamheid in aanmerking. Het Haa« 

pen-Gekraay ‘is, van fouds, een bode van den 

Dageraad geweeft; doch bovendien kraaijen zy 

ook by nagt. De Haan, zegt BELoN, heeft 

niets vitmuntender in zyn naturel , dan tot een 
Uurwerk te dienen voor de Landluiden, die 

op zyn Geluid lecten, waar uit zy nagenoeg 

weeten, hoe laat bet zy, by nagt. Om die 

reden heeft menze, altoos, in de Kryg mede 

gevoerd, en de verdeeling der Nagtwaaken 
heeft daar van zynen oorfprong. ’t Is zeker 

dat zy, na middernagt, twee of driemaal kraai. 
jen, met zekere tuflchenpoozingen tot dat de 
Dag aanbreekt; doch dat zy een Etmaal juift 

in agt gelyke deelen verdeclen zouden door hun 

Gekraay , gelyk CARDANUS wil, is reeds door 
SCALIGER wederlegd. 

De 
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De hoedanigheden, die in een goede Haan zy, 

wereifcht worden, zyn: dat hy groot zy van AFDEEL 

__Statuur , hebbende een hooge, regte , roode Kam, Kad 

de Oogen zwart, den Bek kort, zwaar en stuk. 

krom; de Lellen, als ook de plaats der Ooren, aoenderen. 

bleekrood. Zyne Halsvederen, die men Loke 

_ ken noemt, moeten van verfcheide en hooge 
kleuren zyn, over de Schouders zweevende; 

de Borft breed, de Leden niet fchraal, de Wie- 

ken wel gevederd, de Staart verheven, met 

een dubbele ry van omgebogen Pennen. Zy 

moeten vlug zyn en waakzaam, dikwils kraai- 

jende, gereed om hunne Hennen te befcher- 

men, en wraakzugtig tegens anderen , die haar 

verongelyken. Zodanige Haanen willen den baas 

fpeelen en als Koning over de anderen zyn, 

welken zy in moed en kragten overtreffen : 

zy houden in ’t Vegten niet op , zo lang 

zy op de Beenen kunnen ftaan, en de Overwin- 

naar kraait uit al zyn Magt Viktorie, wanneer 
de Tegenparty ter neder legt of op de: vlugt 

gedreeven ís. : 

De Ouden hebben gezegd, dat de Leeuwen Haanene 

niet alleen voor het Gekraay , maar zelfs voor Geregtn 

het Gezigt der Haanen fchrikken; doch het te- 

gendeel is blykbaar, alzo ín St. James Park te 

Londen een Haan verfcheurd en opgevreten 

werdt door een Leeuw. Ondertuflchen heeft 

hunne fierheid al van ouds aanleiding gegeven 
tot Haanen-Gevegten, die in Engeland thans 

nog zeer in de mode zyn, en zodanig vereerd 
I,D zxr, V, Stu. Wols 
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Ir. ‘worden, dat menze in de Steden en Vlekken, 
AFDEEL, byna of het Ridderlyke Renfpelen waren, onder 
Be € Gemeen aankondigt. Op veele plaacfen vindt 

srux, men een foort van Schouwburgen voor de Toeky- 
Hoenderen, kers, en daar worden Weddenfchappen aan- 

gegaan om Geld, welke Haan het Gevegt 
zal winnen: als ‘er een dood is wordt weder 

een ander in het Perk gebragt, zo dat ’er fom- 

tyds wel twintig om den Hals raaken , eer het 

Gezelfchap fcheidt. In Vrankryk gefchiedt dit 

‚ ook nog wel ‚in de Vaften. en 

De meefte Haanen hebben, behalve hunne 

moedigheid en fierheid, eene fchoonheid van 

Kleuren, die hunne Geftalte zeer verfraait. Men 
ziet ‘er, die Jaarlyks van kleur veranderen, ’ 

welk hun byna onkenbaar maakt. Ook vindt 

men ‘er , die wanfchapen zyn. ALDROvAN- 

pus geeft ons de Afbeelding van verfcheide 

Monfters van zulk foort, in ’t byzonder van 

een Haan met twee Kcppen op één Lyf, van 

een anderen met één Kop op twee Lighaamen, 

van eeen met drie en van eenen met vier 

Pooten. De Heer REAUMUR heeft een Haan, 

van dit laatfte flag, levendig gehad, die vlug 

en vrolyk was, uitgenomen; dat de twee over. 

tollige Pooten in ’t gaan merkelyk hinder- 

den , hem belettende de Hennente treeden. Zy 

waren bleeker, korter en dunner dan de ande. 

ren, hangende van agteren by den Aars. 

Hetenten « Eenige Haanen zyn van Natuure gehoornd 
der Kame d n 
a en men heeft ’er ook gezien, die door Kontt 

AAERELAR zo” 



De FAISANTEN. 353 

zodanig geworden waren. De Heer pu HAMEL 

befchryft ons, in zyn Vertoog over de Enting 

der Boomen (*), de manier om zulks ook te 

doen op Dieren , en zegt, dat het in de Haa- 

93 
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3 hed 
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nen-Kammen zeer wel gelukt. „, Als men de 

Kam een Vingerbreed boven het Bekkeneel 

affnydt, zo wyken de randen in ’t midden 

van één, en in die opening wordt een klein 

Spoortje geftoken , niet grooter dan een Hen- 

nipzaadje zynde, ’t welk men van een leven. 

dig Kuikens Poot heeft afgefneeden. Ik deed 

zulks, zegt deeze Natuurkundige , met ver= 

fcheide jonge Haanen, wien ik een ftukje 

van hun eigen Spooren op den Kop ftak, 

Van veelen vielen zy af, door de beweeging, 
welke zy mec hunne Koppen maakten : maar, 

ten einde van veertien Dagen of drie Wee. 
ken badden de Spooren, die niet afgevallen 

waren, zig zo vaft vereenigd met de Kam- 

men , dat zy, in de Maand Juny ingeent 

zynde, op ‘t end van dat Jaar reeds byna 

een half Duim langte gekreegen hadden. Ik 

heb ’er gehad die ten einde van drie of vier 

Jaaren, onderftellende dat zy waren opge- 

regt, meer langte hadden dan vier Duimen. 

Zeker Autheur zegt, dat hy dergelyk een 

| si Hoorn 

(*) Recherches fur la reunion des Playes des „Arbres, 
fur la fagon dont la Greffe s'unit an sujet fur lequel on 

Vapplique, &c. Mem. de | Acad. Royale des Sciences, de 
V'An 1746. 
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it. __ss-Hoorn- gezien heeft op den Kop van’ een 

AFDEEL. , Kapoen , die negen Duimen lang” was. 

kt » De Ontleding van deeze groote Hoornen 

stuw. ss heeft my verfcheide Waarneemingen aan de 

Hoenderen.ss hand gegeven ‚ die meldenswaardig zyn, 

> 1, Men befpeurt uitwendig een Eeltagtigen 

ss Zoom , die den grondfteun van den; Hoorn 

 omvangt, en, de Huid doorfaydende „ ziet 

/ ss men dat dezelve eindigt aan deezen Zoom, 

5, 2. Als de Huid opgeligt en een gedeelte van 

> deezen Zoom weggenomen wordt, openbaart 

* Blan: s> zig een foort van Kasagtigen Band *, die de 

ge mes ‚> inplanting „ of liever de gewrichting, van den 

‚‚ Hoorn met het Bekkeneel , belet te zien. 

» 3. ls men , voorzigtiglyk , dit foort van 

+, Band wegneemt , ontdekt men verfcheide 

‚> Peesagtige Banden, die , van den Hoorn af- 

‚> komende, fommigen uitloopen in de geuts- 

> wyze holte der Neusgaten , anderen in-het 

ss bovenfte der Ooghollen, of op werfchillen- 

‚> plaatfen van het Agterhoofdsbeen. Deeze 

‚… Banden eindigen niet altoos op alle die 
» plaatfen , en zyn niet in even groot getal 
> in alle Haanen ; maar ik heb’ geduurig, 
„> in de genen die. groote Hoornen hadden, 

> een fterken Band gevonden , wiens eene 

s‚ end in ’t Hoornagtige van den Bek, het ans — 

„ dere in ’t midden van den Grondfteun was _— 

„ ingeplant. 4. Als men alle de Baniden weg- 
s> neemt en verpielt , behalven die naar den 

s, Bek gaat, zo fcheidt de Hoorn gemakkelyk: 

„> Yäa 
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3 van ’tBekkeneel „en, hem omkeerende naar 
> den Bek, wordt men onder aan den Grond. 

s, fteun Holligheden gewaar, die tot Gewrich. 

ss ting dienen, en op het Bekkeneel uitpuilin- 
» gen, daar in fluitende. Alsdan fcheidt zig 
> de geheele Hoornige zelfftandigheid van een 

» Pieramidaalen Beenigen Kern, fomwylen met 

> verfcheide punten, die zitten blyft aan den 

s Peezigen Band ,’ welken ik gezegd heb in 

‚‚ den Bek te eindigen... 5. Deeze Kern, niet 

> zeer vaft van zelfftandigheid , is bedekt met 

„‚ een Vlies, dat taamelyk naar het Beenvlies 

> zweemt, doch op veele plaatfen Bloedig is, 

> 6. Het Hoornig gedeelte, van de Kern afge. 

> fcheiden zynde , heeft de figuur van een 
„… Olyphants-Tand, zynde hol aan ’t onder en 
dige aan ’t boven-end , tot meer dan de 

5, helfc der langte.” | 

Uit dit alles betoogt de Heer pu Hamer, dat 

het een waare Hoorn zv; door den toevloed 

van Sappen uit het Lighaam van den Haan voort. 
gegroeid , op de zeifde manier als de Enten op 

de Boomen: te meer,om dat de Natuur, in dit 

‘Geval, Werktuigen formeert op den Kop van 

den Haan, die ‘er te vooren niet waren, en een 

veel Konftiger Geftel voortbrengt , dan in de 
Hoornen der Viervoetige Dieren plaats heeft, 

die onbeweeglyk zyn. Ook heeft hy zodanig 

een’ Haanen- Hoorn , in Brandewyn geweekt 

zynde , in verfcheide Blaadjes kunnen 'plj- 

ten. 

1. Dser, V, STUK, Za Al. 
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id Algemeen is het Gerugt, dat ’er fomtyds , in 

ArpeeL, de Neften der Hennen, Haanen-Kijeren gevon- 

LIV. den worden, welke de Boeren zorgvuldig aan 
Haen ftukken {treeden , vreezende dat 'er, indien zy 

Hoenderen, die bewaarden, een Slang, Krokodil of Bafilis- 

Haanen. kus, uit voortkomen mogte. In de Verzame. 

Ea lingen der Duitfche Natuur.Onderzoekeren vindt 

men drie of vier Waarneemingen van Eijerleg- 

gende Haanen , waar onder één, omtrent agt Jaa- 
ren oud ‚in dertien Dagen tien Eijeren zou gelegd 

hebben; wat grooter dan die der Duiven, zeer 

dik van Dop en zonder Doijer. By de Ontle- 

ding, egter, werdt geen Eijerftok, of iets by- 

zonders, in het Beeft gevonden ; waar uit klaar 

blykt, dat men bedrogen zy geweeft. Ande. 

ren hebben zulke Eijertjes wel dertig Jaaren 

bewaard , zonder dat ’er iets uit voortkwam, 

De Heer pe LA PEYRONIE geeft zelfs, in de 

Verhandelingen van de Koninglyk Franfche 

Akademie, een Vertoog, om het Vooroordeel 

dienaangaande geheel te verbannen (*). | 

Deeze Heer heeft het bedrog ontdekt. Na 

dat hy verfcheide zulke Eijertjes- gekreegen 

hadt, van een Boer, die hem verzekerde „ dat 

dezelven van een Haan gelegd waren , en , indien 

zy uitgebroed werden , ontwyfelbaar Slangen 

voortbrengen zouden; zo opende hy eenigen 

derzelven , en vondt, wel is waar, in plaats van 

Doi. 
(*) Obfervation fur les petits Oeufs de Poule , fans 

Janne , que l'on appelle vulgairement Oeufs de Cocq. 

Mem. de l'Acad. Royale des Sciences, de l'An z7ro. 

o 
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Doijer , daar in een gekrinkeld Lighaampje , 

t welk eenigermaate naar een Slangetje geleek: 

maar de anderen , een Maand gebroed zynde, 

‚bragten niets voort , en ‚ dezelven openende , be- 

‘vondt men alleenlyk, dat heet Wit wat dunner 

was geworden. Voorts opende hy den Haan, 

die ook geen Eijerftok hade, of in eenig op. 

zigt verfchilde van de gewoone Haanen. Daar- 

na berigtte hem de Boer , thans geen Haan 

meer hebbende, dat hy , niettemin, dergelyke 

Eijettjes in ’t Neft vond, en ontdekt had, hoe 

dezelven gelegd waren vaneen Hen , welke hy 

aan den Heer pe LA PEyRONIE bragt. Zie hier 

welke byzonderheden in dit Beeft werden waar- 

genomen. | 

De Hen kraaide bynaals een Snotterige Haan, 

met veel geweld: haar Afgang was dun en geel, 

als Eijer-Doijer in Water gemengd, en zy 

leid’ dergelyke kleine Eijertjes, ontbloot van 

Doijer. Aangaande dit Stuk was men dan 

verzekerd. By het openen vondt men aan 

rn 
ÄFDEELe 

LIV. 
Hoorp- 
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den Eijerftok * een Blaas, van grootte als een * Ovarinm 

Vuift, vol helder Water, waar door de twee 

deelen der Eijerbuis f zodanig vernaauwd en + oviducus 

famengedrukt werden, dat een Ey van gewoo- 

ne grootte ’er niet door zou hebben kunnen 

gaan. Bovendien was de Buik gevuld met een 

geel Vogc, waar in kleine brokjes dreeven als 

hard gekookte Doijer , ’t welk een tweede 

foort van Waterzugt maakte , die zeer zonder- 

ling was. Nu verbeeldt hy zig , niet zonder grond, 

JL Dear, Va STUKe Z 3 dat 
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jj, dat wanneer het Ey , van den Eijerftok afgefchei- 

ArpeeL. den, in den Uitgang gekomen ware, hetzelve door 

Keien deszelfs Verftroppingen werd opgehouden, en, 
srukK, hog week van Dop zynde „door de geweldige per- 

Hoenderen, lingen, waar van de Hen door haar Kraaijen de 

_blyken gaf,borft en het Doijer liet ontfnappen, 
waar van men de overblyfzelen in de holligheid _ 

des Buiks vondt. Het Ey , dus lediger geworden, 

moeft ook inkrimpen, en niettemin rond bly- 

ven door de perfing, welke het in de vernaauw- 

de Eijerbuis ondergiog. Middelerwyl fchikten 

de Vliezen zig op verfchillende wyze, nu in ’c 
midden, dan aan het end, of waren mede uit- 

geloopen : zo dat.men ze opgerold in de ge- 

daante van een Slangetje, of in ’t geheel niet 

vond. Dit kon te gemakkelyker plaats heb- 

ben , aangezien een groot deel van het Wit 

mede was ontlaft geworden. Ook vondt hy 

fomtyds het Lidreken der barfting van shet 

Vlies, ’t welk het Ey omkleedt, zynde zo vaft 

gehegt aan het binnenfte van den Dop, dat men 
de £ zelve , zonder te ícheuren , daar van niet 

affcheiden kon. 

Eijeren Voorts maakt de Heer pE LA PEYRONIE nog 

Dn eene aanmerking omtrent de Eijeren zonder 
Dop ,die fomwylen van de Hennen gelegd wors 

den. » Dit ontftaar, (zegt hy, ) of uit eenige 

s> Kwaal, welke ‚de Eijerbuis prikkelende, haar 

‚>het Ey voor den tyd doet uitdryven, of ook 

» uit eene te groote vrugtbaarheid ‚ die hun 

> geen tyd g geeft om altemaal ryp te worden. í 

ee Daar 
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Daar zyn Heùnen,die,op den zelfden Dag, 
> een wel gefteld Ey en een ander zonder Dop 

leggen. Het gebrek van een genoegzame 
veelheid van de Stof, die den Dop maakt 
kan ‘er verder de oorzaak van zyn. Daar 

kunnen Hennen zyn, die fomwylen derge. 

Iyke Eijeren leggen, als ik befchreeven heb; 

wanneer door fterke poogingen of eenige 

uitwendige oorzaak, het Doijer uit zyn Vlie- 

zen is geborften in de Eijerbuis; maar, die 

oorzaak niet byblyvende , zo leggen zy ‘er 

ook die wel gefteld zyn. Verftroppingen of 
famendrukkingen van byna gelyken aart, die 

de Vrugtbeginzels der Eijerleggende vernie- 

tigen, door hun te berooven van de ftoffe 
tot hun Voeding noodig, zullen de Jongen 

der Baarende Dieren alleenlyk wanfchapen 
maaken,om dat deeze hun Voedzel vinden in 

de Baarmoeder en dat het uiterlyk geweld 

geen Levensdeel befchadigt. * Is dan niet 

te verwonderen , dat deeze laatften ons meer 

Monfters , dan de anderen, uitleveren. 

alleen wegens de menigte van Hennen, welker 

Eijeren hy bevrugt , maar ook om dat hy ze 

zo menigvuldig , en fomtyds wel vyftig maal 

op éénen Dag treedt. Hy wordt ook in eeni- 

ge Jaaren onmagtig tot bevrugting, hoewel hy 
nog aanhoudt de Hennen te liefkoozen. Ge. 

meenlyk worden de Haanen, die men vet wil 

maaken, als zy drie Maanden oud zyn gefhee- 
L, Drzr, Ve StURa L 4 den 

\ 
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De Haan is een voorbeeld van Geilheid, niet Kapoen of 
oefneeden 
Haan. 
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jj, den en dan noemt men ze Kapoenen. Deeze 

AFDEEL. manier van mefting der Vogelen is reeds oud. 

LIV. Onder de Israëliten wift men al van de Kuikens 
Hooep- de 
stuk, te kapoenen door wryving , door fchroeijing of 

Hoenderen. door de uithaaling, ’t zy van één of beide de 

Ballen. Dit zelfde werdt te Rome in ’t werk 

gefteld aan jonge Haenderen , die men dan zo 

vet maakte, dat ‘er waren van zeftien Ponden 

zwaar. Men doet het , hedendaags, niec dan 

jonge Haanen , die fomtyds zulks befterven. 

Zodanigen die maar ten halve gelubd zyn, 

worden in *t Franfch Cocatres; de anderen Cha- 
pons geheten. Men kan de Kapoenen leeren, 

dat zy de Kuikentjes oppaflen en koefteren, 
even als een Hen de Pullen die zy heeft uit- 

gebroed; doch daar van is de reden niet ver re 

zoeken. Zodanig een Kapoen wordt de Borft 

kaal geplukt, dan wryft men de Huid aldaar 

met Brandenerels, en fteekt vervolgens eenige 
Pullen onder hem, die, zo ’t fchynt „de Jeukt, 

welke hy lydt, verzagten, en dit maakt, dat 

hy ze niet minder oppaft en bezorgt dan een 

Hen de haaren. Zelfs neemt hy , als deeze 

groot geworden zyn, dien poft weder omtrent 

andere Pullen waar. 

Hennen. Ik gaa tot de Hennen over ; welker zorg vul. 
digheid , in dit Geval , zeer opmerkelyk is. 

Zy zoekt voor haar Krooft niet alleen het Voed- 
zel op, maar deelt het ’er aan uit en paart, als 
een liefhebbende Moeder, het gene zy vindt, 

zo het iets aangenaams is, voor haare Kinde- 

ren, 
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ren. % Schynt dat zy zig alleen over derzel- EIL 

ver welftand bekommert. Te vooren vreesag- AFDEELe 
tig en Jop ’t minfte gerugt vlugtende, durft zy Re 

thans den Vvand ípits bieden, al moeft zy in srux. 

‘t Gevegt haar Leven laaten. Zy roept de Kui- Aoenderen. 

kentjes tot zig met een zonderling Geluid en 

vergadertze ‚ tot koeftering en befchutting, 

onder haare Vleugelen. Zo {trekt de Klokhen 

tot een Voorbeeld van de tederfte Kinderliefde. 
Omtrent den Leeftyd der Hoenderen is men 

in ’t onzekere. Door ALDROVANDUS, 't is waar, 

wordt dezelve gefteld op tien Jaaren; doch 

zelden worden zy zo lang gehouden , dewyl 

men reeds op ’t derde Jaar bevindt, dat zy 

minder Eijeren leggen. Om deeze reden, naa- 

melyk , is ’t dar men haar de koft geeft, welke 

zy rykelyk vergoeden, volgens het niet onaar- 

dig zeggen van zekeren Digter. 

Het Hoentje neemt en geeft: haar wordt de 
Koft verfchooten 3 

En van haar Vrugtbaarheid wordt weer de Koft 

genooten. 

In Vrugtbaarheid, naamelyk , overtreffen de aar Vrugt- 

Hoenderen het andere Pluimgedierte , en de baarheid. 

menigte van Eijeren , welken zy leggen , is 

verbaazend groot. Sommigen, egter , leggen 

er meer dan anderen, en zulken, die, als ’ in 
’t Saifoen is,alle Dagen één Ey leggen , zonder 

tuffchenpoozing,mag men wel voor goedeLeggers 

‘houden. De meeften fcheiden in de Herfft met 

1 Deer, V, Srux, L 5 leg- 
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u. leggen uit, en beginnen in het vroege Voor- 

AFDEELe jaar wederom. Dit maakt de Eijeren ‚ia sde 

LIV. Winter , fchaars en duur: weshalven-het niet 
Hoorp- ij | 
stuk, Oonnut was een Middel uiet te denken , om/ze 

Heenderens. lang te kunnen bewaaren. “De Heer Rraumug, 

een Man van onvergelykelyke vlycven fchran= 

derheid in de Huishoudelyke Natuurkunde, 

heeft zulks gedaan : hy heeft: bevonden „ dat 

men flegts den toegang van,de Lugt in het Ey 

behoefde te beletten , en dat zulks niet alleen 

door zeker Vernis , maar zelfs met «allerley 

Vertigheid, die de openingen van den Dop toe: 

fluit, gefchieden kan; blyvende de Eijeren , die 

daar mede wel beftreeken zvn , en op &en koele 

plaats bewaard worden , verfcheide Maanden , 

jaeen rond Jaar, goed, zonder kennelyke ver- 
andering : mids dat dit beftryken , kort na dat 
zy gelegd zyn, gefchiede. N 

De Eijeren. Van de Eijerftokken der Hoenderen en de 
inwendige gefteldheid haarer Eijeren , heb ik 

reeds een naauwkeurig Berigt gegeven (*). Van 

waar de Stof kome, die de Dop of Schaal for- 

meert, heb ik nog geen klaar denkbeeld. Zulks 

toe te fchryven aan de Kalk en Sreenagtige 

Stoffen „ die de Hoenders eeten , gelyk het Ge- 

meen oordeelt, komt my oneigen voor; dewyl 

die Stoffen ergens anders toe dienen, gelyk _® 

gezegd is,en geenzins komen in de Lyfmoeder; 

al 

\ 

(*) Zie het IV. SrTux deezer Nate Ziftorie » blada. 
49» ENZ | | | 
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alwaar het Ey, waarfchynlyk , met zyne Schaal _ 1, 
omkleed wordt, hebbende het Wic, op zynen AFDEEls 
doorgâng in de Eijerbuis, aangenomen. Indien ‚LIV. 
de Lugt daar een vryen toegang had , mogt men pan 

denken , dat de Schaal op gelyke wyze groeide zroendvren, 

als de- Hoorntjes der Slakken, waar van RrAU- 

MUR zo omftandig fpreekt (*). 

Dat het Kuiken, van het oogenblik der Be-Bevrugting. 

vrugting af , reeds geheel geformeerd zy in de _ 

Hanetree, een witagtige ftip in ’t midden des 

Doijers , heeft men door Mikroskoopen ont- 

dekt. Ondertuffchen fchynt de oorfprong. van 

dit ‘Vrugtje taamelyk duifter, dewyl de Haan 

maar een zeer korte Schaft heeft die dubbeld 

is, en waar mede ‚hy flegts, om zo te ípree- 

ken, den uitwendigen Mond der Scheede be. 

ftryken kan, zonder tot zulk een diepte daar 

in te dringen, als de langte en bogtigheid der 

Eijerbuizen vereifchen zoude, om het Manne. 

Iyke Zaad tot aan den Eijerlftok te brengen. 

Men heeft gewild , dat die Bevrugting , derhal- 

ve, door den enkelen Geeft of Waafem van 

het Zaad gefchieden kon (+); maar miìffchien 

worden de Eijeren in de Baarmoeder eerft be- 

vrugt. Immers ’c ontbreeken van dit Vrugtje 

in de onvrugtbaare Lijeren fchynt iets meer dan 

een enkelen Waafem te onderftellen, 

De 

(*) Mem. de Acad, Royale des Sciences de Paris, 

de \'An 1709. 
(f) Du Verney Oewvres „Anatem. Tom, 1. p. 342 ° 

L Daar. V, Sture 
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IL De oneindig van dit Vrugtje i is genoegzaam | 

AFDEELs om een Kuiken voort te brengen. Gewoonlyk;, 
Ba en volgens den loop der Natuur , gefchiede 

stuk. Zulks door de koefterende Warmte van de 

Hoenderen, Broedhen, die twaalf, zestien of twintig Eije.- 

ren kan bezitten , naar dat dezelven groot of 

klein zyn, en ze, den tyd van drie Weeken; 
geduurig , in een eenpaarige Warmte houdt. 

Men plagt zig in Europa, tot nict lange Jaaren 

geleeden, te vrede te houden met die Natuur- 

lyke Uiebroeding; doch de gemelde Heer Re- 

AUMUR heeft de Konft der Egyptenaaren, die 
van ouds her de Eijeren op eene Konftige wy- 

ze wiften te doen uitkomen, ingevoerd en ge- 

toond, dat dezelve niet alleen gebruikbaar zy , 

maar ook tot een groote en gemakkelyke ver- 

menigvuldiging kan dienen van dit nuttige Ge- 
vogelte. 

Pel De gefteldheid der Ovens, waar in dit te 

Kala. Kairo gefchiedt, en de manier van Uitbroeding, 

wordt door fommigen op verfchillende wyze 

verhaald (*). Ik zal hier gebruik maaken van 

het Berigt, dat daar van door Jon. GRAVE in 

de Stokholmfe Verhandelingen is gegeven (}). 

De Huizen , daar toe gebouwd, hebben een 
langen Gang, die wederzyds met veertien Oo. 

vens ‚ hoewel fomtyds minder, fomtyds meer- 

der; 

(*) Zie de 7 egenm, Staat van Egypte. Hed. Hit, V 
Deel. bl. 486. 

(}) Perhand. der Kon. Stokh, Akad. Ie Stuk voor 
de Jaaren 1739, 2740 
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der, is bezet. De onderfte bodem en Zyd- 
muuren deezer Ovens ftaan op het vrye Veld, 

en zyn van Tegelen, die men flegts in de Zon 

gedroogd heeft ‚ gemetzeld , op welke men 

Matten, en daar op de Eijeren legt. De Ovens 

zyn dubbeld, twee boven elkander, en de bo. 

veníten , die door middel van Gaten gemeen. 

fchap met elkander hebben, dienen tot Haard- 

fteeden, om het Vuur te ftooken, en dus de 

onderften te verwarmen. In ’t midden van Ja- 

nuary begint men ze heet te maaken, gebrui- 

kende daar toe, alle Dagen, honderd Ponden 

Kemelen-Meft , die gedroogd is, en even zo 

veel wordt ‘er des Nagts in gebrand; waar door 

de Oven zo heet wordt, dat men aan den Muur 

éd | 
ÄFDEELe 

LIV. 
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de Hand niet houden kan. Alsdan begint men 

de Eijeren in den Oven te leggen, en gaat daar 

mede voort tot aan ‘tend van Mey. De Eije- 

ren worden eerft , in de onderfte Ovens, tot 

zeven of agtduizend ftuks, twee hoog gelegd, 

doch, die regt onder den Haard komen, legt 

men drie hoog. Tegen de nagt , als men den 

Oven op nieuws gaat ftooken, worden de eer- 

ften in plaats van de laatften gelegd ,en, na dat 

men veertien Dagen op zulk een wyze is voort- 

gegaan, worden de bovenfte Ovens niet meer 

geftookt : men brengt ’er de Eijeren uit de on- 

derften in over, en keertze alle Etmaalen eens 

om. Dus komen zy in een- of twee-en-twin- 

tig Dagen uit. De Eigenaar des Ovens krygt 

voor zyr oppaffen en Onkoften het derde deel 

k Deer, V, Stur, der 



866 BESCHRYVING: VAN 

1. der Pullen. Het ftooken gefchiedt trapswyze’, 
AFDErL. en om te weeten of de Oven ook te heet Zy s 

ae houdt men een Ey aan ’t Oogenlid, daar men 

nd de Warmte moet kunnen verdraagen, en niet 

Hoenderen. Minder moet ook de Hirte zyn. De eerft uic- 

gekomen Pullen worden in de onderfte Ovens 
op. Matten en een weinig Stroo’ gedroogd , waar | 

oa zy van Vrouwluy weg gehaald en met Ze. 

melen-beflag gevoed worden. | 

Trap van — ’t Is ligt te begrypen, dat deeze Manier van 

Ee, Uitbroeding der Hoender-Eijeren beft gefchie- 
nodig. den kan in die heete Landftreek. De Heer Ce- 

DERHIELM heeft zulks in Sweeden , in ’t jaar 

1746 ‚ gCtragt na te volgen , en ook eenige 

Pallen uitgebroed gekreegen, gelyk hy ’er den 

8 Auguftus des volgenden Jaars agt aan de Ko. 
ninglyke Akademie vertoonde 5 doch de naauw= 
keurigheid,; die in de trap van Hitte vereifcht 

werdt , fcheen hem een groote verhindering 
om die Manier in gebruik te brengen (*). De 

Heer RrAUMUR heeft aangetoond, dat die trap 

behoort te zyn van ongevaar 32 Graden op zyn 

Thermometer, dat is nagenoeg 104 Graaden op 

de Schaal van Fahrenheit; zynde maar weinig 

meer dan de Bloedwarmte van den Menfch en 
die van de Huid der Vogelen. In zodanig eene 

Warmte, zegt hy, zouden, buiten twyfel , de 

Kuikens, zo wel als in Egypte , uitgebroed 

wore 
x 

© Ferhand, der Kon. Stokhe Akad, X. STUK. pag: TE | 
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worden; doch verbeeldt zich, dat menin Vrankryk It. 
niet ligt daar toe Ovens zou opregten: eensdeels AFDEELe 
„wegens de Koften, ten anderen ‚ om dat het-niet Bane”. 
gemakkelyk is ‚ eene genoegzaame: menigte van stuks \ 

_Eijeren , die verfch genoegen wel bevrugt waren , Hoenderen. 

by.één te krygen. Maar hy heeft zig toegelegd, | 

om, op het voorbeeld der Egyptenaaren, eene 

Manier uit te vinden, die gemakkelyker, minder 

koftbaar , vermaaklyk en tevens voordeelig was, 

zynde niet alleen op de Hoenderen, maar. op 

allerley tam Pluimgedierte toepafielyk. 
ss Ik wilde (zegt hy) dat men , zonder iets te De Warme 

> verminderen van de werkzaamheid van %t Vuur, Sperr.0. 
s»'tgenetot verfcheiderley gebruiken wordt ge- vens daer 

‚> bezigd ‚zyn voordeel deed met eene Warmte, er, 

‚) die anders verlooren gaat. Hoe veele Ovens 

5 zyn ’er , die dagelyks geftookt worden, aan 

… welken men gemakkelyk Stooven zou kunnen 

„, maaken , waar in de vereifchte trap van Warm. 

„ te kon onderhouden worden, om de Eijeren 

5 uit, te broeden. Men heeft my Voorbeel. 

‚‚ den verhaaid van Menfchen , een weinig meer 

‚, Oplettende ín hun Handwerk en Koftwinning 

‚> dan het:Gemeen;, die, door middel van zoda- 

‚…‚ nig eene Warmte, Eende- en Henne.Eijeren 

hebben uitgebroed gekreegen , zonder egter 

», deeze Zaak, die van een algemeene nuttig- 

ss heid zou kunnen zyn, in ’t groot te vervol. 

ss gem. Om niet te fpreeken van de Bakkers, 

> die hunne Ovens maar nu en dan heet maa- 
op ken: men zow daar toe in die der Glasblaa- 
1. Deer. V. Stuk, Ze. 
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IL. _  zeryén en andere Manufaktuuren, in die der 
nt. > Werkhuizen daar de Erts gefinolten wordt N 
Hoorn. »» en wat dies meer is, een zeer goede gele- 
STUK. genheid hebben. In zodanige Dorpen en 

Hoenderen. , Plaatfen, daar gemeene Ovens zyn, kon van 
ss dezelven ook tot dit einde gebruik worden 
s gemaakt. De Vrouwen der Werklieden, die 

in de gemelde of andere Fabrieken , daar men 
geduurig Vuur ftookt, arbeiden, zouden met 

voordeel haar bezigheid vinden aan de Bezor- 

ging der Eijeren, het oppaffen en keeren 
s> derzelven, en de opvoeding van de uitko- 

9 mende Pullen. : 

Debroeie _ Alle Autheuren, die van het Huishoudelyk 

Mers» Landleven handelen, de Vogelbefchryvers, 
»> en inzonderheid de zodanigen, die ons Ge- 

„ heimen willen mededeelen , welke tot Lief- 

‚> hebbery trekken ; fpreeken , wel is waar, van 

„‚ de Uitbroeding te doen door de broeijing van 
„ Meft. De Ouden hebben reeds daar van ge- 

„ wag gemaakt, doch op zulk een wyze , dat 

3 het blykbaar is, dat nimmer door hun daar 

», van de Proef genomen zy. ’t Schynt dat zy 

s, willen, dat men de Eijeren flegts in een Meft- 
„, hoop fteeken zal , en laaten die ’er drie Wee. 

„; ken in, zonder ’er eens naar om te zien: 
‚, doch, op deeze wyze , ben ik verzekerd, 

„ dat nimmer één Ey is uitgekomen.” Daartoe 
s‚ wordt, gelyk wy gezien hebben, veel op- 

„ lettendheid vereifcht, en dan, egter, twyfel 
» ik niet, of de Warmte der Meft zou hee 

| 93 zelf. 

33 
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elfde doen als die van Vuur. Dus zoumen 1, 

dit Gevogelte, ten algemeenen nutte, zeer AFDEEL. 

„wel zodanig vermenigvuldigen kunnen, dat Redis 

ieder Landman , hoe gering ook, naar den sryx 
wenfch van dien grooten Monarch, Henrik Zoenderen. 

‚> den IV., ’t vermogen had om alle Zondagen 

‚> een Hoen in de Pat te fteeken. 

Zie daar, in ’t korte, een Uittrekzel van het 

Werk van den vermaarden ReauMur, over de 

Konft om , in alle Saizoenen „ Huisvogelen van 
allerley Soort uit de Eijeren te doen voortkomen 

en op te voeden. De Heer Cromer fpreekt van 

dergelyke Middelen (*),en de Heer BEGUELIN 

heeft aangetoond, hoe zulks, insgelyks , door 

de eenpaarige Warmte, welke de Vlam van ee. 

ne Lamp geeft, in een Fornuisje „daar toe ge- 

maakt, gefchieden kan (Ì). 

Een byzondere opmerking verdient nog de Het doore 

Manier , op welke de Pul, nu reeds tot vol- br. 

komenheid gebragt zynde door de broeding , fchaal. 

uit zyne Gevangenis weet te breeken. De Ei- 

jerfchaal maakt, als 't ware, een fterken Muur 

uit, in vergelyking met de teerheid van het 

Kuikentje, 't welk daar in,op 't laatft der broe- 

ding, van alle kanten bekneld en geprangd zie: 

een teerheid zo groot, dat het, uitgekomen zyn- 

de, den Kop niet op kan houden, wegens de 

_zwak- 

9’ 

(*) Muishoudelyk Woordeboek , op Hoer. 1. Deel. bl, 

296. 

(}) Mem. de l Acad. Royale des Scienc. de Berlin, de 

_ 8749: P. 72. 8 

Aa ‚Ee Durr, V. Stug, 
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1. zwakheid van zyn Hals. Deezen Muur, nog= 

AFDEEL. thans, moet het doorbreeken, en de beklem- 
EEN ming zelve is hier toe behulpzaam. De Hen 
sryk, doet daar toe niets ter wereld: anders zou die 

Hoenderen. Konftige Uitbroeding niec gelukken. De Pal 
zit als een Kluwen te famen gerold , en vertoont 

zig gelyk een Vogel die flaapt, hebbende den 

Bek ingeftoken onder de regter Wiek. Maar, 

als de tyd haares uitkomens nadert, klopt zy 

met den Bek zo fterk, dat men ’c dikwils hoo- 

ren kan, en by herhaaling zo lang , dat ’er een 
fcheurtje in komt. De beklemde plaatzing 
beftuurt haar Werk , om altoos tegen een zelf- 

de gedeelte van de Schaal aan te kloppen met 
de punt des Beks, en de zwaarte van den Kop; 

die naar ’t Lyf te rekenen zeer groot is, ver- 

meerdert de uitwerking van het kloppen , die 

zig byna altoos naby het dikke end van ’t Ey 

openbaart, | 

Als de Spleet gewaarwordelyk is, zegt men 

dat het Ey gepikt zy. Somwylen fpringen 'er 

kleine ftukjes af , die een gedeelte van het 
Vlies, ’t welk de Eijeren inwendig bekleedt ; 

bloot laaten , zonder dat zig daar in het minfte 

fcheurtje vertoone. Dit heeft het denkbeeld 

beveftigd, dat de Eijeren door de Hen gepikt 

worden: doch men heeft niet in agt genomen, 

dat de uitrekbaarheid van het Vlies de klopping 

gedoogt, zonder te breeken; even zo min als 

het Papier , dat men binnen aan een Bierglas 

had geplakt, breeken zou door het aan ftukken 

| flaan 
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_ flaan van ’t Glas. Als ’er ftukken ván de tt | 

Schaal of Dop zyn afgefprongen, is ’t een ande- Arverte 

re zaak : de volgende kloppingen doen dat RE 

: Vlies fcheuren en geeven Lugt aan het Kuikent- srux: 

Je» dat ‘er fomtyds in een Uur, fomtyds in een Mondes 

Etmaal, na dat het pikken eerlt gemerkt is; 
uit te voorfchyn komt. 

Op dergelyk eene wyze gefchiedt het uitko- * Úitkommen 
men der Pullen van allerley Gevogelte, en de “er Pulién. 
genen, die zeer (lompe Bekken hebben , gelyk 
de Eenden, verrigten dit Werk byna zo vaar: 

dig als de genen , welker Bekken zeer fpits zyn. 

Ook heeft de Schepper de hardheid der Eijers 

fchaälen ge-eventedigd naaf de kragt der Beeft- 

jes die dezelven moeten doorpikken, Wat zoù 

het zyn , indien de Eijertjes van de Mofchen4 

Vinken en Kanary-Vogeltjes, om van veel klei 

“peren niet te fpreeken , zülke harde Doppen 
hadden als die der Hoenderen ? Hoe zouden 
die der Struisvogclen; welken byna Steenhard 

zyn, kunnen doorgepikt worden van zo zwak: 

ke Pullen als de Kuikentjes zyn? Te vetfgeefs 

is de bekommering van fommige Boerinnen s 
die de Kijeren eenigen tyd in warm Water leg. 

gen ; om de doorpikking gemakkelyker te 

maaken. De Natuur heeft; waarlyk ; genöegs 

zaam voor zig zelve gezorgd! 

De tyd, welken de Pull doorbtengt in het 
uitkomen, gaat niet verlooren. Middelerwyl3 

paamelyk, flurpt dezelve door den Navel het 
overfchot van het Doijer in, dat haar een geruimen 

1. Deer, V Srox, Aa 2 tyd 
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jj. tyd tot Voedzel moet ftrekken. Dit blykt , | 

AFDEEL. dewyl men bevindt, dat de zodanigen, die uit 

Fro es den Dop komen , wanneer nog een gedeelte 

stuk, Van de Doijer buiten ‘et Lighaam is, kwynen, 

Hoenderen, En in korte dagen fterven. Voor ’t overige is 

de Pul zeer zwak, geheel nat, hebbende ver- 

warming en opdrooging noodig: doch ín wei- 

nig Uuren raakt zy op de been. De eerfte 

Veertjes, die haar bekleeden, zyn een zeer fyn 

Dons, dat eerlang plaats maakt voor wezently- 

ke Pluimen, welken het Kuikentje, in weinige 
Dagen, een fraaije Vertooning geeven. 

Zie daar, wederom , een Kort Begrip van 

het gene die vlytige Vogelkenner , de Heer 

Reaumur, van het uitkomen der Pullen zegt. 

Het gene de Opvoeding der Kuikentjes betreft, 

gaa ik voorby. Ook fpreek ik niet omftandig 

van de Ziekten en Kwaalen der Hoenderen , zo 

oud als jong , waar van men , door den Heer 

CHOMEL, omftandig onderrigt kan worden (*#). 

Alleen merk ik aan, dat de Vlierbeffen voor dit 

Gevogelte nadeelig zyn , en dat menze, door 

middel van Peper, van de Luizen kan zuiveren. 

Ik gaa ven ’t algemeene tot het byzondere 

over. | 

Geftalteder De Geftalte der Hoenderen is ten overvloes 

Hoenderen. je bekend en in de Kleur heerfcht zo groot 
eene Verfchillendheid, dat men oneindig werk 

zou hebben om die te befchryven. Alleen zul- 
| len 

(*) Zuishoudelyk Woordenboek, Ie, Deer. bladz, 294, 
Enz, 

\ 
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_ dep wy, in *t algemeen ‚agt geeven op deStaart, _n 
welke genoegzaam zoude zyn om hun van alle Arpezt. 

anderen te onderfcheiden, indien ’er niet onder _ LIV. 
waren, die geen Staart hebben. De Staart, die Pes 

byna altoos overdwars legt naar het Lyf te re- Eier 

kenen , ftaat in de Hoenderen overend , en 

maakt een Waaijer, waar van de Vlakte over- 

langs geplaatft is. De fchikking der Beftuur- 

pennen, die veertien in getal zyn, zeven aan 

de eene, zeven aan de andere Aden, maas 

kende een fcherpen hoek met elkander , geeft 

die zonderlinge geftalte aan de Staart der Hoen- 

deren. Het Mannetje verfchile van het Wyfje 

niet alleen door de Kam, ’t welk wel het ge» 

meenfte Kenmerk is, maar ook door de Spoo- 

ren, de fmalheid der Veeren van den Hals en 

Stuit, en inzonderheid doordien de twee mid- 

delfte Staartpennen zeer lang en boogswyze om. 

gekromd zyn, ’t welk in de Hennen geen plaats 
heeft. | 
De Ouden hadden reeds een groote menigte Verfcheie 

van dit Pluimgedierte, ’t welk zy Naamen ga. Senheden. 
ven naar de Plaatfen van waar het afkomftig 
was; gelyk Rhodifche, Chalciditche , Medifche 

en andere Hennen. BRrissoN telt eenige Ver- 
Ácheidenheden op; gelyk de Gekuifde Hoende- 

ren, by de Schryvers bekend , en gemeenlyk 
Kuifbennen genaamd , om dat zy een Veder 

kuif op den Kop hebben : de yfvingerige , 

waar van FriscH Afbeeldingen geeft, hebbende 

twee Agterklaauwen, en zynde wezentlyk wan. 

JI, Dazs, V. Srvx, Aa 3 fcha- 
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U. fchapen: de Paduafche van ALDROvANDUs, ân« 

APDEEL. gers Italiaanfche Hoenderen , in ’t Frapfch ge- 
LIV. | | 

Heerdt naamd Poules de Caux , die eens zo groot alg 

sTUK. onze gewoone Hoenders zyn: de Turkfche, 

Hoenderen. die door de fchoonheid en mengeling van Kleu- 

ren uitmunten: en de Engelfche Hoenderen, die 

hooger op de Pooten dan de Franfche zyn. 

Voorts gewaagt BrIssoN nog van vyf Soorten; 

welker onderfcheidende Kenmerken in de Kui. 

kens ook gevonden worden , indien de Hennen 

flegts door Paaring metanderen niet verbafterd 

zyn: te weeten; 

Krielrjes. _Krielijes. Deeze hebben zeer korte Pootjes, 

en worden daarom van de Duitfchers Krup- 

Habn en Krup- Hubn , van de Engelfchen Dwarf. 

Hen of Kreepers,dat is Kruipers, genoemd. In 

fommigen | zyn de Pooten tot aan de Vingers toe 

gevederd, en daarom noemt menze Ruigpooten; 

in anderen zyn deeze Vederen der Pooten zo 

lang, dat zy op den Grond fleepen; te weeten 

in de Bantamfche of Ooftindifche , welker Haant- 

jes zeer {tout zyn, en zig niet fchroomen in 

Gevegt te begeeven met eens zo groote Haa- 

nen. Deeze twee laatften begrypt LINNAUg 
in zyne vyfde Verfcheidenheid. 

Gekruldeof Gekruide of Wollige Hoenderen. Deeze wor- 

Wollige. den van de Duitfchers Straubige Hennen en van 

de Sweeden Kroll. dat is Krul-Hoenderen gehe- 

ten. De Gallina Frieslandica en crispa , waat 

van LiNNAus zyn vierde Verfcheidenheid maakt, 

behooren tot deeze, Zy verfchillen van de ge: 

woon 

meme 
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woone Hoenderen in geen ander opzigt, dan dat 

zy de Vederen, over *t geheele Lyf, opwaards AFDEEL, 
LIV, 
Hoorp. 
STUK, 

Linneus niet gewaagt. Dus mag men, met goenderen, 
regt, een Soort van Hoenderen noemen , waar Moriaanen. 

omgeboogen en als gekruld hebben. 

De Mooriaan is eene Verfcheidenheid waar van 

aan de Franfchen , naar hunne afkomft , den 

naam geeven van Neger-Hoenderen of Mozam. 

_ biekfche. Zy verfchillen van de gewoonen niet 

alleen, doordien de Veeren byna altoos zwart 

zyn, maar inzonderheid door de zwarte Kleur 
van de Kammen en Lellen , als ook van de 

Opperhuid en het Beenvlies; zo dat zy , wan. 

neer menze gekookt heeft, als van Inkt door- 

drongen fchynen, 

De Perfiaanfcbe of Staartelooze Hoenderen ‘Staarteloo- 

maaken de derde Verfcheidenheid van Linneus ° 

uit. De Duitfchers noemenze Klump- , de Swee. 

den Gwmp-Hoenderen, de Engelfchen Rumkins, 
Zy verfchillen in geenerley opzigt van de ges 

woonen, dan dat hun de Stuit en Staart gcheel 

ontbreeken. 

De zesde Soort van BrissoN zyn de Fapans Tapanfche. 

fche Hoenderen, die in grootte weinig verfchil- 

len van de onzen, doch witte Veeren hebben 

van een zonderling maakzel, gelykende zeer 

naar die van den Kafuaris. Immers derzelver 

Baardjes zyn niet te famen gevoegd, als die der 

gewoone Vederen , maar van elkander afge. 

fcheiden en zweemen taamelyk wel naar Haair, 

De Booten zyn, aan den buitenkant, tot aan 

Io DeEL, Vs StuK, Aa 4 de 

Ëe 
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IL. de Vingeren toe gevederd , en de uitwaardfe 

AFDEEL. Vinger der voorften zelfs tot aan de Nagel, Van 

PE zulk een. Hen heeft BRrissoN, uit het Kabinet 

STUK. van REAUMUR, de Afbeelding gegeven. 

Hoenderen. Over ’t gebruik der Hoenderen zal ik niet 

Gebruik. breedvoerig zyn. Van de Haanen, hoe ouder 
hoe beter , wordt Sop gekookt en Geley ge« 

maakt, van welken men veel dienft kan heb- 

ben tot een kragtige Verfterking der Kranken. De 

kragt der Herfenen, Teeldeelen, die van den 

binnenften Rok der Maag en van de Zwelgpyp, 

gedroogd en tot Poeijer geftooten, gaa ik , als 

inbeeldig , voorby. Niet minder ongerymd 

was het Vooroordeel , 't welk men oudtyds 

hadt, dat het gebruik van de Kapoenen , Hen- 

nen en Kuikens , het Podagra veroorzaaken 

konde. In tegendeel toont de Ondervinding, 

dat de Kapoenen of jonge Haanen zeer ligt ver- 
teerbaar en voedzaam zyn, inzonderheid dien- 

{tig in groote Verzwakkingen , en nimmer fcha- 
delyk. Het zelfde , byna , kan men van de 

Hoentjes zeggen, die wel gevoed zyn, en nog 

geen Eijeren gelegd hebbea. Men vindt, in de 

Duitfche Verzamelingen , een Waarneeming 

bygebragt van zeker Heer, die, na eene verftop- 

ping van drie. Weeken, door ’t enkele Afkook- 
zel van een Hoen open Lyf kreeg; ’t welk 

door geenerley andere Middelen , in- of uic- 

wendig gebruikt, hadt willen flaagen (*). Het 

legs 

{*) Epbem. Nat. Curiafor, Anni z744. pag. 75+ 
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__feggen van levendige Hoenderen voor het Hart 7 
in Kwaadaartige Koortfen, om het Venyn uic AFDEEL, 

te trekken, waar van zy fterven zouden (*; _ LIV. 
4 HoorDe 

vereifcht een meer dan gemeen Geloof, Ik zou srux. 
met het inwendig gebruik van den Hoender- groenderen, 

Drek al zo weinig op hebben, of het moeft in 
Paarden zyn, wien dezelve fomtyds ingegeven 

wordt tegens een hevige en gevaarlyke Darm- 

pyn. Men kookt, ten dien einde, een Lepel 

vol van het witte deel in twee Ponden Koeijen- 
Melk , en geeft zulks het Beeft warm in. Het 
gekalcineerde Poeijer dient tot opdrooging van 

Zeere Hoofden, daar op geftrooid wordende. 

xt Gebruik der Eijeren, zo in Gezondheid als Nurrieheid 

in Ziekte en Zwakheden, is algemeen bekend, Sr Eijerene 
Veelerley Geregten worden ‘er van toegemaakt, 

waar van de minften , egter , ’t gebruik der 

Eijeren uit den Dop, wanneer zy niet te hard 

gekookt zyn, verbeteren. De Eijerfchaalen 

zyn het voornaamfte deel van het Middel, 

t gene federt eenige jaaren zo veel ge. 

rugts gemaakt heeft tegen den Steen, naame- 

lyk dat van Juffr. SrePHENs, als ook van dat 
van Sr. Rorrou tegen de Klier- of Kropgezwel- 
len. Het Wit der Eijeren wordt met vrugt in 

Oogmiddelen gebezigd : het Doijer in Klyfteeren 

tot verzagting van hevige Kolyk-Pynen , Per- 

fingen en Bloedloop. Meteen weinig Zouts in 

een Nootedopje op de Navel van kleine Kin- 

dert- 

(*) Ibid, Dec. II. Ann. IX, p. 240. 
L, DEE V. STUK, Aa s 
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jr. _ dertjes gelegd, maakt het Afgang: met Suiker 
AFDEEL, gemengd ftilt het de Hoeft en verzagt de Borft, 

LIV. Men houdt in de Apotheeken een Olie naa, 
En die uit hard gekookte Doijers is geper(t, Olie 

Hsenderen, van Eijeren genaamd, zynde by uitftek verzag. 
tende. ’t Gebruik van *t Vliesje, dat de Eijer- 
fchaal bekleedt , en veele anderen , gaa ik 
voorby. 

d (2) Faifant met een geboornden Kop , die aan de 
Bieleagris, zyden Vleezige bybangzels beeft. 
Poule pein. | 

hade Van deezen Vogel wordt , by GESNERUS ; 

melding gemaakt onder den naam van Meleagriss 

weshalven BrissoN dien ook tot een Geflagtnaam 

en LinNaus tot een Soortelyken Bynaam ger 

bruikt. Anderen hebbenze genoemd Guineefche 

of Afrikaanfche Hoenderen , die by de Ingezetenen 

van Kongo Quetele geheten worden, De naam 

van Gallina di Numidia is by de Italiaanen, die 

van Guiny-Hen by de Engelfchen in gebruik ge= 

weeft ‚doch federt de Franíchen ‘er , wegens de 

aardig gevlakte Kleur , den naam van Poule 
peintade aan gegeven hebben, is die naam alge- 

meen geworden. Friscm geeft ‘er den tytel 
van 

(2) Phafianus Vertice callofo , Temporibus caruncula- 
tis. Syff. Nat X. Gallina vertice corneo. HasseLq: te 

274. Gallus vertice corneo. Syff. Nat. VI. 28. Gallina 
Guinea, Worm. Mus. 297. Gallina Africana, MARCGR. 
Braf. 78. Gallus’ niger, maculis ovalibus & orbiculatiss 
BaRR. Av. 79. *Gallina Guineenfis. Worm. Muf. 297e 
T. 15. f. 3. Ray. „Ar. 52. AuB „Av IL p. 32. T. 3fe 

WiLv. Ora. zÓ2, Ke 26, ALDRe Av. Ll, 14 C. K3e 
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wan Pert-Hubn aan,en fommige Duitíchers dien 1. 

van Keur-Henn. KorBe noemtze , in de Be. AFDEEL 

fchryving van de Kaap der Goede Hope, Knor- Ln 

hoenderen. STUK, 

De Heer PeRrRAULT betoogt, dat al het gene Poule peins 

de Ouden van den Vogel, dien zy Meleagris id 

noemden , gezegd hebben , in de Poule peintade 

te vinden zy en niet in de Kalkoen, die weder. 

om verfcheide Byzonderheden heeft, welke 

niet in de Meleagris plaats hadden. De Bon- 

net, by voorbeeld ‚ van Hoornige kleur en zelf. 

ftandigheid ; de baarden of aanhangzels der Wan- 

gen; de witte vlakken in groote menigte , en 

regelmaatiglyk verfpreid over het Pluimagie 

van den geheelen Vogel, hebbende de figuur 

en grootte van eene Linze: de ongefpoorde 

Pooten der Haanen, en de volkomene gelyke 

heid der Haanen en Hennen, zyn byzondere 

Kenmerken, welken men niet vindt in de Kal. 

koenen. ’t Gene Prinius, en VARrrRO van den 

Meleagris zeggen, komt bovendien volmaakt 

met de Poule peintade overeen. | 

Zy melden, dat die zig onthoudt in Meiren 

en Rivieren, daar men weet dat de Kalkoenen 

afkeerig van zyn. Van het opzetten van de 

Staart, het hangen laaten van de roode Lel op 
den Kop, over den Bek heen; den kaalen Hals 

en het Vederbosje op de Borft, ’ welk zo 

‚ aanmerkelyke Byzonderheden zyn in de Kalkoe- 

nen ‚ maaken zy geen het minfte gewag. Niet. 

ternin wordt van alle andere Autheuren;, gelyk 

he Daer, V-STUKs Lins 
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u. LinNzavs 'er dien Geflagtnaam aan toepaft, de | 

AFDEEL: Kalkoen gehouden voor den Meleagris der Ro- 
LIV. meinen. en 
Hoorp | E: 
stuk. De Poules peintades zyn uit Afrika afkomftig 

Poule pein.en van daar door geheel Europa vervoerd, al- 

een waar zy taamelyk wel aarden, wordende uit 

Liefhebbery gehouden in de Woliéres van Vere 

mogende Luiden. Men wil dat zy, in hun Va- 

derland, troepswyze leeven , en de Jongen in 

gemeenfchap opvoeden , al zyn het haar eigene 

niet. Ook merkt men aan; dat de kleur 

in hun zo beftendig zy, als dezelve verander- 

yk ís in de Hoenderen; zodanig zelfs, dat de. 

vlakjes, die hun Pluimagie zo fierlyk gefpren. 

keld maaken, zig ook op de Eijeren vertoonen. 

Zy hebben byna de de grootte van een Hoen. 

De Bek, die eveneens is , heeft wederzyds een 
kaale Huid , welke blaauwagtig is, ftrekkende 

zig uit naar de Oogen , welken zy omringt, en 

wordende aldaar zwart. Deeze Huid maakt de 

Oogleden, en zig verlangende en verdubbelende 

de bybangzels der Wangen, die in de Haanen 

blaauwagtig, doch in de Hennen rood zyn. 

De Hoorn op den Kop is bedekt met eene 
\__bruin-vaale of roodagtige Huid: hy is Kegel. 

vormig, een weinig agterwaards over geboogen. 

Het bovenfte van den Hals is zeer dunnetjes 

bezet met zwarte Veertjes als Haair, het onder- 

fte trekt uit den Afchgraauwen naar Violet. De 

Kleur der Veeren , over ’t geheele Lyf, is Afch- 
graauwagtig zwart, regelmaatig doorfpreid met 

TOQe 

| 

| | 
\ 
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roode witte vlakjes, die op de Rug kleinft, mr. 
aan den Buik grootft zyn. Ieder Veertje is AFDEELe 
zeer fraay met zodanige witte flippen getekend. LIV. 

| „ _Hoorp.- 
De uiterfte randen der Slagpennen zyn met wit. srur. 

te dwars-ftreepen. De Staart hangt nederwaards Poule pein- 
gelyk in de Patryzen. De Bek is aan ’t grond- nd 

ftuk roodagtig en bleeker naar de punt: de 

Pooten en Nagelen zyn bruin-grys. 

Men vindt eene Verfcheidenheid van Peinta- witborftt= 

des, die van de Engelfchen witborftige Guinea-8°- 

Hen geheten wordt: om dat dezelve de Borft 

wit heeft, met eenige groote zwarte Vlakken, 

in 't midden van welken kleine witte {lipjes zyn. 

De vier Slagpennen van den eerften rang, als- 

mede de vier grootfte dek-Vederen der Wieken , 

verft van ’t Lighaam, zyn in deeze ook wit. 

Zy onthoudt zig op Jamaika. 
% 

(3) Faifant die roodagtig is van Lyf , met een 
TIL, ° 

blaauwen Kop. Colchross. 
Gewoone 

Wy komen thans tot de Vogelen , die van F-ilaat- 
de Schryvers, in’t algemeen, Phafianus genoemd 

worden: een naam die volkomen Griekfth is, 

en naar de verfchillende Tongvallen, op een 

weinig verfchillende manier, door geheel Europa, 
gebruikt wordt. Dus zeggen de Italiaanen Fua- 

giano, Fafano, de Spanjaarden Faifan, gelyk 

ook de Franfchen, de Duitfchers Fafan, de 
En. 

(3) Phafianus rufus, Capite coeruleo. Syff. Nat, X. 

Phafianus. Ray. „Av. 56. Ars. Av. L. p.24, T.25, 26 
OLin. „Av. 49. ALDR. Orn, 1, E3. C» So 

1, Drrt, Ve STUK, 
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Engelfchen Pbheafant of Fezant en wy Fuifânt 

of Fazant. De Polakken noemen hem Fazyan 

of Bazant, de Turken Suglum of Surglun, en 
de Chineezen Fhi-Kbt. 

De Griekfche naam is van de Pbhafis , heden. 

daags FafJo, een Rivier van Colchis ‚ thans Min: 

grelie , die van de Caucafüus-Bergen in de Zware 
te Zee valt, oorfpronglyk. In de Mond, naa- 
melyk van die Rivier, was een Eilandje, als 
waar de Faifanten, in de oude tyd, gezegd 

werden voort te teelen, MARTIALIS zegt, dat 

die Vogelen van daar eerft overgebragt werden 

door Griekfche Schepen (*). .LinNaus fteltze 
in Africa en Afie woonagtig te Zyn. Waarfchyn- 

Iyk hebben zy zig van daar door Europa ver- 

fpreid, alwaar menze hedendaags in de Bof. 

fchen vindt. Dit heeft niet alleen in Vrankryk 

plaats, maar ook in Engeland; en in de Neder. 

landen moeten zy insgelyks zyn, dewyl ; in den 

jeare 1753, hee fchieten, vangen of befchadigen 

van Faifanten in de Provincie van Overyffel, 

daar alle groot-Burgers der Steden jaagen mogen; 

zelfs in de Jagttyd twee Jaaren lang verboo- 

den wordt, op een Boete van 6o Daalders (+). 

Men vindtze, in hee Plakkaat op de Houtveftery 
en Jagt, van den jaare 1684, over Holland en 

Weftfriesland, by den naam van Fifanten geteld 

onder het Edele Gevogelte, en voorheen by 

| den 
(* Argsvâ primum tum tranfportata Carind, 

“Ante mihi notum nil nift Phafis erat, 

(Ì) Nederl. Faarb, 753. Dl, 73je 
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den naam van WVefanen. In Sweeden fchynen- _ m1, 

ze niet te zyn, om dat Linneus ’er in zyn Fau- AFDEEL 
na Suecica, of Befchryving der Sweedfche Die- Er 

ten, niet van gewaagt. ’t Is waar, dat OLÁUS sruz, 

Maecnus verhaalt, hoe in ’t Noorden de Fats 

fanten of wilde Hoenderen des Winters vers 

fcheide Maanden onder de Sneeuw huisves- 

ten , ‘zonder 'er van daan te komen : doch 

men kan nier twyfelen of hy verftaat ’er Berk. 

hoenderen door , die in de Noordfche Lan- 

den gemeen zyn, en van welken wylen de 

Graaf van Saxen , Marfchalk van Vrankryk , ver- 
fcheide dozynen uit Sweeden ontbooden hadt, 

voor zyne Menagerie te Chambord. De Faí. 
fanten zyn zelfs in in Switferland en Silezie 

zeldzaam, en in Ierland worden zy geheel niet 

in ’t wilde gevonden. 

| Deeze Vogels zyn niet moeielyk met Netten Eigenfchap- 

of Strikken te vangen, inzonderheid tegen den?" 

avond en by het aanbreeken van den Dag, wan- 

neer zy uit de Boffchen in het open Veld komen. 

In Regenagtig Weer houden zy zig verholen. 

Zy hebben de domheid der Struisvogelen , bee 

kommerende zig niet, wanneer hunne Kop 

flegts verborgen is. Ook fpiegelen zy zig fome 

tyds , met verwondering , zo ’t fchynt , tot dat 

de gelegenheid hun om te vlugten ontbreekt. 

Int vliegen maaken zy een groot Geraas en 

hunne Vlugt is zeer langzaam , ’t welk den Jaa- 
ger met gemak hun doet treffen. Hunne Leef. 

tyd is niet korter dan die der Hoenderen. Om. 

l, Deez, V, STUKe trent 

/ 
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trent het midden van Maart maaken zy,op den 

Grond, hun Neft van Bladeren, Stroo en droo- 

ge Kruiden, in 't aslerdige{te Kreupelbofch. Zy 

willen niet gaarn beflooten zyn, en leggen, 

hoe naauwer het Hok is, hoe minder Eijeren. 

Veeltyds geeft men hunne Eijeren uit te broe. 

den aan Hoenderen , die ‘er dertig dagen op 

zitten moeten. Men voedt de uitgekomen Pul. 

len met Mieren-Eijeren , Sprinkhaanen en an- 

dere Infekten , die men voor hun vangen 

laat. 

De Faifanten zyn gulzig en eeten zelfs Vleefch. 

Als ’er verfcheidene by elkander opgeflooten 

zyn, en een hunner ziek wordt of kwynende ;, 
pikken de overigen hem zo lang, tot dat hy 

fterft, en eeten hem dan op. Ook word: ver« 

haald dat zeker Jaager , inde Winter op de Jagt 

zynde met den Koning, terwyl de Grond met 

Sneeuw bedekt was, ziende eentroep Vogelen 

bezig aan ’t verfcheuren van een Kreng , daar 

op zyn Snaphaan lofte, en bevondt, dat hy 

wel zo veel Faifanten als Kraaijen getroffen 

had. Zy hebben ook Ongedierte , gelyk de 

Hoenderen , vooral indien zy geen ruimte kun- 

nen vinden om zig in ’t Stof te wentelen en te 

pluizen. Zy zyn zo geil niet als onze Haanen, 

doch in de Paartyd vegten de Mannetjes wel 

om de Wyfjes, en fomtyds zo vinnig, dat een 

van beiden fneuvelt. 

Loneorius merkt, in zyne Samenfpraak over 

de Vogelen , aan , dat de Faifanten, eer{t gevan. 

Een 
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gen zynde, in Kwaadaartigheid uicmunten,ont- 1. 

* ziende noch de Hoenderen , noch den Paauw AFDEEle 

zelf, dien zy dood byten en verfcheuren ; maar on , 

dat een Faifant, tam gemaakt zynde, de Hok- srux. 

„_ Hoenderen treedt , waar uit Eijeren voortko- 

men met zwart geftippeld, en Jongen die zeer 
naar de Faifanten gelyken ; zo dat men van de 

Hennetjes , uit deeze Eijeren voortkomende ; 

in de tweede of derde Broed volkomene Faifane 

ten zou kunnen teelen. Dus ware één Faifanc 

in {taat om een geheele Voliére met Faifanten 

op te vullen. Dat zodanige kruifingen van het 

Ras ook met andere Vogelen kunnen gefchie- 

den, blyke uit den genen, die in Oktober des 

jaars 1759 , in Engeland , in een Bofch ge- 

fchooten werdt , en de gemengde Kenmerken 

hadt van een Kalkoen en Faifant , door den 

Heer Epwarps afgetekend (*). 

De grootte van den Faifàut is ongevaar als Geftalte. 

‚die van een Kapoen, doch de geftalte zweemt 

meer naar die van een Pappegaay. Men kan 
hem , door de langte en wigswyze gedaante 

van de Staart, niet minder dan door de fraaiheid 
van zyn Pluimagie , zeer gemakkelyk onder- 

fcheiden van aile tamme en wilde Hoenderen. 

Zyn Staart is van byna twee Voeten en dus 

‘ veel langer dan het Lyf. In de Paartyd heeft 

het Mannetje , ter wederzyde van den Kop, een 

klein bosje Veertjes of Kuifje, dat Goud-groen 

is, als Hoornen. De top is donker-groen, de 

Zye 
(*) Philof. Tranfuék Vere Ll. Parr, a, for 3760. p. 83e 
k. Dern V, Stua, Bb 
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II. zyden of Wangen met een kaale Wrattige 
AFDEEL, Huid, die hoogrood is , bekleed. Zyn « 
En Kleur ís, van onderen , purperagtig, Kaftanie- 

STUK, brun, de Veeren zwart gerand met een Violet. 

ten weerfchyn , die ook in het Goud-groene 

van den opper-Hals plaats heeft. Dergelyke 

Kleuren windt men, met eene fchoone men 

geling ,op de Rug, Wieken en Stuit. De Hen 

is wat kleiner , en haar Kleur bruin, grys- , ros- 

agtig en zwart-bont. De Staart-pennen zyn in 

beiden met zwarte Streepen overdwars getekend; 

de Oogkringen geel, de Bek Hoornkleur , de 
Pooten en Nagelen bruinagtig. 

Bonte Fai. De Ouden hebben de Schoonheid van ies 

ni Faifant-Haan zo hoog gefchat , dat de Philo. 

fooph SoLon tegen Koning Crasus, wanneer 

die, mert de pragtigfte Gewaaden bekleed , op 

den Throon zat; toen de Vorft hem vfaagde , 

of hy ooit iets fchooners had gezien, zeggen 

durfde: hoe de Paauwen en Faifanten hem nog 

fchooner voorkwamen, om dat die hun Sieraad 

van Natuure hadden. Natuurlyk fchoon , is ’% 

gemeene Spreekwoord, overtreft het nagemaak- 

te. In dit opzigt munt de bonte Faifant uit, 

die eene Verfcheidenheid is van den gewoonen, 

daar hy alleen door eene witte Grondkleur van 

verfchile. Men kan ’er de Afbeelding van, die 

zeer fraay is,by BrissoN zonder Kleuren en by 

Friscu met Kleuren befchouwen. De witte 

Faifant is over ’t geheele Lyf wit, zonder Vlake 

ken, UItEEnOmER dat de Haan eenige zwartag- 
tige 
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| ie ftippeltjes aan den Hals en eenige toffe op 

de Schouderen heeft. Voorts is ’er een bas. 

taard-Faifant , dien de Duitfchers Faifant-Hoen 
_ noemen. 

_Men vangt de Faifanten , op eene litige wye 
ze, met Netten te fpannen of Strikken te leg. 

gen in hunne Looppaden. Men kanze door 

middel van Havikken of Valken gemakkelyk 

meefter worden. Zy worden gehouden voor 

het lekkerfte Wildbraad onder het Gevogelte, 

en komen zelden dan op Vorftelyke Tafelen , 
ten zy die van Partikulieren in hunne Hokken 
opgevoed en gemeft worden, Hun Vleefch is 

ligt verteefbaar en zeer voedzaam , dienftig 

voor Menfchen, die uitermaate verzwakt zyn, 
of uitgeteerd. De Eijeren zyn ook uitmuntende. 

BrissoN maakt gewag van den Faifant der 

Ancillifche Eilanden, die van boven bruin-grys 
js, de Hals en Borít glanzig blaauw , de Staart. 

pennen zwart, volgens Du TERTRE. Voorts 

befchryft hy eenen Guajaanfchen, die van SEBA 

Vogel Motmot uit Brafil , van donker-roode kleurs 

geheten wordt, zynde in ’t Kabinet van ReAv- 

MUR gezonden. FEUILLE'E zegt, dat de Ine 

diaanen hem Katrakas- Katrakas heeten. De 
grootte is als die van een rooden Patrys: de 

kleur bruin, van boven naar Olyf , van onde. 

ren naar ’t roffe trekkende; de twee middelfte 

Staartpennen bruin , de volgende zwart , de 

buitenfte ros. Hy onthoudt zig in Zuid- Ame: 
merika. 

E. Deet. V,Sruc. Bh 8: (4) 

IL 
ÄFDEELs 

LIV. 
Hoorde 
STUKs | 

Weltindte 
CE 
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IL (4) Faifant met een Goudgeele Kuif, de Borft 

AFDEEL, boogrood „ de Slagpennen van den tweeden 

LIV. rang Hemelsblaauw. 
Hoorp- 

STUK. __ ArBiN noemt deezen de roode Faifant uit 
pietis, China, Epwarps de fchoone veelverwige : 

Chineefche.weshalve LiNNaus hem de Schilderagtige 
„noemt, niet bonte; want die naam is te gering 

voor deezen, en op de Europifchen toepafle. 

Iyk. Ik noem hem eenvoudig de Chineefche, 

fchoon BrissoN 'er den bynaam van vergulde 
byvoegt. Zulk eenen heeft de Koningin van 
Sweeden eenigen tyd levendig gehad. Hy is 
uit China in ’t Kabinet van ReAuMur bezorgd 

door den Heer GopeHeu DE RIVILLE , een 

der Ridderen van Maltha , die derwaards een 

Togt gedaan heeft, 

Deeze Vogel is niet zo groot als onze Fai- 

fant:, doch de Staart is ten minften zo lang, 

De Haan heeft op den top van ’t Hoofd een 

agterwaards hangende, Kuif van Oranje-kleurige 

Veeren, met zwarte dwats{treepjes , die hy, 

naar believen, kan overend zetten. Zyn kleur 

is van boven Goud-geel , van onderen hoog-rood, 

aan ‘t bovenfte van den Hals Groenagtig ; die 

der zydelingte Staartpennen bruin en zwart ge- 

MmEn= 

(4) Phafianus Cri(tâ flavâ, Peore coccineo, Remie 
__gibus fecundariis coeruleis. „Amas. Acad. Ip. 282. T 23, 
Phafianus variis coloribus (plendidus. Eow. „Av. 68. T, 
68. & T. 69. f. 2. Phafianus ruber, e China. Ars. „Ar, 
KI, p. 34. T. 36. 
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mengeld. De Kleur van de Hen isvan boven, 11, 
zo wel als die der Staart, rosagtig- , van on- ÁFDEELe 

deren geelagtig bruin. De Oogkringen , Bek a 
en Pooten, zyn in beiden geel. sr 

(5) Faifant die wit is, met de Kuif en Buik 
Ny chen 

Fes. 

Witte ui 

Van deezen , die de witte Chineefche door China. 

BrissoN geheten wordt, en op gelyke manier 

uit China overgebragt was, vindt men by Ep- 

wARDS ook keurlyke Afbeeldingen, die hem de 

zwart en witte, of blaauwagtig wit en zwart 

bonte noemt. De Haan is grooter dan onze 

gewoone Faifanten. Hy is van boven wit; 
_van onderen pearfchagtig zwart: de Hen is van 

onderen wit, en van boven rosagtig bruin. Het 

witte is, in beiden , met donkere ftreepjes door. 

reegen, gelyk ook de Pennen van de Staart. De 

Kuif is zwart in ’t Mannetje, bruin in ’t Wyfje: 

de Wangen zyn , in beiden , kaal en rood; 
_gelyk ook de Pooten: de Bek en Oogkringen 
geel. 

Ik kan niet nalaaten hier nog gewag te maa- Gekroonde 
Faifant, 

ken van den fierlyk gekroonden Faifant der-Mo- py, xqvir 

lakkifche Eilanden , die uit Ooftindie voorFig. 2 
Willem den IV. , Prins van Oranje en Stad. 

houder der Vereenigde Nederlanden , overge- 

bragt 

zwart. 

(5) Phafianus albus, Criftâ Abdomineque nigris. Syff, 
Nat. X. Phafianus Sinenfis albus, e nigro coeruleus, 
Ars. Av. III. p 35e T. 37. Eow. „Av. 66. T. 66, 

1. Derr, V. STUKe Bb 3 
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bragt zynde ‚ door wylen zyne Doorlugtige 

Hoogheid aan den Heer REAUMUR is prefent 

gedaan ‚ hier nevens afgebeeld. Men noemt 

hem, op Banda, Kroonvogel. | 

Deeze komt, in grootte , den Paauw zeer 

naby : de Bek is twee Duim lang , de Staart 
tien Duimen. De Kop, Hals, Borft , Buik, 

de Zyden , Pooten en onderfte dek - Vederen 

van de Staart , zyn blaauwagtig Afchgraauw, 

De Kop is verfierd met een fierlyke Kuif van 
de zelfde Kleur, vier Duimen en negen Liniën 

lang, welker Pluimpjes de baardjes van elkan. 

der afgezonderd hebben, De Rug, Stuit, de 

bovenfte dek-Vederen van de Staart en die der 
Schouderen, zyn donker Afchgraauw , gemengd 

met een weinig paarfchagtig Kaftanie- bruin , 

op het bovenfte van de Rug en de Schau- 

deren. Deeze laatfte Kleur hebben ook de _— 
tippen der dek-Vederen van de Wieken , ee- 

nige der grootften zyn aan de buitenzyde wit; 

de Staartpennen aan de tippen Afchgraauw. De 

Oogen ftaan in zwarte plekken, gelyk ook de 

Bek en Pooten zwartagtig zyn, 

ge JW > 

LV. HOOFD. 
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Befchryving van ’t Geflagt der VELDHOENDEREN, 

waar in de Ouerhaan , bet Berkhoen , Korhoen, 

Sneeuwhoen en Hazelhoen, als ook de Patry- 

zen van veelerley Soort en de Kwartels vervat 

zyn. ) 

Gj den Geflagtnaam Tetrao, worden van 

LinNgaus de Vogelen begreepen , die men 

BERGHOENDEREN, of liever met een algemee- 

ner Naam, die op fommige Soorten beter paft , 

wilde of VELD-HOENDEREN noemen kan. Hier 

onder zyn de Patryzen en Kwartels begree- 

pen. 

DE VELDHOENDERS 391 
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Hoorp.. 
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Naam. 

De Heer BrissoN maakt, in de tweede Afdee. Kenmere 

ling van zynen tweeden Rang (*), een onder- 

fcheiding tufichen de Berghoenderen en Patry- 

zen „ door de ruigte of gladheid der Pooten, 

zonderende de Faifanten , wegens de langte hun- 
ner Staart, van de Patryzen af. In zyn Patryzen. 

Geflagt zyn ook de Kwartels begreepen. Alle 

_deeze Vogelcen, zegt hy, leeven in ’t Wilde, 

De Heer Linnaus geeft tot Kenmerken van 

dit Geflagt der Veldhoenderen eenvoudig op, 
dat de Wenkbraauwen kaal zyn en getepeld, 
De ruigte of gladheid der Pooten is by hem 

eene Onderdeeling. Door Krein worden de 
Kwartels zelfs van de Patryzen afgezonderd. 

x Gee 
(*) Zie bladz. 32e 

1, Desk, Ve STUKe Bb 4 À 

ken, 
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hl ’ Getal der Soorten van Veldhoenderen is 

ArpeeL by LiNNAus dertien ‚waar van de zeven eerften 
LV. ruigpooten , de zes laatften kaalpooten zyn. 
HRO BrissoN heeft van de Berghoenderen twaalf , 

Soorten, En van de Patryzen een-en-twintig Verfchei- 

denheden , waar onder agt van Kwartels zyn. 

y. (1) Veldhoen met de Pooten ruig, de buitenfte 

lln Staartpennen een weinig korter, de Oxelen 
Ouerhaan. , 

wit. 

Deeze wordt van GESNERUS enkel Urogallus 
of de groote Urogallus geheten ‚en van ALoro- 

VANDUS Tetrao major of Tetrax en Tetrix ;fom- 

tyds ook Grygallus, of Berghaan , wilde en Al- 

pifche Haan. De naamen, die men ‘er in de 

Europifche Taalenaan geeft, zyn meeftal met de 

laatftgemelden overeenkomftig. De Franfchen 

noemen hem Coq de Bruyeres of Coq de Bois en 
_Faifan bruyant 3 de Engelfchen Cock of the Wood 

en Mounzain-Cock, de Duitfchers Awer- Habn , 

Orbabn, Obr. Habn of Urbabn, waar van ons 

Ouerhaan afkomftig is. Wy hebben gezien dat 

zy den wilden Stier Aver-Ochs heeten. By de 

Hebreen werdt hy Dukiphat genoemd, by de 
Grieken Eruxotaos of Tetrix. 

De Ouerhaanen onthouden zig meeft in de hooge. 
Berg- 

(z) Tetrao Pedibas hirfuris, Reêtricibus exterioribus | 

fubbrevloribus , Axillis albis. Faun.Suec. 166. Gen. gr. 

Urogallus (. Tetrao major. GESN „Av. 491. ALDR. Orne 
Lr} c.6 Wir. Orn r23. T. 30. Ray. Av. 53. Mula 
eovian. Ar. „Ay. II, p. 23. T. 29» 30, 
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Berg- en Bofchagtige Landftreeken van Europa. 

Men vindt hun veel in Moskovie, als ook in 
de Alpifche Bergen, en in Sweeden zyn zy 

zeer gemeen. Men merkt aan, dat zy fom. 

tyds ettelyke Jaaren agtereen weg blyven, en 

fomwylen wederkeeren in zulk een menigte, 
dat ’er de Laplanders meer vangen dan zy op 

kunnen eeten. Zy worden aldaar Kjaeder of 
Tjaeder , en in Noorwegen Tiur , Teer of Tod. 

der geheten. Dat menze ook in minder Berg- 

_agtige Geweften vindt is blykbaar , dewyl ’er 

in fommigen onzer Provintiën wel gefchooten 

worden. 

‚De reden, dat zy zig liefft onthouden in de 

groote Boffchen, inzonderheid die van Pynboo- 
men ‚ in een Moeraffige of met Mos begroeide 

Grond, is om hun Aas te zoeken , ’t welk , naar 

het Saizoen, of in Geneverbefiën of in Pynap- 

pel.Pitten, en ‚, ’s Voorjaars, in Knoppen van 

die Boomen beftaat. Zy eeten ook de Vrugt 

van andere Boomen, en, bovendien, Mieren 

en andere Infekten, ja fomtyds wilde Muizen, 

‚In hunne Maag worden, gelyk in die der tam- 

me Hoenderen „ dikwils Steentjes gevonden. 

Des Winters begraaven zy zig, by nagt, in de 

Sneeuw, en dan worden zy wel van de Voffen 

overvallen en dood gebeeten. Anders zyn de 

_Havikken en Sperwers hunne grootfte Vyan- 
den, waar tegen Zy zig niet weeten te verde. 

digen. Î 

L Daar. V. Sture Bb s Dac 

I. 
ÁFDEEL. 

| 
Hoorp. 
STUK. 

O verbaas, 
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il. Dat men den Ouerhaan voor den allerzotften 
AFDEEL. Vogel uitgemaakt vindt (*), kan zyn opzigt 

Eh: hebben op het gedrag ’t welk hy houdt in de 

stuk. Paartyd, dat is, van ’t begin van February tot 

Ouerbaan, aan het end van Maart. Dan ziet men hem, 

Zyne Zot- met het aanbreeken van den Dageraad en regen 

we den Ondergang der Zonne , manhaftig pryken 
met een opgezetten Hals en uitgefpreide 

Staart, op den Stam van eenigen Bopm, ftellen- 

de zig in allerley Poftuuren , en maakende een 

zeer zonderling Geluid , dat beurtelings her- 

haald wordt , beginnende en eindigende met 

een foort van Klap of Slag. Het zweemt, ee- 

nigermaate , naar het flypen van een Zeiflen, 

of naar ’c kraffen van een roefltige Tuinmans 

Boomfchaar; anderen zeggen dat het is, even 

of men met een paar Stokken op een Tafel 
trommelde (4). Zo dra deeze Vogel zyn Gee 

luid doet hooren, en geduurende den gante 

fchen tyd ‚dat hy mat toepen aanhoudt, is hy als 
doof en geeft nergens agt op, welk een Geraas 

men ook maake, ja zelfs al wordt ’er op hem 

gefchooten; daar hy op alle andere tyden een 

zo fyn Gehoor heeft, dat het minfte Gerugt 

hem verfchrikken doet. ’t Ís om die reden, 

dat een bekwaam jaager wel agt geeft van den 
tyd 

(*) Et Tetracem Roma quem nunc vocitare Taracem 

Ceperunt , „Avium eff multo fraltiffima. 
(H) Exeffuat in Arboribus, efflans tinnitw tanguars 

Beftafs corripitur, zegt LiNNAUs 
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tyd waar te neemen, wanneer hy die bewee- 

‘gingen maakt , om hem te treffen , en niet 

wanneer hy zig flil houdt. Dit Geluid onder- 

tuflchen, hoe zot ookin íchyn;, is eene ingee- 

II, 
AFDEEL. 

EVE 
HoorD- 

STUK. 

ving der Natuur, dienende omde Hennen, die oserbaan, 
in het Bofch verfpreid zyn, tot den Haan te 

doen komen: zy geeven hem antwoord en ko- 
men troepswyze onder den Boom , *t welk, 
dewyl de Haanen zig digt by elkander onthou- 

den , en ieder Haan verfcheide Hennen heeft 

gelyk onder de Hoenderen , dikwils een geheele 

Schaar uitmaakt. Zy komen dan van de Boo- 

men en treeden de Hennen : want wy houden 

het voor een belachlyke Fabel, dat de Haan 

zyn Zaad zou fchieten uit den Boom, en dat’ 

de Hennen het in den Bek ontvangen zouden, 

om bevrugt te worden. 
De Geftalte van den Ouerhaan zweemt meer 

paar die van een Kalkoen, welker hy in Groot. 

te byna evenaart, dan naar die der Hoenderen. 

Men heeft ‘er gevonden van veertien Ponden 

zwaar , en gemeenlyk weegen zy tien of elf 

Pond. Van verre vertoont hy zig zwart, doch, 

als hy van naby befchouwd wordt, ziet men 

dat zyne Veeren , meeftendeels zwart , door- 

mengd zyn met allerley foort van Kleuren, 

wit, rood, geel, groen en blaauw. Boven de 

Oogen , en aan de zyden der Ooren, heeft hy 

kleine roode Veertjes, die den Kop een weinig 

rood maaken. Aan het onderfte van den Hals 

is hy glanzig groen, gelyk de Eenden. De 

5, Deel, V. STUKe twee 

Geftalte, 
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twee Wieken, zo wel als de Staart, worden 

gekruift door een breede witte ftreep of band, 

welke , wanneer de Vogel zyn Staart overend 

zet en uitfpreidt, gelyk de Kalkoenen en Paau- 

wen , een fierlyken witten boog op dezelve 

„maakt (*). De Pooten zyn tot aan de Wor- 

‘tels der Vingeren bruin gevederd; de Oogkrin- 
gen Hazelnooten-kleur ; de Bek witagtig 5; de 

Vingers bruin, de Nagelen zwart. 

Het Wyfje van den Ouerhaan is niet grooter 

dan een Berkhoen , en van Pluimagie als een 

Patrys , zynde , naamelyk , ros , zwart , en 

Afchgraauw bont; aan de Borft en Keel ros; 

aan den Buik bleek; de dek-Vederen der Wie- 

‚ken aan ’t end wit, gelyk in ’t Mannetje , doch 

de Staart met een zwarte dwarsftreep. Hunne 

Eijeren , ten getale van vyf, agt, of op ’ 

hoogft negen, zyn geel gevlakt, doch anders 

gelyk de Hoender-Eijeren. Zy maakt haar 

Neft in de Mos , op een drooge plaats , en 

broedtze alleen; dekkende de Eijeren, als zy 

'er af moet gaan om Aas te zoeken, zo digt 

toe met Mos of Bladeren, dat menze bezwaar- 
yk kan vinden. Hoe vwreesagtig anders ook 

zynde: zy is in dit geval {tout , en laat zig 

niet 

(*) Men gaat veel te ver met te zeggen , dat hy van 
een gadelooze fchoonheid zy: want uit deeze befchryving 
blykt klaar genoeg, dat noch zyne Kleuren, noch de 

Geftalte , die der Pappegaaijen , Paauwen of andere ge- 
woone, of die der Paradysvogelen en andere uitheem- 
fche Vogelen, overtreffen, | 
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piet ligt van het Neft opjaagen. Als de Pullen IL. _ 

uitgekomen zyn, loopen die zeer vlug , fom- pe 10 

tyds nog met de Eijerfchaal aan ’t Lyf. De nooep- 
Moer wyft bun het Voedzel aan , ’t welk in srux. 

Mieren en andere Infekten beftaat , tot dat zy Oserhaan. 

de Pynboom-Knoppen kunnen eeten. 

De Ouerhaanen zyn geen wrecdaartige of ver- 

fcheurende Vogelen, zy benadeelen het gezaai. 

de niet, en eeten geen Gedierte of Vleefch, 

zo “tfchynt, anders dan by geval. Egter vinde 

menze weinig, ’t welk waarfchynlyk daar van 

daan zal komen, dat zy op plaatíen , waar zulks 

vry ftaat, zo veel gefchooten worden. Wy 

hebben, immers, hier voor gezien , hoe zeer 

‘er over de vernieling van het nuttige Wild, 

in de Laplandfche Boflchen, geklaagd. werde. 

De Ouerhaan is, van ouds, voor uitmuntend 

Wildbraad beroemd; docù fommigen merken 

aan „ dat het Vleefch , van wegen zyn Voed- 

zel, fomtyds wat Harftig fmaakt, 

(2) Veldhoen met de Pooten ruig, de Staart ge- yy 

vorkt, de Slagpennen van den tweeden rang ; À did 
€ erk AOC 

naar den wortel. toe, wit. 

t Is deeze die van de Schryvers , in ’t al- 

gemeen , Urogallus five Tetrao minor, dat is klei- 

; ne 

(2) Tetrao Pedibus hiríutis , Caudâ bifurcatà, Remie 
gibus fecundariis bafin verfus albis. Fans. Suec. 168, 
Tetrao f. Urogallus minor. GESN. „Av. 494: Atvr. Orn, « 
le 7. Wir. Orn. zag. To 35. Raye Av, 53e Aus: 
Av. 1. pe 22. T. 220 

Je Dears, Vo StUn 
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ne Ouerhaan , getyteld wordt. Sommigen hebben 

hem voor’t Wyfje van den Ouerhaan gehouden, 

hem derhalve noemende Urogallina , dat is 

Ouerhen. De Franfchen begrypen hem ook 

onder den naam van Coq de Bruyere: de Engel. 

fchen noemen hem Heatb-Cock , dat is Heye 

Haan ‚doch het Mannetje en Wyfje wordt fom. 
tyds van hun door de kleur onderfcheiden, zo 

dat zy het eerfte black Game , dat is zwart Wild, 

het laatfte grey Game, dat is graauw Wild noe. 

men. Van de Duitfchers wordt deseen Brom- 

of Birck-Habn , de andere Birck-Hen geheten, 

en daar van hebben wy den naam van Berkhosn, 

deren ontleend. 

Dit Wild onthoudt zig meeft op de Heijen 

en in de Berken- Boflchagien der Noordelyke 

deelen van Europa. Men vindt het egter, 

in Lapland, zo menigvuldig niet als de groote 

Ouerhaanen, doch in andere Landen is het ge. 

meener. Rykelyk komen de Berkhoenderen 

voor in de Moeraflige Heijen der Noordelyke 
deelen van Engeland en Schotland 3 of , zo 

BrissoN wil , in de fchuinte der hooge Bergen 

aldaar en der Switzerfche Alpen. De Mannet- 

jes houden zig troepswyze van de Wyfjes af« 

gezonderd: zy: maaken een ander geluid dan de 

Ouerhaanen (*). Des morgens gaan zy uit om 
‚_ hun 

(*) Linneus drukt dit aldus uit. Eweftuat in Campis, 
ebrmurmurans erehà Candà : twmidifque fuperciliis, quaf? 
fibilo efflans. Men noemt het met een Woord „ dat by 

| de 



DE VELDHOENDERS. 899 

hun Aas te zoeken, en ’s namiddags begeeven 
zy zig wederom in het Boffchagie, alwaar zy 

fomtyds op de Boomen roeften , kruipende ’s 
Winters dikwils onder de Sneeuw. Van de Her. 
melyntjes worden ’er alsdan veelen vernield en op- 

gevreten , gelyk anders van de Havikken en 
Kuikendieven. LinNaus merkt aan, dat zy, 

op de Eijeren te broeden zittende, geen Reuk 

hebben; ’ welk inderdaad , zo men het naauw- 

keurig waargenomen heeft, iets byzonders 

is, 

De Berkhoenderen zyn buiten twyfel mede 

het Voorwerp van die Jagt, welke Hoenvliegen 

genoemd wordt en waar omtrent, in fommigen 

onzer Provinciën, een Verbod gegeven, in an= 

deren een Bepaaling gemaakt is door de Hooge 

Overigheid, Van Berk. of Kafteelboenderen , 

Veldhoenderen en andere Edele Vogels, werde 

in den jaare 1717, door de Staaten Generaal, 

verbooden het Broedzel te vernielen in het Over- 

kwartier van Gelderland. Het raapen of op- 

neemen van derzelver Eijeren is in ’*t algemeen 

ongeoorlofd , zo wel vo van die der Patryzen 

of Faifanten. 

Deeze Vogels hebben omtrent de grootte 
van tamme Hoenderen , doch de Haan is grco- 

ter , zynde van kleur zwartagtig Violet, de 

Hen 

de Jaagers gebruikelyk is, in 't Hoogduitfch Klor 
in beiden, baltzen, 

Ee. Desr, Ve STUK. 

u. 
AFDEEla 

Lie 
Hoors. 
STUKS 

Beskhoes, 

Geftalte, 
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Hen ros met zwarte dwars-ftreepen. De kleine 

Slagpennen zyn wit, aan de tippen bruin ‚(mee 

zwart overdwars geftreept, in de Hen, )en wit 

gerand. Zy hebben op de Schouders een witte 
Vlak, in het Wyfje is de Keel wit, de Bek 
in beiden zwart; dit alles, doch inzonderheid - 
de gevorkte Staart, onderfcheidtze genoegzaam 

van de voorgaande Soort. be 

BrissoN maakt van eene Verfcheidenheid ge 
wag, die hy noemt geftippelde Berkhoenderen, 

om dat de Hals, Borft, Wieken en Beenen , 

in het Mannetje met roode Vlakjes befprengd 

zyn, en het Wyfje is grys met zwarte Vlak- 

ken : beiden hebben zy eenige witte Vlakken 
onder aan ’*t Lyf. Sommigen willen, dat zy 

van een Berkhaan en Ouerhen zouden gefproo- 

ten zyn , en zelf niet voortteelen. In Swee. 

den, alwaar zy zig in de Boffchen van Simo. 

land en Weftgothland onthouden , geeft men 

ser den naam van Rackel-Hanar of Rochelhaa- 

nen aan, wegens het Geluid dat de Haan maakt, 

gelykende , noch naar dat der Ouerhaanen , noch 

paar dat der Berkhoenderen. Het zweemt, 

naamelyk, allermeeft naar een Klank, uit het 

diepft van de Keel komende , als of een der 

groffte Boeren rochelde ; doch lang agtereen. 

Onder dit Gefchreeuw ftelt de Haan zig even 

zo uitzinnig aan , als de Ouerhaan , wanneer | 

hy bakt. Men vindt deeze Rochelhaanen al. 

daar fomtyds in groote menigte , zo wel on- 
der 
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der de Ouerhaanen als onder de Berkhoende.- 

ren (*). | 
Ik twyfel niet, of dit zyn de zodanigen; als 

in het Plakkaat op de Houtveftery en Jagt, van 

den jaare 1684 , door de Staaten van onze Pro- 

vincie bedoeld worden onder den naam van Kor- 

boenderen. Immers het Sweedfche woord rachla 

lydt ook de betekenis van ’t koorên, dat men 

oprispende om te braakenì of gorgelende maakt 3 

en naar ’t welke het kerren of kirren der Tor- 

telduiven zweemt; zelfs wotdt die Klank byná 

door ’t woord kor uitgedrukt, en verfchilt wei= 

nig van die van ’t rochelen. In eeh laatere 

Optelling van ’t vliegend Wild of Edel Gevo. 

gelte deezer Nederlanden; zyn de Berkhoendes 

ren in plaats gefteld (f): In ’t Utrechtfe Plak- 

‘ kaat ; 

(4) Verband. der Stokh. Akad., van 't Jaar 1744 Vore 
VI. p: 173- | | 

(}) Te weeten in ’t Reglement haarer Koninglyke 
Hoogheid van den jaare 1752 > op de Jagt in 't Land 

van Heusden , alwaar den ongekwalificeerden het fchie. 

ten verbooden wordt van Hazen, Konynen, Patryzen; 
Fayfanten ‚ Berkhoenders, Reigers, Ganzeù, Eendvogels, 

Pitoors , Quakken; Kranen , Zwanen > Trapganzen of 

ander Edel Gevogelte. Zie Juarb. 1752 bladz, 1216, 

In ’ Plakkaat van 1684, Art. 36, wordt gefproken van 
Patryzen, Fifanten, Korhoenderen, Putoirs, Reigerens 
Ktanen , wilde Swanen , Trapganzen , Schiolvaars of 

dergelyk vliegend Wild « van Duiven en Eendvogelen 
Art. 4r. Zie Gr. Plakkaatb, IV. Deer. pag. 526. Zulk 
Vliegend Wild of Edel Gevogelte mag niemand fchieten 
bf vangen, of de Neften berooven, in de Provincie van 

Holland , volgens de vernieuwde Prinfelyke Ordonnantie 
van den jaare 1750. Jaarbe bl. zc. 

I. Deer, Ve Stuk, Cc 
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kaac, des jaars 1750, worde gefproken van de 

Faifanten, Korboenderen en Partryzen.Jagt : (zo 

dat de Korhoenderen geen Patryzen zyn , gelyk 

fommigen willen): in dat van Gelderland wordt _ 

van Faifanten, Veld- of Koorn. Hoenderen gewag 

gemaakt : in dat van Vriesland van Veld- of 

Moer-Hoenderen (*). Dit laacfte zal waarfchyn. 

lyk zien op den Engelfehen naam Moreben, die 

aan de roode Veldhoenderen wordt gegeven, of 

zelfs van het Nederlandfche Moeras, of Moe. 

rige Grond, daar fommigen zig in onthouden, 

afkomftig zyn. Het kon ook betrekking heb- 

ben op de Waterhoentjes (f). Eek 

Dewyl de Berkhoenderen niet gefteld zyn 
op Koorn en zig met veelerley Groente en-Vrug- 

ten behelpen kunnen, zo heeft men in Swee 
den de Proef genomen , omze , in plaats van 

Hoenderen , voor de Keuken op te voeden en 

te meften. De Jongen kunnen, ten dien einde, 

met Geneverbefiën worden gefpyzigd; doch het 

allerbefte is, de Eijeren der Berkhoenderen ; 
die men daar overvloedig in de Boffchen kan 

vinden, van een tamme Hen te laaten uitbroe. 

den, als wanneer de Pullen byna zo tam als de 

gewoone Hoender-Kuikens zyn,en grooter wor- 

dende kan menze , voor ’t wegvliegen, de Vleu- 

gels korten. Zy beminnen de zuiverheid en 

fchoon Water. Nog zeer jong zynde kan men 

ZE 

(*) Zie de Nederl, Faarb. van r7so , bladz, 1404, 
E208, 472. 

(f) Vergelyk bladz, 273, hier voor. 
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ze voeden met fyn gebroken Gort; vervolgens IL. 

met Geneverbefiën, Koolsbladen, Klaver, Rhyn- AFDEELe 
befiën, Blaauwbellen , als ook met Wormen; oon 

Vliegen, en allerley Onkruid byna, dat op ’t srux, 

Veld groeit. Tot Winter-Voedzel zyn de Knop- Berkhoen. 

‚pen van Berkenboomen zeer bekwaam. Var- 

kens-gras, Melkdiftel en Paardebloemen, wor= 

den van hun zeer gretig gegeten , als ook het 

groene Loof van den witten Popelier en Wil- 

geboom, en de Bladeren der Hoppe; doch van 

den Vlierboom en deszelfs Befiën, de Netelen, 

zo brandende als doove, van ’t Bilfemkruid, 

de ftinkende Gouwe, Lelietjes van den Dale en 

Maluwe, hebben zy een afkeer. Behalve hun 

Vleefch , ‘t welk zo goed is als dat der tamme 

Hoenderen , wordt ook van het Dons en de 

Veders der Haanen in Sweeden gebruik ge. 

maakt (*). 

(3) Veldhoen met de Pooten ruig , de Staartpen. HL 
Canadenfss, 

nen zwart met geele tippen , twee witte Vlak- Kanadae 

jes by de Oogen, ne. 

De Heer Epwarps, die de Afbeelding van 

’t Mannetje van deezen, hem uit de Hudfons. 

Baay gedroogd toegebragt zynde, geeft, merkt 

aal 9 

(*) Zie het Verroog van Doktor HacsTroom over de 
Opvoeding der Berkhoenderen , in de Stokh. Verhandels 
van ‘t jaar 17sr. Vor, XIIL pag. 139. 

(3) Tetrao Pedibus hirfutis , Re@ricibus nigris apice 
fulvis, lituris duabus albis ad Oculios. Sy/t. Nat.X. Uras 

gallus maculatus Canadenfis. Epw. „Av, z18. T. 113, 

Mas. & 71. T. 7x. Fa mina. 
B L Deir, V. Stur. Ce 2 

t 
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Ir. aan, dat men denzelven aldaar noemt Wood- Pa. 
AFDEEL. gridge of Bofch-Patrys. Deeze Vogel is van 
rh grootte, zegt hy, tuflchen den Faifant en Pa. 

sTUK, trys, maar wat dunner van Lyf en eenigermaate 

langer van Staart dan de Patryzen zyn. Het 

zelfde verfchil is ‘er, zo hy aanmerkt , tuffchen 

deezen en het Wytje , (dat hy veel vroeger 

ontvangen hadt, zynde roodagtig en zeer fraay 
gevlakt gelyk de Faifanten ,) als in de Europifche 

Veldhoenderen , die men in Engeland zwart en 

graauw Wild noemt, gelyk wy gezien hebben; 

doch in Amerika, zegt hy ‚onthouden zy zig op 

laag en vlak Land, ‘t welk in Koude overeen- 

komt met de hooge Landen en toppen der Ber- 

gen, daar men alleenlyk de Attagens in Europa 

“vindt. | 

Iv. (a) Veldhoen met Wollige Pooten, de Slagpen. 

Sen pennen wit, de Staaripennen zwart met wiite 

hoen. tippen, de middelflen gebeelenal wit. 

By de Schryvers, in ’ algemeen , heet deeze 
Lagopus ‚ van wegen zyne Pooten , die meer 

naar Haazepooten zweemen, dan in de andere 

Soorten van dit Geflagt : by ALDROVANDUs 

Perdrix petrofa, om dat hy veelal in de Rotfen 

A nes- 

(4) Tetrao Pedibus lanatis , Remigibus albis, Re@rie 

cibus nigris apice albis: intermediis totis albis. Syff. Nae, 
X. Terrao Refricibus albis; intermediis nigris apice ale 
bis Faun, Suec. 16g. Lagopus. Gesn. Av. $77. ALpu. 
Ora. l 13 c, 2 Wir: Orn, 227. Ke 32e RaFe Av. $fe 
Epwe Ay, 72. T. 72 
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__peftelt; in Switzerland Steinbubn. De Franfchen IL 
geeven ’er den naam aan van Gelinote blanche *FDEELe 
of wit Hazelhoen, en veelen noemen bem wite Hoek 

ten Patrys; de Duitfchers Schnee Hubn , de ‘sruk. 

Schotten Ptarmigan. In de Noordfche Landen Seer hoen 
is hy by den naam van Ripa of Rypen bekend, 
en de Laplanders geeven ’er den naam aan van 

noe. Riper. | 

— Deeze Vogels hebben hunnen naam niet 
zo zeer van de witheid van hun Pluimagie , als 

van het vermaak , dat zy fcheppen om in de 

Sneeuw te graaven ; verlaatende zelfs om die 

reden de Dalen , wanneer de Sneeuw aldaar 
door de Warmte der Zon, in ’t Voorjaar, be- 
gint te fmelten. Zy onthouden zig op de hoo. 

ge Bergen van Europa, zo wel der Zuidelyke - 

als der Noordelyke deelen , doch allermeeft op 

de Laplandfche Alpen, alwaar zy zeer menig- 

vuldig zyn (*). In Noorwegen vindt men ‘er 

van tweederley Soort, waar van de een Berge 

rype genoemd wordt, de andere Bofchrype , naar 

de plaats , waar menze meeft ontmoet. De 

eerfte heeft de grootte van een Duif, de ande. 

dere die van een Hoen: beide Soorten zyn in 

de Winter wit , in ’t Voorjaar gefprenkeld, 

en in de Zomer graauw. De Sraartpennen; 

egter , blyven altoos zwart, met witte tip- 

pen. 

| De 

(*) Zie het II. Sruk deezer Natuurlyke Hiflorse , 
bladz. zr2, Ir4 
I, Daer, V,Srur. Cc 3 
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u. De witte Patryzen komen omftreeks Bergen 
AFDEEL fomtyds in groote menigte „en’t eene Jaar meer 
El dan in het andere voor. Als de eerfte Sneeuw, 
STUK. met een Oofte of Noordoofte Wind , valt , wor- 

hd denze van de toppen der Alpen in de Dalen ge= 

Bien: jaagd, dan ziet men ze menigvuldig 5 doch, als 

fchappen. die valt met een Wefte of Zuidwefte Wind , 

zo heeft men ‘er , dat Jaar, weinigen. Zy wor= 

den gefchooten;, of in Strikken en Vallen, die 

men van zwaare Planken maakt, gevangen. 

Gefchooten zynde is het zeer goed Wild ‚doch 

anders wordt het Vleefch, door. verftikking in 
hun Bloed, onfmaaklyker. Men brengtze, by 

duizenden, te Bergen (gelyk ook in Stokholm) 

te koop, en zy worden ook wel, half gebraden 

zynde, in Vaten gekuipt, en buitenslands ver- 

zonden. Hun Voedzel beftaat des Zomers in 

Muggen , maar ’s Winters in de Knoppen van 

de naantjes-Berkeboomen , als ook van Elft, 

die zy in groote menigte by hun Neft onder de 

Sneeuw vergaderen, en dit maakt hun in t Voor-. _ 

jaar zeer vet. Doktor DeRHAM , die zulks 
aanmerkt als een blyk van de voorzorg des 

Scheppers omtrent het behoud der Dieren, 

fchynt niet gedagt te hebben om de byftere 

domheid deezer Vogelen , die, wanneer door 

de Boeren een Kring van Steenen om hunne 

Neften gemaakt wordt , daar niet over heen 

durven komen. ’t Gebeurt ook wel, dat zy, 

van de Roofvogelen vervolgd wordende, door 
benaauwdheid de Menfchen in de handen loo- 

pen 
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pen, en dus, vallen zy, den Regen fchuuwen- IL 

de, naar het gemeene Spreekwoord,inde sloot, ÁFDEEL. 

In de Boffchen maaken zy veel gefnaps door zn 

hun gefchater. STUK. 
Ray merkt aan , dat deeze witte Patryzen by- Moerhoen. 

na alleerlyk in Kieur verfchillen van de Lago. 

pus altera’ van Primus, die de Attagen van Ar- 

DROVANDUS fchynt te zyn, en in Ìtalie Franco. 
Lino geheten wordt. Men noemt deezen in En- 

geland en Schotland , alwaar hy zeer veel voor- 

komt in de hooge Gebergten , Gor-Cock of Moor. 

Cock en Moor- Hen; de troepen van jongen Gorfowl 

en Pouts. Argiw heeft er, onder den naam van 

Coq de Marais, twee Afbeeldingen van gege= « 
ven ‚ en derhalven noem ikze Moerboenderen, 

De Jaagers geven ‘er den tytel aan van red Ga- 

me,-dat is, het roode Wild. Zy zyn grooter 

dan de toode Patryzen, en komen, in Geftalte 

en’ Kleur, zeer wel met den Faifant over- 

een. 

(5) Veldhoen met ruige Pooten,de Staart, wel. _ v 

ker drie zydelingfe Pennen «wit zyn, puntig 4 en 
witloopende, | __Faifant van 

| Kanada. 

Deeze krygt van den Heer Linneus, om 

die zelfde reden, den bynaam van Faifantje s 

hoewel hy, inderdaad, in grootte weinig van 

den 

($) Tetrao Pedibus hirfutis, Caudâ cuneiformi, Rec« 
tricibus tribus lateralibus albis, Sy/}. Nat, X. Urogallus 

minor, Caudâ longiore, Epw, „Av. 117. T. 257. 

Í, Daer, V. Stuke CE 4 
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den Faifant, of liever van het Berkhoen , verst 

fchile. Zyne Geftalte en Kleur niet alleen , 
maar de Staart zelfs , doen hem zeer naar de 

Hen - Faifant gelyken. Die hem van de Hud: 

fons-Baay aan Epwarps bragt ‚ verhaalde dat 

de Haan zwarter was en glanzig aan den Hals, 

welk verfchil 'er ook in onze Hey-Hoenderen 

plaats heeft , zegt die Engelfchman. Zeker Dok: 

tor uit Virginie hadt hem verhaald, dat men al- 

daar, in de Boffchen en Wilderniffen , ook zo- 

danige Veldhoenders vondt, welker Haan een 

trotíche Vogel was, loopende zeer regt op. 

EDwaRDs noemt hem kleine Ouerbaan met lan- 

‚ger Staart , en BrissoN oordeelt bem tot de zelf. 

de Soort, als de Ouerhaan, te behooren. 

(6) Veldhoen met ruige Pooten ,dat kleine Wiek- 

jes aan den Hals beeft. 

t Amerikaanfche Veldhoen of kleine Ouers 

baan wordt deeze van CaresBy, als een Vir. 

ginifche Vogel, getyteld , en BrissoN noemt 

hem Gelinote bupée d' Amerique ‚ daar hy het 

Moerhoen, enkel , gekuifd Hazelhoen geheten 
hadt. Volgens CATEsBY is het ongevaar een 

derde grooter dan een Patrys, van kleur rosag- 

tig bruin, met zwarte en witte dwarsftreepjes , 

de Slag- en Staartpennen ten deele zwart: zo dac 

f de 
(6) Tetrao Pedibus hirfutis, Alis fuccenturiatis Cervj. 

calibus. Syft. Nat, X Urog gallus minor fufcus, Cerein 

plarais Alas imirantibus Wonka: CaresB. Car. II, P. Ee 
TE 
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de Vogel in deezen zeer naar ’t Berkhoen jy 
zweemt. De Wiekjes aan den Hals hebben ArFperte 
hem Cupido doen noemen. tT, 

Ik zal hier mede, volgens Linneus, verge. HOO 

lyken den Faifant van Penfylvanie , daar men pairant van 
de nevensgaande Afbeelding, door Epwarps, diie 

van vindt in de Verhandelingen der Koninglyke PL. XLVII. 

Societeit van Londen (*). Zy verbeeldt den £ig. 3 

Vogel in dat Poftuur , wanneer hy overvallen 

zynde zig fchrap zet om weg te vliegen. Het 

isde Haan, want de Hen heeft die Vlerkjes aan 

den Hals niet, De grootte was byna als die van 

een Faifant : de Kleur was bruin van boven, 

zeer fraay met wit gefchakeerd , en wit van on- 

deren met zwarte Vlakken. Leevende zetten 

zy hunne Staarten overend als de Kalkoenen, en 

maaken om den Hals een Kraag van Veeren , 

loopende zeer prat. Men vindtze niet alleen 

in de agterfte deelen van Penfylvanie , maar ook 

in Maryland ,en waarfchynlyk elders in de Wil. 

derniffen van Noord-Amerika. Niettegenftaan» 

de zy, teener Broed , van twaalf tot zestien 

Jongen voortteelen , vermenigvuldigen zy doch 

mict flerk, wegens de menigte van Roofvoge- 

len, die ‘er op aazen. 

Aanmerkelyk zyn deeze Vogels, niet minder Zyn Geluid, 
dan de Berkhoenderen van Europa, door het 

Geluid, dat de Haan in de Bronstyd maakt, ’c 

| | welk 

(*) Philofoph, Tranfaf, Vol. XLVIIL Part, 2. p, 
499 

1. Deer, V. STUK. Gc bh 
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1. welk men wel een Kwartier gaans ver kan hoo- 

AFDEEL. ren, en daar aan ontdekt, waar deeze Faifan- 

BaN ten zyn. Dan zetten zy de Borft uit , gelyk 

STUK. een korrende Doffer en klapperen op gelyke 

| manier met de Wieken , dat een trommelend- 
Geluid maakt , waar van de Slagen langs hoe 

fchielyker op elkander volgen, tot dat zy in 

elkander loopen. Dit duurt omtrent een Mi- 

nuut , en neemt , na een half-Kwartier tuffchen- 

poozing, op nieuws weder aanvang. Middeler. 

wyl kan de Jaager ‘er bekwaamlyk op aanleggen. 

Zy doen het nooir dan op een Boom ,en begin- 

nen met het aanbreeken van den dag , tot negen 
Uuren; dan wederom, omtrent een Uur voor 

den Ondergang der Zonne, en houden aan tot 

dat bet donker zy. Hun Vleefch is blank en 

fmaakelyk. | B 

WIT. (7) Veldhoen met ruige Pooten, de Staartpen- 

abi Js nen. Afchgraauw met zwarte tippen, zwart 
azelhoen. ' 
Sen gebandeerd, witgenomen de twee middelften. 

Deeze wordt van de Schryvers Gallina: Co- 

rylorum genaamd, waar van de Duitfchers hun 

Hazelboen ontleend hebben , dat wy, als ook de 

Engelfchen, gebruiken. De Franfchen noemen 

hem Gelinote of Gelinote de Bois, de Italiaanen 

Fran- 

(7) Tetrao Pedibus hirfuris, Retricibus cinereis punc- 
tis nigris, fafcia nigrà , exceptis intermediis duabuse 

Faun. vwec. 170. Gallina Corylorum, GesN, „Av. 229. 
Arpr. Ornsth. Libi. 13. Cap. zr. Waite Ors. 226. Tabe 

ar, Raj. Av. 55. 



___Francolino, de Turken Jabantau, de Polakken 
Sarzabek, de Sweeden Hjaerpe of Hierpe. Men 

vindt ook, dat fommigen ’er onder den naam 

_ van Aitagen van fpreeken , en dat ALBeERTus 

E, 

MAGNUs hem Bona/a genoemd heeft. 

De Hazelhoenderen zyn niet zeer gemeen; 

zo dat de naam van Galline ruflice , of Boeren 

Hoenderen , 'er-ten onregte aan gegeven wordt, 

VARRO zegt dat zy, ten zynen tyde, zelfs te 

Rome zeldzaam waren. In de Zee van Genua, 
egter , vindt men een Hilandje , dat , wegens 

de menigte deezer Vogelen , den naam voert 

van Jfle des Gelinotes. Lotharingen, benevens 

de Gebergten van Dauphiné en de Grenzen van 

Switzerland, als ook het Bofch van Ardennes, 

leveren ’er in de Winter eenigen voor Parys 

uit. ’t Schynt dat zy in Engeland ook niet veel 

voorkomen; want Ray verhaalt, dat hy te Neu- 

Br VE-LD,HOE N-DE RIS. ALL 

ME 
AFDEEL. 

LVW. 
Hoorp. 
STUK, 

Ziazellioen, 

remberg Hazelhoenderen op de Markt te koop 

had gezien. In Lapland zyn zy overvloedig , 

ja ophet Gebergte Kolen in Noorwegen, zo 

ScaÉrFER verhaalt, in ongelooflyke menigte. 

_ Deeze Vogels verfchillen van de andere Veld. 

hoenderen daar in, dat zy zig cok in Bofichagie 

op ’t vlakke Land onthouden, zo Rar aan- 

merkt. Men vindtze dikwils in Boffchen daar 

veel Hazelaars groeijen , waar van zy den naam 

fchynen te hebben , doch niet om het eeten der 
‚ Nooten, zo men aanmerkt, maar der Katten 

of Mannelyke Bloefems; gelyk zy ook die der 

Berkeboomen nutcigea. Zy brengen twee jon- 
IL, Deer, Ve STuK, gen 
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IL. _gen voort. Men ‘vangtze in * Voorjaar en de 
AFDEEL Herfft , door middel van Netten of Strikken , 
Hoorp. Waar in de Vogelaar hun weet te lokken, met 
STUK. een Fluitje hunne Stem nabootzende. Han 

Hazelhoen, Vieefch overtreft, in blankheid , gezondheid 

en murwheid , byna dat van alle andere Vo. 
gelen. 

De grootte is omtrent als die van een Duif: 

de Kleur van boven wit bruin en rosagtig gemen. 

geld, met de Slagpennen bruin-grys, uictwaards 
en aan de- tippen rosagtig , die van de Staart 

uit bruin en bleek Afchgraauw gemengeld, met 

een zwartagtigen Band naby de tippen. Het 

Mannetje is zwart aan de Keel, het Wyfje 

niet,en heeft ook minder glanzige roodheid bo- 

ven de Oogen. 

Pyrenees De Heer BrissoN onderfcheidt het Pyrenee. 

che. {che Hazelhoen, dat , met een Arabifchen naam, 

Alcbata en Filacotona by ALDROVANDUS genoemd 

wordt , van het gewoone. Hetzelve voert, 

gemeenlyk ‚den naam van Patrys van Damafcus;, 

onthoudende zig zo wel in Syrie als op de Gren- 
zen van Vrankryk en Spanje. Het Mannetje is, 

ongemeen fierlyk , Olyfkleur, geel, zwart en 

ros gemengeld, met een witten Buik, de Hals 

zwart gebandeerd, en de twee middelfte Staart- 

penpen zeer lang. Dit zelfde heeft ook plaats 
in de gene , die hy voor 't Wyfje houdt, 

welke nog veel bonter is , en met drie zwat- 

te ringen om den Hals getekend. De lange 

Staartpennen onderfcheiden hun genoegzaam 

van 
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van de gewoone Hazelhoenderen. Ook fchynt 
_het my toe, dat de Pooten, indeeze, zeer wei- 

nig ruig zyn; zo dat zy meer naar Patryzen 
gelyken. 

Voorts heeft BRIssoN nog een-Schotfch Ha- 

zelhoen, dat van de Schotten Mwytcok en van 

de Duitfchers Murban genoemd wordt, zynde 
een weinig grooter dan het gewoone : als mede 
een groof Hazelhoen van Kanada, ’t welk ook 
grooter dan het Europifche is, uit bruin , ros 

zwalik , Afchgraauw en vuilwit, fierlyk gemengeld, 

(8) Veldhoen met de bek en Pooten Bloedrood, 

de Keel wit, met een zwarten, wit geflipe 

pelden Band. 

Ìk gaa thans tot de eigentlyke Patryzen over, 
dat is zodanige Veldhoenderen, welker Pooten 

kaal of ongevederd zyn. Ditis de tiende Ver. 

fcheidenheid derzelven by den Heer Brisson,s 
wordende van de Engelfchen roodbeenige of Spaane 

{che Patrys geheeten. Op de Alpifche Bergen 
geeft men ’er den naam van Pernifa aan, en in 

‘ct Opper- Wallis noemt menze Perniffe, by de 

Duitfchers Perntiffe of Rot.Hun, dat is Rood. 
hoen,by de Sweeden Aoker.Hoena of Akker-Hoen. 

De 

(3) Tetrao Roftro Pedibusque fanguineis, gulâ albâ, 
cinét: Fascii nigrÂ albo punêtatâ Syff. Nat, X. Tetrao 
Reâricibus cinereis: (uperiore medietate hinc inde rufis, 
Faun. $nec, 171. Perdix rufa f. major. GesN. „fv. 682. 
Aupr. Orn. l. 13 c. 28, Jonsr. „Av 68. T. 27 Wirw, 

Orn, 118. T. 29. Rap „Av, 57e Aimetv. Lp 29.T. 29, 

K. DEEL, Ve STUKe 

U. 
AFDEELe- 

LV. 
Hoorp- 
STUK: 

Hazeiboer 
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i. De roode Patryzen zyn in de Boffchen van 
AFDEEL, Vrankryk en Italie taamelyk gemeen. Men 
EAN vindrze ook op ’t Eiland Guernfey , doch niet 

stug. in Engeland, zegt Ray; hoewel ook in de Noor- 

Patrys. delyke deelen van Europa, zelfs in Sweeden en 

Deenemarken. LinNAvs teltze onder de Sweed. 

fche Vogelen, by den naam van Veldhoen met 

de Staartpennen Afchgraauw , in de bovenfte helft 
hier en daar ros , en de naam wy{t genoegzaam 

“aan, dat het aldaar op de Akkers of Bouwlanden 

gevonden worde, af 
Deeze Patrys is zo wild niet van aart als de 

© _graauwe, men kan hem gemakkelyk tam maaken. 

Ook verfchilt zyn Geluid of Gezang van dat der 

anderen , en deeze Vogels vliegen niet allen eens- 

klaps op, gelyk de graauwe Patryzen , maar ag- 

ter elkander ; doch men vindtze zelden by. een, 

Âls zy befpeuren, dat iemand by hun Neft of 

by de Jongen komt, zo vliegen zy even of hun- 

ne Wieken gebroken waren , naar ’t fchynt om de 

plaats van huú Nett te verdonkeren. Men heeft 

gezien, dat zy de ftoutheid hadden van zig te- 

gen de Honden te verdedigen. | 
Griekfche Zy Worden rood genoemd wegens de rood. 

Patrys. heid hunner Pooten, Bek ea Slagpennen. Het 

Lighaam is bruinagtig, van onderen ros. Men 

heeftze verward met den Griekfchen Patrys, die 

eens zo groot is als de gewoone; daar de ande- 

ten op ’t. hoogft maar anderhalf maal zo groot 

zyn. De Kleur , naamelyk, van den Griekfchen, 
die op de Eilanden van Griekenland en in Tralie 

5e 
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gevonden wordt, is nagenoeg eveneens. Men 
noemt hem in ’t Franfch Bartavelle, en in ’t 

Arabifeh Cubugi of Cabagi, in ’t Griekích Kak- 
kaba, om dat zyn Gezang of Roepen, in de 

Bronstyd , naar dit woord zweemt. Zy hebben 

de grootte van een Hoentje , en zyn, zo fom:- 

migen melden , aldaar zotam, dat menze houdt 

en eeten geeft als hier te lande de Hoenderen,. 

Epwarps geeft de Afbeelding van een rooden 

Patrys uit Barbarie , die zelfs wat kleiner is dan 

de gewoone Patryzen , welke wy nu zullen be- 

fchouwen. 

(o) Veldhoen met ongevederde Pooten , een kaale 

roode Vlak agter de Oogen, de flaart en Zer- 

graauw ‚ de Borft bruin. 

_Deeze wordt, gemeenlyk, de graauwe of 

„Afchgraauwe, en ook wel de gewoone Patrys 
geheeten ; hoewel dit alleen in de Noordelyke 

deelen van Europa plaats kan hebben; dewyl 

hy in lealie zeldzaamer en meer geagt is dan 

de roode, zynde zelfs in Griekenland onbekend, 

ZO CHARLETON aanmerkt. Men geeft ’er, in 

ú Franích ‚ den naam van Perdrix, in ’t Îta- 

liaanfch dien van Perdice, in’t Engelfch dien van 

Partridge aan: altemaal van den Latyníchen 

Pere 
(9) Tetrrao Pedibus nudis, maculâ nuda coccineâ pone 

Oculos, CaudaferrugineÂ ,Sterno brunneo , Faun. Suec, 172, 

Perdix cinerea. ALpr. Orn.l. 13. c. zg JONST. „Ave 
68. T, 27. fr. Wirr. Orn. 119. T. 29. Raj. Av. 57° 
ALB. Av. Lp. 25. T. 27, 

E, Deer, Vo STUK, 

ER 
ÄFDEEL, 

LW 
Hoorp- 
STUK. 

Pasrys. 

IK 
Perdix. 
Gewoone 

Patrys. 
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ir. Perdix afkomttig, zo welalsde Spaanfche naam; 
AFDEEL, Perdix en de Neerduitfche. De 'Duitfchers noe- 
Ae men hem Veldhoen, die van Silezie Raeb-Hubn, 
stug, Een de Sweeden Rapp-Hoena. ' 

Pattyzen. De Patryzen zyn in Engeland, Vrankryk, 

Vang. Duiefchland; en overal daar de Landen tot Koorn 
gebouwd worden, taamelyk menigvuldig. De 
Boeren vangenze dikwils, | door middel van Net- 

ten of Strikken , in het ftaande Koorn; doch 
dewyl zy aangemerkt worden onder het Edel 
Gevogelte te behooren, zo mag zulks in de 

meeften onzer Provintiën niet dan door de Ede. 

len des Lands of daar toe gekwalificeerden ge- 

fchieden. Zelfs in de beflooten tyd , die in ’t 
Sticht van Utrecht bepaald is van den ts De- 

cember tot den 15 September des volgenden 
Jaars, mag niemand,hoedanig ook,cenige Haazen, 

Faifanten, Korhoenderen of Patryzen , fchieten , 

noch ook met War-Garen of Sttikken vangen of 
befchadigen, op de verbeurte van den Vangft; 

Netten, Werktuigen , en vyftig Guldens daar- 
enboven. In Vriesland is de Jagt op Haazen ; 
Patryzen of eenig ander Wild, tuffchen den r 

February en den t Oktober, verbooden, op de 

Boete van so Goudguldens, benevens het gevan. 
gen Wild, de Netten, Vogels en Honden, en 
op de Sneeuw teenemaal (*). In de Provincie 

van Groningen is dit laatíte ook ongeoorlofd; 

en de beflooten tyd heeft plaats van den 1 Janu= 

ary 

(#) Nederl, Faarb, vanzzso. bladz, 1404, 47 5e 
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fy tot den 15 September, moetende alle een: Tt. 

jaarige Patrys- of ook ouder Hennekens , wan- AFDEEL _ 
neer zy levendig gevangen zyn, altoos losgela- on Di 

ten worden op de Boete van tien Guldens (T).  srux. 

In Holland ftaat geeh anderen, dan die tot de Patryás 

Jagt bevoorregt én geregtigd zyn , het Patryzen 

vangen vry; en zulks alleenlyk met den Zak , ® 
Schild of levendig Paard : mogende niemand bui= 

ten verlof van den Houtvefter eenige Vlouwen; 

Rennen, Wargarens of dergelyke Netten ftel- 

len , anders dan op Zyn Grond of Buiten plaats 5 

ter boete van 25 Guldens; verbeurte der Net- 

ten, en 25 Guldens voor ieder gevangen Vo- 

gel (+). In de Provintie van Overyflel was het 

Patryzen fchieten in de Vlugt geoorlofd ($)). 

Het Landvolk weet egter, op plaatfen daat Eigeú 

hun deeze Jagt verbooden is, zig op veelerley fchapper’ 

wyzen meefter te maaken van dit lekkere Wild. 

braad; dochinzonderheid ; door middel van een 
Wyfjes Patrys of Hennetje, des avonds wan: 

neer het in de Bronsttyd is; de Mannetjes naar 

zig lokkende , of ook ‚door middel van Fluitjes ; 

derzelver Gezang naarbootzende. Met Wind: 

honden kan menze gemakkelyk Jaagen , want 

die ruiken de Patryzen zeer ver, Des Winters 

onthouden zy zig in groeven van Sneeuw; die 

aan beide enden open zyn, Hun Voedzel be: 

ftaaë 

(}) De zelfde van 1752, bladz. 1344. 
(#) De zelfde van 1750, bladz. 1080 , voërs 
($) De zelfde van 1749, bladz. 746. 
L Dixie V, Sruw, Dd 



dl 

ed ek os: 

/ 

418 BESCHRYVING VAN 

7. ftaat in Koorn en veelerley flag van Befiën en 

ÁFDEEL. Zaaden , Wormen , Slakken , Mieren-Eijeren , ja 

Bih zelfs groen Koorn, Gras en Kruid : zo dat men 

stuk. zeggen kan, dat zy byna alles eeten. Zy ruften 

Patrys. nietop ’t Geboomte;, gelyk deroode , gejaagd 
zynde , fomtyds doen, De Mannetjes zyn in 

t vegten verwoed, en zeer geil in de Bronstyd ; 

zodanig dat zy ‚, geen Wyfjes hebbende, wel eens 
elkander treeden. Zy broeden een menigte van 
Eijeren, gelyk de Hoenders, en brengen dus 

wel twaalf, vyftien of zeftien Jongen, t’eener 
Broed voort, die den geheelen Winter troeps- 

wyze by de Ouden leeven, en zig niet dan ’s 

Voorjaars daar van afzonderen. Gemeenlyk 
vindt menze, inde Zomer , by Paaren , en inde 

Herfft zyn zy op haar beft. De Leeftyd wordt, 

van fommigen ‚ gefteld op zeftien Jaaren. ; 

Geftake, De grootte van een graauwen of gewoonen 
Patrys is als een Duif; hy verfchilt ’er ook niet 

veel van in geftalte, doch de Kleur is uit Afch- 

graauw ros en zwart gemengeld? op de Borft 

heeft hy een Kaftanie-bruine Vlak, die naar 

het Hoefyzer van een Paard gelykt; de zeven 
buitenfte Staartpennen zyn ros, met witte tip- 

pen. De Vogel is aan de Borft en op de Zyden 

bleek.blaauw , aan den Buik geelagtig wit. Het 

Mannetje heeft, agter aan ieder Poot , een 

ftompe Spoor. 
Verfchei- __BRIssON heeft eene Verfcheidenheid die wit- 

denheden. aotig is, en eene, die hy de Patrys van Damas- 
kus 
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kus noemt, zynde veel kleiner dan de gewoone. 
Men vindt deeze in verfcheide Provinciën van 

i Vrankryk, zegt hy, en het zal mooglyk de gene 

zyn, genaamd Roquette, die veel beter vliegt 

dan de gewoone Patryzen, en daarom moeiely- 
‘ker te vangen is. Voorts fpreekt hy van een 
Berg-Patrys, Omttent van grootte als de gewoo. 

nen, doch Kaftanie-bruin van kleur, met den 

Kop en Hals vaal. Deeze houdt onder de graaus 
we Patryzen huis, in ons Wereldsdeel Hy 
heeft ook een Mexikaanfchen, « Ococolin gee 
naamd, die veel grooter is dan de onzen, en 

een Brafiliaanfchen , die Jambu geheten wordt 

van Pifo, Tinamon onder de Indiaanen van 

Guajana. 
De Patryzen zyn zeer in agting wegens hun- 

ne Ímaaklykheid en ontbreeken , als ’ in decyd 

is, nooit op koftbaare Maaltyden, waar toe de 

AFDEEbs 

SE 
Hoorp= 
STUK 

Patrys 

Gebruik, 

jonge inzonderheid worden uitgekoozen. Zy 

moeten wel gevoed zyn, en men laatze eenige 

Dagen in de Lugt hangen, op dat hun Vleefch 

korten murw worde. De Ouden zyn ook wel 

eetbaar , doch bezwaarlyker te verteeren, Het 

Sop, dat ’er van gekookt wordt, is zeer ver- 
fterkende , en dienftig voor Menfchen van een 

zwaarmoedig Geftel, In de Geneeskunde heb. 
“ben zy geen ander gebruik van eenig belang 4 

uitgenomen dat een gebraden Patrys, die met 

Limoenfap is toegemaakt, dienftig bevonden 

wordt tegen den Buikloop , welke uit eene ver. 

Zwakking der Darmen ontftaat, 

5, Dar, V, Stux. Dd 2 (to) 
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H. (ro) Veldhoen met de Pooten ongevederd, een 

RORE De zwarten band boven en onder de Oogen , en op 

Ed den top van ’t Hoofd een geele flreep. 
STUK. | 
X. Van BrissoN wordt deeze de Amerikaanfche 

Pinginia- Patrys geheten. Hy is veel kleiner dan de ge- 

‘Virginifche woone Europifche: de Kleur van boven rosag- 
Ptys gig bruin, van onderen geelagtig wit, beiden 

met zwart gemengeld en de Staartpennen donker. 

bruin. Hy heeft drie zwarte banden wederzyds 
aan den Kop. De Woonplaats is in: Virginie 3 

alwaar hy meer in de Boffehen en op de Boo- 

men zig onthoudt, dan op ’e vlakke Veld, 

KT. (11) Veldhoen met ongevederde Pooten, den 
edig Nek wit en zwart geftippeld, 
Maryland 
che. Deeze wordt gemeenlyk de Nieuw Engeland. 

fcbe genoemd. Hy is van grootte als de voor- 
gaande, ende Kleur verfchilt ook niet veel. 

Hy heeft de witte Vlak niet aan de Keel, op 
een ronde zwarte plek, gelyk de roode Patrys, 

maar agter aan den Hals. Ook zyn de Pooten 

niet rood , maar bleek-bruin. Men viùdt hem 
in Nieuw Engeland en op Jamaika. 

(12) Veld. 

(ró) Tetrad Pedibus nadis, fasciî nigra fupra & im, 
fra Oculos, lineâ Verticali fulvâ. Sy/f. Nat X. Perdix 
Virginiana. CarTess. Car. III. p. z2 T. r2 

(zr) Tetrao Pedibus nudis, Cervice albo nigroque 
punttatâ. Sy/t. Nas, X, Perdix Novex Anglia, ALs. A», 
E. Pe 26. Te 28, | 
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(x2) Veldhoen met de Pooten van vooren Hai. 
rigs den Buik en Keel zwart, een Yzergraau. 

we Halskraag , de Staar Wigswyze. 

„ Deeze, die op ’t Eiland Samos Veld. Patrys 
Bdöernd wordt, volgens Tovaneroxr, heet 

in Ítalie Frahcolino , waar van de Franfchen en 

Engelfchen hun Francolin en wy ons Francolyn 
ontleenen. Die naam is daar van afkomttig, 

zo men wil, dat zy door een Verbod van de 

gemeene Jagt uitgeflooten zyn, als tot de Jagt 

der Edelen behoorende. Men vindtze , op ’c 
gemelde Eiland, menigvuldig. Ook zyn zy 

op andere Eilanden ve ja zelfs in 

dtalie en Egypte, 

De grootte is omtrent als die van den roo. 

den FPatrys: de Kleur, van boven, uit zwartag- 

tig en geelagtig ros gemengeld, van onderen 

zwart met witte Vlakken : om den Hals hebben 
zy een bleek Kaftanie-bruinen Band: de zydee 

lingfe Staartpennen zyn zwart , aan den wortel 

met witte dwarsftreepen: maar het Wyfje is 

over ’t geheele Lyf als *t Mannetje van boven, 

Zy leveren een zeer lekker Wildbraad uit. 

Ik kon niet nalaaten, hier de Afbeelding te 

geeven van den Chineefchen Patrys , gemaakt 

naar een Tekening van den Heer Poivre , die 

dee. 
(z2) Tetrao Pedibus antice pilofis; Abdomine Gulique 

strà, Collari ferrugineo, Caudâ cuneiformi. $y/t. Nat. X° 
Tetrao Orientalis, Hasserq. It. 278 n. 43 Perdix Dae 

mafcena. Wiuw. Ors. 228. Francolin, Tournar. Js, Ie 

p. 158. 
1. Dezr. V. STUK, Dd g3 

OO 
ÁFDEEl» 

LV. 
HoorDe 
STUK. 

X1J, 
Ortentalig, 
Francolyne 

Chineefche 
Patrys. 

PL XL VAL, 
Fig. 4 
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ut, deezen Vogel in China waargenomen heeft. - 
AFDEEL. Deszelfs grootte overtreft die van den rooden 

Rl _ Patrys eenigermaate: de Kleur is bruin, met 

stuk. ronde witte en rosagtige Vlakken, op de Rug 

met rosagtige dwarsftreepjes, en vier Banden 

wederzyds aan den Kop , waar van twee zwarte 
agtig zyn, één ros, en één wit. De Pooten 
zyn roodagtig, waar aan het Mannetje een 

fcherpe Spoor heeft. 

En (13) Veldhoen met de Pooten kaal, bet Lyf 
Kel grys-gevlakt , de Wenkbraauwen wit,de Staart- 

pennen met Yzergraauwe randen en Maanijt. 

Deeze Vogel wordt van de Schryvers, in't 

algemeen , Coturnix geheten. In ’t Hebreeufch 

voert hy den naam van Schelau, in ’t Griekfch 

noemt men hem Ortyx, in, ’t Perfiaanfch Mo. 

regzag. De naam , dien hy in de Europeaan. 

fche Taalen voert, heeft met den Hoogduitfchen 
Wachtel of den Nederduittchen Kwakkel en Kwar- 

tel, meer of min overeenkomft. Dus noemen 

hem de Iraliaanen Quagfia, de Spanjaarden 

Cuaderviz en Gualle, de Franfchen Caille ende 

Engelfchen Quail. 

ZyneVer-. De Kwartels onthouden zig in Europa, Afia 
huizing. di 

(z3) Tetrao Pedibus nudis, Corpore grifeo maculato, 
Superciliis albis, Re&ricibus margine lunulâque ferrugie 
neâ. Faun. uec, 173. Coturnix GEsN. Av. 353: ALDRe 
Orn. h z3. c. 22. JonsrT. „Av. 69. T. 28 Ray. Am 
$3. Ars. Av. I. p 28. T. 30. Tetrao Israëlitarum, 
HasssLQq Js. 279. 0. 44 : 
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en Afrika. Dat zy uit het eene Wereldsdeel 

in ’t andere verhuizen, en dus weezentlyke 

Trekvogelen zyn, is, wat ’er door Krein ook 
tegen ingebragt worde (*), al te klaar om ee- 

nige twyfeling te lyden. Ik wil nu niet ftaan 

blyven op het Getuigenis van BELLONIUS ; 

die, in de Middellandfche Zee vaarende , dere 

zelver vertrek naar Europa en terugkeering waart. 

genomen heeft; dewyl men alle moeite heeft 

aangewend ‚ om zulks verdagt te maaken (CJ). 

Ook zal ik niet herhaalen, *t gene de Heer Go- 

DEHEU van derzelver paffagie over ’t Eiland 

Maltha fchryft: noch ook, wat de Heer Has- 

SELQUIST ; ten dien opzigte, in Egypte waar- 

genomen heeft (1). Alleen meld ik dit by- 

zonders, dat zy des Voorjaars, als het Koorn in 

Barbarie wordt ingeoogft , dat aldaar gemeenlyk 

in Mey gefchiedt, met een Zuidoofte Wind naar 

Vrankryk en Italie overfteeken , keerende, in 

de Herfft, weder naar Afrika terug, met een 
Noordwefte Wind : want zy kunnen niet tegen 

den Wind op vliegen, gelyk de Sneppen doen. 

Deeze Eigenfchap der Kwartelen wordt beves- 

tigd door de Hiftorie der Israëliten , wien , kort 

na hunnen Uittogt uit Egypte, in de Woefty- 

ne Sin een geheel Heirleger van Kwakkelen , 
door den Wind, van over de Zee werdt toege- 

voerd , 

(*) Zie de Uit gezogte Verhandelingen. V. Deer. bladz. 49e 
(f) In de Aantekening, aldaar. 

(1) Zie het IV.Deere deezer Natwurl. Zliftorie, bladz, 

39» 22 

1, Dasr, Ve StuEa Dd4 
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voerd, zo dat zy omtrent twee Ellen hoog ba- 
ven de Aarde lagen ($): want, dat dit zulke Vos 

gelen zyn geweeft , wordt thans nier getwyfeld, 

De Kwartels zyn, des Zomers, in de mid 

delfte deelen van Europa taamelyk gemeen , en 

men maakt van derzelver Vangft ook veel werks. 

_ Het Wey.Spel der Kwartelen wordt in Holland 

Vangft 

mede onder de Jagt betrokken, en mag niet dan 

door gekwalificeerden geoefend worden. In 

Gelderland is het vangen der Kwartelen , met 

Sleepnetten over het ftaande Koorn te haalen; 

zo wel als dat van Faifanten, Koorn- of Veld- 
hoenderen , met Zak , Schild , of andere Netten, 

en het fchieten of vernielen van dit en dergelyk 
Struwel- Wildbraad ‚ in de beflooten tyd van de 

Jagt , die met 22 February begint enden 17 Sep- 

tember eindigt, aan de gekwalificeerden , zo 

in Perfoon , als door derzelver Weyman, vol 
ftrekt verbooden 5 volgens de Prinfelyke Am. 

pliatie op de Jagt in die Provincie, van den 23 

September des jaars 1750 (*). | 

De Kwartels zyn, wegens hunne kleinte, 

moeielyker te vangen dan de Patryzen en Veld. 

hoenderen. Egter heeft het Menfchelyk Ver. 

nuft, dat nergens voor wykt, hier. toe ook mid- 

delen uitgevonden. Als zy eerft aangekomen 

zyn, ‘t welk in 't Voorjaar is , wanneer het 

Koorn 
($) Exod, XVI. vers 13. Numeré XI. vers zr. Pfalrs, 

LXXVIIL vers. 26, 27. 
(*) Zie Nederl. Faarbocken van 't jaar mid blads, 

3079» 3082 en 1298, 
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Koorn in * groen ftaat, hoort menze flaan. zy, 
Pe Vogelaar heeft zeker Fluitje of Zakpypje AFDrEL 

van Been en Leder, Courcaillet genaamd, waar _ LV. 

mede hy het Geluid der Wyfjes zodanig weet pie. 

naar te bootzen , dat zy ‘er (op aanloopen, Kwartel. 
en, wanneer hy zig vertoont, vol fchrik op. 

vliegende, in de Netten vallen. Des Zomers, 
als de Bronfttyd over is, en de Kwartels niet 
meer flaan, vangt menze be{t met Sleepnetten, 

door middel van een Hond, die deeze Vogelen 
opfnuffelt. Dergelyke Sleepnetten zyn ook tot 

het vangen der Patryzen in gebruik. 

Het Slaan der Kwartelen geeft aanleiding om PEigeafclap. 

ze in Kouwen te houden. Dit Gezang neemc P“* 
aanvang in ’t begin van April. Gemeenlyk roe. 

_pen ze driemaal Carcaillot , by elke herhaaling : 

maar het moeten Mannetjes zyn : want het 

Wyfje flaat niet. Het maakt zyn Neft op de 

Aarde, en legt tot vyftien Eijeren, die klein 

doch aartig gefpikkeld zyn. Deeze Vogelen 

zyn zeer log in ’t vliegen en doen het weinig, 

Hun Voedzel beftaat meeft in Koorn of Zaad. 

Men wil dat zy viermaal ’s Jaars broeden. De 

Mannetjes zyn niet minder geil dan onze Haa- 

nen, en dit maakt, dat zy ’er dikwils om veg» 
ten. Men plagtze, oudtyds, zelfs daar toe op 

te brengen, en te Athenen was men niet minder 

verzot op het bywoonen van zulk een Schouw- 

fpel, als hedendaags, in een op het zien 
der Haane-Gevegten. 

Bilchop Hver wil, dat de Kwartel in ’t_Geftalte 
L Daer, V, Stu Dd s Franfch 
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Franfch den naam van Caille zou hebben wegens 

de Schub-agtigheid van zyn Pluimagie; doch dit 

is onwaarfchynlyk, Hy is omtrent half zo groot 

als een Patrys ‚en derhalve wat grooter dan een 

Spreeuw. Zyn langte ‘maakt , van ’t end des 

Beks tot aan ’t uiterfte van de Staart, omtrent 

agt, de hoogte , tot aan ’t end der Klaauwen 

en Nagelen, ruim negen Duimen uit. De Bek 

js jets meer dan een half, de Staart een Duim 

lang. De Wieken, uitgefpreid zynde , komen, 

met de tippen, veertien Duimen van. elkander. 

De Kleur van boven is, uit geelagtig , ros, 

zwart en grys , gemengeld ; van onderen vuil 

geelagtig wit: drie witagtige banden heeft hy 

aan den Kop: de Staartpennen zyn zwartagtig', 

met ros overdwars geftreept. Het Mannetje 

heeft zwartagtige vlakken, aan de Keel, Borft 

en Zyden: het Wyfje is aldaar roodagtiger en 

fommigen hebben aan de Keel een langwer- 

pige bruine Vlak. In beiden is de Bek Afch- 

graauw ; de Pooten Vleefchkleur. 

Behalve een grooteren Europifchen heeft 

BrissoN agt Soorten van uitheemfche Kwartels , 

waar onder de Javaaníche byna zo groot is als een 

Tortelduif (*), daar die van Madagaskar, Mexi« 

ko en Loufiana, maar weinig grooter of even 

groot als de onze zyn. Hy fpreekt nog van een 

grooteren Mexikaanfchen. Die der Philippyn-= 

fche Eilanden heeft naauwlyks de grootte van 
een 

‚ (*) Miffchien is het deeze, dien de Chineezen levendig 
by zig draagen om deHanden warmte houden, Osg,lsón.59o, 
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een Leeurik. Ik zal hier alleen den gekuifden IL 

van Mexiko befchryven, wiens Afbeelding van ÄFDEELe 

hem ontleend is. | A 

_ Deeze is, onder den naam van Indiaanfchen srux. 

Kwartel, genaamd Quautbzonécolin, by de Au- Kwartel. 
theuren, en zelfs by JOHNSTON, aangetekend. en 

In grootte komt hy onzen Kwartel zeer naby. ko. 

Op het Lyf is hy mec rofle , bruine ‚ zwarte Ae 

en vuij geelagtig wite Vlakken gefprenkeld. 

De Kuif en Keel zyn vaal: de Staartpennen 

bruin en grys gemengeld. Om kort te gaan, 

dit Vogeltje, waar van ’er een in *t Kabinet 

van den Abt AuBry bewaard wordt, heeft een 

zeer fraaije mengeling van Kleuren. De Bek 

is zeer diken, gelyk ook de Pooten , bruin, 

Rav berigt ons, dat van deeze Vogelen een 

groote Verfcheidenheid in Nieuw Spanje is, 

waar onder ‘eene Cencontlatolli , dat is vierhon- 

derdraalige geheeten wordt, wegens de onver. 

gelykelyke bevalligheden van zyn Geluid, Men 
houdt deeze in Kooijen, om niet alleen ’t Ge- 

hoor ‚ maar ook ’t Gezigt te ftreelen, als een 

Wonder der Natuur door zyne Schoonheid: de- 

wyl hy, om den Kop ; een foorc van Zilveren 

Krans heeft. Zyn grootte is als een Spreeuw. 

_De overige ftrekken altemaal tot Voedzel, gelyk 
de Europifchen. 

De Kwartels zyn een zo lekker Wildbraad, Gebruik. 

dat menze voorzet op de grootfte Gaftmaalen. 

Zy moeten jong, wel in ’t Vleefch, en vet 

zyn. Dit laacfte mankeert hun zelden, als ’t 
1, Daar. V‚ Stuxe in 
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in ’t Saizoen is: want zy worden zo vet , dat 

AFDEEL. zy fomwylen verftikken. Hierom moeten de ge- 
LM: 

Hoorp- 
STUK. 

nen, die ze eeten, de maatigheid in agt nee. 

men; alzo, onder de Ouden, door GArENus 

Kwartel. verzekerd wordt, dat hy verfcheide Menfchen 

met Stuipen heeft bevangen gezien, doordien 
zy van deeze Vogelen gegeten hadden. Zulks 

wordt, wel is waar , door hem daar aan toes 

gefchreeven , dat de Kwarteis , in dat Land, | 

Nieswortel tot hun Voedzel hadden gebruike: 

doch anderen houdenze, niettemin , ook voor 

een zeer gevaarlyke Spyze. Men vindt, in de 

‘Hoogduitfche Verhandelingen (*), van een 
Man en Vrouw een dergelyk Geval gemeld, 

Men fchreef dit, wederom, daar aan toe, dat 

de Kwartels veel Zwart, 't welk dat Jaar 

overvloedig in het Koorn was , en de Eigenfchap 

heeft van 't Hoofd te beroeren , zouden ge- 

nuttigd hebben. Ook is dit zo zeer niet te dug- 
ten, in die Landen, daar men, gelyk in Vrank- 

ryk, de Kwartels in de Bronfttyd, en dus ma- 

ger zynde, vangt, meftende hun vervolgens, 

in Kooijen, met Tarw , Geerít en andere goede 

Graanen. In de Geneeskunde wordt het Nat 

of Afkookzel, toc verzagting en om Afgang te 

maaken , dienftig geoordeeld. Het Vet plagt 
men te gebruiken om de vlakken der Oogeù 

weg te neemen, en den Drek, gedroogd, gaf 

men by Pocijers van een half Drachme in, tes 

gen de,Vallende Ziekte. | 
[ LVI. HOOFD- 
®/ Eobem, Nat Curiofor. Cent. IX. & X pag 146. 

Ne 
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Befchryving van ’t Geflagt der Duiven, waarin dg 

van de menigwvuldige Verfcheidenbeden der 

tamme, hunne flerke Woortteeling , de Plak- 

kaaten omtrent bet fchieten en houden der 

wilde Duiven of Veldvliegers in de Neder- 

landen; als ook van de Ring- en Tortel-Dui- 

ven , Ooft- en Weftindifche , en van bet 

Mofchduifje , gefproken wordt, 

WW zyn thans gekomen tot den Zesden of Rangfchilé- 
laatften Rang der Vogelen van LinNaus, os 

waar van de Kenmerken voornaamelyk beftaan 

in een Bek die Kegelvormig is en puntig uit- 
loopt , de Neusgaten ovaal , open en onge. 
dekt (*). Hy verdeelt dezelven in Zaad.eeten- 

de dik-Bekken waar vanzes, en Infekten-eetene 

de dun-Bekken, waar van vyf Geflagten. De Duif, 

Leeurik , Lyfter , Kernbyter, Geelgorsen Vink, 

maaken de eerften; de Spreeuw , Kwikftaart , 

Mees, Zwaluw en Geitemelker, de laatften 

uit (f). 
De Geflagtnaam van Columba, of Duir, in Maan 

t Franích Piĳsgon , wordt dcor BRissoN en 

LinNaus , beiden , gegeven aan een Geflagt 

van Vogelen , ‘t welk iedereen bekend en zeer 

gemeen is door de geheele Wereld. Behalve 

de tamme of Hok-Duiven , van veelerley Soort, 

N zyn 
(*) Zie daar van breeder, in het lV.Srux, bladz. 83, 

(f) Zie t zelfde, bladz, 93. 
1 Drzr, Ve STe 
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zyn ‘er ook de wilde of Veldvliegers » als mede 

de Tortelduiven , in begreepen. 

BrIssON maakt, van dit Geflagt van Vogelen, 

zyn eerften Rang , volgens de gemelde Ken. 

merken (*) De Kenmerken der. Duiven by 

LINNAUs zyn: een regte Bek, aan de punt 

peerdaalende ; de Neusgaten langwerpig , ten 

halve gedekt met een zagt gezwollen ain 

de Tong niet verdeeld. 

’t Getal der Soorten of Verfcheidenheden 

van dit Geflagt is by Buisson. vier-en-veertig, 

waar in de twee en-twintig Soorten; die Lin« 

Naus heeft , op één naa vervat zyn , als 
volgt. | 

(1) Duif die blaauwagtie is, de Hals van bo. 

wen slimmend groen, een band der Wieken en 
de tippen van de Staart zwartagtig. 

In deeze Soort begrypt LiNNavs de gewoone 

wilde en tamme Duiven, behalve die ’er, door 

haare byzondere Geftalte, van uitgemonfterd 
zyn. BRissoN heeftze van elkander afgezon- 

derd. De Wilde, die zyn vyfde Soort is, ges 

meenlyk Koolduif of Veldvlieger genaamd, voert 

by de Grieken den naam van Oenas, in 't La- 
e tyn 

(*) Aldaar, bladz. 73. 
(r) Coinmba ccerulefcens , Collo fupra viridi- -nitente „ 

fafcia Alarum apiceque Caude nigricante. Faun, Swec. 174. 

5yft. Nat. X. Gen.g2. Oenas f,‚ Vinage. ALDR. Orme he ES, 

c. 7: Wirw. Orn, 136. T. 35 Ray.-Av.62. ALB. Av, 

IL p. 39. T. 42 44: Be Columba domeftica. Wizke 

Ors. 130. T. 32e RaJe AV. Se  < 
« 

‚27 
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tyn Winago; ’t zy van de Kleur der blaauwe ry, 

Druiven , of om dat de Vangtyd in de Wyn- AFDEEL. 
Oogft valt: anders Berg- en Boomduif. Om- ‚EVL 

| l Hoorp- 
ftreeks Montpellier noemt men ze Angel, by srux. 

__Bononie Saffarolos de Engelfchen geeven ’er 

den naam van Stockdove , of Wood. en Rock- 

Pidgeon , dat is Bofch- en Steenduif aan ; de 
Duitfchers dien van Holiztaube , enz. 

Op deeze Vogelen ziet , het gere ’er in Plakkaaten 
de Nederlandfche Plakkaaten aangaande de Dui- hen JN 

ven is bepaald. De Koning van Spanje gaf, ed ok 

reeds twee Eeuwen geleeden, uit inzigt dat de 

Swaanen en Duiven niemand fchadelyk zyn, een 

Verbod van dezelven te fchieten , met Nec- 

ten te vangen of te dooden, in de ‘Nederlan. 

den, hem toen onderhoorig (*). Dit Verbod 

is, van tyd tot tyd, zo in ’t algemeen als in 

« byzonder vernieuwd geworden , door de Stad. 

houders en de Staaten , doch bepaald tot tamme 

Duiven. Men vindt, in het Hollandfche 
Plakkaat op de Houtveftery en Jagt, van den 

jaare 1684, het íchieten van allerley foort van 

Duiven, zo wel als van Eendvogelen, aan de 

ongekwalificeerden tot de Jagt verbooden, op 

een Boete van tien Pond voor ieder Vogel , 

benevens verbeurte van het Schietgeweer (+). 

Op dat egter dit Gevogelte, ’t welk men in 

de Koornlanden geenzins- kan zeggen on/chadelyk 

te 

(* Gr. Plakkaatb. T. D. bl, 130. 

(}) Art. 41. Zie IV. D. bl, 526. 

le DEsL, V. STUKe 
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e zyn; niet te veel vermenigvuldigen mogte 4 
AFDEEL. zyn ‘er bepaalingen gemaakt omtrent het hou- 
LVL. 

Hoorp- 
STUK. 

den van Duivenvlugten ten platten Lande. In't 

Overkwartier van Gelderland is hetzelve niet 

anders geoorloofd, dan aan de genen die veertig 
Morgen Lands in Eigendom hebben, en on- 
der den Ploeg gebruiken; by hunne Wooning 3 
volgens ’ Plakkaat der Staaten Generaal van den 

jaare 1717. In de Provincie van dien naam en 
’t Graaffchap Zutphen moet, volgens de Prin- 
felyke Ampliatie van het Jagt-Plakkaat des Jaars 

1680, in den Jaare 1750 uitgegeven; iemand; 

om Duiven te houden, ten minfte in Eigen- 

dom bezitten, by zyne Woonftede , tien Mor- 
gen Lands, en; die het andersdoet; verbeurt 

vier Daalders (*). In ’t Sticht van Utrecht 
mag niemand Duiven houden, welke in *t Veld 
vliegen , of een Duifhuis zetten, dan die vier= 

entwintig Morgen Lands aan den Bergkant ge. 

legen, onder één Geregt, of twaalf Morgen in 

de Kley en dergelyke goede Gronden heeft ; 
op een Boete van 4o Guldens (f). ‘In Zees 

land mag niemant meer dan één Duifhuis zet= 
ten, moetende daarenboven Heer van ’t Am: 

bagt zyn en tweehonderd Gemeten, dat is hon= 
derd Morgen Lands,bezitten({).In Ryn-en Delf: 

land zyn mede; van ouds, daar omtrent bepaa- 
lingen gemaakt. s& 

(*) Nederl. Faarb. van 1750. bl, A | 
(4) De zelfde. bl, 1405, | 

(1) Var zuRrx Codex Batavus, IL Dael, bladz, ri 
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Men ziet ligt, hoe deeze bepaalingen hun IL, 

opzigt hebben op het nadeel, dar door de ver. AFDEELe 

LVE 
HoorDe 

aan den Oogft: want deeze Beeften zyn naar stuw. 

Boekweit en ander Koorn zeer gretig. Hier te 

Lande, daar menze Veldvliegers noemt, nes- 

telen zy of in de gemelde Duifhuizen en Duive. 

vlugten, ’t geen kleine Houten Huisjes zyn op 

Paalen gezet in of by de Zaadlanden, of anders 

in de Gaten, die ’er tot het iníteeken der Rib. 

ben of Schoorbalken, welken men tot het maa- 

ken der Werk-Schavotten van Metzelaars en 

Leydekkers bezigt , aan de Kerken, Toorens 

of Sloten, en ouse Gebouwen zyn. Ín andere 

Landen worden wilde Duiven gevonden, die in 

de kloven der Steenrotfen huisveften. Zo wordt 

in de Heilige Schrift gefproken van een Duive, 

die in de doorgangen van den Mond eens Hols 

neftelt (*). Zy zyn kleiner dan de Bofch- of k 

Boomduiven, blaauw van kleur , en hebben, 

als gemeld is, glanzige Veeren aan den Hals. 

De Bofch-Duiven worden aangemerkt een wei. 

pig grooter of dikker te zyn dan de tamme Dui- 

ven. he | 

De tamme of Hok-Duif voert in * He- Tamme 

breeuwfch den naam van Fonab , de Doffer worde Ptì* 

Jen,en het Jong Gozal geheten. In ’t Griekfch 

is de naam Periftera, by de Perfianen Kapbtar , 

by 
_(*) Ferem. XLVIIL vers 28. ín de klove der Steen- 

rotzen, in t verborgene eener (teyler plaatfe, Moogelied 
U. vers 14. 

k. Deer, V, STUK Ee 
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IL. by de Turken Fugargen, by de Arabieren Arle- 

Arbi Fijkeba, enz. Men noemt ze, in "t Ítaliaanfch, 

Hooep- Colombo, in t Spaanfch Palma, in ’t Franfch - 
stuk. Pigeon , in ’t Engelfch Dove , in ’t Sweedfch 

Dufwa,in ’t Poolfch Golab, in ’t Hoogduitfch 

Taube of Tub. kee 

Eigenfchap- Veele Eigenfchappen hebben de tamme Dui-- 
ie ven met de Wilden gemeen, in ’t byzonder de 

„vermenigvuldiging „ die, hoewel zy t’ elkens 

maar twee Eijeren broeden , om dat dit zo veel 

maalen in een Jaar gefchiedt, verbaazende zou 

zyn, indien ’er niet een menigte door Roofvo- 

gelen of Dieren, en door de Menfchen , werd’ 

om hals gebragt. Linneus rekent het getal , 

dat, in vier Jaaren tyds, van een Paar Duiven 

voortkomen kan , op meer dan agttiendui- 

zend (*). Doorgaans komt, uit het eene Ey, 

een Duif > uit het andere een Doffer voort. 

„ Tot het leggen van ieder Ey moet de Duif op 

nieuws getreeden worden. Gemeenlyk legt zy 

5 namiddags , en , wanneer de Eijeren gelegd 

zyn, begeeft zy zig tot broeden. Geduurende 
vyftien agtereenvolgende Dagen , de drie Dagen 

van 
(*) Naameiyk , dewyl de Duif negenmaal in één Jaar 

kan broeden , zo kan dit uitleveren 18 Duiven; dus kun, 

pen 'er, in het tweede Jaar, tien Paaren zyn , die we- 

der uitleveren kunnen zêo Duiven , of go Paaren, ’t 
welk, mer de 20 Ouden , roo Paaren maakt „ die in ’ 

derde Jaar uitleveren kunnen 1êov Duiven. Dan heeft 
men in ’t vierde Jaar rooo Paaren , die in (taat zouden 

zyn om ‘t gemelde getal van xêcoo Jongen voort te 
brengen. 



van den Legtyd daar niet onder begreepen , 

neemt zy dien poft van drie of vier Uuren ’s na- 

middags waar, tot ’s anderen daags morgens 

te negen of tien Uuren, wanneer de Dotter 

haare plaats inneemt, terwyl zy gaat eeten en 

zig verfriffchen, Indien €ên van beiden op zyn 

tyd niet komt om de andere af te loffen, wordt _ 
die daar toe opgehaald en aangefpoord, zo wel 

de Doffer door de Duive, als de Duif door den 

Doffer. De Jongen eeten de drie of vier eerfte 

Dagen niet; de Duif koeftertze dan alleen, 

zonder dat de Doffer zig daar mede bemoeije. 

Het eeten geeven aan de Jongen , met den Bek, 

gefchiedt , vervolgens , door beiden, twee of 
driemaal ’s daags. . Goede Hokduiven broeden 

twaalf. en fomtyds dertien maalen in *t Jaar: zo 
dat zy geduurig Jongen op te voeden en Kijeren 

te gelyk hebben : doch zelf eeten kunnende 

worden die, door den Doffer, van het Neft weg 

gejaagd. 

Behalven het Bekken, dat een byzondere Ei- 
genfchap deezer Vogelen is, heeft men ’er nog 
verfcheide Zeldzaamheden in waargenomen. De 
Duif zig van een anderen Doffer hebbende laa. 
ten treeden, heeft de heare ’er een afkeer van. 
en, zo hy haar nadert, is het niet dan om haar 
te flraffen. Men heeft egter ook gezien, dat 
twee Doffers hunne Duiven verwiffelden , lee- 

vende voorts in goed verftand met elkander, 
Zy houden veel van zig te pluizen , en in ’ 
Water te dompelen, om zig van ’t Ongediert 
Deer. Vo SruR Ee 2 te 
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te zuiveren. Met den Meních worden zy , gelyk 

bekend is, zeer gemeenzaam , doch fchrikken en 

beeven op ’t gezigt van Katten of Roofvogelen. 

Allerley Soort van Graanen , byna , kan hun 

tot Voedzel {trekken , maar fommigen , gelyk 

Boekweit en Hennipzaad , beminnen zy zeer. 

Hunne Leeftyd wordt van ArisrorELeEs gefteld 

op veertig Jaaren ; doch dit {chynt wat veel. 

ArprovANDus verhaalt van een geloofwaardig 

Man , die hem zeid’, dat zyn Vader , een groot 

Liefhebber van Vogelen , een Duif twee.en- 

twintig Jaaren hadt gehad , met een zelfden 

Doffer gepaard , en geduurig Jongen voortgee 

bragt hebbende , behalven in de zes laatfte 

Maanden , wanneer hy de Duif verliet „fchynende 

het treeden moe te zyn. ’t Getal der Jongen, 

welken uit dit Paar, door een geduurige Voort- 

teeling,zouden hebben kunnen fípruiten, is verbaa. 

zende; beloopende in * zeventiende Jaar, reeds, 
meer dan een millioen millioenmaal millioenen, 
indien men twintig Jongen in een Jaar rekent. 
Doch, aangemerkt de gemelde Toevallen, en 

in andere opzigten, is dit flegts voor een be. 

fpiegeling te houden, die ons doet zien, welke - 

Vermogens de Natuur heeft, om op een fchie- 

Iyke wyze de Dieren te doen vermenigvuldi. 

gen (*). | | 
In 

(*) Indien ‘er , by voorbeeld , gevraagd werd , hoe 
het nde: zodanig met Dieren heeft kunnen vervuld 
worden, daar men hedendaags niet meer dan een onders 
houding van ‘t getal derzelven , en in veeien zelfs een 

blyk- 
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Mvo de Hiftorie van de Koninglyk Franfche Tr. 
Akademie der Weetenfchappen wordt gezegd, AFDEEL: 
___ hoe men, in de Ontleding van twee Duiven, ah | 

‚__opgemerkt heeft, dat de Zwelgpyp deezer Vo- srux. 

gelen een grooter uitfpanning lyden kan, dan De Krop. 
die van anderen, en dat men, ín der Duiven 

‚Lugtpyp blaazende, hunne Krop doet uitzet. 

ten ‚ zonder dat het bekend zy , door welke 
wegen de Lugt daar in kan komen. Het ge. 

bruik van dit Werktuiglyk Geftel fchynt be- 

trekking te hebben tot het Voedzel , dat de 

Duiven inflokken om ’t zelve aan hunne Jon- 

gen te brengen. Indien , naamelyk , hetzelve 

naauw beflooten en famengeperft ware in 

haare Zwelgpyp , zo zou het dikwils daar 

Verteeren, of ten minfte een groote verande: 

ring ondergaan , voorenaleer zy tot de Neften 

gekomen waren : want de perfing is een der 

voornaamfte oorzaaken van de Verteering. 

De geftalte en grootte der gewoone tamme Geftake, 

of Hok-Duiven is te bekend om ’er op ftaan 

te blyven, of dat wyze by die van den Koek- 

koek vergelyken zouden, gelyk Ray doet. De 
Pooten zyn doorgaans rood , de Bek bruin, 

en het Vlies, dat de Neusgaten dekt, als met 

een foort van Meel beftrooid ; waar door het. 

zel- 

blykbaare vermindering befpeurt ; zo kan men antwoor- 
den, dat de Toevallen, die hedendaags de vermenigvule 
diging verhinderen, ‘er in ’t eerft weinig of niet wares » 

en allengs zyn toegenomen. , 

1. Deer, Ve Stuka Ee 3 
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IL zelve Zig wit vertoont. De Kleur is zeer ver. 

in fchillende; in fommigen wit, in anderen zwarte 

kkk agtig , in anderen ros, Anderen ‚ en wel de 

stuk. meeften zyn Afchgraauwagtig blaauw , mer den’ 

Hals glimmend Goud-groen , met een weer- 

fchyn van geel Koper naar de opvalling van de 

Lichcftraalen. Eenigen hebben eene mengeling 

van de gezegde Kleuren, doch allen, hoe ‘ook 

gekleurd , zyn zy aan het onderfte van de $ 

Rug wit. | | 
Roomfche De Roomfche of Romeinfche Duif, die als een 

en ander Soort van Hok-Duiven kan aangemerkt 

worden; in ’t Ítaliaaních Tronfo , Afturnellato, 

int Engelfch Runt, in ’t Franífch Pigeon Ro- 

main genaamd ‚ verfchilt voornaamelyk in grootte; 

zynde omtrent zo lyvig als een Hoentje. De 

Wieken bereiken byna her end van de Staart, 

en zyn, derhalven , naar evenredigheid langer 

dan in de gewoone Duiven. Men vindtze van 

allerley Kleuren, en dikwils aan den Hals 

met eenen weerfchyn als-van Goud. Een Ver- 

fcheidenheid derzelven , die men Auigpooten 
noemt, le Pigeon patu , heeft de Pooten tot 

over de Vingeren gevederd, en eene andere is 

gekuifd , wordende Cyperfche Duif geheten. Een 

derde, die ook gekuifd is en de Pooten geve. 

derd heeft, doch zeer groot en over ’t geheele 

Lyf Sneeuw-wit zynde, noemt men de Noorfche 

Duif. Een vierde , de Duif van Barbarie genaamd, 

heeft een zeer korten Bek , en om de Oogen 
ís een breede Ring van een kaale pukkelige 

En 
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en Meelige Huid, gelyk in de Briefdraagers, zr, 

zegt Rav. Ô AFDEEL. 
| | | LVL 

(2) Duif met een opgezwollen Borft. Hoorp- 
STUKe 

Van Printus wordt deeze Campana genaamd, 1. 
| Guttsrofa, om dat ten zynen tyde veel zodanige Duiven KEoDE 

in Campania waren , zegt CHARLETON. Zy | 

hebben de grootte van de Roomfche Duiven, 

en zyn gemeenlyk onder den naam van Äroppers 

of Krop-Duiven bekend. Brisson merktze aan, 

als de tiende Verfcheidenheid van Roomfche 

Duiven. ber 

(3) Duif met de Veeren van ’t Agserhoofd om- _ ML 
Cucullatg, 

geboogen overend flaande. Kapper. 

De naam van Kapper wordt aan deezen door 

ons gegeven: men noemt hem ook gekapte Non 

of PFacobyn-Duif; om dat de Kuif, van agter. 

over geboogen Veeren , die hy op ’t Hoofd 

heeft, eenigermaate zweemt naar een Monniks. 

kap. Zy voeren ook den naam van Engelfche 

of Ruffifche, en in ’t Hoogduitfch van Schleyer 

en Paruguen- Tauben. Het is de vyfde Ver. 

fcheidenheid van Roomfche Duiven, by Bris- 

SON. 

(4) 

(2) Columba Pe&ore inflato Syf?, Nat, X. Columba 
gutterofa. WicL. Orr. zar. T, 34. Ray. „Av. 60. 

(3) Columba pennis Occipitis reflexo-erectis. Sy/7, 
Nat. X. Columba cucullata f. Jacooma. Raj. „Av. 6o, 

Ars. Av. II. Ts 43. Columba Anglica f£. Ruíhica, 
GESN. „Av. 279. 

L Deei, V, STUK, _ Be 4 
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I. (4) Duif met omgekromde Veeren op de Borft. 

AFDEÊL, i ’ Ze 

LVL Wy noemen deeze Meeuwtje , hoewel de En. 

Hoorp- gelfche naam Turbits en de Latynfche Turbita 

STUK. veeleer om de Draaijers zou doen denken; doch 
MEAN dat het die niet zyn, wyft het Kenmerk der om- 

Meeuwije. gekromde Veeren, en de kortheid van den Bek, 

genoegzaam aan. De gemeentfte Kleur is blaauw- 

agtig Afchgraauw ‚ met een witten Hals en Kop, - 

en een dubbelde zwarte Vlak op de Wieken. 

Zy hebben den Kop van boven platagtig. Het 

is de zesde Verfcheiderheid van BRISSON. 

v. (5) Duif met een opftaande , veel. Edese 5 

Kite od uitgefpreide Staart. 

Men noemt deeze Duiven; in *t Epgelfch, 

Quakers of Shakers, dat is Beef. of Schud-Dui- 

ven; om dat zy , elkander ftreetende , den Kop 

en Hals geduurig in een trillende beweeging 

hebben. Van deeze vindt men ’er met fmalle 

en met breede Staarten, zynde de vyftiende en. 

zeftiende, of laatfte Verfcheidenheden van Room. 

fche Duiven, by den Heer BrissoN. De laat- 

fte wordt by ons, gemeenlyk, Paauwftaart ge- 

heten : om dat de Staart overend gezet en uit. 

gefpreid wordt als die van een Paauw of Kal. 
koen. 

(4) Columba pennis in Peore recurvatis. Syft. Nat 

K, Columba Turbita ditta. Raj. «Av. 6o, Wir. Ors. 

x32e 

($) Columba Caudâ eretâ multi - penni parula. Syfte 

Nat. X, Columba tremula laticauda. Raj. „Av. 60. 
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vÄN DE Duiven, AAI 

De Schryvers noemenze ook Huner- _ n. 

LVI. Hier kan ik gevoeglyk, gewag maaken van Hööndk 

eenige andere Verfcheidenheden onder de ge- srux. 

-woone Duiven; die van den Heer Linneus niet Draaijer, 
6 \ Tuimeiaar, aangetekend zyn. De Draaijer , die zeer ge- die 

meen is ‚ in Engeland Smiter genaamd, om dat Duif. 
hy zo geweldig met de Wieken flaat , dat ’er 

fomtyds wel eens de Slagpennen van breeken; 
heeft van het zonderling en aardig draaijen, ’t 

welk de Doffer boven de Duif doet als hy die wil 
treeden , zynen Nedercuitfchen Naam. De En- 

gelfchen , egter, hebben ‘er ook die zy Tur. 

ners, datis Draaijers, heeten. De Tuimelaar, 

niet minder wegens zyn hoog vliegen, dan we. 

gens zyn tuimelen in de Lugt bekend, heet in 

’t Engelfch Fumbler, Friscu geeft daar van, 

onder den naam van Columba Gefticulofa of Gefli- 

culartuús, een zeer nette Afbeelding. De Hel. 

met of Pigeon Cuiraflé, dat is geharnafte Duif, 

verfchilt van de anderen daarin, dat zyn Kop, 

benevens de groote Slag- en Staartpennen s altyd 

van een andere Kleur zyn dan het overige des 

Lighaams. Dir zyn de twaalfde , dertiende en 

veertiende Verfcheidenheden van BrrssoN, 

(6) Duif met breed, Wrattig Wafch , i Oog. ve 
Tabellarsa, leden kaal. Briefdraae 

| Van ger. 

(6) Columba CerÂ latâ werrucofi , Palpebris nudis. 
Syft. Nat. X. Columba Equeftris. Aus. „Av. IL, p‚ 30. 

‘T. 45. Columba tabellaria, Ray. „47, 60, 
1, Dazr, V. STuKe He b] 
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de zal ik nog kortelyk van het Gebruik deezer 
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Van deeze wordt , onder den naam van Tabel- | 

laria , dat is Briefdraager , by de Schryvers ge- 

wag gemaakt. Het zyn die Duiven „ waar van 

men in de Hiftoriën gemeld vinde, dat men 

’er-oudeyds Brieven door beftellen,deedzom dat 

zy ‚hoe ver ook van Huis gebragt, hetzelve, zon= 

der ruften, weder weeten op te zoeken. Haar 

verfchil van de andere Duiven beftaat daar ins 

dat het Lyf geheél donker-blaauw of Zwartagtig 

is; de Cogen ftaan in een kaale, witagtiges 

pukkelige en Meelige Huid: de Neusgaten zyn 

gedekt mer zeer dikke Vliezen , die van derge. 

Iyke gefteldheid zyn en zig uicftrekken tot aan 

het midden van den Bek, wiens langte middel. 
maatig is, de Kleur zwart. | 

Men noemt in ’t Engelfca Jigbt Horfemen of 

igte Ruiters, in ’t Latyn Eguites, in ’t Franfch 

Cavalier- Pigeons „ zekere baftaard-Duiven., die 

van een Kropper en Briefdraager zyn voortge- 

teeld, verfchillende van de eerften weinig in ’ 

opblaazen van de Krop.. De Turkfche Duif , of 

Perfiaanfche , onderfcheidt zig door haare zwarte 

agtige Kleur, en den rooden omtrek der Oogen, 

hebbende ook de Vliezen , die de Neusgaten 

dekken, veel dikker en bezet met roode te- 

peltjes. De Bek is geelagtig, de Pooten zyn 

bleekrapd. Men noemtze , gemeenlyk , Pag. 

gedetten. 

Dus de meefte Verfcheidenheden van onze 

Europifche tamme Duiven befchreeven hebben- 

Vo. 



vk De Duivel. — 448 

_ Vogelen fpreeken. By de Israëliten waren de _ IL 
__ Duiven, onder ’ Gevogelte , het Onderwerp TN 

der Offerhanden, waar toe twee jonge Duiven on 

of een paar Tortelduivengenomen werden. Zy stuk 

zyn ook zeer goed tot Spyze. In de Genees- 

kunde heeft men dikwils van Duiven gebruik 

gemaakt, die men levendig aan de Rug open 

_fneedt , en dus; nog warm zynde, op het Hoofd 

leid in een Beroerte, in de Slaapzugt of Yl. 

…__hoofdigheid, of aan de Voeten om eene Afwen- 

ding te maaken, in plaats van Pleifters en Pap- 

pen, of op de Zyden in een Pleuris. Heden- 

daags gebruikt men Middelen , daar meer op 

te vertrouwen is. Het Bloed van een Duif, 

nog verfch en warm zynde, plagt wel eens tot 

een Oogmiddel te dienen. Ook werdt de bin- 

nenfte Rok van de Maag , gedroogd en tot 

Poeijer gemaakt zynde, tegen de Roode Loop 

aangeprezen. | 

’t Allermeeft heeft men op gehad met den Drek De Drek 
of Meft, die inderdaad Zoutig, fcherp en Pis- alan 

dryvende is. Dezelve kan ,'met vruget, by 

de Blaartrekkende of zagte Brandmiddelen ge. 

voegd en in die Gevallen, daar dezelven nutig 

zyn, gebezigd worden. ErTMULLER zegt,dat 

deeze Meft, gemengd met Garftemeel en ÄZyDs 

de Kropzweeren geneeft , en , onder Olie en 
Azyn gedaan zynde, dienftig is om de koude, 

waterige Gezwellen , die zig fomwylen in de 

Gewrichten formeeren, te doen verflaan. Zy 

fchynt al van ouds in gebruik te zyn geweett; - 
1, Drei, V-Sruke … want 
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it want men leeft, dat, toen Samaria door Benhae 

AFDEEL, dad, den Koning van Syrie, belegerd werdt , 
Kiibnd ‘er zulk een Honger ontftondt , dat een vieren. 
KA FO 

stug, deel van een Kab Duivenmeit verkogt werdt 

voor vyf Zilverlingen (*). 

Deeze Meft plagt van ouds ook tot vrugt- 

baarmaaking van het Land gebruikt te worden. 

In Vrankryk verfpreidt men ze nog hedendaags, 

en dien einde , over de Akkeren, ’t zy met het 

Ziadkooen , of na dat hetzelve in den Grond 

geworpen is. Een Mand daar van doet zoo veel 

dient, als een Karrevragt Schaapen-Mett. In 

Gelderland ea in het bovenfte der Provincie van 

Utrecht , wordt van Duiven-Meft voornaame- 

lyk 
(*) 2 Koningen VI, vers 29. Waar toe was die in 

gebruik ‚ Zou men mogen vraagen ? Miffchien om te 

wafchen : want men weet, dat 'er, hier te Lande , in 

plaats van Zeep gebruik van plagt gemaakt te worden, 
Duch dagt men daar op wel in die Hongersnood, wan. 
neer de Koning zelf een Zak over zyn naakte Lighaam 

droeg? Of ar men dien Drek ? De Vulgata heeft het even 
als onze Dortfche Overzerring, dach in de Biblia Funi 
@ Tremelli vind ik het vertaald: Venter ibfe qui eft in 
cavo Columbarum , dat is , volgens de Kantrekening, de 
Krop met de Ingewanden. Inderdaad toepaffelyk op 
dien Hongersnood , wanneer een EzelsKop tagtig Sike. 
lea Zilvers goldt , dat is omtrent 36 Gulden ;: want een 
Sikel of Zilverling was byna zo veel als thans een Fran- 
fche Lfvre. Men heeft dus de Ingewanden van een Duif 
duurder dan twee Gulden verkogt, die anders, is 't den- 

kelyk , weg gefmeeten werden. Wil men ’t van Dui- 

ven Mett verflaan, zo moer men weeten, dat een Kab 
bedroeg ongevaar drie vierde van een Engelfch Pintje, 

of omtrent een Medicinaal Pond. ArBuranoru. Zabul. 

Antig. Numm, Menfwr. © Ponderam, 
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lyk gebruik gemaakt tot bemefting der Tabaks. 

landen. Men krygt dezelve daar uie de Provin- 

tie van Friesland, en geeft voor de Zak een 

Daalder, terwyl een Karrevragt Schaapen.Metft 

ruim drie Guldens koft (*) . 

(7) Duif, die donker-ros is, van onderen geel, 

Is: 
AFDEELe 

LVL, 
HoorFD- 

STUK. 

ortand. 

met den omtrek der Oogen kaal en Bloed. Wettindi- 

rood, lees 

Van Ray wordt deeze Vogel Berg-Patrys , van 

anderen Berg-Duif , of kleine waale Duif gehe. 

ten. BkrissoN noemt hem, de rofJe Duif van 

Cayenne. Hy onthoudt zig ook op eenigen 

der Weftindifche Eilanden, gelyk , onder ande. 

ren, op Jamaika en Martinique, wesbalven ik 

hem de Weftindifehe Duif genoemd heb. 
Deeze zyn wat kleiner: dan Roomfche Dui- 

ven , van Kleur boven ros-Purperig, onder ros» 

agtig 5 her onderfte van den Hals en de Porft 

‚ Vleefchkleur; de Slag- en Staartpennen ros. Zy 

worden in de Bergagtige Boffchen gevonden, 

leevende van Befiën. Hunne Netten maaken 

zy in leag Geboomte, van rysjes dwars over 

elkander, waar op zy Hair en Katoen leggen, 

tot een zagte Legerftee en koeftering van de 

Eijeren en Jongen. 

(8) 
(7) Columba obfcure rufa, fabtus flava, orbitâ Oculo- 

sum nudâ Sanguineà, Syt, Nat. X. Columba minor fut 

va. Epw. „Av. rig. T. 119. SLOAN. Jam. IL. p. 304, 
T. 261. f. x. Perdix montana. Ray. Av. 139. 

(*) Zie de Uingezogte Verhand. VH Deer, baldz, 6, Ja 
IE. Duzr. Ve, StuK, 
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H (8) Duif mer de Staartpennen Afcheraauw ; 
AFDEEL, aan de tippen wit, de middelften bruin, de 

VI. ; 
| Eh Ooskringen kaal en blaauw. 

STUK, ht 

VIIL Onder den naam van bruine Indiaanfche Tore 

in telduif heeft Eowarps deeze afgebeeld, die 
fche. BrissoN noemt Pigeon des Indes, Zy. beweegt 

haare Staart geduurig, even als de Kwikf(taarten. 

Men vindtze in Ooftindie, 

IX (9) Duif met de Staartpennen Afchgraauw „ aan 
Guinea, 
he de tippen zwart, de Oogkringen kaal. en 

rood. 

Duif met driehoekige Vlakken wordt deeze 

van Epwarps getyteld , doch BRisSON noemt 

Kaar de Guineefche. Zy is van groote omtrent 
als een Roomfche Duif, van Kleur boven Pur- 
peragtig bruin met een Violetten weerfchyn , 

onder bleek Afchgraauw , wit aan de Stuit, met 

driehoekige witte Vlakken op de beide Wie 

ken. Men vindtze in de Mn: deelen van 

Guinee. 

(to) 

(3) Columba Rettricibus cinereis apice albis: intermee 
diis fufcis, orbitá Oculorum nudâ coeruleâ, Sy/?. Nat. X, 

Turtur Indicus fufcus. Epw. „Av. 76 T. 76. Columba 
fubfufea media, Iride croceâ , Palpebris imprim's coeru- 
leis. brown. Fam. 468. 

(9) Columba Reâricibus -cinereis apice nigris „ orbitâ 
Oculorom pudì rubrâ. sy, Nat. X, Columba maculis 
„Iriquetris, Epw. Ay. 75. T. 75° 
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(ro) Duif die Afchgraauw is, met de Slag- en 
Sraartpenmen, de Wederen der Pooten en den Arpzet 

Bek, wit. 

_ Van deeze vind ik geen Woonplaats noch 
jets byzonders aangetekend. Het fchynt wel mifpanica. 
een Verfcheidenheid te zyn van de Roomfche 

Duiven. Zy wordt by de Lief hebbers , in Eu- 
topa, fomtyds gevonden. 

(ar) Duif met de Staartpennen van agteren 

zwart, de Slagpennen van den eerflen rang 

aan den buiten-rand witagtig, den Hals awe- 

derzyds wit. | 

De Latyníche naam Palumbus wordt, by de 

Autheuren, aan deeze gegeven , met den by- 
naam van torquatus, om. dat zy eenigermaaten 

wit geringd is om den Hals ,en daar van draagt 

zy den naam van Réng-Duif in de meefte Taa- 

len van Europa, boewel de Franfchen haar ook 

Ramier , Manfart of Coulon noemen , de Engel- 

fchen Queeft , en in de Noordelyke deelen 

Cuf'bat.. Zy heeft de grootte van een Room. 

fche Duif , zynde van boven Afchgraauw , van 

on” 
(ro) Columba cinerea Remipibus Re@ricibus , pluimis 

Pedum Roftroque albis. Íf. Weftgot. 8. 

(rr)} Columba Rericibus poftice atris , Remiígibus 

primoribas margine exteriore albidis , Collo urtrimque 
albo. Syf?. Nat. X Columba Colio utrimque albo, poftice 

maculâ fufcâ, Faun. Swec. 17 5. Palumbus torquatus, ACDRe 
Ora. |. 15. c. 5. Wir. Ors. 135. T. 25. Ray. Av. 62e 
Als. Av, IL. p. 42. T. 46 

1, Deer, V‚STUKe 
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IL, onderen bruín-rood. Zy onthoudt zig in de 
ÄrpeeL. Boffchen ‚ maakt haar Neft in de Boomen , vlie- 

Ean gende by fchoolen en de Koornvelden , daar 

STUK. deeze in komen neervallen , zeer beroovende je 

zo wel in Europa als in Afie. 

De Heer BrissoN maakt nog gewag van twee. 

derley Duiven , die by fommigen onder den 

naam van Palwmbus of Palwmbes voorkomen, 

doch kleiner dan de Ring-Duiven zyn. De ee- 

ne heet in ’t Latyn Columba Livia, int Franfch 

Bifet of Croifeau, in ’t Engelfch Stockdove, in 

’t Hoogduitfch kleine Holtz. Taube. Zy is 

blaauwagtig Afchgraauw , met een dubbelde 

zwarte ftreepop de Wieken, en onder aan de 

Rug wit. Den Hals heeft zy ook glimmend 
groen, zo dat zy weinig van de kleine Hok- 

Duiven fchynt te verfchillen. De andere, die 

Palumbus rupicola heet, noemt mea in ’t Franfch 
__Rocheraye. Deeze is van boven Afchgraauw , 

van onderen bleek bruin rood , met twee zwarte 

agtige Vlakken op ieder Vlerk en de groote Slag- 

pennen bruin. Dit zyn Trekvogelen. Waar. 

fchynlyk is van deeze beiden reeds hier voor 

gewag gemaakt. 

XI (12) Duif met een blaauwen Kop. 
Cyanocée 

phala., k 
Blaauwkop, Van ALBIN wordt deeze Jamaikafche Tortel 

mede geheten ; doch KLEIN noemtze zwartkoppige 

Duif, 
(12) Columba Capite coeruleo. Syft. Nat, X. Turtus 

Jamaiceníis. Aus. „Av, IL 45. T. 49. | 
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Duif. De grootte isongevaar als die der ge- II, 

meene Hok-Duiven in Europa. De Kleur is Â FPEEL. 

van boven bruin naar Wynrood hellende, van ass 

onderen Wynagtig ros , de Borft Wynagtig, srux. 

de Kop en Keel blaauw, doch met een witte 

ftreep onder de Oogen. Men vindt deeze fraay 

gekleurde Duiven op Jamaika in de Weftin- 

IEN | 

(13) Duif die blaauwagtig is, met den top van , XI. 
’t Hoofd plat en wit. Si en 

Jk Witkop. 

Witkoppige Duif wordt deeze van de Engel. 
fchen geheten, doch Brisson noemtze de Rots- 
Duif van Jamaika, alwaar zy, gelyk ook op 

andere Weftindifche Eilanden , gevonden wordt, 

neftelende in de Rotfen en fterk vermenigvul- 

digende. De grootte komt byna met die van 

de voorgaande overeen. De Kop heeft , onder 

* witte, een weerfchyn van Purper. De Slag. 

en Staartpennen zyn bruin, 

(14) Duif met kaale Oogleden, die blaauw van XIV. 
Leucoptera, 

Kleur zyn en de Ooskringen Goudgeel. Wirvlerk, 

’t Schynt 

(23) Columba coerulefcens, Vertice depreffo albo. Sy/t, 
_ Aat. X. Columba Capite albo. Caress, Car. 1. Te 

25. SLOAN. Jam. IL. p. 303. T. 2óre Columba minor 

leucocoryphos. Ray. „Av, 184. 
(24) Columba Palpebris nudis coeruleis, Tridibus Ocu. 

Jorum fulvis. Syfh. Nat, X. Turtur Indicus fufcus. Evw, 
„Av. 76. T. 76, Columba fubfufca media, Iride croceâ, 

Palpebris impennis coeruleis, Brown. Jam. 468, 

1. Deer, V. Stuk, Ff 
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IL 't Schynt dat Linneus deeze als een byzon- 
AFDEELe dere Soort wil aangemerkt hebben , daar hy doeh 
LVL de zelfde Afbeeldingen aanhaalt, als by zyne 
stuk. agtfte Soort , Ooftindifche Duif genaamd, die 

ook de Wieken aan ’t end wit heeft. Deeze, 

zegt hy, woont in Amerika, | 

Pe (is) Duif met een witte Staart „bet Lijf zwart 

Nicombaar- de Slagpennen blaauw , de Rug niee 

fche, groen, de Hals-Veeren langer. 

Deeze is de laatfte in het Geflagt der Duiven 

by BrissonN. Zy wordt de Duif van Nikombar 

genoemd, naar het Eiland van dien naam, by 

de Kuft van Pegu, in Ooftindie', van waar men 

ze overgebragt heeft ín Engeland , grooter zyn- 

de dan een Roomfche Duif. 

XVL G6) Duif met een lange puntige Staart , de 

bf A Borft Purperkleurig. — | 

In deeze Soort wil LinNaus de langftaartige 

Duif van Epwarps en de Karolinifche Trek. 

Duif van CarTEsBY , beiden , begreepen hebben; 

die BRIsSON van elkander enderfcheidt. De 

laatfigemelde komt , in verbaazende menigte, 

uit 

(xs) Columba Caudâ albâ, Corpore nigro, Remigie 
bus coeruleis , Dorfo viridi nitente , pennis Colli elonga= 
tis. Syff. Nat. X, Columba e Nicombar. Ars. «Av. MI, 

À Pp. 44 T. 47. 48 
(z6) Columba Caudâ cuneiformi longâ, Peore pure 

purafcentes Syf?. Nat. X. Columba macroura. Epw. Av, 

15. T. 15. Palumbus migratorius. Cares, Car. Le p: 2je 

Ee 23 
hand 
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uit de Noordelyke deelen van Noord-Amerika 
in Virginie en Karolina; zo dat de takken der 

Boomen, waar op zy in fchoolen nedervallen, 
'er dikwils van breeken. , Voorts trekken ‘zy 

s, naar ’t Zuiden, zo CATESBY meldt, alwaar 

ss zy overvloed van Befiën vinden, wanneer de 

 Noordelyke deelen met Sneeuw bedekt en 

„ bevroozen zyn. Te Newport, in Philadel- 

> phia, haalt menze, als ’t in de tyd van haare 

> paffagie is, by nagt, van de Balkons en Da- 

ss ken der Huizen, en in Nieuw Engeland doet 

s> menze, met lange Stokken, uit de Boomen 

‚… vallen , daar zy te roeften zitten. Ik heb 

s niet kunnen weeten, van waar zy kwamen 

»s en waar zy voortteelden , dan uit een Indiaan 

ss van Kanada, die my zeid’, dat hyze haare 

‚‚ Netten had zien maaken aan den Oever der 

> Rivier van St. Laurens, alwaar hy zulke Dui- 

s» ven gefchooten hadt. ’t Is te verwonderen; 

> dar men ’er nooit een eenige te rug zict koe 

men van den Zuidkant, en ’t blyfe volftreke 

s, onbekend ; welken weg Zy, tot den terug- 

ss togt, inflaan,” 

(17) Duif met de Staartpennen en Rug bruin, 

0 
AFDEEts 

LVI. 
HooFD= 
STUK: 

be EL 

den Buik bloedrood, de Wieken geel, de Slag- Chinesiche, 

pennen zwart. 

BrissoN noemt deeze de geftreepte Duif van 
Chi: 

(z7) Columba Re@ricibus Dorfoque fufcis, Abdomige 
fanguineo, Alis flavis, Remigibus nigris. Syt, Nat, Xe 
Columba Sinica. ALB. „Av. INL. p. 43. TE. 46. 
Ll, Deer, V,STukK, At 



IL. 
AFDEEL. 

LVI 

Hoorp- 
STUK: 

XVIII. 
Indica. 

Groen: 
vieik. 

XIX. 
Hispida. 

Ru:ge Duif. 

A52 BESCHRYVAE NG 

China „en Krein de fierlyke Chineefche Duif, 
Zy heeft ongevaar de lyvigheid van een In- 

diaanfche Tortelduif en is met zeer fraaije Kleu- 

ren gefchakeerd. 

(18) Duif met bet Lyf Purperkleur , de Schou- 

deren groen, de Wenkbraauwen wit. 

Deeze wordt, van BrIsson „ de Amboineefche 

Ringduif, van Epwarps de Groenvlerk geheeten; 

van Krein een Ooftindifche Duif, kleiner dan 

onze Tortel, met de heerlykfte Kleuren praa- 

lende. De grootte is minder dan die van de 

voorgaande. De Graaf van BENTIiNK hadt ’er 
eene, die van Amboina gekomen was , ontvan- 

gen, en deedt dezelve prefent aan wylen den 

Heer REAUMUR. Deeze is door BRisson in 

Plaat gebragt 

(io) Duif met zeer kleine opftaande Veertjes 
door de Rug en Wieken verfpreid. 

Deeze fchynt de zevende Verfcheidenheid 

van Roomfche Duiven by BrissoN te zyn, die 

>er den naam aan geeft van de gefrijeerde , zeg- 

gende dat ’er door JoHNsToN , Tab. 32, een 

taamelyke goede Afbeelding van gegeven is, 

onder den naam van Columba fylveftris, De 

Duit- 

(18) Columba Corpore purpureo , Humeris viridibas, 

Superciliis albis. Sy/f. Nat. X. Columba Alis viridibus. 

Epw. Av 14 T, I4e i 
(zo) Colamba Plumis minimis eretis per Dorfum A 

lasque difperfis. Syft. Nat. Xe 



ë VAN DErBUrveEN. äs3 

___Duitfchers noemen hem Wollige Duif. Hy is 
geheel-wit van Veeren. Miflchien komt hy,zo AFDPELe 

LinNu s vermoedt, uit Afrika, 

(20, Duif met de Staartpennen aan de tippen wit, 

de Rug grys, de Borff Roozekleur, een Vlak 7, 
op zyde van den Hals. Tortelduif 

Deeze Soort begrypt de gemeene Torteldui- 

ven, die naar hun Geluid den naam voeren in 

alle Taalen van Europa, zelfs in ’t Hebreeufch 

waarin zy Tor heeten, in ’t Griekích Trugoóns 

In ’t Perfiaanfch Tetaru, in ’t Spaanich Tortola, 

in ’t Italiaanfch Tortora; in ’t Hoogduitfch Tur- 

tel , in 't Franfch Tourterelle , in ‘t Engelfch 

Turtle of Turtle Dove genaamd, De Laryníche 

Naam is Turtur of Columba Turtur » dat E 

telduif, 

De Tortelduiven vindt men, zelfs in de 

Noordelyke deelen van Europa, fomtyds in 't 

wilde ,‚ maakende haar Neft in de Boomen. 

Van deeze getuigt BELLONIUS, dat het zekerlyk 

Trekvogelen zyn, dewyl hy even de zelfden 

in Egypte had gezien , als men in Vrankryk 

vindt. Ook worden zy, in dit opzigt, gelyk 

gefteld met de Ooijevaars, Kraanvogelen en 

Zwaluwen (*). De Heer BrissoN zegt , dac 

| | eene 

(20) Columba Rettricibus apice albis, Dorfo grifeo, 
Petore incarnate , maculà laterali Colli, Syft. Nat. Xs 
Turtur. Witr. Ora. 134. „T. 35. Ray. Av. Ór. ALBs 
Av. IL p. 43. T. 47. 

(*) Ferem. VIIL vers, 7. 

J.DeErL, V. STUK, Ff 3 
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eene Afbeelding van een Tortelduif , in China, 

gefchilderd is door den Heer Poivre, die niets 

verfchilt van de Franíche, dan dat hec geheele 

Lyf van onderen Wynrood zy. 

De Tortelduiven vliegen troepswyze als zy 
aankomen en vertrekken: zy beminnen de een- 

zaame , Bofchagtige, Zandige Landftreeken , 

hoewel menze ook in de Hoven en Boomgaar- 

' - 

den vinde. Hun Voedzel beftaat in klein foort 

van Graanen, gelyk Boekweit , Geerft en Hen- 

nipzaad. Het kirren, dat zy in de Bronfttyd 

doen; is niet onaangenaam, en werdt, al van 

ouds, als cen teken der Lente aangemerkt (*). 

Zy maaken hun Neft in *t Geboomte en brene 
gen twee Jongen voort , gelyk de Duiven, 

doch broeden , zo ’t fchynt, niet meer dan twee- 

maal ’s Jaars. ARrtisrorTELEs fchryft , dat zy 

agt Jaaren leeven, 
Men heeft deeze Vogelen aangemerkt als een _« 

Voorbeeld van Kuisheid , en, hoewel mooglyk 

al het gene daar van gezegd is niet is bewee- 
zen ‚ kan men egter niet ontkennen dat de Huw. 

Iyks-Liefde, indien men het in Beeften deezen 

naam mag geeven, in hun zeer blykbaar zy. 

Wanneer, van een paar Tortelduiven, de eene 

komt te fterven, zo treurt de andere zekerlyk- 

een geruimen tyd,en,in de Boffchen van elkan- 

der af raakende , hoort men ze droevig fteenen, 

Het Wyfje ftrekte tor cen zinnebeeld van de 
Kere 

(f) Hoogelied. II, vers 13. 
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Kerke Chrifti onder *t Oude Verbond (*). Tot 
de Offerhanden waren zy, als gemeld is, met 

de jonge Duiven uitgekoozen onder ’t Gevo- Hoorp- 

gelte 5 waar uit blykt, dat zy als ten hoogften 
rein werden aangemerkt. Torseldnife 

Is genoegzaam bekend, dat zy een weinig 

kleiner dan de gewoone Duiven zyn. Volgens 

BrissoN zyn zy van boven bruin, van onderen 

wit, de Keel en Borft Wvynrood, een zwarte 

Vlak wederzyds aan den Hals hebbende , met 

eenige witte ftreepjes , en om die reden, 

denk ik , worden zy in de Weftindiën Ear- 

Dove, dat is Oorduiven, van de Engelfchen ge- 

heten 5 indien dit de zelfde zyn , gelyk het 

fchynt. De Oogen ftaan in een kaal rood rin. 

getje en hebben de Kringen geelagtig rood: 

de Pooten zyn rood , de Bek blaauwagtig 

bruin. | 

Verfcheide manieren zyn ’er om de Tortel. 

duiven te vangen. Van ouds heeft men reeds 
de Konft verftaan om ze vette maaken, en dit 

gelukt, volgens SCALIGER , zo wel, dat zy ’er 

fomtyds in verftikken. De Jongen geeven een 

zeer fmaakelyke en gezonde Spyze. Van haa- 

re Kragten, inzonderheid tot het Stoppen (van 
de Bloeds-Ontlaftingen en tegen de Roode Loop, 

is weleer, veel Gerugts gemaakt, 

1) 
(*) Pfalm LXXIV. vers 19. 

IL Dael, Ve STUK, Ff 4 
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(ar) Duif die van boven geelagtig is, met een 
zwart Maantje in de Nek. 

De Duitfchers noemen deeze Lach-Taube of 
lachende Duif , als ook Indiaanfch en T'urkfch 

Riforia Duifje, de Engelfchen Indiaanfche Tortel , doch 
Gekraa 

Tortel. 
gde Brisson de gekraagde ; om dat deeze Tortelduif 

by ons zodanig gemeen is en voortteelt, dat 

menze naauwlyks meer de Indiaanfche noemen 

kan, en de andere, gelyk gemeld is, ook in 

Indie gevonden wordt. Deeze, egter, vliegt hier 
niet in ’t wilde, maar wordt in de Hokken ge- 

houden, dikwils by ’t klein Gevogelte. Zy zyn 

teder, en moeten voor de Koude befchut wor- 

den, komende voorts, in haare Eigenfchappen, 

met de geenen, die by ons in 't wilde vliegen, 

overeen. ĳ Bit 

Deeze Tortelduiven zyn een weinig grooter 

dan de voorgaande. De Kleur is van boven rosag- 

tig, van onderen Wynroodagtig wit. Het Wyfje 

is wat witter dan het Mannetje , zegt Brisson , en 

anderen inerken aan , dat van de Indiaanfche Tor- 

telduiven het Wyfje geheel wit , de Doffer 

bleek rosagtig zy. Onder de onzen befpeurt men 

dit verfchil van Kleuren zodanig niet: zy zyn 

beiden van boven geelagtig , gelyk Linxaus 

zegt; maar men vindt buitendien geheel witte 

| | To 

(2r) Columba fapra lutefcens, lunulâ Cervicali nigrâ 
Syft. Nat. Turtur Indicus. ALpr. Orn. T. 1$- CG 10, 

Wir, Ors. 134 Te « Rape „Ay. Oren. 3. Aum. Av. 
EIL p. 42. T. 45e 



VAN DE DU Tv ieN, 457 

Tortelduiven, zo wel het Wyfje als hee Man- ZI. 

netje, die, zo fommigen willen, van de Ring- kane, 

duiven afkomftig zouden zyn, ’t welk my, Hoorn. 

eensdeels om de kleinte , ten anderen om de STUK. 

teerheid en koftbaarheid , niet waarfchynlyk Zerteldwif- 

_ voorkomt. 
BrissoN fpreekt van eene Tourterelle mulette 

of baftaard - Tortelduif , welke de Duitfchers 

zwitter Turtel- Taube noemen, die in grootte 

overcenkomt met de gekraagde , hebbende den 

top van ’t Hoofd, den Hals en de Borft , Wyn- 
rood, de Rug geheel Afchgraauw en ongevlakt. 

De Slagpennen zyn bruin, doch van ‘onderen 

is de Kleur wit; die der Pooten rood en die des 

Beks blaauwagtig bruin. Deeze komt voort, 

zegt hy , uit de paaring van een gemeenen 

Tertel- Doffer met een gekraagde Tortel- 

duif. 

Voorts befchryft de Heer Brisson , uit ALBIN, Karolini- 

Epwakps en anderen,eer Portugeefche Tortelduif, Eng 

als ook een Amerikaanfche, die de langttaartige 

genoemd wordt 5 een geftreepte uit China en een, 

_geftreepte uit Ooftindie : doch die van Karolina 

wordt, door hem, uit het Kabinet van Reau- 

MUR afgebeeld, De Brafiliaanen noemenze 

Picacuroba. Zy is wat kleiner dan onze Europi- 

__fche , zegt hy 5 van boven bruin - Afchgraauw 

met een weinig ros daar onder gemengd, van 

onderen rosagtig ; hebbende een zeer lange 

fcherpe Staart, de Slagpennen uit den Afch- 

graauwen zwartagtig, met de buitenfte randen 

L Danis V. Stuk. Ff s der 
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der grootften witagtig. Fier Mannetje heeft op 

de Borít een paarfch blaauwagtigen Goud-glans. 

Deeze onthoudt zig in Virginie, Karolina en 

de Weftindifche Eilanden, 

(22) Duif met de Staart- en Slagpennen donkee 
rer, bet Lyf Purperagtig , den Bek en Poos 

ten geel. | | 

Allerkleinfte wilde Duif, die van de Brafi-_ 
liaanen Picuipinima geheten wordt, is. de naam 

‚van deeze by Ray: anderen noemenze kleinfte 

‘Tortelduif van Barbados , en de Mexikaanen 

geeven ’er den naam aan van Cocotzin of Cocotli. 

De Engelfchen van Jamaika noemenze Ground- 

Dove, en de Ingezetenen van St. Domingo witte 

Ortolaan. Ik geef ‘er, wegens de kleinte, in 

overeenkomít met Columba Pafjerina, den nagm 

aan van Mofch- Duifje. 

Zy fchynen meer de Eigenfchap te hebben 

van de Kwartels dan van de Duiven, zittende 

gemeenlyk op den Grond om de Koft te zoe. 

ken, en, zo ze van iemand opgejaagd worden, 

maaken zy ,gelyk de Patryzen, korte Vlugten, 

houdende zig by fchoolen of troepswyze. 

Men 

( 22) Columba Rectricibus Remigibufque obfcurieribus , 
Corpore Purpurafcente , Roftro Pedibusque flavis. Syft, 
Nat. X. Turtur minimus gutatus. SLOAN. Jam. IL. p. 

305. T. 261. f. 3. CarzsB. Car, IL p. 26. T. 26. Turtur 
minimus, Alis maculofis, Ray. „Av. 184. n. 25. Turtur 
Barbadenfis minimus, Ray. „Av. 62 n. 5. WiLL. Orne 
13$. Columba fylveftris minima Brafilienfis, Ray. Ave 
62, n, 6. Picuipiaima, MARcor. Braf. 204 



Men vindtze in Amerika , tuffchen de Keer- 
kringen. | 

De grootte is , ongevaar , als die van den 

gekuifden Leeurik: de Kleur van boven bruin- 

Afchgraauw , van onderen Wynagtig rood, 
de Keel en Borft zwartagtig bruin gevlakt, 

gelyk ook de Slagpennen uitwaards, en aan de 

tippen , inwaards, ros, De Wieken zyn met 

bruine Vlakjes geftippeld, Het Wyfje is van 

onderen bleeker en witagtig. | 
BrissoN , die deeze de kleine Amerikaan. 
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II. 

ÄFDEEL. 

ENVI. 
OOFD= 

STUK, 

Andere 

fche Tortel noemt, heeft ook een bruine van Teredui- 

Amerika, die kleiner is dan deeze , doch het 

verfchilt niet veel. Beiden waren zy van ’ 

Eiland van St. Domingo in ’t Kabinet van den 

Heer RrEAUMUR gezonden, Uit het zelfde Ka- 

binet worden nog eenige Tortelduifjes , die 

niet grooter dan een Merel zyn , en aan de 

Rivier van Senegal huisvesten, als ook eene, 

welke DE LA CAILLE aan de Kaap der Goede 

Hope insgelyks gevonden heeft, door hem be- 
fchreeven en afgebeeld. De Amboineefche, 

welke de Heer Graaf vAN BENTiINK aan den 

Heer Reaumur hadt gefchonken, heeft nage- 

noeg de lyvigheid van onze Tortelduiven, 

JN 
jin i 

EAS 

L Kant. V, Stuks LVIJ. HOOF D- 

® 
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46. BESCHREVIN Ge vim 

LVIL HOOEDST lk 
Befchryving van ’t Geflagt der LEEURIKKEN, 

waar in zode gewoone Akker-, Gras-, Boom- 

en Veld.Leeurikken, als de Piepert; Spipolet 

Berg. Leeurik en anderen. 

1 LEEURIKKEN maaken een Geflagt van 

Vogelen uit, ’t welk den Latyníchea 

naam, Álauda, zo men wil, heeft van her zin- 

gen dat zy doen, of van het zingende fpeelen 

in de Lugt. De oude Grieken noemdenze Koru- 

dos of Korudalos , de hedendaagfchen Troulitis. 

De Spaanfche naam is Cugniada, de Iraliaanfche 

Lodola, Lodora, Alodola of Alodetta, de Fran- 

fche Alouette, Van den Hoogduitfchen naam 

Lerch , fchynt de Sweedfche Laerka , de En- 

gelfche Lark, als ook de onze, afkomftig te 

Zyn. | 

Brisson , die de Leeurikken , met de Vygen- 

Eeters en Meezen, in zyn Tiende Rang plaatít , 

onderfcheidt hun voornaamelyk daar van, door 

de langte van den agterften Nagel, die langer 

dan de Vinger zelf is, en bynaregt. LiINNzus 

geeft de volgende Kenmerken op: een Cylin- 

drifch Elsvormigen, regten, regt uitgeftrekten 

Bek , de Kaaken gelyk , doch aan het grond- 

ftuk neerwaards gaapende: de Tong in tweeën 
gefpleeten: de agterfte Nagel regter en langer 

dan de Vinger. 

t Ge. 
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t Getal der Soorten of Verfcheidenheden van 
Leeurikken, by BRIsSSON , is dertien, waar in 

de negen Soorten van LinNaus begreepen zyn, 
behalve de laatfte, die onder de Lyfters is 

betokken. 

(1) Leeurik met de twee buitenfte Staartpennen, 

IT. 
ÄFDEELe 

LVIL 
Hoorp. 
STUK. 

Soorten. 

landa 
vitwaards , in de langte wits de middelften, ar venfis. 

aan de binnenkant, Yzergraauw. 

Gemeene of ongekuifde en Akker. Leeurik 

wordt deeze van meeft alle Schryvers geheten; 

en fomtyds ook zingende en ten Hemel ftygen- 

de Leeurik ; om dat het Mannetje de eigenfchap 

heeft, van, wanneer hy een Wyfje zoekt, al 

zingende om hoog te{tygen , maakende een min 

of meer grooten kring in de Lugt, naar dat er 

weinig of veel van zyne Soort in de nabuur. 

Akker= 

Leeurik. 

{chap zyn. Door tureluuren wordt het Geluid,’ 

dat hy in de Lugt vliegende maakt, vry naauw- 

keurig uitgedrukt. ’t Is een leerzaame en ge- 

_makkelyk tembaare Vogel, die wegens zyn Ge- 

zang dikwils in Kooijen of Kouwen gehouden 

wordt, doch dan ook een Zoodje Gras moet 
hebben, om op te zitten: want deeze Leen- 

rik roeft niet op een Stokje of Boomtak, gelyk 

de 

(z) Alauda Re@ricibus extimis duabus extrorfum longi- 
tudinaliter albis; intermediis interiori latere ferrugineis: 
Faun. Suec. 190. Gen. 93. Alauda non criftata. Gesn. 

Av. 78. Atpr. Ora. |. 18. c. 12. Alauda vulgaris, 

Wirt. Orn. 149. T 4e. RAJ. „Av. 69. n. £. ALB. Av, 
1 p. 39. T. 41. Alauda Arvorum, Friscu, „Av, IIL 

T. 15. f. 1. Alauda coelipeta. Krein. „Ay. 71. 
IE. Deer, Vo STUK. 

| 
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de andere Vogelen , en zyne Klaauwen zyn 
daar, inderdaad ‚, minder bekwaam toe ; zo Friscu 

aanmerkt. ’t Schynt dat de lange, regte agter. * 
Nagel hun diene, om te beter op den Ground te 

kunnen {taan en loopen , of ook flaapen. 

De Leeurikken zyn geen Trekvogelen zegt 

Krein: men vindtze den geheelen Winter door, — 
zo wel in de Zuidelyke als Noordelyke deelen 

van Europa. ’s Zomers vliegen zy by Paaren, 

doch in de Herflt en Winter dwaalen zy by 
fchooten om, verbergende zig, als’t zeer hard 

vrieft, in gaten des Aardryks, onder Steenen , 

en onder de Wortels van oude Boomen, al- 

waar zy dikwils tot Aas verftrekken voor de 

Voffen en ander klein wild Gedierte. Men - 

brengtze in de Maand February, als 't Weer 
wat zagter wordt, by menigte te Dantzik tet 

markt, en het zelfde heeft in Engeland plaats. 

Alsdan worden zy ook by ons , aan’t Duin, by 

‘honderden gevangen. 

De meefte Schryvers willen , dat zy driemaal 

’s jaars broeden, te weeten in Mey, July en 

Auguftus. Zy maaken huú Neft van dunne 

Worteltjes, drooge Kruiden en Kaf of Stroo, 
leggende telkens vier of vyf gefpikkelde Eijes 

ren, De plaats, daar zy Neftelen, is in de 
Bouwlanden of op de Weiden , en de Jongen, 

uitgekomen zynde , verfpreiden zig aanftonds 

zodanig door het Gras , dat men ze niet gemak 

kelyk kan vatten. Zo zy,in de Kouw, niets dan 

Hennipzaad te eeten krygen, worden zy, naar 

_men 
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men zegt, geheel zwart. Orina leert ons, mr, 

dat zy agt of tien Jaaren leeven. AFDEEL. 

Is een foort van Spreekwoord , dat de LVÍL 
6 Hoorp. 

‘Leeurikken naar het Weer van gefteldheid ver. _srux., 

anderen , wordende mager met een Zuide Wind, 

en in drie Dagen weer vet met een Noorde 
Wind, vooral onder een zwaare Mift. Men 

moet vaft tellen, dat zy dan beter hun Aas 

vinden, of ’t zelve beter verteeren kunnen; of 

ook, dat zy minder verliezen van hunne Vet- 

tigheid. Men vindt door WirLoucHBy aange. 

tekend, dat de Leeurikken in Engeland des 

Winters, wanneer de Koude niet al te ftreng 

is, by uicftek vet worden. Zy vermenigvul- 
digen fterk, en men vangt ’er jaarlyks een groo- 

te menigte, op verfcheiderley manieren, zo by 
dag als des nagts, met Spiegel- of Slag. Netten, 

Fuikswyze Parys - Netten of Sleepnetten en 

Vinken-Getouw „ als ook met Strikken , enz. 

Hun Voedzel beftaat in Graanen, Zaad, Wormp. 

jes en andere Infekten. 

Van de geftalte, grootte en kleur, der ger 

meene Leeurikken , agt ik het overtollig te 

fpreeken. Behalve de gewoone graauwe , vindt 

men ’er ook fomtyds die wit zyn, en die byna 

geheel zwart zyn. Ik zal alleenlyë hun Ge- 

bruik aanroeren. Jong en vet zynde leveren 

zy cen zeer Ímaakelyke Spyze uit, die voor- 

gezet wordt op de pragtigfte Gaftmaalen, ’t zy 

gebraden, of toebereid in Taarten of Pafteijen. 
Voor de genen, die met den Steen in de Blaas 

5, Daer, V. Stuks ge. 
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jj, gekweld zyns worden zy nadeelig bevonden. 

AFDEEL. Sommigen willen ook, dat zy Pyn in de Maag 
LVIL. o£ in ’t Gedarmte veroorzaaken zouden; doch 

En dit moet veeleer aan de kleine Beentjes , die 

men te fchielyk eetende doorflokt , dan aan het 

Vleefch van deeze Vogeltjes , *t welk zeer ligt 

verteerbaar en niettemin voedzaam is, toege- 

fchreeven worden. In de Geneeskunde wor- 

den zy zelfs , van fommigen ‚ tegen het Win- 

derig Kolyk en de Graveelpynen aangepreezen. 

bata (a) Leeurik met de twee buitenfte Staartpen- 

dee nen uitwaards wit, en een witte flreep over 

de Wenkbraauwen. 

In de befchryving van Noorwegen wordt ge- 

fproken van een Veld-, of zingende Leeurik, die 

kleiner is en by Zomer inde Velden, als ook van 

een Koorn- of Akker-Leeurik , die ’s Winters in 

de Bouwlanden gevonden wordt. De eerftge- 

melde zal deeze zyn, dien fommigen Koppier 

noemen en de Fraufchen Alouette des Préz of 

Farloufe, de Engelfchen Titt-Lark, de Italiaa- 

pen Spipola, Calandrino of Scozzetta, de Duit= 

fchers Wiefen-Lereb, dat is Leeurik der Gras- 

landen. | | 

Deeze Yothoudt zig in de Weiden, alwaar 
| / | bi 

(2) Alauda Reâricibus extimis duabus extrorfum albis, 

JineÂ Superciliorum albì. Faun. Swec. IT. Alauda Pra- 

zorum. ALpr. Orn, l. 18 c. 15. Wiir. Orn. 140. Rape 

Av. 69. OLIN. „Ave 27 Alauda Sylveftris. ALB. „Ava 

Le p. 49. T. 42. 
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hiy aaft en broedt, doch flaapt in ’t Geboomte. 

Hy is veel kleiner dan de gewoone Leeurik, 
maar de Kleur verfchilt in ’t weezentlyke niet 

zeer veel, zynde van boven zwartagtig bruin, 

van onderen geelagtig wit , met langwerpige 
zwarte vlakjes gefprenkeld. In Italie, by Bo- 

IE. 
ÄFDEEts 

LVIE, 
Hoorp= 
STUKe 

nonie, zyn ‘er gevonden van deeze Soort, die 
t'eenemaal geelagtig wit waren. 

€), Leeurik wiens Kop geringd 1s mêt een wit- 
te Streep. je 

| 
\ 

mln. 

Deeze wordt van de Franfchen Alouette de 
Bois of le Cujelier, van de Engelfchen Wood. 
Lark, van de Italiaanen Tottovilla geheeten. Hy 
maakt een Geluid , zweemende naar dat der 

Lyfteren, en verfchilt van de anderen ; behâälve 

het kransje van witte Veeren, dat zynen Kop 

van Oog tot Oog omringt ; doordien de buiten- 

fte Staartpehnen aan de buitenkant en aan de 

tippen wit zyn, en de uiterfte Slagpen veel kor« 

ter is ‘dan de tweede. Ook is hy korter en 

dikker van Lyf. Hy onthoudt zig in Europa, 

zelfs inde Noordelyke deelen ; zit in ’t Ge- 

boomte en vliegt by fchoolen, 

(4) 

_{3) Alauda Capite vittà annulari albâ cincto. Sylt. Nat. 
X. Alauda Rectricibus fufcis , primâ oblique dimidiata» 

albì , fecundâ tertiâ quartà maculÂ albâs, cuneiformie 
Faun. Suec. 192, Alauda Arborea. WiLL. Ors, 149 Raj, 
„Av. 6g. n. 2, 

Ì. Deer, V, Sture GZ 

II, 
.Arboreâs 
Boom=- 

Leeurilks 
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IE. (4) Leeurik met de Staartpennen in de onderfte 
AFDEELs helft bruin, witgenomen de twee middelften, 
En He die wit zyn: de Keel en Borft geelagtig. 

mii Zodanig een Leeurik heeft men in Sweeden 

B waargenomen, die overeenkwam met den klei. 

Veld-Leeu- zen Weld. Leeurik van Ray, welke kleiner dan 
rik. 

de Akker-Leeurik, doch grooter dan de Gras- 

_Leeurik is. BRrissoN noemt hem „Alouette de 

Vv, 
Tyivialite 
Pieper. 

Champ en houdt hem voor de Florentyníche 

Spipolet. 

Cs) Leeurik met de Staartpennen bruin , de 

buitenfte balf wit, de tweede met een witten 

fpitfen tip, een dubbelde witagtige flreep op de 

Vlerken. 

Deeze , die in de toppen der Boomen in Swee- 

den huisveft , volgens LinNaus, wordt door 

BrissoN Alouette de BuijJon geheeten , als zig 

meeft ín Kreupelbofch of Hey onthoudende, 
Het fchynt de Pieper te zyn; ten minfte worde 

hy van de Duitfchers Piep-.Lerche genoemd, en 

van de Engelfchen Pippit of Tit-Lark. Hy is 

kleiner dan de Gras-Leeurik, van boven geel. 

agtig bruin met zwartagtige vlakken, van on-_ 

| de. 

(4) Alauda Reâricibus fufcis , inferiori medietate, ex. 
ceptis intermediis duabus, albis; Gulâ Pecroreque flavef- 
cente. Faun. Swec. 193 Alauda minor, Campeftris Wits 

Orn. 150. Raj. „Av. 70. n. 6, 
($) Alauda Re@ricibus fufcis , extimà dimidiato albâ, 

fecundâ apice cuneiformi albâ ; lineâ Alarum duplici ale 

bidâ, Syff. Nat. Xe 
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deren geclagtig wit , zegt Rav. Zittende op 
‘het bovenfte takje van eenigen Doornagtgen 

Heefter , maakt hy , met het Lyf opgeregt, 
den Bek gaapende en de Wieken een weinig 

uitgefpreid , een fyn knarfend geluid , als de 

Sprinkhaanen , doch fterker klinkende. 

(6) Leeurik met zwarte Staartpennen, de twee 

buitenften aan den buitenkant wit; den Kop 

is gekuifd. 

In *t algemeen noemt men deezen gekuifde 

Leeurik, gelyk de Engelfchen hem crefled Lark 

heeten ende Franfchen Alouette bupée, doch by 

_de laatftgemelden is ook de naam van Cochevts in 

gebruik: de Duitfchers noemen hem Komma. 

nick of Heyde-Lerch „ Kobel-Lerch of Heubel. 

Lerch en Leurle, Men noemt hem, in Enge- 

land , ook Cotfwold-Lark. 

Men vindt hem dikwils aan de Wegen, als 

ook fomtyds in de Velden, doch zo zeldzaam, 
dat men ’er onder duizenden naauwlyks éên 

vangt. Hy ftygt ook zo dikwils niet in de 

hoogte, en blyft ’er zo lang niet als de andere 

Leeurikken. Hy is grooter en langer van Bek, 

doch korter van Staart en zo fraay niet gekleurd 

of 

(6) Alauda Re@ricibus nigris, extimis duabus margine 
exteriore albis; Capite criftaro. 5y/f. Nat. X. Alauda 
Criftata major. Ray. Av. 69. Wir. Orn. 15. T. 40. 
Otin. „Av. 13. Arp. Av. ILL. p. 43. T. 52. ALDRe 

_Orn. Ll. 18. c. 18. 

1. Deer, Ve STUK. GZ 2 

If. 
ÄFDEELe 

LVII. 
HoorFDe 

STUK. 

VL 
Criflata. 

Gekuifde. 
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m of gefpikkeld als dezelven. Zyn Kuifje alleen 

ArDeEL. maakt hem aanzienlyk, 
LVIL 
Hoorp. (7) Leeurik met de Staartpennen bruin, de twee 

SE buitenften fchuins balfwit. 
VIL | | 

Ken Deeze wordt, als gezegd is , van BRIsSON 
voor een zelfden als de Veld-Leeurik, die men 

zelfs in Sweeden vindt, gehouden. LINNzus 

hadt de Florentynfche Spipolet, zo hy aante- 

kent, niet gezien. Sommigen noemen he 

Stoparola, Glariana en Acredula, de Duitfchers 

Gicherlin , Gucherlin of Grien-Voegelin , dat is 

Groenvogeltje 5; die van Silezie SNERT 

en de Venetiaanen Fordino. 

Hy is kleiner dan de gewoone Leeurikken , 

zegt Rav, hebbende den Bek dun, regt, fcherp en 

Pekzwart; de Pooten ook zwart : de Kleur is 

van boven Afchgraauw met eenig zweemzel van 

groen 5 de Keel, Borft en Buik, zyn in fom- 

migen wit, in anderen fchoon geel: doch de 

Borft is, in allen , donkerer dan de Buik en 

Keel , en gevlakt, 

Kaapfclie De Heer BrissoN geeft de Afbeelding van 
ee eenen Senegalfchen Leeurik , die grooter zelfs 
Fig. 2, dan de Kuif-Leeurik is , en ook gekuifd 5 doch 

dezelve wordt, in fchoonheid, ver overtroffen 

door den Kaapfchen Leeurik, welken de Abt DE 

LA 

(7) Alanda Reêtricibus fufcis , extimis duabus oblique 

dimidiato albis. f Sy/f, Nat. X, Spipoletta Florentinise 

Ray. „Av. 70. WiLn. Ors, 152 
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LA Cairre hadt overgezonden. Dezelve, naa- 1, 

melyk , ook groot van ftatuur zynde, is van AFDEEL. 

boven bruin en grys bont , van onderen ros naar He, 

Oranje trekkende; aan de Keel Oranje, meteen srux. 

bruine ftreep omringd, hebbende een geel-O- 

ranje kleurigen band boven de Oogen en de vier 

buitenfte Staartpennen, wederzyds, aan de tip- 

pen wit. De Staart is eenigermaate gevorkt. 

De Bek en Pooten zyn bruin-grys. 

| 4 en | PIL (8) Leeurik met de Staartpennen in de onderfle inie 
helft wit , de Keel geel, een zwarte band Berg Leeu- 

onder de Oogen en op de Borft. HK 

Van deezen , die door Caresey in Virginie 

en Karolina gevonden is, zegt BRIsSSON dat 

Frisca , onder den naam van Winter- of Sneeuw- 

Leeurik , een Afbeelding heeft gegeven , die 

riaauwkeurig is, Hy overwintert in Karolina, 

gaande , vroeg in de Lente, weer naar ’t Noor- 

den. Hy is van Kleur byna als de voorgaande, 

doch niet grooter dan de gewoone Leeurikken, 

Krein heeft hem ook te Dantzig gezien. 

(9) Leeurik die van onderen geel is, met een , pr 
krommen zwarten band op de Borft, de drie Groote, 

zydelingfe Staartpennen wit. | 

Groo. 
(8) Alauda Re@ricibss dimidio inferiore albis, Gul 

flava, fafciâ fuboculari Peltoralique nigrâ. Syff. Nat. X. 

Alauda Gutture flavo. Caress. Car. 1. p. 32. T. 32 
(9) Alauda fubtus flava, fafciâ Pe@orali curvà nigrâ ; 

Reêtricibus tribus lateralibus albis. Syt. Nat. X. Alauda 
magna, Cares. Car. 5 p. 33 T. 33e | 

Il, Deer, V, StuKe | Gg 3 
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Groote Leeurik wordt deeze van CATEsSBY 

AFpEEL. geheten. BRrissoN heeft hem gebragt onder de 
LVIL. 

Hoorp- 
STUK. 

Lyfters ‚ hem noemende gekraagde Lifter van 

Amerika, Hy onthoudt zig daar , als ook in 

Afrika zittende op de toppen-van Haagen of 

klein Geboomte en zingende in de Lente zeer 

fraay. Tot zyn Voedzel gebruikt hy byna 

niets, dan Zaad van Kruiden „en beweegt zyn 

Staart, fnellyk', op en nederwaards. 
De geftalte is dusdanig. Het Lyf Snepswy- 

ze, van grootte als een Lyfter, onder aan ge- 

heel geel: de Borft met een groote halfmaans- 

wyze zwarte Vlak : de Slagpennen bruin; die 

van den tweeden rang rosagtig gevlakt: de Staart 

rond aan ’t end: de drie zydelingfe Staartpen- 

nen ten grootften deele wit. De agterfte Nagel 
aan de Voeten ook grooter , maar krommer 

dan in de overigen: de Bek regt: de Boven: 

kaak rond en fpits, aan den wortel kaal. 

Kalander. Men zou haaft denken of dit de Calandra ook 

zyn mogt; een groote Leeurik, die gemeen is 

in Italie en omtrent de Pyreneefche Bergen; 

zynde door geheel Europa onder dien naam be- 
kend. Immers deeze is ook vermaard wegens 
zyn lieflyk Zingen , terwyl hy op de toppen 

van ’t Kreupelbofch zit ; doch de Kleur vere 

fchilt te veel. De Duitfchers noemen hem 

Kalander. 

LVIIL HOOFD. 
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Morren 
RL Dr DSTUK. 

Befchryving van't Geflagt der SPREEUWEN, ver- 
vabtende zo de gemeene en uitbeemfche als de 

Water.Spreeuw , die anders Water-Merel ge. 

noemd wordt: en van een Vogel uit he ne 

de Offenpikker genaamd, 

De naam van SPEEEUW geeft men gemeen- 

lyk aan zeer bekende Vogelen , welker 

Latynfche raam Sturnus is , de Franfche Eftour= 

neau , de Engelfche Stare of Starling , de Hoog- 

duiifche Staar , Stabr of Stoer en Starn , de 

Italfaanfche Storno. In *t Hebreeufch worden zy 

Sarfir geheten , int Griekfch Pfar of Pfaros , enz. 

De Kenmerken van den Spreeuw , volgens 

Linnaus , zyn : de Bek Elsvormig , hoekig 

neergedrukt, flompagtig : de Bovenkaak zon. 

der eenige ongelykheid van randen , die een 

weinig gaapende zyn, de Neusgaten van boven 

gerand; de Tong uitgerand en fcherp. By Bris- 

SON maakt de Spreeuw, met en benevens een 

nieuwen Senegalfchen Vogel, die Offenpikker 
geheten wordt, den zesden Rang uie, als boven 

gemeld is (*). Hy zegt, dat de Spreeuw den 

Bek regt heeft, verheven-rond , aan de punt 
{tomp, en breeder dan de dikte is: de beide 

Kaaken zyn geheel. 

In 
(*) Zie het IV. Stuk deezer Natwarl, Eilt, bladz. 7.4 

1. Deer. V, Srux, Gg 4 
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In zyn Spreeuwen - Geflagt vindt men vier 

Soorten, gelyk Linneus ’er ook heeft , doch 

van deeze zyn ’er flegts twee in vervat; van de 

anderen ís de een , door BRrssoN, onder de 

Lyfters ‚ de ander onder de Strandloopers be- 
trokken. 

(1) Spreeuw die een geelagtigen Bek, beeft , bet 

Lyf zwart met witte tippen. 

Deeze is de gemeene Spreeuw , zeer bekend 

in geheel Europa, en, wegens zyne gloeijend 

zwarte Kleur, niet onaardig. Men vindtze byna 

op allerley plaatfen, zy woonen by Zomer ín 

de Boomgaarden, als ook op Weiden en Moe- 

raffige Landen ; ’s Winters verbergen zy zig in 
de gaten van oude Muuren en Toorens, als ook 

onder de Pannen, daar de Huizen mede gedekt 

zyn, of in de Rieten Daken , leggende daar 

zonder beweeging. Op dergelyke plaat{en maa- 

ken zy ook kun Neft, broedende tweemaal ’s 

jaars , en brengende, telkens, gemeenlyk vier 

of vyf Jongen voort. Hun Voedzel beftaat in 

Torren, Wormen en Infekten: zy eeten, naar 

men zegt, nooit Befiën, fchryft Rav. Dat hy 
hier in grootelyks bedroogen zy geweelt, kun- 

| nen 

- (xt) Sturnus Roftro flavefcente, Corpore nigro punêtis 
albis. Faun. Suec. 183. Gen. 94. Sturnus. GESN..Av. 747. 
Bert. Av. 81. a. AnLpr. Orn: l. 16. c. 19 Wir. Orne 
144. T, 37. Ray. Av. 67. n. 1. Arn, I,P. 3%. Te 40, 
Olm. Av. 18. Hasse LQ: lin. 204 | 
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nen de genen getuigen, die op hunne Buiten- 

plaatfen, en in de Tuinen, tot hun leedwezen, 

hunne Kerfe- en Aalbefie- boomen door de 

p” 

k 

Spreeuwen hebben zien ledig eeten. ’t Is in te- 

gendeel zeker , dat zy uitermaate gulzig zyn, 

eetende, gelyk de Kraaijen , alles wat hun voor- 

komt, zelfs Koorn en Zaad , ja dolle Kervel 

en Krengen. | 

De Spreeuwen zyn geen Trekvogelen, maar 

vliegen by fchoolen of troepswyze , en voegen 

zig zelfs by een Soort van Lyfters en andere 

Vogelen. Somwylen verzamelen zy zig, tegen 

den avond , in zulk een menigte, en vliegen 

zo fnel, dat het Geluid, ’t welk zy maaken in 

het over ’t hoofd paffeeren , naar een Wervel. 

wind zweemt. Somtyds vliegen zy zo hoog, 

en zweeven zo aardig in de Lugt, dat hun 

{chool zig als een Wolk vertoont. Daar zulk 

een fchool neervalt, ’t zy op een Akker of in 

een Boomgaard , kan men verzekerd zyn des 

anderendaags de merktekenen te zullen gewaar 

worden van hunne gulzigheid. Zy leeven , zegt 

men, vyf- of zes-en-twintig Jaaren. 

De Stoutheid is een eigeníchap van deeze 

Vogelen, die door hun Gefchreeuw , als ’ wa- 

re , den Menfch uitjouwen. Men kanze in 

Kouwen houden, en de Jongen zyn niet alleen 
leerzaam , maar men kanze zelfs doen Klappen. 

Prinius verhaalt dat de twee jonge Prinfen, 

Drusus en BRITANNICUs , Zoonen van Cray. 
DIUs ; onder wien. hy fchreef , een Spreeuw 

de Dart, V. STUK, Gg 5 had. 

{ 

\ 
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hadden, die Griekfch en Latyn praatte: daage 

lyks hoorde men hem iets nieuws zeggen, en 

dikwils werden; geheele redeneeringen van hem 
herhaald. Zo dit waar is, moeten deze Voge- 

len diestyds vernuftiger zyn geweeft dan he- 

den. Egter meldt GesNErus „ dat hy een 
Spreeuw gezien had, wordende by de Nagte. 

gaalen opgevoed, die, zyn Poot bezeerd heb- 

bende , Mieren-Eijeren nam, dezelven met zyn 

Bek kneusde, onder zyn Wieken broeide, en 

vervolgens ’er den Poot mede wreef , die in 

weinig Dagen genezen was, 

Onder de Ouden waren de Spreeuwen niet 

alleen een gemeene, maar zelfs een zeer geag- 

te Spyze. GALENUS fteltze onder de Voedzels 

die niet alleen gezond en voedzaam, maar zelfs 

dienftig zyn voor de genen, die met Graveel 

of met den Steen zyn gekweld. Zulks, egter;, 

moet men flegts verftaan van jonge Spreeuwen, 

en in de Herfft , wanneer dezelven vetter „ teer 

der en fmaakelyker zyn, om dat zy alsdan vee: 

Vrugten en Druiven eeten: want oud zynde of 

mager, is hun Vleefch hard, onaangenaam van 
fmaak en moeielyk verteerbaar. Veelen agten 

het Spreeuwen-Vleefch bitter , doch ArBin 

zegt, dat het daar van bevryd wordt, door ’ 

afneemen van de Huid, en de Kop moet voor. 

al ’er worden afgefneeden , om dat die , zo men 

wil, naar Mieren ruikt. 

De grootte en geftalte van deeze Vogelen is 

zeer bekend. De Kleur zwartagtig , met een 

| Pure 
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„Purper. en groenen weerfchyn van boven en op 

de Borft; van onderen met enkel groen gloci= 

jende: de tippen der Vederen van ’t Bovenlyf 

rosagtig , die van ’t Onderlyf wiragug : de 

Staartpennen donker Afchgraauw.bruin , met de 

buitenfte randen rosagtig. De Cogkringen Ha- 
zelnooten-kleur: de Bek aan den wortel geel. 

agtig , naar de punt toe bruin : de Pooten 

Vleefchkleur. Het Wyfje heeft de Kleur van 

de Rug niet zo glimmende en den Bek geheel- 

enal bruin. 

Ik weer naauwlyks wat het zeggen wil, dat 
er weinig Soorten van dit Geflagt in Europa, 

doch in de beide Indiën byna oneindig zyn (*#). 

In ’t Werk van BRissoN , immers , vind ik 

maar drie uitheemf{che Spreeuwen, daar hy wel 

vier Verfcheidenheden heeft van den Europi- 

_fchen : een witten , naamelyk, wiens Bek een 

weinig naar het roode trekt: een zwart en wite 

ten, wiens top van % Hoofd, de Hals, Slag. en 

Staartpennen, zwart zyn, het overige wit, en 
de Bek, van den wortel af tot aan het midden 

der lengte, zwart, voorts geelagtig : een met 

een witten Kop, by JOHNSTON uit ALDROVAN- 

pus afgebeeld, die ook den Hals, de Borft en 

Buik , wit heeft , met blaauwagtige vlakken 5 

den Bek wit, de Pooten geel; maar de Slag. 

en Staartpennen even als in de gewoone Spreeuw, 

uitgenomen dat de twee buitenfte Pennen van 

de 

(*) Faun, Suecica, Pe 70 
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IL. de Staart wit zyn: en een gryzen of Afch. 
de oe graauwen , van onderen geelagtig , met de Poo- 
Hoorp. ten en Bek zwart, | | 

STUK. Zyn Spreeuw van Louifiana is grooter dan de 

Spreeuw Europifchen en zeer fraay geftippeld of gevlakt, 
van Loui- : : : 
fiana. gelyk de Afbeelding aantoont. Dezelve is van 
PLXEVIE boven bruin en rosagtig grys bont, van onde- 

ren geel, met een zwartagtige Vlak aan de 
Keel, hebbende de Staartpennen grys met bruine 

dwars-ftreepen, doch de vier buitenften weder- 

zyds aan de buitenzyde wit: den Bek witagtig 

en de Pooten grys. 

Zen (2) Spreeuw die bleek geel is „ met een bruinen 

Geele Ben- Kop , de Borft gevlakt „ de Wieken bruin- 
gaalfches: | geel. 

De Heer Brisson verbeeldt zig dat dit de- 

zelfde Vogel zy , dien den Heer LinNzys, 

met den bynaam van Xansbornus , geplaatft hade 
in zyn Geflagt van Coracias of Scharlaaren (*). 

Die, waar van ALBIN, onder den naam van gee- 

le Bengaalfchbe Spreeuw, de Afbeelding geeft „ 

denkt hy , dat mooglyk het Wyfje zou kun. 

nen zyn van deeze (+); welken hy in zyn Lys- 
| teren 

(2) Sturnus luteus , Capite fufco ‚ Peétore maculata, 

Alis fufcoluteis. Sy/f. Nat. X. Sturnus lureus’ Benghalen- 
fis, Epw, Av. 186. T. 186. Pica Maderafpatana, Sturn' 
adinftar maculata, Ray. „Av. 1o5.n. 7. T. 1. f. 7. 

(*) Ze het voorg. IV. Sruk. bladz. 336. 
(1) Ars. II, Tab, 41. Zie Óupplem, d'Ornithologie k 

Pp. 45: 
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teren Geflagt geplaatft heeft, onder den naam Ir. 

van Loriot de Bengale, Dien, welken Ray be- AFDEELe 

_fchryft en afbeeldt, onder den naam van Aak- Bld 
{ter van Madrafs , door LinNaus tot deeze sruk. 

Soort betrokken, heeft hy onder de Troupiales 
of Geelvogelen geplaatft (*). Zo ziet men, 
dat over de fchikking van uitheemfche Vogelen, 

‘waar van men de Kenmerken niet zeer naauw- 

keurig weet, een groot verfchil kan zyn. 

(3) Spreeuw die bruin is, hebbende de Wieken ni. 

wit gebandeerd, een vlak by de Oogen, en Contra, _ 
il À Bonte van 

den Buik wit- de Kaap. 

Het zelfde heeft in deeze Vogel plaats, dien 

Epwarps oordeelt de zelfde te zyn als die , wel. 
ken ArBiN ook onder den naam van bonte In- 

diaanfche Spreeuw afgebeeld, en BRIssSON insge- 

lyks onder de Geelvogelen geplaattt hadt (})- 

ALBIN zegt, dat de Bengalers hem Contra hee- 

ten. Het fchynt de zelfde te zyn, als de bonte 

Spreeuw , die, van de Kaap der Goede Hope in 
_…e Kabinet van den Heer Aurry gebragt zyndes 

van BRIsSON is afgebeeld en befchreeven onder 

den naam van Kaapfche Spreeuw (S). 

Deeze 

(3) Sturnus fafcus, maculâ Oculari fafcià Alari Abdo: 

mineque albis. Syf?. Nat, X. Sturnus ex albo & fufco varius, 
Benghalenfis. Eow. Ar. 187. Ars. „Av. III, p. 24. 
T. ar, 

(*) Troupiale tachetée de Madraft. Tom. IL. p. 9x. 
(f) Troupiale de Bengale, Tom, IL p. 94 
($) Supplem. p. 54- 

5. Dazs, Ve, Stuzo 
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IK ___Deezeis byna van grootte en geftalte als de 

en Europifche : de Kleur van boven zwartagtig , 

fidors. Van onderen vuil wit, de Kop en Hals glimmend 

STUK, zwart, naar Violetkleur trekkende ; een ronde. 

rosagtig witte Vlak op ieder Wang; de buiten- 

fte randen der Schoudervederen wit, de Staart- 

pennen zwartagtig : de Bek geelagtig aan den 

wortel , naar ’t end toe rood, de Pooten geel, 

de Nagelen grys. 

He zn Van den Vogel, dien de Heer Brisson Bu- 
PLXLVTII.pbagus of Pigue-beuf, dat is Oflenpikker, ge- 

Eg. 4 noemd heeft, zal ik hier, om dat.dezelve ner. 

gens anders gemeld noch befchreeven is, kor- 

telyk fpreeken. Men vindt hem in ’t Land van 

Senegal, alwaar hy op den Rug der Offen zit- 

ten gaat, en daar in pikt dat zy bloeden; niet 

om zig te voeden met bun Bloed, maar om dac 

de Wormen in de Huid deezer Beeften een 

lekker Aas voor hem zyn (*). De Natuur 

heeft hem met een Bek , hier toe zeer, bekwaam, 

voorzien, gelyk de Afbeelding aantoont : de- 

zelve , naamelyk , is zeer dik, byna vierkant 

een weinig verhevenrond van boven en hoekig 

van onderen , met gelyke Kaakebeenen. De 

Pooten zyn , in deeze Vogel , even als ín de 

Spreeuwen, naar welken zyne geftalte ook wel 

zweemt; doch hy is niet veel grooter dan de 

Kuif.Leeurik, de Kleur van boven bruin-grys 4 
van — 

(}) Dit doen de Kraaijen aan de Rendieren. Zie het 

UL Sruk deezer Natwarlyke Hiftorie, bladze xx6, 
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van onderen vuil-geel. Hy heeft de Staartpennen nor 
puntig , den Bek geel en aan de punt rood, AFDEELe zus git LVL doch in fommigen bruin, gelyk de Pooten go 
Zyn. } STUK. 

(4) Spreeuw , die zwart is > met een witte _ÏV. 
8 Cinclus, 

Borft. | Watere 

Spreeuw. 

Van deezen, dien LINNAUs te vooren onder 

de Kwikftaarten geplaatít hadt, wordt by de 

Schryvers gefproken onder den naam van Water- 

Merel, en dus wordt hy Merle d'Eau geheten 

van BRISSON , die hem onder de Strand- of Moe- 

rasloopers (Tringe) plaatft. De Italiaanen , in ’t 

Milaneefche en daar omftreeks , noemen hem 

Folot of Falunt d' Acqua, de Duitfchers Wafjer- 

Amfel , Bach. of See-Amfel , de Engelfchen 

Water-Ouzel of Water-Crake. Wy kunnen ’er 
gevoeglyk den naam aan geeven van Water- 

SPreeuwW. 

Deeze Vogel onthoudt zig, in Europa, aan 

de Wateren; des Winters by de Sluizen en niet 

toevriezende Beeken , gaande in het Water neer, 

om in de draaijende Stroomen te aazen op Wa- 

ter-Piffebedden en andere Ínfekten ; hy komt 

‘er zonder moeite weder uit, fchoon zyne Poo- 

ten niet gepalmd zyn,als die der Zwemvogelen. 

: Des 
(4) Sturnus niger , Petore albo. Syft. Nat. X. Mota: 

cilla Petore albo , Corpore nigro. Faun. Suec, 2E6- 
Merula aquatica. GESN. „Av. 609. Apr. Ors, Ll, 20, 
54. Wir. Orn zo4. T. 24. Raj. „Av. 66. n, 7 ALB: 
„Av. IL. p. 36. Te 39, 

1 Deer, V,STUKe 
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Des Winters leeft hy eenzaam; by Zomer ge“ 

meenlyk gepaard. Hy eet niets dan Infekten 

geen Graanen of Zaad, en, dat de Neusgaten 

door een Vliesje byna geflooten zyn, onder. 

_fcheidt hem genoegzaam van de Kwikítaar- 

Naam. 

GEN 

NIPPEN 
LIX., HO OE DS Kukla 

Befchryving van ’t Geflaget der LYSTEREN, 

waar in de groote en kleine, de Kramsvogel;, 
het Koperwiekje en de Zinglyfter ; de Spot. 

vogel , Vliegenvanger en andere vreemde Vo. 

gelen s als ook de Merels of zwarte, Lyfters ; 

de Roos- , Ring- en Riet-Merel , enz. 

De Lysrers , die dit Geflagt uitmaakens 

hebben hunnen Latynfchen naam Turdus, 

of van hunne Doofheid , gelyk daar van een 

Spreekwoord is, doover dan een Lofter (}); of 

van hunne traagheid, zo fommigen willen ($)* 

Wat den oorfprong aanbelangt van den Fran- 

fchen naam Grive, dice wordt door fommigen, 

niet 

(*) Dit zegt ’er de Heer Linnzus van, volgens zyne 
Waarneemingen in Sweeden. Voorts kan men een naauw. 

keurige Befchryving en Afbeelding van onzen Waters 
Spreeuw vinden in het V. Deer der Uritgezogte Verhan- 

delingen , bl 683 , waar toe ik den Leezer wyze. 
(Fi \Surdior Turdo. Wy zeggen gemeenlyk: zo doof 

als een Kwartel. 

($) Isoporus , iLibr. XII, Cap‚ 2. Zwrdi a tarditate 
dictis Hyemis enim confinio fe referunt, 
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hiet oneigen, afgeleid van het feherp Geluid; 1, 
t welk zy maäken , dat naar gri of ri, ari AFDEELe 
zweemt. De Engelfche naam Tbrusb of Tbroft- Beco 
le heeft overeenkomft met den Hoogduitfchen stut, 

Droffel, en deeze mer den Ítaliaanfchen Dreffa | 

of Tordo. In't Griekfch noemde men den Lys- 

ter Kichla, in ’t Hebreeufch Kichlé , volgens de 

Rabbynen. 

De Heet Brisson laat de Lyfters, wegens Kenmers 
de geftalte der Pooten, op de Klaauwieren vol- 

gen in zyn vyfde Rang. Volgens LiNN&Uus zyn 

de Kenmerken, een rondagtig Meswyze Bek, 

_de Bovenkaak met de punt neerwaards geboo- 
gen 5 de Neusgaten kaal , van boven met een 

Viiesje ten halve gedekt; de Tong is fcheurag” 
tig uitgerand. BkrissON zegt, dat de Bek regt 

is, van boven verheven-rond, aan den woitel 

zo dik als breed: de bovenkaak aan de punt 
wederzyds uitgerand, en derzelver tip byna 
regt. 
Hy heeft in zyn Geflagt van Lyfteren thans Soorten. 

zes-en«zestig Verfcheidenheden , waar onder 

Vogels zyn, welken men tot andere Geflagten 
vindt thuis gebragt door den Heer LiNNAUs, 

die zestien Soorten opgeeft, als volgt. 

Cx) Lyfter met een bruine Rug, de Hals met 7. 
witte Vlakken, den Bek geelagtig. ve Elgg 

ong EL- Ly(ter. 
(z) Turdus dorfo fufco , Collo miaculis albis , Roftro 

flavelcente. Syft Nat. X. Gen. 95. Turdus Vifcivoruê 
Ray. „Av, 64. n. 1. Wirne Orn, 137. ALDR: Orn, hl 16, 
C, IT. 

1, Deer V-Srtur, Hh 
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Deeze wordt, van de Autheuren, Zifcivo- 

rus geheten, om dat hy gemeenlyk aaft op de 
Befiën van het Vifcum , een Heefteragtig Gewas, 

dat in Duitfchland en Italie veel op de Eike- 

boomen groeit, en, zo men wil, door deeze 

Vogelen, met den Afgang dien zy loozen, als 

daar gezaaid wordt (*). Men noemt hem daar- 

om, in’t Franfch, Grive de Guy, doch geeft 

‘erook den naam van Siferre , Jocaf]e en Fraye 

aan. In ’t Engelfch wordt hy Mifletoe- Tbrush 
of Miffel- Bird , in Switzerland Miftel- Droftel 

geheten. Hy eet ook andere foorten van Be- 

fiën, en vliegt niet by fchoolen , maar houdt 

zig by zyn Wyfje alleen. Dit is de grootíte 

der Europifche Lyfteren. 

(2) Lyfter met de Staartpennen zwart; de bui- 

tenften aan de binnenkant wit gevipts den 

Kop en Stuit grys. 

Deeze is ’t, dien de Franfchen noemen Lätor- 

ne of Tourdelle , de Engelfchen Fieldfare , de 

Sweeden , Krams-Fogel , de Duitfchers Kranmets- 

of Kramet-Wogel en de Switzers Wacholder-Dro- 
ftel, 

(*) Dit is niet ongeloof baar , dewyl men weet, dat de 
Spreeuwen, hier te Lande, op dergelyke wyze de Klim« 
op verfpreïden. p 

(2) Turdus ReCtricibus nigris „ extimis margine intee 
riore Apice albicantibus , Capite Uropygioque cano. 
Faun. Suec, 188. Turdus. GesN. Av. 753. Arpr. Ors. 
k 16.c. 3. Wirr, Ors. 138. T. 37. Raj. Av. Óje mu 
3. ALB. Av, IL p. 34: T, 36. Friscu. Av. Te 26 
fr. 2e OLiN. „Ay. 25. 
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flel,om dat zy op Genever-Befiën aazen. Van 
deeze verhaalt LINNAUs ‚dat ’er één, te Stok. 

holm van een Wynkooper gehouden wordende, 

met deszelfs Kalanten Wyn dronk uit een Glas, 

doch kaal op den Kop wierdt, en naderhand in 
een Kouw geflooten zynde,en geen Wyn drin- 

kende, de Veeren op den Kop wederkreeg. In 

Engeland worden zy des Zomers zelden of nooit 

gezien, doch in de Winter komen zy , by groo- 

te fchoolen , uit Noorwegen over, en maaken 

Geluid onder ’t vliegen. Men krygtze in onze 

Provintiën ook menigvuldig in de Herft, en dan 

zyn die bekende roode Befiën , welken men 

Lyfterbefiën noemt, vooral hunne gading, 
waar mede menze gemakkelyk in Paardehairen 
Strikken vangt. In Prui{ffen komen zy , met ge. 

heele heirlegers, uit Lyfland, door Kourland, 

langs de Ooftzee, en trekken van daar, zo ’t 

fchynt, al Weftwaards voort. De Heer Krein 

verbeeld: zig dat de Lyfters, die Lapland en 

Siberie verlaaten hebben, zig, met die in Lite 

thauwen en Lyfland geteeld zyn, famenvoegen 

op den Togt, en al voorttrekken door Duitfch. 

land en Vrankryk, tot over de Switzerfche Al. 

pen, om in Ítalie de naleezing te doen van den 

Druiven-Oogft, Zy komen, met een Noord. 
wefte wind, zelfs op ’t Eiland Maltha (*); om- 
van daar , waarfchynlyk , wederom , door de 

Turkfche Landen, naar Siberie te rug te kee- 

ren. 

„ (*) Zie ’t voorige IV. Stuk, bladz. rg, 

I. Deer, V, STUK. Hh 2 

IE 
ÄFDEELe 

LIX,. 
Hoorp.. 

STUKe 
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jr. ren. Dus kunnen zy een toer doen door Euro. 
AFDEEL: paen een gedeelte van Afie. Men vangt ’er, in 

Ean Ì Pruiffen, by millioenen 3 en in de Herfft van 

sTuK, ‘t jaar 1746 alleen, werden 'er te Dantzig der= 

tigduizend Paaren op den Acecyns aangegeven. 

Die, welken men ter fluik inbrengt, of in de 
Herbergen buiten de Stad en in de Tuinen of 

op de Landhoeven eet, zullen , zo KLEIN zig 

verbeeldt, wel driemaal zo veel bedraagen, 

De Kramsvogel is van grootte byna als de 

voorgaande : zyn Kleur is rosagtig bruin van 

boven, rosagtig van onderen met zwarte vlak. 

ken; den Kop, Hals en de Stuit Afchgraauw ; 

den Buik wit; den Bek geelagtig, aan ’t end 

zwart. Men vinde egter, gelyk van den voor- 

gaanden, een witten, zo ook van deezen een 

_witkoppigen Kramsvogel , en een die mer Lood. 

kleurige, halfmaanswyze plekjes is gevlakt. 

IT, (3) Lyfter met de Wieken van onderen geelag= | 
Hliacuse k À EA HG , ; 

Koperwiek= _ #8, de drie zydelingfe Staartpennen weder 

li zyds wit getipt. 

Deeze, die van de Autheuren Turdus llia- 

us ‚ en van fommigen de kleine , in ’c Griekfch 

llas of Tulas wordt getyteld, voert in ’ 

Franfch den naam van Mauwis, dien LEMERY, 

zeer 

(3) Turdus Alis fubtus flavefceatibus „ Re@ricibus trie 

bus lateralibus Apice urrimque albis. Syff. Nat. X. Ture 

dus Iliacus. Raj. Av. 64. n. 4, KLEIN. „Av. 66. ALDR. 
Orn. l, 16, c‚ 4. Turdus Vifcivorus Maurus. ALB. „Av: 

di p. 3x. Te 33 
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zeer oneigen ‚ van Mauve heeft willen afleiden; 
even of deeze, meer dan de anderen, het Zaad 

of de: Vrugt der Maluwe at. Veeleer zal die 
paam, volgens MENAGE , afkomftig zyn van ’t 

Tcaliaanfch Malvigio , wegens het Kwaad, dat 

Tik 
ÄFDEELe 

BLIK: 
Hoorp- 
STUK. 

zy aan de Wyngaarden doen. Die van Parys 
\ 

noemen den gemeenen Leeurik Mauwiette. . De 

Engelfchen heeten deezen Lyfter Wind. Trusb , 

en de Duitfchers Wein- Droftel of Roth. Droftel , 
wegens de Kleur der Vlerken, die hem in % 

Engelfch ook Red- Wing , en by ons Koperwiek. 

je doet noemen. In’ Franífch geeft men hem, 

bovendien , den naam van Jrafle, Touret en 

Grivette of Luyitertje. 

Deeze is zeer veel kleiner dan de groote Lys. 

ter, daar hy in Kleur niet zeer veel van vere 

fchilt. Het witagtige aan den Hals is met bruin- 
agtige Vlakken fierlyk gefprenkeld. Zy komen 

in de Herfft troepswyze in Vrankryk met de 

voorgemelden , en doen inzonderheid aan de 

Wyndruiven veel fchade. 

(a) Lofter met de Wieken van onderen Yzer- 
graauw „een witagtige ftreep bowen de Oogen 
hebbende, 

Omtrent deezen en den voorgaanden fchynt 

ee- 

(4) Turdus Alis fubtus ferrugineis, lineà Superciliorum 

albicante. Faun. Suec. 199. Turdus , fimpliciter diëtus, 

Vifcivorus minor. Wirr. Ors. 138. T. 37. Raye Av. 64. 
n. 2. Turdus Muficus. Frisca. Av. T. 3e GN 
Ars. Av. Ip. 32, 33: Ìe 355 34 

1, Desr, Ve Stuk, Hh g Pe 
/ 

Iv. 
Luficus. 

Zing: Lyse 
ter. 
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eenige verwarring te zyn: dewyl de geen, die 

in Vrankryk Mauvis genoemd wordt, zulk een 

witagtige ftreep boven de Oogen heeft, vol- 

gens BRIssoN, en volgens LinNzus in geenen 

deele ; daar ondertufichen deeze de Turdus 

muficus, of Zing-Lyfter der Autheuren , moet 

zyn, die de gemeene of kleine Lyfter is. Voor 
overige verfchilt de Kleur en Grootte zeer 

weinig. Hy zou meer van Infekten dan van 

Befiën leeven, maakende zyn Neft van of be- 

ftrykende hetzelve met Kley en daar in zes 
groenagtig blaauwe Eijeren leggende, die met 
zwarte flippen zyn getekend. Zyn lieflyk Ge- 

zang, in ’t Voorjaar, wanneer hy in de top- 

pen der Boomen als de Nagtegaal zit te kwee. 

len , zou hem van de anderen onderfcheiden. 

Van ouds zyn de Lyfters reeds zeer gewild 

geweeft onder de Romeinen , die ’er opvoed. 

den , meftten en duur betaalden , gelyk van 

Varro en PrurArcHUs gemeld wordt. Vol 

gens HoRATIUS is de lekkerheid derzelven on- 

verbeterlyk. MARTIAtts gaf ’er den eerften 

Rang aan, onder de Vogelen, gelyk aan den 

Haas onder het viervoetig Wildbraad. Van 

fommigen wordt deeze voor den beften gehou- 

den, van anderen de eerftgemelde, of ook het 

Koperwiekje ‚dat kleiner is. Zy moeten jong en 

vet of wel gevoed zyn, en in de Koude gevan- 

gen, om die uitneemendheid te hebben van Smaak, 

welke hun tot Verfterking van de Maag, in- 

zonderheid by de genen, die van eeù zwaare 

Krank- 

ee 
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Á _ Krankheid opgekomen zyn, aanbeveelt. Het IE, 

Vleefch egter , van fommigen , is wat bitter , AFDEER, 
“t welk miffchien aan het Voedzel, dat zy ges noor. 

bruiken, zal toe te fchryven zyn. STUK. 

(5) Liyfter die grys is , van onderen Yzer- an 

graauw ‚ met een witie Streep aan de Zyden Bengaale 

van den Kop, de Staart aan ’t end rond uit- en 

loopende, 

Van EpwArDps wordt deeze, dien BRIsSON 

Merle de Bengale noemt, bruine Bengaalfche 

Lyfter , die niet gevlakt is, geheeten. De 

Bengalers noemen hem Banjabbow. Men vinde 

hem ook in China. ’t Schynt dat hy mede on- 

der de Zing-Lyfters behoore. 

(6) Lyfter die Yzergraauw is, van onderen vr. 
jk , 2 8 Rufus, bleeker en gevlakt , de Slagpennen van de Riobuodipe 

zelfde Kleur, de Staart aan ’t end rond. Lyfter van 
Karolina, 

Roffe , roodagtige of Voskleurige Lyfter wordt 

deeze van Carrsny geheeten: BrissoN noemt 
hem Grive de Caroline, en de Engelfchen , in 

Virginie, geeven ’er den naam van Franfchen 

| Spote 

(5) Turdus grifeus , fubtus ferrugineus ‚ lineà albâ ad 
Jatera Capitis, Caudâ rotundatà. Chin. Lagerflr.rr. Ture 

dus fufcus Benghalenfis non maculatus, Enw. „Av. 154 

T. 184. Banjahbove Benghala. Ais. „Av. IL. p, 18, T- 
19. 

(6) Turdus ferrugineus fubtus dilutior, maculatus , Ree 
migibus uniceloribus , Caudà rorundatà,. Syft, Nat, Xe 
Turdus rufus, CaresB, Car. Le p. 28. T. 28, | 

k, Desi, V. STUK, Hh 4 
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jj, Spotvogel aan. Hy is niet grooter dan de klei. 

ArpeeL, ne Lyíter, van boven ros , van onderen vuile 
LIX. wit. | 

ra De Heer BrrssonN befchryft , onder den naam 

van Mauvis de la Caroline, een Vogel, dien de 

Engelfchen klein Lyftertje en de Brafiliaanen 

Tamatia noemen. Dezelve onthoudt zig in 

Amerika en leeft van Befiën als de Europifchen. 

Hy is niet Iyviger dan een Leeurik, meeft ros- 

agtig bruin, doch heeft de Bek en Pooten 

bruin-grys. | 

VIL (7) Loyfter die donker Afchgraauw is, van on- 
in, deren bleek Afchgraauw ‚ met een witagtige 

Spotvogel, vlak op de Wieken. 

Deezen noemen fommigen de Indiaanfche Klap. 

per, zeggende dat hy niet ongelyk aan den Gaay 

maar wat kleiner is. De Inwooners van Virginie 

heeten hem graauwe Spotvogel , en de Engelfchen, 

in ’t algemeen, Spotvogel, of ook Amerikaan- 

fche Zing-Lyfter. Hy is van grootte byna als 

een Merel , doch langer van Lyf. Allerley Vo- 
gelen worden door hem, met zyn Gezang of 

Fluiten, nage-aapt. Hy leeft van Kerfen z Fine 

gedoorn- en Kornoelje-Befiën, en eet ook In- 

fekten, Men vindt hem in Virginie, Karolina 

en 

(7) Turdus obfcere cinereus, fubtus pallide cinereus, 
maculà alarum albidá. Syff. Nat. X. Turdus minor cog= 
ruleo-albus imimaculatus, SLOAN. Sam, IL. p. 396. T. 
256. £. 3. CaTEsB. Car, Ip. 27. T. 27. Ray. ÁÂv.K0Sr 

Be 3E. Mockingebird, Kaum, Jtin. IL p. 335 
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en Jamaika. Besson noemt deezen le grand MH. 

Moquer „ dat is de groote Spotter, ae: 

(8) Lofter met een bruine Rug , de Borft en Hoorp- 
î Ì î pe TUKe 

zydelingfe Staaripennen witagtig, de Wieken anr 

met een awitten Band, Orpheus, 
Kleine 

Dit is een andere Spotvogel, kleiner dan de Spotvogel, 
voorgaande ; dien BrissoN le Mogueur noemt; 

en de Mexikaanen Cencontlatolli , dat is Vogel 

van vierhonderd ‘Laalen: weshalven ‘er , met 

regt, de naam van Avis polyglotta aan gegeven 

wordt. Van de Engelfchen wordt hy ook Nag- 

tegaal getyteld , en de bynaam van Orpbeuss 

dien LiNNzus ‘er aan geeft, ziet zekerlyk op 
zyn aardig Geluid, waar in hy met den voor 

gaanden overeenkomt. 

bl i IX. (9) Lofter die blaauwagtig is, met een zwarte se 

Keel, Afchgraaue 
Wee 

De Heer Brrsson noemt deezen Afchgraauwe 

Amerikaanfche Merel, en de Engelfchen geeven 

‘er den naam van Roodpoot aan, doch de Ameri- 

kaanen heeten hem Zilli. Hy is van grootte 

als het Koperwiekje of de kleine Europifche 

Lyfter. Omtrent de Kleur valt eenig verfchil, 

en de Keel was in die, welken BrissoN van °t 

Ei- 
(8) Turdus Dorfo fufco , Pettore Re&ricibufque late» 

ralihus albidis, Alis fafciâ albâ. Brown. Fam. 469. Tur- 

dus cinereus minor. Epw. „Av. 79. T. 78. 
(9) Tardus ceernlefcens, Gulâ atrà, spf. Nat, X. Vils 

civorus plumbeus. CaresB. Car, I. p. 30. T. 30. 
5 Deer, Vo Stume Hh 5 
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mn, Eiland St. Domingo kreeg ‚ wit met zwarte 

AFDEEL. Vlakken. Men vindtze op de Eilanden Andros 

Mn en lathera, zegt hy ‚, menigvuldig. 

Ee (ro) Lyfter met den Kop en Hals blaauwagtig, 

Crinitus, den Buik geel. ‚de Rug groenagtig „de Staart- 
Gekuifde À ve hao ___en Slagpennen ros; den Kop gekuifd. 

ger. 
Deeze , die de grootte ongevaar van eenen 

Kuif-Leeurik heeft , wordt van CaresBy gekuif- 

‚de Vliegenvanger met een geelen Buik geheeten;, 

en BrIssoN heeft hem in zyn Geflagt van Vlie- 

genvangers (Mufcicave) geplaatft. Die Vogelen 

worden door hem van de Lyfters onderfcheiden, 

doordien de Bek aan den wortel platagtig en 

byna driehoekig is, Hy heeft ’er byna veertig. 

Verfcheidenheden van , meeftal uitheemfchen „ 

waar van fommigen naaft tot de Klaauwieren 

van Linneus fchynen te behooren. Een der 
_zonderlingften, komt my voor, de zwarte ge- 

kuifde van Madagaskar te zyn 3 weshalve wy 

daar van de Afbeelding geeven. 

Jwarte van Deeze, die van de Ingezetenen des Eilands 
dao Drongo geheten wordt, heeft bykans de grootte 
PL XLVIII. van een Merel : de Kleur is van boven groenagtig 

EES gwart ‚ die der Slag. en Staartpennen zwart; 

met de buitenfte randen groenagtig. Op’t Voor- 

hoofd, boven den Wortel van de Bovenkaak ; 

Ehr heeft 

(ro) Turdus Capite Colloque coerulefcente , Abdomine 
flavefcente, Dorfo virefcente , Rericibus Remigibusque 
rufis „ Capite criftato. Sy/f. Nat. X. Mufcicapa criftata , 

Yentre luteo, CarzsB, Car, I, pe 52% Te $2 

… 
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heeft hy zeer fmalle , lange , regtopftaande m7. 

Veeren, waar van fommigen byna twee Duim AFDEEL. 

lang zyn , maakende een zeer fierlyk Kuifje. De ‚EX 
HoorDe 

Staart is aardig g gevorkt. De Bek en Pooten ZYN stux. 

zwart, | 

Dat zelfde Eiland levert Vliegenvangers uit, 

die niet minder zonderling van Geftalte zyn. 

Behalve een, die byna geheel Afchgraauw is, 

van halivkee grootte, heeft men ‘er die veel 

kleiner zyn, gekuifd, en met ongemeen lange 

Staarten : hoedanigen men ook aan de Kaap 

vindt, die ongemeen fraay zyn. Deeze fchy- 
nen eer te behooren tot de Vinken of Kwik- 

ftaarten van LINNAUs. 

Crx) Lofter die bleek Vermiljoen-rood is, met _XL 
$ Se 

den Kop , Wieken en Staart, zwart, het earn 

Agterboofd gekuifd. rel. 

Onder den naam van Rooskleurige Meret of 

Zee-Spreeuw „ ftaat deeze by de Autheuren te 
boek. Krein noemt hem Rooskleurige Liyfter 

met den Kop blaauwagtig zwart en een Look 

agterwaards gekamd, de Wieken en de Staart 
zwart. De Vogel kan de agrerfte Veeren van 

zyn Kop als een Kuif opzetten, zegt BRISSON. - 

De Pooten zyn Oranje „kleur. Hy beeft om= 

trent 

(zr) Turdus fubincarnatus, Capite Alis Caudâque nigris, 

Occipite criltato. Syft. Nat. X. Merula Rofea. Aupr. 
Oru. 1. 16. c. 15, WIEL. Orn, 143. Ray. Av. 67. Epw, 
„Ar. 20. T 20. Turdus rofeus, Capite eX nigro coerue 

leo & Cirrho retro compto, Alis, & Caudà nigris. 
KLEIN. „Av. 71 

5, Desi, V. STUK, k 



U. 
‚ ÂFDEELs 

LIX, 
HoorD- 
STUK. 

XIL, 
Merula. 
Merel, 

492 BESCHRYVING VAN 

trent de grootte van een Spreeuw en onthoude 

zig in Switzerland en Italie, ja zelfs in Lapland 

zo LINNAUs meldt, 

(12) Loyfter , die zwart is, met den Bek en 
Oogleden Goudgeel, 

Deeze is ’t,‚ die van de Schryvers, in ’t al- 

gemeen, Merula genoemd wordt, en wel Meru- 
la vulgaris of gemeene Merel ; van de Franfchen 

Merle noir, dat is zwarte Merel; van de Engel- 

fchen Black-Bird of Black-Oufle ; van de Italiaa- 

nen Merlo en Merlo negro; van de Duitfchers 

Amfel of Schwartz- Amfel , van de Sweeden 

Kobletraft , van de Polakken Kos, en van ons 
Nederlanders Merel, 

De naam van deezen Vogel is, zo men wil, 

daar van afkomftig, dat hy alleen vliegt, niet 

by fchoolen. Het Mannetje maakt, by Zo- 

mereÂvonden , tot aan middernagt zyn gekryfch, 

dat níet onaangenaam is , wanneer men het 

hoort in een Bofch daar een weerklank plaats 

heeft, of in eene Valey. Men houdtze fom- 
tyds in een Kouw, en dan kan menze weerga- 

loos leeren fluiten. Het Wyfje, dat zeer veel 
in Kleur verfchilt, legt t'eener broed vier of 

vyf blaauwagtige Eijeren, die bruin geftippeld 
" of 

(z2) Turdus ater, Roftro Palpebrisque fulvis. Faun, 
Suec. 180, Merula. Brrr. «Av. 30. Db. GESN. „Av Go3. 
ALpr. Ors. l. 16. ca 6. WiLl. 140. T. 37. RA), Av, 
6s.n. £ Ars Av. 35 T, 37. FRrisen) Ay: 27. be 
Ee 3% OLIN, Ay, 3 2e 
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of gevlakt zyn. Zy maaken hun Neft zeer kon- 
ftig , gemeenlyk in de Haagdoorn „ ongevaar 
een Mans langte van den Grond. Uitwendig 
beftaat hetzelve uit Boomtakjes , Worteltjes 

en Mos, te zamen gevoegd met Kley: doch 
zy leggen hunne Eijeren niet op de bloote Kley, 

gelyk de Lyfters, maar bekleeden het Neft met 

een Voering van Hooy, Stroo, Haair of an- 

dere zagte Stoffen. Het Mannetje verpooft, 

van tyd tot tyd , het Wyfje in het broeden: 

ook brengt hy ’t zelve eeten , en houdt de 

wagt omftreeks het Nett. Digte Boffchagiën 
gworden van hun bemind. Zy eeten veelerley 

Befiën , gelyk de Lyfters , en worden onder 

dezelven niet alleen, maar op gelyke manier, 

met Strikken , Lymftokjes, of met Netten, ge. 

vangen en eveneens gebruikt. Ook blyven zy, 

met dezelven , dikwils den Winter over. 

Zeker Liefhebber, in Vrankryk, hadt, wei. 
pige Jaaren geleeden , het pleifier , om de Huis- 

houding deezer Vogelen naauwkeurig na te 

gaan. Len dien einde werdt door hem een 

paar Meerlen geplaatít in een Vlugt, in welker 

midden een Pierarnied van Taxis was. Zy lef. 

den eerft Mòs tot den grondflag van hun Neft, 

vervolgens fpreidden zy daar op Stof uit, waar 

mede zy hunne Keel gevuld hadden , en , zig de 

Pooten hebbende nat gemaakt , maakten zy 

daar een Koek van, en dus gingen zy voort, 

laag op laag. Het Wyfje broedde haare Ei. 
jeren, wordende middelerwyl wel gevoed door 

1, Daer. Ve Stux, het 

IL 
AFDEEL» 

LI, 
Hoorp= 
STUK. 
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mm. het Mannetje. Wanneer de Jongen uitgeko. 

AFDEEL. men waren ,gaven de Ouden hun Aardwormen, 

bent die zy in ftukken gebeten hadden; ontvangende 

sruK. zorgvuldig den Drek, welken ieder Jong loosde, 

na dat het Eeten gekreegen hadsen deeze Drek 

ftrekte gedeeltelyk tot Voedzel voor de Ouden. 

Dus broedden- zy viermaal in ’t Jaar, maar, ’t 

gene zeldzaam is , de twee laatfte Broedzels 

werden door hun vernield, Onze Waarneemer 

zag het Mannetje de Jongen, den een pa den 

andeten; dooden, en die aan het Wyfje gee. 

„ven; waar uit hy meent te kunnen befluiten;, 

dat dit de reden zy, waarom de Merels, die, 

van natuure zo vrugtbaar zyn, egter in lang zo 

menigvuldig niet gevonden worden als de Ly- 
fters en Leeurikken. | 

De Merels zyn ruim zo groot als een Spreeuw. 

De Kleur van ’t Mannetje is geheel zwart, met 

een geelen Bek: doch de Jongen hebben, in 

eerfte Jaar , den Bek bruin. Het Wyfje is ge. 
heelenal bruin; doch rosagtig aan de Borft ‚met 

een bonte Keel , en een zwartagtigen Bek. Men 

vindt ook Merels met een witten Kops en die 

bont over ’t geheele Lyf , als ook die t'eenemaal 

wit zyn. Deeze laatíten hebben went den 
Bek rood en de Pooten geel. 

Berg.Merel. De Berg. Merel, daar de Heer Brisson de Af. 

Eg beelding van geeft uit het Kabinet van REAU- 

MUR „is een fierlyke Vogel. Hy heeft de grootte 

nagenoeg van den gewoonen en de Kleur is 

zwartagtig bruin, maar de Vederen zyn grys ge- 
__rand: 

Pal 
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rand: ook heeft hy een rosagtige Streep dwars 

over de Borft. De Staartpennen zyn zwartagtig, 
gelyk ook de Bek „en de Pooten bruin. 

(13) Lyfter die zwartagtig is, met een witte 

Halskraag , den Bek geelagtig. 

De naam van deezen is, byna in alle Taalen , 

Ring-Merel. Men vindt hem in de Gebergten, 

zo wel van Lapland, Engeland en Duitfchland, 

als in de Alpen en Pyreneên. Hy is wat groo- 
ter dan de voorgaande, doch de Kleur verfchile 

niet veel , uitgenomen de witte dwars={treep op 

de Borft, of onder aan de Keel, een Vinger 

breed, halfrmaanswyze; waar van hy den naam 

heeft, doch in het Wyfje is deeze Streep, op 

ver naa, zo kenbaar niet. 

(14) Lifter die blaauw is, met de Slag- en 

Staartpennen zwart , bebbende den Buik met 

Afchgraauwe flreepjes gegolfd. 

Van veelen wordt deeze de blaauwe Vogel, 
en wel de Indiaanfche of enkel de Blaauwert ge- 

heten. Het fchynt de Eenzaame Mofch der 

ochryveren niet te zyn , om dat dezelve wel 

blaauw 

(z3) Turdus nigricans, torque albo , Roftro flavefcente. 
Faun. Suec.xös. Merula torquata. GesN. Av 607. ALDR. 
Ors. l, zó. c‚ zr. Wir. Orn. 143. T. 37. RAJ- Av. 65. 
n. 2. ALB. „Av. IL p. 37. T. 39. FriscH. Av. 30. fe E. 2, 

(z4) Turdus coeruleus , Remigibus Retricibusque nigris, 
Abdomine lineolis cinereis undulatoe Syff. Nat. X, Paffer 
folitarius. Wier. Orn, zor, Ray. „Av. 66. Epw. Av, 18, 
T, 28, OLin. Av, 14. AG, Upl. 2750. p. 2x. 

1. DEEL, V,Stuke 
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XIIL 
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XIV. 
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HO. blaauw van onideten , dóch wan boven bruin IS y 

AFDEEL. en deeze in ’t geheel blaauw. Ook is hy te groot 
Niven om dien naam te voeren , als zynde weinig 
sruK. kleiner dan onze Merel. De Duitfchers noe. 

men hem Blawvogel, de Engelfchen Clot-bird, 

Smatch en Stone- Check. Men vindt hem in 

Italie , op ’t Eiland Kandia, en op veele andere 
plaatfen, 

5 (rs) Lofter die grys is, wan onderen witagtig, 
bad met bruine Maanswyze dwars -flreepjes, de 
Riet-Lyftere Pooten blaauwagtig. 

In ’t Franfch is de gewoone naam van deezen 

Roufferolle of Roucherolle , ‘t welk ten decle 
van zyn Kleur, ten deele van zyn Gezang kan 

afkomtftig zyn. Immers de Kleur is, volgens 
BrissoN , van boven rosagtig bruin, en op 
verfcheide plaatfen , in Vrankryk, voert hy 

den naam van Roffpenol de Riviere, of Water- 

Nagtegaal, gelyk de Italiaanen hem ook Wa- 

ter-Mofch noemen en de Mexikaanen Acotot- 

loquichitl. Hy klimc by het Riet op, gelyk 
de Spechten langs de Boomen, zingende zon- 
der ophouden, terwyl het Wyfje op den grond 

te broeden zit. Zyn grootte is niet meer dan 
die van een Leeurik. | 

(6) 
(15) Turdus grifeus, fubtus albidus, Iiseolis transverfa 

lunatis fufcis , Pedibus coerulefcentibus. f Turdus Mute 

ficus paluftris Dumetorum arundinum, KLEIN. „Ap, 379. 
£ à 
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(16) Lofter die zawartgroen is , van onderen 
geelagtie , met witte Wenkbraauwen, 

Lyfter met een geele Borft wordt deeze van 
Krein getyteld: Brrsson noemt hem de groene 
Merel van Karolina. Hy is, volgens de be- 
fchryving van CATESBY, niet veel grooter*dan 
een Leeurik: de Kleur van boven donker-groen, 

van onderen geel, met een witte Streep boven 
de Oogen, den Onderbuik vuil wit; de Staart. 
pennen bruin. Hy onthoudt zig in Noord-A« 
merika, aan de Oevers der groote Rivieren, 

NADER 

be: HOOFDSTUK, 

Befchryving van ’t Geflagt der KERNEYTEREN ; 
avaar onder de Kruisbek, Dikbek , Goudvink, 
Kardinaal, Groenling , Senegali , en andere; 

zo Europifche als Indiaanfche Vogeltjes. 

Ds Geflagtnaam Loxia; hier van LiNN&us 

gebruikt , die aan den Kruisbek toebe. 

hoort, isin ’ Nederduitfch niet op de andere 

Soorten van dit Geflagt toepaflelyk: weshalve 

wy dien van KERNBYTER, die aan den Cocco- 

tbrauftes eigen is, hier gebruiken. Hy is daar 

van afkomftig, dat deeze Vogelen , met hunhen_ 
dike 

(z6) Turdus nigro-virens, fubtus lutefcens , Supercilfis 
albis. Sf. Nat. X. Oenanthe Americana, Pe@ore luteo. 
CaresB, Car. I. p. 50, T. so, 

Il. Deer, V, Sruke li 

dT 
AFDEÊLs 

LIX. 
Hoords 
STUKe 

XYL 

V. rens 

Groefië 
Merels 

Naatù,- 
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jj. dikken fterken Bek , de harde Doppen ‘van 

AFDEEL: fommige Vrugten kraaken, tot hun Voedzel. 

LX. De Kenmerken van dit Geflagt zyn : een 
Hoorp- ï si 
srug, Kegelagtig bultige Bek , het Voorhoofd omtrent 

Kenmere kaal : de Neusgaten in ’t grondftuk van den 

ken. Bek; de Tong niet ingefneeden. Brisson heeft 

in zyn Negende Rang van Vogelen , welker al- 

gemeene Kenmerk, onder anderen, is, de Bek 

als een dikke Kegel; drie Afdeelingen gemaakt: 

de eerfte van zodanigen, wier beide Kakebee- 

nen regt zyn; de tweede van zodanigen, wier 

Bovenkaak krom is aan de punt; de derde van de 

genen , welker beide Kaaken haakig zyn en elkan. 

der kruifen. Inde eerfte Afdeeling zyn de vyf 

Geflagten, van Fangara, Putter, Mofch , Kern. 

byter en Geelgors geplaatít; in de tweede de 

twee Geflagten , van Coliou en Bouvreuil; in de 

derde alleen dat van den Kruisbek, Zeven van 

deeze agt Geflagten loopen door dit en de twee 
volgende van Linnaus heen. 

Soorten, Van de twee.en-dertig Soorten van Lowia'ss 

welke onze Autheur heeft ‚is de eerfte de Kruis. 

bek van BRIissoN; de tweede en derde, bene- 

vens nog zes anderen, behooren tot deszelfs 

Kernbyters ; agt anderen tot de Moffchen, enz. 

I (1) Kernbyter met een Schaarswyzen Bek. 
Curviroffra, Dee- 

Kryisdek: (z) Loxia Roftro forficato. Faun. Succ. 177. Syft. Nat: 
X. Gen. 96. Loxia. GEsN. „Av. 592. Arpr. Orn, |. 12. 

c. 47. Carr. Onom, 68. T. 68. Wirt. Orn. 1ör.T.44 
Raj. „Av. 86, Aus. A» Ie p. 58. T. Óx Friser. Av 
IT. zr. f. 3e 4 
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Deeze is de Loxia of Loxias der Ouden en yr 
Hedendaagfchen , of Curviroftra, dac Krombek AFDEEL. 
betekent , doch eigentlyker kan men hem B 

Kruisbek heeten, gelyk ook de Duitfchers, oryx. 
Engelfchen eu Franfchen doen. Hy is gemeen in Kruisbek. 

veele deelen van Duitfchland , en onthoudt zig, 

door geheel Europa , in de Denne-Boflchen , 
_ leevende van de Pitten, die hy op een zonder. 

linge manier uit de gefchubde Vrugten weet te 

haalen. Deeze Vrugten, naamelyk, eerft van 

den Boom afgerukt , en ín menigte op den 
Grond hebbende doen vallen , vat hyze een 
voor een, en houdtze met de Pooten als een 

Pappegaay of Inkhoorn vaft; vervolgens breekt 

hy met zyn Bek, die als daar toe gefabriceerd 

Íchyne te zyn, de Schubben om de Pitten daar 
uit te kunnen krygen; hoewel hy ook Hennip= 

zaad en Genever-Befiën eeten kan. Een wone 

derbaare {terkte van zulk een kleinen Vogel, 

die Houten ftokjes, van een Vinger dik, met 

weinig moeite en in zeer korten tyd weet af te 

breeken. De Bovenkaak is in hem beweeg- 

hide | 
De Engelfchen beweeren, dat dit de eenig. 

fte Vogel zou zyn, met een gekruiften Bek; 
doch men vindt, onder de Leeurikken en anden 

ren, ook fomtyds met dergelyke Bekken; hoe. 
“wel die, waarfchynlyk , wanfchapen zyn (*). 

In 

(*) Zie het HE. Deer, der Uitgevogte Verhandel, 
bladz. 479. 

Il, Dezr, Vo STUK. li 2 
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It, In grootte en geftalte zweemt hy eenigermaâte | 

ÄFDEEL naar een Vink, en daarom hebben fommigen 

Ren , hem Kruisvink geheten. Hy is zeer verfchil- 

stuk. lende van Kleur, fomwylen graauwagtig , ge. 

Kruisbek. lyk de Vrugt der Denneboomen, van onderen 

bleekrood, geel of wit, en daar op zal ’t waar- 

fchynlyk zien , dat hy driemaal ’s jaars van 
Kleur verandert , gelyk de Heer Krein zegt. 

Op de Pyreneetne Bergen is ’er een gevonden; 

die rosagtig zwart was over ’t Lyf;, met een 

hoogrooden Kop. Hy komt in de Herfft fom- 

tyds in Engeland, doch overwintert ’er; noch 

broedt ‘er niet. De Engelfchen noemen hem 

Sheld-Apple , dewyl hy met één of twee {lagen 

een Appel door midden fplyt om te aazen op 

het Zaad. 

u. _ (2) Kernbyter met een enkele witte Streep op de 
Ge kr Wieken, de Staartpennen aan de dunne kant 
Dikbek. van den wortel wit. 

Dit is de Coccotbrauftes van bike alle Vogel= 
befchryvers, en de Heer BrrssoN , die ‘er twin« 

tig Verfcheidenheden van heeft,geeft ’er ook 

deezen Geflagtnaam aan. De Franfchen noemen 
hem Gros-Bec , de Engelfchen Gros-Beak , dat is 

Dik- 

(2) Loxìa lineâ Alarum {implici albâ , Re@ricibus 
latere tenuiore bafeos albis. S$p/?. Nat. X. Coccothrau« 
fles. GESN. Av, 276. ALDr. Ors. |, 16. c. 20. Jonsre 
Av. T. 37. CHARLET. Onom. 84. T. 85. Orin. „Av. 
37. Rar- „Av, 85. Arp. Orn. Ip. 54. T. 56. Epw. 
Av. 188. T. 189. Jt. Scan, 332e n. z. Fris. Av. I 
T. 4 £, 2. Je 
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Dikbek, en die naam kan tot een genoegzaam 
Kenmerk verftrekken , zo RAY oordeelt ; aan- 

gezien de Bek , aan den wortel , bykans de 

breedte van den Kop heeft. 

_ Deeze Vogel onthoudt zig in de Zuidelyke 
deelen van Europa en is in Engeland niet ge- 

meen , alwaar hy tegen den Winter komt en in 

“ Voorjaar wederom vertrekt. Hy fchynt veel 
te houden van de Pitten der Kerfen , die hy 
zelfs op verfcheide plaatfen zaait, en daarom 

neemen de Duitfchers hem Kirfch-Fink , Kir- 

fchen-Schneller en Steinbeifler, doch de Switzers 

Klepper. Zyn kleur is, van boven, Kaftanie- 

bruin, van onderen bruinrood met een witten 

Buik, een witte Vlak op de Wieken en aan de 
Staart 5 de Oogkringen en Keel zwart. Het 

Wyfje heeft de Borft veel bleeker , en ver- 

fchilt nog, in veele andere opzigten , van 

’t Mannetje. 

Dergelyke Dikbekken vindt men ook in de 

andere Wereldsdeelen. De Heer BrIsson geeft 

de Afbeelding van een Kaapfchen bruinen en 

geelen , van een der Molukkes, een der Phi. 

lippynfche Eilanden, een van Bourbon en twee 
van Java, waar van de één gevlakt is, als ook 

van een Chineefchen, een van Cayenne , een 

van Louifiana , en van een Kanadafchen, 

„Voorts befchryft hy verfcheide anderen uit A- 

merika , Afrika en Indie. Van deeze behoor 

ren fommigen tot de volgende Scorten van 

LiNNays. „ ; 

le Denn Ve Stuka Us 

LA 
AFDEELe 

LX. 
HoorpD- 
STUK. 

Dikbek. 
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ae (3) Kernbyter met een dubbelde witte flreep op 

AFDEEL. de Wieken , de Staartpennen gebeelenal 
LX zwartaeti 

Hoorp- 5 

fat Dit is de Kanadafche, waar van ik zo even 
Enncleator, Prak, en waar van het Mannetje hier is afge= 

te beeld, hebbende de Rug bruin, grys en vuil 
PLXLVIJI, Roozekleur gemengeld , den Buik grys. Het 

JRL: 7e Wyfje is bruin-grys, van onderen bleeker dan 

van boven, In beiden zyn de Slag- en Staart- 
pennen bruin, met witte, gryze of Roozekleu- 

rige randen. 

Deeze Vogel onthoudt zig in de Pynboom- 

boffchen der hoogfte deelen van Sweeden en 

van Kanada, leevende van Pyn-appelen ‚en der- 

zelver Picten zaaijende. Des Winters vertrekt 

hy naar de Zuidelyke deelen van Sweeden;, 

gaande in ’t end van Oktober Upfal voorby… 

Jong zynde is hy rood, oud zynde geel, en 

maakt by nagt cen zeer fterk geluid. Van de 

Sweeden wordt hy Swensk-Papegoja „ Tallbit 

en Paris-Fogel genoemd, wegens zyne fraaiheid. 

IV, (4) Kernbyter met de Leden zwart, de Staart. 
Pyrrhula, | Gs ; 

Gondfink. wederen en agterfle Slagpennen wit. 0 
| e 

(3) Loxia lineÂ Alarum duplici albâ, Re@tricibus to- 
tis nigricantibus. Faun. Swec. 176. Rubicilla maxima Ca- 

nadenfis. Evw. Av. 123. T. 123, E24: 
(4) Loxia Artubus nigris , teêtricibus Caude Remie 

gumque pofticarum albis. Faun. Suec. 178. Rubicilla £ 
Pyrrhula, GesN. Av. 733: ALDR. Ors, Libr. 17- C 3E, 

Jonsr. „Av. T. 43. WiLb. Orn, 230. Te 43: RA] 

Av 86. Ain. Av. L T. 59. 60. Frisca. Av. Te Je 
f. Ee Z. OLIN. Av. 40 
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De algemeene naam van deezen is Rubicilla MH. 
of Pyrrbula, en onder deezen naam heeft de dn 
Heer Brisson ’er een byzonder Geflagt van ge- noord. 
maakt, waar in negen Soorten van hem opge- STUK. 

tekend worden. De Franfchen noemen hem Geudvink, 

Bouvreuil , Pivoine, Groulard of Siffleur , dat is 

Fluiter, van wegen zyn bekende eigenfchap : 

want het is de Vogel, dien wy in ’t Neerduitích 

Goudvink noemen. De Engelfchen geeven ’er 
den naam van Bull-Finch , de Duitíchers dien 

van Thwmbberr, dat is Domheer, en dien van 

Dompaap aan. Hy wordt van hun ook Blut- 

fimch „ Rorttfogel , Gulfinch , en omtrent Franke 

fort Pfaefflin, dat is Paapje, geheten, hoewel 

wy andere Paapjes hebben; die onder de Kwik- 
ftaarten zyn t’ huis gebragt. 

De Kleur en geftalte is genoegzaam bekend. Hamburge 

Alleen zal ik aanmerken , dat ‘er niet alleen fte. 

een zwarte, maar ook een witte Goudvink ge. 

vonden wordt, en cen geelagtige, welken Ar- 

BIN afbeeldt onder den naam van Hamburg fchen 

Boomkruiper , om dat dezelve by Hamburg huis- 

houdt en daar langs de Boomen opklimt als de 

Meefen. Deeze is een weinig grooter dan de 

gewoone Goudvinken. | 

(5) Kernbyter die rood is, met bet Aangezigt Vv. 
Ca rdina lis. 

ZWATL, . Kardinaal, 
De 

(5) Loxia rubra , facie nigrâ. Chin. Larerffr. 13. Car. 
dinalis. Wir. Orn. 245. T. 44. f. 8 Coccothrauftes 
Capeníis ruber, Roftre hiante, Per. Ga 16, T. 16. te 

TJ. Deer. V, STuKe ii 4 7 



zò, BESCHRYVING v AN 

EI. De froode Kleur heeft aan deezen den naam 

Árpart. doen geeven van Kardinaal. BRrisson noemt hem 
LX. : Hoorn. de Virginifche Dikbek, gemeenlyk de gekuifde 

sruK. Kardinaal getyteld, Sommigen noemen hem 

Kardinaal. de Kaapfche , hoewel hy gezegd wordt in Noord- 
Amerika te huisveften, anderen de Índiaanfche5 

SrBA de roode gekuifde Pappegaay ; CHARLE- 

TON de Virginifche Nagtegaal: zeggende, dat 

deeze van de Liefhebbers in Kouwtjes gehou. 

den wordt, zo wegens de fchoonheid van zvne 

Kleur , ais de bevalligheid van zyn Gezang. 

De grootte is als die van den Kruisbek. Hy is 

niet gekuifd, maar zet, wanneer hy verfchrikt, 

de Veeren van het Achterhoofd overend als een 

Kuif. | | 

LVL (6) Kernbyter die zwart ds, hebbende den Kop 

Ee en Keel hoogrood , de Borft , Buik en rand 

Domini- der Slagpenmen wit. 
kaan. | 

Deeze behoort onder de Moffchen van Bris- 

SON, die hem de Kardinaal Dominikaan noemt, 

gelyk Eowarps, van wien hy wordt afgebeeld. 
Men 

7. Coccothrauftes rubra. Caressa. Car. 1. p. 39. T. 38. 
Frisca. Ors. 1. T. 4. £. 1. Coccothrauftes Indica crifta. 

ta. ALB. Ora, L. p. 55. T. 57. &TII T. 6x. ALpr. Orne 
l. 16. c. 21. Raj--Av.85. Pfittacus criftatus ruber, Ses, 
Bluf. Ep 96. T. 6o.f. 4 

(6) Loxia nigra, Capite Gulâque Coccineis , Peâore 
Abdomine Remigumque margine albis. Chin. Lagerflr. 
x4. Rubicilla Americana, WirL. Ors. 180 Ray. Av. 

86 Cardinalis Dominicanus. Epw, Av. 127. TL. 127 

Guiralivica. MARceR. Braf. 211, ' 

Ees 
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nie KERNBYTERS, 5o5 

Men vindt hem in Brafil, alwaar hy Tije Guacu II. 

Paroura geheten worde. De grootte is ongevaar AFDEELe 
L 

als die vaneen Vink. a 

; à B ee STUK. 
(7) Kernbyier die witagtig is, met bet Voor- 

VIL 
hoofd gekuifd, de Stuit en Pooten rood, de Criftata. 

middelfte Svaartpennen uitermaate lang. he 
Fig. 1. 

Van deezen, die in Afrika huisveft, is de 
Befchryving en Afbeelding ontleend uit de 

__ meergemelde Verzameling van keurlyke Teke.- 

ningen van Afrikaanfche Dieren , behoorende 

den Heere J. BURMANNUs , ProfefJor Botanices 

te Amfterdam. Her is een der grootfte Voge- 

len van dit Geflagt. Op den Kop „ even bo- 

ven den wortel van de Bovenkaak, heeft dee- 

ze Vogel een taamelyk groote Kuif , die in ’t 

Wyfje wit is, doch rood in ’% Mannetje, dat 

ook de Borít rood heeft. De Staartpennen 

zyn Afchgraauw en de twee middelften derzel. 

ven eens zo lang als de anderen. Volgens de 

Aftekening is hy van onderen, aan de Stuit, 

geelagcig: doch men vindt ’er ook van andere 

Kleuren, 

(8) Kord die rood is, met zwarte Vlier. _VIIL 
Mexicand, 

ken. DWM Mexikaan= 
| BrIs- fche roodee 

(7) Loxia albicans , Fronte criftatà, Uropygio Pedie 
busque rubris, Re@ricibus intermediis longiflimis $yft. 
Nat. X, 

(8) Loxia rubra, Alis nigris. Syft. Nat X, Avis Mexie 
cana rubra Pafleris (pecies, Sem. Muj, L p. zor T, 95, 
fe X. 

5, Deer, Ve. STUK» Li 5 

5 Wi Kor 
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IL BrIssoN noemt deezen de Mexikaan/che Dik- 

AFDEEL, bek en plaatít hem onder zyne Kernbyters. Sena 

LX. hadt hem als een Soort van Mofch aangemerkt 
Hoorp. q ige: 
sruK, En afgebeeld. Hy is een weinig grooter dan 

de gewoone Kernbyter. Men vindt hem in 
Zuid-Amerika. 

4 Ed (o) Kernbyter die Afchgraauw is , met den 
4 7oCês. 

bali) Kop Purperagtig rood, de Borft wit gevlakt. 
Roodkop. | 

Epwarps heeft deezen Paradys-Mofch gety- 

teld , en BrissoN , by wien hy de negen-en- 

zeftigfte of laatfte op één na is der Moffchen, 

noemt hem den Kardinaal van Angola. Hy heeft 

byna de grootte van den gewoonen Mofch. De 

Bek en Pooten zyn witagtig of Vleefchkleur. 

Zyn woonplaats is in Afrika. 

Xx, (zo) Kernbyter die geel is, met een groenagtige 
Flavicans, ue en de op Goudseel. 
Geelagtige. din Hag 8 

Deezen vindt men in Afie: hy heeft de groote 
te van een Kanary-Vogel. 

XI, (ax) Kernbyter die bruin is, met de zyden van 

Oryzivors. den Kop wit en den Bek rood, 
Ryftvogel, 

Men 

(9) Loxia cinerafcens, Capite purpurafcente, Peftore 
nigro albo, maculato. Syt. Nat X. Paffer Paradifzus, 
Capite rubro , Pectore nigro albo maculato. Epw. Av. 
180. T. 18c. 

(zo) Loxia flava, Dorfo virefcente, Capite fulvo, Ché, 

Larerfir. 17. 

(tr) Loxia fulca , Temporibus albis , Roftro pe 
EN 



PE MKE RNB YY TERS. 507 

Men noemt deezen gemeenlyk Ryftvogel, IE, 

om dat hy zig,in Afia, onthoudt in de Ryftvel. ÁFDEELe 

den. Ik heb éen dergelyken hier ter Stede, 
by eenen Liefhebber van vreemde Vogeltjes, 

levendig gezien. BRISSON noemt hem den Afch- 

graauwen Dikbek van China, dien de Chi- 

neezen Padda heeten. De Kop en Keel zyn 

zwart, de Borft Roozekleur. Men vindt hem 

op Java. 

(12) Kernbyter die zwart is, mer de baftaard. 

Vlerk wit, den Bek Rooze-kleur. 

Van deezen maakt de Heer BrissoN eene Ver- 

fcheidenheid van zyne Pyrrbula , onder den 

naam van Bowvreuil noir, of zwarten Goudvink , 

gelyk de Engelfchen hem ook noemen. Hy 
komt in grootte nagenoeg met den Goudvink 

overeen. Men vindt hem in Indie, en ’t fchync 

dat zyn Voedzel die kleine foort van Koorn 

zy > Panicum genaamd , welke men onder de 

Negers veel zaait. LinNmus twyffelt of dit ook 

het Wyfje van den Ryftvogel zy , doch vol. 

gens BRissoN heeft die een ander Wyfje. 

(13) 

Chin. Lagerffr. 16. Loxia Remigibus Rectricibusque 
nigris. Muf. Ad. Fr. 1. p. 18. Fringilla Capite & Gulâ 
nigrâ, Temporibus albis, Oss. dter. 103. Oryzivora Epw, 
Av. 4r.T. Hr, 42. Pafler Indicus. Apr. Orn, Ll rs, 
C: 24e 

(x2) Loxia nigra, Alâ fpurià albâ, Roftro incarnato 

6g. 

JL, Deer, V‚Sruke 
4 

Syft. Nat. X. Fringilla nigra, Aur, „Ay, ILL p. 65. FT. 

iN. 
Hoorp- 

STUKe 

Xil, 
Panicóvord. 
Zwarte 

Goud. Vink. 



so8 BRSCHRYVING VAN 

U. | (13) Kernbyter die Yzergraauw, is „ de Buik 

AFDEEGe zwart met witte Vlakjes gefprenkeld. 
EX. 

en Chineefch Mofchje wordt deeze van EpwArps 

SUE en anderen geheten. Hy is veel kleiner dan 
DE een Mofch. BRrissoN noemt. hem de Javaan- 

Oe fche Dikbek of Kernbyter, om dat ‘er zodanig 
eene ‚ in het Land omftreeks Batavia gevan- 

gen zynde , door den Heer GopEHEU was 

overgebragt in ’t Kabinet van REAUMUR. 

XIV. (14) Kernbyter die Goudgeel is, met de zyden 

fl cd van den Kop wit, de Staart en Borft zwart. 

Deeze, die in Indie woont, bevindt zig in 

het Kabinet van den Koning van Sweeden. Het 

Lyf heeft de grootte van een Kwikftaart, 

XV. (15) Kernbyier die grys is, van onderen wit, 

lei î met den Beken Pooten Bloedrood. 
Roodbek, 

Deeze wordt gevonden in de Verzameling 

van Chineefche Vogelen, die door den Sweed- 

fchen Heer LAGERsSTROOM gemaakt was , zo 

wel als verfcheide andere Kernbyters, de Kar- 

dinaal , Dominikaan en Ryftvogel. 

(16) 

(z3) Loxia ferruginea , Abdomine nigro albo-maculae 
to. Syff, Nat. X, Pafler Indicus fufcus, Ventre ex albo, 
nigro punctato, Epw. „4v. 40. T. 40. 

(z4) Loxia fulva , Temporibus albis , Caudâ Peltore, 
que atris. Mef. Ad, Fr. II, 

(rs) Loxiagrifea, fubtus alba, Roftro Pedibusque Saù- 
guineis, Chin, Lagerfir. 15. 

$, 
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“(16) Kernbyter die grys en bruin gewolktis, Ik _ 

met den Bek, de Borft en de zyden wan den TPE 
Kop , Scharlaken-rood, Hoorn 

Hi, | en se 
Van Epwarps wordt deeze Waxbill of Bec cor 

de Cire , dat is Zegellak.Bek of rood-Bek gehe- „Aftritds 
Senegali. 

heten. Brisson noemt hem Senegali rayé of ps. XLix, 
geftreepte Senegali , en telt hem onder de Mos.F'e 2 
fchen. Zulk een Vogeltje was ook van de 

Kaap der Goede Hope in ’t Kabinet van Rrau- 

MUR gezonden door den Abt DE LA CAILLE. 

Hy heeft nog een Senegali, die rood was, af. 

gebeeld en befchreeven, zynde deeze Vogelt- 
jes, dus , naar hunne afkomft uit het Land aan 
de Rivier van Senegal, genoemd. Men vindtze 

eok op de Kanarifche Eilanden en in Amerika, 

zegt Linneus. De grootte is als die van een 
Winterkoningje. 

(27) Kernbyter die blaauw is, met de Slag. en _XVIL 
Cyanea. 

vtaartpennen zwart. Hemelfche 

bile blaauwe, 
Deeze wordt de blaauwe Amerikaanfche Dik- 

bek of Kernbyter van BRIsSON getyteld. Hy 

heeft de grootte nagenoeg van den Kruisbek of 

Kruisvink , en wordt in Angola gevonden. 

| (18) 

(x6) LoXia grifea fufco-undulata , Roftro Temporibus 
Peftoreque coccineis. Sy/f, Nat. X, Waxebill, Eow. „Av. 

1279. T. £79. 
(z7) Loxia coerulea, Rernigibus Re@ricibusque nigris. 

Chin. Lagerflr. 18. Coccothrauftes coeruleus, Enw. „Av, 
«25. T 125. | 

I° Dezer, V. STUK, 
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IL. (18) Kernbyter die zwart is, met een flreep 

AFDEEL op °t Woorboofd en de zyden van den Kop 
LX. wit 

Hoorp=- î 
STUK. 
Blas Deeze, die ín Afie zig onthoudt, heeft de 

Lineola. grootte van een Mees: hy is, van boven, uit 

Geftreepte. jen blaauwen glimmend zwart, met een zwar- 
ten bultigen Bek; een witte ftreep van ’t Voors 

hoofd naar den top loopende: de Slagpennen 

en de Staart, die gevorkt is, zwart. | 

XIX. (19) Kernbyter die grys is, met bet Voorhoofd, 

wies rn _ de Keel, Stuit en Wenkbraauwen, geel. 
fche gryze, À 

By Epwarps voert deeze den naam van Mexi- 

kaanfche WVlafchvink met een geelen Kop: 
BrissoN noemt hem Mofch van Mexico ‚en KLEIN 

hadt hem geplaatft onder de Geelgorfen. De 

grootte is als een Vink. Twee Afchgraauwe 

banden loopen over de Vlerken. De Staart is 

niet verdeeld. 

Xx. (20) Kernbyter die geelagtig groen is , met 

or de Slagpennen van den eerften rang wan 
vooren geel, ende vier zydelingfe Staartpen= 

nen geel aan den awortel, 

Dee- 

(28) Loxia nigra, lineâ frontali Temporibusque nigris, 
Syff. Nat, X. 

(19) Loxia grifea, Fronte Gulâ Uropygio Superciliis. 
que luteis. Sy/f. Nat, X, Linaria Mexicana, Capite fiavo. 
Epw, Av. 44 T. 44e 

(20) Loxia flavicante=virens „ Remigibus primoribus 
an. 
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Deeze wordt, van fommigen „de groene Vink 1. 
genoemd ,en was te vooren, van LiNNAUs, on- ÁFDEEL 
der de Vinken geteld geweeft. BrissoN plaatít Kien 

hem onder de Moflchen. Anderen noemen hem srux, 

Antbus, Florus; doch de Griekfche naam Chlo- Groenling, 

ris, dat is Groenling, in ’t Franfch Verder , in” 

’c Italiaanfch Werdone, vindt men meeft gebruie 

kelyk. De Franfchen noemen hem ook Bruyan 

of Bruant, de Engelfchen Greenfinck, de Duit- 

fchers Greunfinch , Hirfchfogel , Rappfogel , enz, 

De Sweeden Swenska. 

Het is een zeer bekend Europifch Vogeltje, 

dat in de Haagen neftelt, leggende zes Eijert- 

jes met bloedige Vlakjes befprenkeld. ’tSchynt 

als een middelfoort te zyn tuffchen de Kernby- 

ters en Geelgorfen, doch heeft den Bek dik- 

ker dan de laatftgemelden. De grootte is om- 

trent als een Mofch. Het Mannetje verfchilt 

merkelyk door zyne Kleuren van het Wyfje. 

Car) Kernbyter die groenagtig is „met bet Voor. XXL, 
N Butyracea. 

hoofd ‚ de Wenkbraauwen , Borft en Buik Boterkeelt- 
geel, de Staart wit getipt. je. 

Dit Indiaanfch Vogeltje noem ik , volgens den 

La- 

antice luteis, Re@ricibus lateralibus quatuor bafi lureis, 
Sylt. Nat. X. Fringilla eadem. Faun, Suec. 202. Chloris. 

GesN. „Av. 259 Wirr. Orn. 129. Ray. Av. 85. n. 4 
Ars. Av. Ip. 56, Te 58e Friscn, „Av. l, 8. f. 3. 4, 
ALpr. Orn, l. 18. c. 18. 
‚ (21) Loxia virefcens, Fronte Superciliis PeCtore Abe 
domineque flavis, Caudse apice albo, Syt. Nat, Xe 
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mr. _ Latynfchen bynaam , Boterbeeftje „ hoedanig hêt 4 
ÄFDEEL. naar zyne Kleur, genoemd zal zyn. Het heeft 
ef de grootte en geftalte van een Sysje; het is 
stuk, groen, met bruin gevlakt , van onderen geheet 

geel ; hebbende de Staart gevorkt en zwartagtig 
® , 
met een witte tip. 

XXI. _ (62) Kernbyter die geelagtig is, met de Borft 
Collaria, : 

Kraagbeeft- en de Halskraag geel, de zyden van den Kop 

je. 2WArL, 

Dit heeft van zyne Halskraag den naam. Het 

woont in Indie en verfchilt in grootte weinig 
van een Pimpelmees. De Bek is zwart , de 

Pooten bruin, | 

Rs (23) Kernbyter die grys is, met den Kop geel 

fis. van boven aan de zyden witagtis „ den Buik 

Bengaal wit met bruine vlakken. 

De Heer BrissoN noemt deezen; in overeen. 

komft met de Engelfchen , Bengaalfche Mofch. 

Hy is een weinig grooter dan onze Moffchen , 

onthoudende zig in Bengale. 

XXIV. (24) Kernbyter die Afchgraauw is, met de 
Malabas 

FICae | Slag ĳ 
Malabaar* 

fche. (22) Loxia flavefcens , Peétore Collarique flavis, Tem= 

poribus nigris. Syt. Nat. X, 
(23) Loxia grifea, pileo flavo, Temporibus albidis , 

Abdomine albido fufco-maculato, Syft. Nat. X. Paflet 
Benghalenfis , Capite flavo. Epw. „Av. 189, T. 189, 
Ars. Av. IL p. 48. T. 52. 

(24) Loxia cinerea , Remigibus Reâricibufque nigris n 

Gulâ Anoque albis. Eyft.Nat, X. 
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Slag- en Staartpennen zwart, de Keel en 

Stuit wit. 

Deeze woont in Indie , hebbende de grootte 
en geftalte van een Mees. 

(25) Kernbyter die bruin is , van onderen wit- 

agtie , de Slagpennen , van de derde tot de 

negende , aan den wortel gebeel wit. 

Men vindt deezen in de Verzameling van 

den Sweedfchen Heer LacersrTRoOOM, Hy onte 

houdt zig in Bengale en heeft de grootte maar 
van een Kanary-Vogeltje. 

(26) Kernbyter die geel is , met een zwarte 
Kop. 

Deeze heeft plaats onder de Kernbyters van 

Brisson, die hem noemt Dikbek van de Gam. 
bia, gelyk ArgBiN, om dat hy aan de Rivier 

Gambia, op de Kuft van Afrika, tuffchen Se» 
negal en Guinée, gevonden wordt. Zyn groot. 

te is ongevaar als die van onzen Kernbyter. 

(27) Kernbyter die grys is, met de Slag. en 

Staartpennen bruin, de Pooten rood, 

Van 

(25) Loxia fafca fubtus albida , Remigibus a tertià ad 

aonam bafi omnino albis. Chin. Lagerftr. 19. 

(26) Loxia lutea, Capite arro. Syff, Nat. X« Coccor 
thrauftes Gambogia. Ars. „Av. IIL. p. 56. T. Ó2. 

(27) Loxia cana, Remigibus Rericibusque fufcis, 
Pedihus rubris. Syt: Nat. X, Linaria cinerea Orientalis, 

Epw. „Av. 179. T« 179. ie 

5, Deer V.Srux. Kk 

IL. 
ÁFDEEL» 

Ks 
Hoorp- 
STUK. 

XXV, 
EF aftae 

Bruine. 

XXVe 
Dielanocee 

pbhala, 
Zwartkop. 

XXVIE, 
Cana. 

Gryze. 
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IL. Van deezen, dien de Heer BRissoN onder de 

AFDEELe Moffchen plaat{t, hem noemende Afthgraauwe 

LX. Indifche Vink, zegt hy, dat de grootte is om- 
Hoorp. Î 4 5 
srukK, trentals die van onzen Vlaschvink. Hy is aan de 

randen der Staartpennen en aan den Bek wit: 
naar ’t getuigenis van LiNNAUs. 

XXVII. (28) Kernbyter die zwart is, met een witte 
Nigra. | 
Zwarte, «vlak op de Schouders en de twee buitenfte Slag- 

pennen, 

Deeze en de twee volgenden zyn van den 

Heer BrissoN onder zyne Pyrrbula's geplaattt, 
waar van dit de derde is, die klein zwart Rood- 

ftaartje van CAresBY genoemd wordt. De 

Spaanfchen geeven ’er den naam van Marripofa 

nigra , de Engelfchen dien van kleine zwarte 

Goudvink aan. Hy heeft nagenoeg de grootte 

van een Kanary-Vogeltje , en onthoudt zig in 

Zuide Amerika. 

XXIX. (29) Kernbyter die blaauw is „ bebbende de Wie- 
Corulea, j 
Blaauwe, ken bruin, met Purper gebandeerd, 

Deeze voert den naam van blaauwe Karolini- 

fche by den Heer Brrisson. Hy is een weinig 

grooter dan onze Goudvink. 
(39) 

(23) Loxia nigra, maculà albî Humeri Remigumque 
duarum exteriorum. Syft. Nat, X. Rubicilla minor nigra, 
CaresB. Car. p. 68. T. 68, Ars. „Av. IL p. 65. Te 

69. 
(29) Loxia ccerulea, Alis fufcis fafcià bafeos purpu- 

rei, Syf. Nat. X, Coccothrauftes coerulea, CATESB. Gar, 

kp. 39e T. 39. 
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(30) Kernbyter die Violet is, met de Wenk- Ik. 

Kop} oe FDEEFe braauwen, Keel en Stuit, rood. mn je d 

BrissoN noemt deezen de Violette van de Ba- en. 

bama,om dat hy in die Eilanden huisveft. De vs 

grootte is, nagenoeg, als die van onze Mos. Violarea, ein 
fchen. Vione 

(31) Kernbyter die grys is, met de Stuit van Plm 
& Vi 1nUÊ de 

onderen Yzergraauw, de vierde, vyfde , zes- Kleintje. 

de Slagpen aan den Wortel wederzyds wit; 

de Staart onverdeeld. 

Volgens RoLANDER onthoudt zig dit Vogeltje 

te Suriname; het is naauwlyks grooter dan een 

Winter-Koningje, en heeft een korten’, dikken, 

ftompen Bek, 

(32) Kernbyter die bruin ts, van onderen rood. XXXIL 
Biscolors 

: klege 
In het Geflagt der Moffchen ‘van Brrsson is Cai ì 

deeze de veertigfte; met den naam van Kleine 

roode Vink. Epwarps, die het allerkleinft, 

bruin ‚, Roodftaartje noemt , zegt de Woonplaats 

niet te weeten, Het is niet grooter dan het 

voorgaande, 

By 
(30) Loxia violacea, Superciliis Gula Apoque rubris, 

Syft. Nat. X. Coccothrauftes purpurea. Caers. Car, IL, 
p. 40. 1. 40. 

(3x) Loxia grifea, Uropygio fubtusque ferruginea, 
Remigibus , quartà, quintà, fextâ bafi. utrimque albis» 
Caudî integrà. RoLANDER. 

(32) Loxia fulfca, fubtus rubra. Syft. Nat, X. Rubie 
bicilla fufca minima, Epw. „Av. 83. T. 83. £, x. 

k. DEEL, Vs Stuk. Kk 2 
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IJ. By de Kernbyters kan ik bekwaamlyk de Af- 

AFDEEL: beelding voegen van zeker vreemd Vogeltje, ’t 

LX, welk BrissoN befchryft onder den naam van 
Hoorp- $ 
stuk, Colou: alzo het den Bek Kegelagtig en eenig. 

Coliou. zins zweemende naar dien van den Kruisvink 

Pl XLIX, heeft. TweetfSoorten worden daar van door 

PE 3 hem voorgefteld , waar van de eene , van de 

Kaap afkomftig , door den Heer GRAAF VAN 

BENTINCK aan den Heer REAUMUR gefchonken 

was; de andere uit het Land van Senegal aan 

dien Heer gezonden door den Heer ADANSON. 

Van de laatfte , die gekuifd is , geef ik hier 

de Afbeelding. _ | 
Het Vogeltje heeft byna de grootte van den 

Berg-Vink : de Kleur is grys, op de Rug don- 
kerer , met het agterfte van den Kop fierlyk 

 Zeegroen: de Slagpennen zyn uitwaards bruin- 

gtys , inwaards ros of roodagtig , met gryze 

randen ; de Staartpennen blaauwagtig grys, met 

de Schaftjes bruin. Van deeze laatften zyn de 

twee middelften zeer lang , en maaken de Staart 

aardig gevorkt. Het heeft de Bek en Pooten 

bruinagtig. De Staart is, zo wel in deeze als 

in de Kaapfche Coliou, eens zo lang als ’t Lyf. 

LXI, HOOFD. 
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NADP ND 
LXI. HOOFDSTUK. 

Befchryving van’t Geflagt der GEELGORSEN ; ’t 

welk den Sneeuwvogel , Geelvink, ’'t Weeuwt- 

je» de Ortolaanen, Kardinaalen, als ook den 

zogenaamden Biflchop en den Paus, bevat. 

De naam van GEELGORSEN geeven wy aan 
de Vogelen van dit Geflagt, daar Lin. 

N&Us dien van Emberize aan toe-eigent. Zy 
hebben ‚ naamelyk, hunnen naam van den zo- 

genaamden Geelvink of Geelgors , dien de 

Franfchen Bruant noemen en de Engelfchen 

Yellow-Hammer, wegens zyn geele Kleur. De 

Heer Brisson heeft ’er, onder den gemelden 

naam „ ook een Geflagt van geformeerd, als 

gemeld is. 

EM 
ÄFDEELs 

EXE 
Hoorp. 
STUK, 

Naam, 

De Kenmerken, volgens hem, zyn; de Bek Kenmer 

als een ingekorte Kegel: de beide Kaaken regt 

en niet ingefneeden , met de randen ingedrukt. 
Alle de Vogelen van dit Geflagt hebben, zegt 

hy, een Beenig Knobbeltje binnen in de Bo- 

venkaak, door middel van ‘tc welke de Vogel 

„het Graan of Zaad breekt, eer hy het inzwelge. 

Linneus geeft voor Kenmerken: den Bek Ke- 

gelagtig ; de Kaaken met het Grondftuk van 
elkander afwykende , de onderfte aan de zyden 

door inbuiging vernaauwd en breeder dan de 

bovenfte. — 
5, Dent. Ve STUK, Kk 3 BRIS « 

Ca 
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Brisson heeft maar tien Soorten in zyn Ge. 
AFDEEL. flagt van Geelgorfen, daar LiNNzus ’er veer 
LXI. 

Hoorp- 
STUK. 

„Soorten, 

LL 
NN: va ! is Pr] 

Sneeuwae 

Vogel, 

tien heeft; doch in dat van hem zyn verfchei- 

de Moffchen van BrIssoN begreepen. 

(1) Geelgors met witte Slagpennen , die van 

den ee: ften rang uitwaards zwart: de Staart. 

pennen zwart, doch de drie zydelingfen wit. 

Deeze wordt, van ALDROVANDUS, Fringilla 

albicans, of witagtige Vink, van Ray Montt- 

Jringilla, dat is Berg-Vink, doch van GESNE- 

RUS Avis nivalis of Sneeuwvogel geheten, 

gelyk hy gemeenlyk van de Duitfchers ge- 

noemd wordt. De Engelfchen geeven ’er den 

naam aan van greater-Brambling : fommigen noe- 

men hem ook Sea-Lark , dat is Zee.Leeurik;, 

gelyk LiNNEUs hem te vooren geplaatft hadt 

onder de Leeurikken. BRrrsson noemt hem 

Ortolan de neige, By den naam van Snoe-Sparf , 

dat is Sneeuw-Mofch, kennen hem de Swee. 

den, en de Laplanders zeggen ‘er Alaipg tegen. 
Dee. ' 

(rt) Emberiza Remigibus albis, primoribus extrorfum 

nigris; Re@ricibus nigris , lateralibus tribus albis. Sy/fe 

Nar. X. Gen. 97. Alauda Remigibus aibis , primoribus 
extrorfum nigris ; Re@ricibus nigris , lateralibus tribus 
albis. „4. Stokh. 1740. p. 363. T. Lf. 9. Faun. Smwec. 
294 T. If. 194. Pied Chaffinch, Ars. „Av. IL. p. 50. 
F. 54. & IIL p. 67. T. 7x. Avis ignota Piperini. GEsNe 
Ar. 793. Fringilla albicans. Aupr. Ors. l. 8 C. 357. 
T.rs.f rx. Monti-fringilla » calcaribus Alaudze. WiLr. 

_Orn, T. 77, Raj--4v.88. Miliaria Nivis. Friscue Ava 
IL. T. 6. f, r. 2. Avis Nivis. MARTENS Spitsb. 53. 
T.K.£ B, Een) Av. 126. T. z26, 

Res 
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Deeze Vogel heeft zyn naam niet flegts van 

zyne kleur , maar ook van zyne Woonplaats. 

Hy onthoudt zig in de Sneeuw.Gebergten van 

Lapland niet alleen , maar zelfs in die van Spits- 

bergen, aan de Hudfons-Baay en waarfchynlyk 

op meer plaatfen. In die Bergen fchynt zyn 

Voedzel te beftaan uit de Vrugt der Berkeboo- 

men, gelyk dat der Sneeuwhoenderen. Als het 

fterk begint te vriezen komt hy van de Ber- 

gen af, en trekt niet alleen in Sweeden , maar 

tot in Pruiffen , alwaar men ‘er in menigte vangt 

en naar Berlyn zendt, voor ’s Konings Tafel; 
want het is cen fmaakelyke Spyze. Voorts 

trekken deeze Vogeltjes door Pooten Zuid. 

waards ‚ komende in ’t vroege Voorjaar te rug; 

om hunne Sneeuwbergen weder op te zoeken. 

Middelerwyl vinden zy alom, aan de Wegen, 
en op de Akkeren, hun Aas, aan deeze of 

gene Zaden: want men heeft bevonden , dat 

7y niet alleen Hennipzaad , maar Haver , ja groe. 

ne Erwten kunnen eeten. Men kanze , der. 

halve, in Kouwtjes houden, gelyk in Sweeden 

wel gefchiedt; niet om hun Gezang, want zy 

geeven naauwlyks Geluid ; maar om hunne 

fraaije Kleur. Zy fchynen des nagts niet te 

flaapen, en in de duifternis zo wel te zien als 

over dag. Liefft onthouden zy zig op den 

Grond. 
De grootte is , ongevaar , als die van een 

Mofch : de Kleur van boven zwart , met de 

IL. 
ÄFDEELe 

LXI. 
Hoorp. 
STUK, 

randen der Vederen wit; het Lyf van onderen 

1. Dazie Ve STUKe KK 4 ge. 
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mm, geheel wits gelyk ook de Kop, Hals en Borft, 
AFDEELe met rosagtig gemengd: de drie buitentte Staart- 
Ja _ pennen wederzyds wit ; uitwaards aan de tip 

stuk. mer eene lange zwarte Vlak. Men vindt ’er ook 

die gevlakt zyn, en met een zwarte Borft: 

doch ’s Winters is deeze Vogel witter dan an- 

ders. 

IL B | 
calhdra. (2) Geelgors » die wit den gryzen zwart ge 

Gerftvo- vlakt is. 
gel 

Deeze wordt, van de Schryvers , de witte 

Geelgors , of ook Cenchramus geheten ; de Duit- 

fchers noemen hem Gerflbammer en Gerfivogel, 

de Italiaanen Strillozzo , de Engelfchen Bunting. 

In verfcheide deelen van Vrankryk noemt men 

hem Zeriz , en Prooijer , Preijer of Pruijer, 

onder welken naam ‘er BRrIssoN den tienden van 

maakt onder zyne Geelgorfen. Het Wyfje 

verfchilt in Kleur grootelyks van het Mannetje. 

LiNNaus zegt, dat hy zeer naa aan den Sneeuw- 

vogel komt, onthoudende zig ook in Europa. 

Het zitten egter op de Boomen, daar hy aan- 

ftlonds zingt, fchynt hem taamelyk van den 

voorgaanden te onderfcheiden. 

(3) 

(2) Emberiza grifea nigro-maculata. Faun. Swec. 206. 
It. Scan, 292. T. 4e Emberiza alba, GEsN. Av. 564. 
Raj. «fv. 9}, WILL. Orn. 195, T. 40. ALm. 
Av. IL. p. 46. T. 50. OLin. „Av.so. Alaude conge= 
ner. ALpR: Ors. Miliaria cana. Fariscm. Ax. Te 
6.f 4 
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(3) Geelgors met zwarte Slagpennen, de drie IL, 

eerflen awitagtig gerand ; de Staartpennen à* He 
zwart, de twee buitenften wederzyds wit. _ Hroorp- 

STUK. 

Dit is de gemeene Ortolaan ‚in ’t Latyn Hor- 

tulanus ‚in ’tFranfch Ortolan , in °t Engelfch Hor- enk: 

tulane, in ’t Italiaanfch Ortolano , in ’t Hoogduitfch Ortolaan. 

Hortulan of Fett-Ammer, by de Venetiaanen 

Fordino geheten. Men noemt hem ook Regen- ki 

vogel. In September komen zy , volgens de 

Waarneeming van HassELQUisT , in Egypte, 

zo dat zy derwaards fchynen te trekken uit Eu- 

ropa, alwaar hunne komft in ’c Voorjaar is en 

het vertrek inde Herfft. Zy onthouden zig 
meeft in de Wyngaarden en Zaaylanden. Men 

vindtze in de Zuidelyke deelen van Vrankryk, 

den geheelen Zomer , zeer menigvuldig , en 
omftreeks St. Fean de Bonnefont paffeeren zy in 

zulk een menigte, dat in ’t Najaar de Voge- 

laars van wel twintig Mylen in ’ ronde der- 

waards komen , om ‘er te vangen. Omtrent 

Smyrna zynze gemeen op de Terbenthynboo- 

men , eetende derzelver Vrugt. 

Deeze Vogel, die ook den naam van Milia- 

ria pinguefcens voert, wegens zyne Vetheid; 

wordt 

(3) Emberiza Remigibus nigris, primis tribus margine 
albidis; Re@ricibus nigris , lateralibus duabus exrrorf{um 

albis. Faun. Suec. 208, Hortulanus. Gessn. „Av. 56g. 

Jonsr. Av. T. 37 Wirk. Ors. 196 T. 40. Ray Av, 
@á4 0: 2. OLIN. „Av. 22. Arm. „Áv. IL. T. so, Miliaria 
pinguefcens. Friscu. Av, IL, T. 5. f. 3. 4e 

Je, Der, Vo STUK, Kk 5 
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wordt zeer bemind van de Grooten. Zyn 
Vleefch is malfch, fappig en van een uitgezog- 

ten Smaak: men houdt het voor voedzaam en 

zeer verfterkende, Met Geerft kan men ze 

bekwaamlyk meften. Zy zyn kleiner dan de 

gewoone Geelgorfen , hebbende om de Oogen 

kaale geele Kringen, en den Kop van onderen 
aan de Onderkaak geel, 

IV. 
Citrinelle, 
Geelvink, 

ALDROVANDUs hadt zes Verfcheidenheden 

van Ortolaanen aangetekend, en Brisson geeft 

ons op , een geelen , een witten , een witge.- 

{taarten , en een zwarten. De gewoone heeft 

de Bek en Pooten geelagtig, de geele heeftze 

rood; de zwarte heeft de Kop en Hals groen- 

agtig , den Bek rood, de Pooten Afchgraauw. 

Men vindtze altemaal in Europa. 

(a) Geelgors met de Staartpennen zwartagtig , 

de twee buitenften , aan den binnenkant , met 

een fcherpe witte Vlak getekend. 

Deeze fchynt my verward te worden met den 

Groenling; dewyl de Franfchen hem ook Ver. 

dier , de Duitfchers Gruneling „ de Sweeden 
Groening noemen; doch hy is ’er wel van te 

onderfcheiden door zyne Geelheid , weshalve 

hy 

(4) Emberiza Re@ricibus nigricantibus , extimis dua- 
bus latere interiore maculâ albâ acutâ. Faun. Suec, 20$- 

Emberiza flava, Gesn. Av. 653 Wiuv. Orn. 196. T, 

40. Ray. „Av. 93e n. 2. Arme Av. Lp. 63. T. 66, 
Lute alterum genus, ALDRe Ors Miliaria. lutea, Faiscu, 

„Av, IL, T. 5e fo 2, 
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__hy ook Gold-Ammer, Geelgorfl en Geelvink ge- id. 

heten wordt, in ’t Engelfch Yellow. Hammer. AFDEEL. 

Hier te Lande noemt men hem ook wel Ha- 

verkneu. Hy maakt zyn Neft in de Velden en 

by Zomer aaft hy op de Rupfen van de Kool. 

Men vindt hem in Sweeden zeer menigvuldig. 

Dit Vogeltje, dat de grootte van een Mofch 

heeft , is van boven zwartagtig , rosagtig en 

wit-grys bont; van onderen geel; aan de Borft 

bleek Kaftanie-bruin, geel en Olyfkleur bont; 
het heeft den Kop geel, met bruine Vlakken; 

een bruinen band agter de Oogen; de twee bui- 

tenfte Staartpennen wederzyds met een fchuiníe 

witte Vlak getekend; den Bek bruin, de Poo- 

ten geelagtig. 

(5) Geelgors die grys is, met bet Voorboofd en 

den Buik zwart, den Hals en Stuit Goudgeel, 

den Bek zwart, 

Deeze wordt , van Epwarps , Angolafche 

Mofch met den Hals en Stuit geel, in <t Franích 

Grenadier, getyteld. De Heer Brisson, brengt 

hem onder de Moffchen t’ huis, met den naam 

van Kardinaal van de Kaap der Goede Hope, 

van waar ‘er één door den Abt DE LA CAILLE , 

gelyk ook een uit het Land van Senegal door 

den Heer ApANsoN, aan REAUMUR was gezone 

den: 

(s) Emberiza grifea , Fronte Abdomineque nigris, 
Collo Uropygioque fulvis , Roftro nigra. Sy/t. Nat, X. 
Pafler Angolenfis, Capite nigro, Collo & Uropygio fla- 
vis. Epw. 4. 173. T. 173. 

Je DEELe V,STUKe 
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den : weshalve ik hem niet de Angolafche, 

noch de Kaapfche, maar de Afrikaanfche Geel. 

gors noem. Ondertuflchen hadt de geen, dien 

de Heer BrissoN befchryfc en afbeeldt , den 

Hals, Rug en Stuit, als ook de Schouderen en 

dek-Vederen van de Staart , zeer hoog - rood, 

niet geel noch Goudgeel (*). Hy noemt hem, 

derhalve, ook de roode Mofch. Orix is, vol- 

‚ gens ALDROVANDUS , een barbaarfch woord, 

VI. 
Qu ele4, 

Indiaane 
{che. 

dat eenige Ouden op het Hazelhoen hebben 

toegepaft (T). ; 

(6) Geelgors met de Rug grys, bet Woorboofd 

zwart, den Bek fcharlaken-rood. 

Miffchien zal ‘deeze ook den bynaam hebben 

van den naam, die ‘er in Indie aan gegeven 

wordt. Hy heeft den Bek dik als de Kernby- 

ter, doch niet krom, en Kaaken als de Geel. 

gors. De Kop’, Schouders en Wieken, zyn 

zwart en grys gevlakt , als die der gewoone 

Moffchen : de Borft en Buik roodagtig wit: 

de Slag- en Staartpennen zwartagtig en overal 

met 

(*) Dus vertaal ik ’t woord fulvus, dat de Heer Lin. 
Naus gebruikt; hoewel ’* my fomtyds is voorgekomen, 
dat het vaal betekende , om dat de Heer BRISSON ‘er 

in ’t Franfch, gemeenlyk , ’t woord fauve tegenover 
ftelt. Dit is de oorzaak geweeft, dat ik hetzelve woord 
fulvus ook wel eens vaal heb vertaald, 

(4) Ornithole Libr. XII. Cap. zr. 

(6) Emberiza Dorfo grifeo, Fronte nigrà, Roftro coee 
Sineo, Syft. Nat. Xe 
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met gryze randen: de Pooten en Nagelen . 

Vleefchkleurig rood. ÁFDEELn 
LXL 

(7) Geelgors die bruin ts, met de Borft , Keel geen 

en Schouderen Bloedrood, on 

Militaris. — 
In een Geflagt van uitheemfche , meeft Weft-' Bruine 

Kardinaal. 
indifche Vogelen , welken de Heer BRrIssoN 

onder den Brafiliaanfchen naam Tungara voore 
ftelt, is deeze, met den Soortnaam van bruine 

Kardinaal , de dertigfte. Hy onderfcheidt de 

Tangara’s doordien zy de beide Kaaken aan de 

punt uitgerand hebben, van de Putters, Mos- 

fchen en Kernbyters, in wien dezelven geheel 

zyn. Een Vogel, die Indiaanfche Mofch zon- 
der Stuit, of Brafiliaanfche Merel by de Schry- 

vers geheten wordt, opent het tooneel van de 

Kardinaalen in dit Geflagt, hoewel hy ’er ook 

onder de Dikbekken en Moffchen heeft, gelyk 
wy gezien hebben. Onder de Tangara’s zyn 

er zeven en een Biffchop aangetekend. 

’ Deeze, die van KrEIN de bruine Amerikaan- 

fche Vink genoemd wordt, en van EpwaArps 

het groote bruine Roodborftje , heeft , vol- 

gens LINNAus, de grootte van een Lyfter of 

Spreeuw. Hy onthoudt zig in Amerika en 

Afie. 

(8) 

(7) Emberiza fufca, Peftore Gulâ Humerisque 
fanguineis. Sy/?, Nat. X. Turdus ater , Peftore cocci- 
neo. Maf. Ad. Fr. 1 p. x8. Chin. Lagerffr. 12, Rubie 
cilla fufca major. Epw. Av, 82, Te 32, 

Ï, Deer. Vv, STUK, 
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II. (8) Geelgors ; PE glimmend zwart is. 
‚ ÁFDEEL. 

LXI. Deeze woont in Indie. Hy heeft het ges 

HOoDEs heele Lyf , ja den Bek zelfs, pekzwart , doch 
vir, Van boven uic den blaauwen glanzig groen, ge- 

ALtrata. lyk in de Raaf. De grootte is gelyk die van 
Gitzwarte. 

den voorgaanden. 

IX. (9) Geelgors die grys gevlakt is, met de tippen 
Fam:ltarise £ 
bedden der Staartbennen wit, de Rug van agteren 

zaame, geel. 

Kwikftaart met den Kop en Bek zwart, en 

een geele Stuit „ hadt hem OsBeck geheten. 

Hy woont in Afieen heeft de grootte maar van 
een Sysje. 

ed (ro) Geelgors die grys is ‚met den Kop van voo 
Flaveola, f 
Geeltje. ren geel, 

Deeze , die van de zelfde grootte als de Ge. 

meenzaame is ‚ woont in de heete Landftree- 

ken. Het Voorhoofd en de Keel zyn geel. 

XI (ri) Geelgors die bruinagtig grys is , met de 
Pittacea, Wi 

Pappegaaite ber 
je- 

(8) Emberiza atra nitens. Syff. Nat. Xl 
(9) Emberiza grifeo-maculara, apicibus Re@ricum albis, 

Dorfo poftice flavo. Soft. Nat. X. Moracilla Capite é 
Roftro nigro, Uropygio luteo. Oss. Itine 102 

(zo) Emberiza grifea, Facie flavâ. Sy/t,. Nat. X. 
(rx) Emberiza cinereo-fufca, Alis fulvis, Re@ricie 

bus duabus longifflimis. Syff. Nat. X. Fringilla Brafiliens 
fis, Sea. Muf. Ie p. zo3. T. 66. fe $, 
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Wieken Goudgeel en de twee middelfte Staart- ry, 

pennen zeer lang. AFDEEL 

/ h | Ddl DA 

SrBA beeldt deezen af, onder den naam van Hoorp- 

Brafiliaanfche Vink: KLEIN noemt hem lang. akin 
flaartige Vlasvink en Brisson ‘plaatft hem on. 
der de Moffchen, met den Soortnaam van Li- 

notta. Ik noem hem, naar den Latynfchen 

bynaam, Pappegaaitje , niet Langftaart, om dat 

de volgende de Staart veel langer heeft. Zyn 

grootte is als die van een Vink. Hy onthoudt 

zig in de Zuidelyke deelen van Amerika. 

(12) Geelgors die bruin is, met een roode Borft, _XI%e 
fn Paradifea' iwee Staartpennen langer en fpits, de twee ns 

middelfte uitermaate lang. Dn 
ass 2 

Deezen befchryft BrissoN en beeldt hem af 

onder den naam van Veuve, dat is Weeuwtje, 
als de vyf-en-twintigfte in zyn Moffchen-Ge- 

flagt. ArLprovANDus hadt hem reeds, onder 

den naam van Indiaanfche langftaartige Mofch, 

doen aftekenen , welke Tekening van jorN- 

STON > Tab. XXXV. is nagevolgd ; doch niet 

naauwkeurig, gelyk uit de hier voor geplaatíte 

Afbeelding blyke , welke volmaaktelyk over- 
een- 

(x2) Emberiza fufca , Peltore rubro, Re&ricibus dua: 
bus lengioribus acuminatis, intermediis duabus longiflte 
mis. Syff. Nat. X. Paffer Indicus. Arpr. Ors, l. 15. Ce 
23. Wirr. Ora. 184. T. 45. Paffer Phttacus. Indicuss 
Caudâ longâ. Per. ‘Gaz. T. 55. £. 1. Pafler Peâore 
rubro, Caudâ longiflimâ, Epw. „Ay. 36, T. 96, 

Ie Daar, Ve STUK, 
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eenkwam met zulk een Vogel, dien ik onlangs | 

hier te Amfterdam levendig , by zeker Heer, 

een Liefhebber van uicheemfche Vogeltjes, 
zag. 

Dit Weeuwtje legt Jaarlyks zyne lange Staart. 

pennen af, gelyk ik in hetzelve waarnam. Men 
vinde het in Afrika en door KorBr wordt van 

zodanige Moffchen gewag gemaakt. By Zomer 

js het van boven glanzig zwart, volgens Bris- 
SON, en van onderen rosagtig wit , met den 
Hals van boven rosagtig , en de Borft glim- 

mend Kaftaniebruin ; de Staartpennen zwart: 

’s Winters is het van boven roodagtig , met 

bruine Vlakken , van onderen wit, hebbende 
den Kop wit en zwart gebandeerd, de Staart- 

pennen zwartagtig bruin, aan de randen rood- 

agtig : de Pooten zyn, even als in de Zomer, 

dan ook Vleefchkleurig. Zyn grootte en hou- 

ding is, als die van een Mofch, 

De Heer BrissoN heeft nog een Weeuwtje, 

dat hy het kleine noemt, zynde ongelyk kor- 
ter van Staart: noch befchryft hy een groote 

Weeuw , die de vier middelfte Staartpennen 

by uieftek lang heeft, zynde by JorNsToN-op 
de gedagte Plaat afgebeeld. Van deeze beide 

fchynt de Woonplaats onbekend te zyn. Het 
Weeuwtje van de Kuft van Afrika, naar een. 

Vogel , die in den jaate 1754 levendig aan Ma- 
dame DE PoMPADOUR gebragt was, en federt in 

’s Konings Kabinet bewaard wordt, afgetekend, 

heeft de vier middelfte \Staartpennen zeer lang, 
doch 
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doch aan de enden alleenlyk met baardjes voor- 

zien; den Bek en de Pooten rood. 

(13) Geelgors die den Kop blaauw beeft, den 

Buik Goudseel , de Rug groen, met bruin- 

groene Vederen, 

Deeze wordt van de meefte Autheuren drze- 

kleurige Vink genoemd, of Chineefche Goud- 

vìnk;by SeBa Vogel Chiltototl wit Amerika , een 

foort van Mofchb. BrissoN noemt hem Groenling 

van Louiflana  gemeenbyk de Paus getyteld (*). 

De blaauwe Vlafchvink van CaresBy oordeelt 

Linnays ’er eene verfcheidenheid of wel het 

Wyfje van te zyn, dat in de Winter, volgens 

dien Engelsman, geheel grys wordt en in Karoli- 

na overwintert, zynde een Bergvogel; daar de 

driekleurige Vink tegen den Winter vertrekt, 

neftelende op de Oranjeboomen. 

(ra) Geelgors met den Kop en Borfl zwart, 

_ den Buik wit, de Wieken rood. 

? 

Van 

(x3) Emberiza Capite coeruleo, Abdomine fulvo, 
Dorfo viridi pennis viridiefulcis. AC. Stockholm. 1750. 

P. 287. T. 7. f. fr. Fringilla tricolor. Caresn. Car. I. 
P: 44: T. 44: Fringilla tricolor Mexicenfis Evw. Av 130. 
F. z3o. Fringilla Chinenns. A'r. Av. III Per OMLEE. 

68. B, Liniaria coerulea. Carrss. Car. I p. 44 T. 44 
(r4) Emberiza Capite Peoreque atro, Abdomime 

albo „ Alis rubris. Sf. Nat. X. Pafler Capenfis. Aur 
„Av. UL p 63, T 67. 

(*) Le Verdier de la Louifiane , dit vulgairement Je 
Pape. Ornisholog. Tom. 11. p. 2006. 

5, Deer, V‚SruK « Ll 
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Van Arin wordt deeze Kaapfche Mofch ge- 
AFDEELs noemd : Brisson befchryft en beeldt hem af 
Tal. 

Hoorp- 
STUK. 

Naam. 

Keninere 

ken. 

onder den naam van kleine Kaapfche Mofch, 
hebbende ‘er een, die grooter is en in geftalte 
zweemt naar onze Moffchen. Deeze is kleiner 
dan dezelven. Men vindtze beiden aan de Kaap 
der Goede Hope. Â 

ORO ADD Ok Dik NA 

LXIL HOOFDSTUK, 

Befchryving van ’t Geflagt der VINKEN, waar in; 

zo van de inlandfche en vreemde, Berg-, Hen. 

nip- en Vlaschvinken ,als van de Diftelvinken 

of Putters, Kanarie-Vogels ‚ Sysjes, Benga- 

li's en andere Zingvogeltjes; van de gemeene 

en veelerley uitbeemfche Moffchen , als ook vande _ 

Middelen om ze uit te roeijen, gefproken wordt. 

DD: Geflagtnaam van Vink, in °% Latyn Frin- 

zilla , is door onzen Autheur ontleend 

van zeer bekende Vogelen , die men in’t Franfch 

Pingons noemt. De Heer BrissoN heeft de 

meeften van dit Geflagt, zo wel als de eigent- 

Iyke Vinken, onder de Moffchen, en de overi: 

gen onder de Geelgorfen, Putters en Kernby- 

ters, ja zelfs onder de Tangara’s en Vliegenvan. 

gers betrokken. ld | 
De Kenmerken der Vinken zyn , by Lir- 

NEUS  alleenlyk een Kegelvormige , regte > 

fcherpe Bek, BRrrissoN onderfcheidt de Putters, 

die 
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die van Linneus tot de Vinken t'huis gebragt Ir, 
zyn, door de dunte en langte van de punt hun- AFDEEL 
nes Beks , van de Moffchen , Kernbyters en rna 

Geelgorfen. STUKe 
Linnaus heeft in dit Geflagt een-en-dertig Soorten, 

Soorten, in welken, behalve de gewoone Vine 

ken en Putters, ook de Kanaryvogels, Sysjes , 
Kneutjes , Vlafchvinken en Europifche Mof- 

fchen vervat zyn; gelyk blyken zal. 

(1) Wink die bruin is, op den top van ’t Hoofd Pe 
Goudgeel, een vlak der Wieken en de 206 Ryftvink, 
van agteren wit. 

Deeze wordt de Karolinifche Ortolaan gehe- 

ten van BRrssoN, die hem onder de Geelgorfen 

plaat{t, gelyk Krein. ’t Is die Ryftvogel of 

Ryftvink , waar van gemeld wordt, dat zy in 

September in Karolina komen , wanneer de Ryft 

op Kuba en de naby gelegene Eilanden weg is: 

doch de Wyfjes zyn het alleen , zegt men, die 

dit doen; verfchillende van de Mannetjes daar 

in, dat zy t'eenemaal graauwagtig zyn. Hun 

Voedzel beftaat in Ryft,. Zy hebben de 
grootte van een Berg-Vink, 

GC) 

(z) Fringilla fufca, Cervice falvi ,maculâ Alarum Dore 
foque poftico albis, Sy/t, Nat. X. Gen 93. Hortula- 

nus Carolinenfis. CaTEsa. Car. IL. p‚ 14. T, x4. Emberie 
za Carolineafis. KLEIN. „Av. 92. 

1, Daer, V. STUKe Ll a 
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(2) Vink met zwarte Leden ‚ de Slagpennen 

wederzyds wit , de drie eerften ongevlakt; 

twee. Staartpennen fchuins wit. 

Hier door wordt de gewoone Vink aange- 

duid, die men in ’t Latyn Fringilla noemt, in 

’t Ttaliaanfch Franguello, in ’t Franfch Pingon, 

Pinfon, Grinfon of Quin/on. De Neerduitfche „ 

Engelfche en Sweedíche naam, is van hee Hoog- 

duitfch Finck afkomftig. Men geeft ’er, in ’ 

Eaogelfch, ook den naam van Chaffink, dat is 
Kaf.Vink aan, om dat hy ’s Winters de Koft 

dikwils in ’t Kaf van Hooy zoekt, dat men 

wegwerpt: by ons dien van Schildvink. Bmis- 

soN heeft hem, als gezegd is, onder de Mos- 

fchen geplaatft. De Grieken noemden hem 
Spiza. | 

Van deezen Vink wordt door LiNNzus, op 

het getuigenis van zekeren Sweed , aangetekend; 

dat het Wyfje des Winters vertrekt, terwyl 

het Mannetje blyft , en verder , dat hetzelve 

dus door de Nederlanden naar Italie verhuift. 

In Duitfchland , niettemin , zyn den geheelen 
Winter Vinken; zo ook in Vrankryk en de Ne- 

derlanden, waar men befpeurt, dat de Wyfjes 

wel 

(2) Fringilla Artubus nigris, Remigibus utrinque albis, 

tribus primis imsmaculatis : Reêtricibus duabus oblique 
albis. Faun. Suec.19g. T. 2. f. 199: Fringilla. GesN, „Av. 

387. ALor. Orn. |. 18. c. 6, Wirn. Orn. 186. T. 45. 6 
4. Ray. Av. 88. Ara. Av. Tp. 6o, Te 63. FRiscue 
viv. T.I fx, 2 OLIN, AV, Ji. | 
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wel ver het grootfte getal uitmaaken, doch dat 

altyd Mannetjes onder dezelven vermengd zyn. 

Omtrent St. Michiel vliegen zy by fchoolen 

van honderden en fomtyds duizenden , doch 

ftryken niet met het geheele fchool te gelyk 

neer. Hun Voedzel beftaat in allerley Zaad en 

Wormpjes: het Hennipzaad beminnen zy zeer, 

doch hetis hun in de Kouwtjes riet gezond; 

weshalve men hun gemeenlyk Kanary- en Raap- 

Zaad geeft. Zy onthouden zig in digte Bos- 

fchagiën en Geboomte, alwaar zy neftelen, 

brengende vier of vyf Jongen voort, en broe- 

dende driemaal in ’t Jaar. 

De Vinken-Vangft verfchaft een tydverdryf 
aan veele Landluiden en die aan ’t Duin hunne 

Puitenplaatfen hebben. De Boeren, in Vrank- 

ryk, vangenze dikwils by Avond of ’s Nagts 

door middel van een brandende Kaars , Wakkel 

of Bofch Stroo, en van Takken met Lym be- 

{treeken. Men kan by dag ook met Lymítok- 

jes vinken, die in ’t yl Boffchagie van Hak- of 

Kaphout geplaatft worden, alwaar men de Vin- 

ken niet alleen , maar ook Meezen , Lyfters 

en ander Gevogelte , door middel van een Lok 

fluitje of Lokvogel op de Lymftokjes brengt. 

Gemeen zyn, aan den Duinkant van Holland, 

de Vinkebaanen , daar men deeze Vogelen, 

gewoonlyk , met toeflaande Netten , op den 

druip vangt, dikwils wel vyftig, zeftig of hon- 

derd in één Slag, en wel duizend op éénen 

Dag. Men loktze op de Baan, door middel 

1. Deil. V. STUK, Ll g van 
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van roepende Vinken, en wanneer ’er cen me- 

nigte is neergeftreeken , haalt de Vogelaar, in 

’t Huisje zittende, dezelven t Net over ’t hoofd. 

Op gelyke manier worden zy ook in ’t open 
Veld met Slagnetten gevangen : want deeze 

Vangtt ftaat, in onze Provintiën, aan iedereen 

vry; zo wel als die der Leeurikken en Lyfte- 
ren. Men vangtze inde Tuinen ,en by de Ste- 

den, ook dikwils met Knippen , gelyk bekend is, 

en, in Zandige, hooge, drooge Landsdouwen , 

de Drinkplaats bezettende met Lymftokjes, kan 

men zig zeer gemakkelyk meefter maaken van’ 
allerley klein Gevogelte (*). 

Zeer weinig verfchillen de Vinken in grootte 

van de Moffchen. Het Mannetje is grooter dan 

het Wyfje ‚, en wordt door zyne bruin-roode 

Borít daar van onderfcheiden. De Kleur der 
gewoone Vinken is graauwagtig van boven en. 

witagtig van onderen ; doch men vindt ’er 

die geheel wit, als ook die bruin zyn , en 

die de Staart en Wieken zwart hebben. Onder 

de Silezifche Vogelen ftaat 'er een , met een 

witte Halskraag , van SCHWENCKFELD aan- 

getekend, en LiNNaus maakt onder de Sweed- 

{chen gewag van een bruinen Vink , die met een 

Vuurkleurig Kuifje praalde. 

De Mannetjes Vinken worden , door ’tuitftee. 

ken der Oogen blind gemaakt zynde, in Kouwt- 
jes 

(*) Zie Croder ‚ Hwisbeud. Woordenboek. II. Deer, 
bladz. z2sr, f 
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jes gehouden om hun lieflyk Gezang of Slaan 11. 

Ô in ’t Voorjaar. De Wyfjes roepen alleenlyk, AFDERL 

| en deeze zyn’, die men plukken laat, omze;, rard | 

k gebraden zynde, te eeten als een fmaakelyk srux. 

Geregt: dochieder Vink maake naauwlyks een 

Mond vol uit, | 

(3) Vink met den Wortel der Wieken van on- ge HE 
| 1ontijrige deren zeer geel. ĳ pee 

Berge Vink, 

‘Deeze, dien Brisson onder den Soortnaam 

van Pingon des Ardennes befchryft , voert ge- 

meenlyk den naam van Berg-Vink, om dat hy 

op de Gebergten van Europa zig onthoudt. De 

Grieken roemden hem, om die reden, Ovrospi- 

2d, doch van de Switzers wordt hy Waldfinck , 

dat is Woud-Vink geheten. De Duitfchers gee- 

ven 'er verfcheiderley naamen aan, waar Onder 

Queck, Quaker, Gegler, Rowert, enz. By de 

Sweeden wordt hy Norrguint „by de Engelfchen 

__Brambling. en by ons Keep getyteld, 

Deeze Vink heeft den gemelden Engelfchen 

naam, of dien van Brierfinch, om dat hy dik- 

wils op de Braamen zit en daar van de Vrugten 

eet. Hy is een weinig grooter dan de gewoo. 

ne. Het Mannetje is van boven zwart en heeft 

een rofle Borft: het Wyfje van boven bruin, 
de vamee 

GG) Fringilla Alarum bafi fubtus Aaviffimâ. Faun. Suec. 
zoô. T. 2. f. 198. Montifringilla. £. Fringilla Montana, 
Jonsr. Av. 99. T. 38. Wit. Orn. 187. T. 45 f. 5e 
Ray. Av. 88. Ars. „Av IL p. óo T. 64. Friscu. 
„Av, T. 3 2e Ze OLiNe dy. 32. ALDR. Orne le 18.G. 7, 

Il. Deer, V, Stuk Gl d 
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mr. met de Borft bleek: beiden zyn zy van onde- 
_ArpeEeL ren wit. De Kieur der Staartpennen is ook 
Hair 4 zwartagtig in ’t Mannetje en bruin in t Wyfje , 
srug. in beiden met de randen bleekgeel, De Staart 

is eenigermaate gevorkt; de Bek geelagdg; de 
Pooten grys. 

IV. (4) Vink die bruin is, met de Borft en Schou- 
lenfis. 

Ha hek ke deren ross de Wieken zwart, met een roffe 
viak getekend. 

Deezen , die door Rupgzek te Luloa in Swee- 
den is afgetekend, heeft BrissoN onder zyne 

Putters gebragt, waar van het de tweede is, 

enaamd Sweedfche Putter. Hy komt in groot-= 

te, nagenoeg, met onzen Putter of Diftelvink 

overeen, | 

n Mi, (5) Vink met den Kop zwartagtig gevlakt , bebe 

„Lapland: bende een witte vlak agter de Oogen. 
che, 

Deezen , wederom, heeft BrissoN geplaacft 

onder zyne Moffchen, en laat hem volgen op 

den Vink der Ardennes, onder den naam van 

Pingon de Montagne. Arsin hade hem de groote 

Berg-Vink geheten, en hy is, inderdaad, nog 

wat grooter dan die andere. RupBEck heeft 

hem Laplandfche Diftelvink genoemd. 

RE 5 (6) 
(4) Fringilla fufca , Petore Humerisque rufis , Alis 
sigris maculâ rufâ, Faun. S$wec, 197. 

($) Fringilla Capite nigricante maculato ; maculâ pone 
Oculos albâ Faun, Swec. 196, Fringilla major, Aus, A», 
Us p. 59. T. 6% Koe 
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(6) Vink die de Leden, Slag- en Staartpenmen, MW. 
zwart beeft; de twee buitenften, wederzyds, AFDEELe 

van ’t midden uitwaards wit. LXIL. 
Hoorpe 

TUKe 

Deeze , die in Sweeden gevonden , en door ki 

den naam van Bofch- Vink onderfcheiden wordt, sytvarica, 

is de Verfcheidenheid der gewoone Vinken Bn 

met zwarte Staart en Wieken, waar vanjik heb 

en 

(7) Vink die grys is met zwarte flippen, bebe vr. 

bende een zavarte plek aan de zyden van den akk” 

Kop en Hals, Droevige. 

Men ziet, dat deeze door Epwarps de bruis 

ne Amerikaanfche Geelgors is getyteld. Hy 

onthoudt zig in Zuid-Amerika. Zyn donkere 

Kleur geeft hem dien bynaam. 

(8) Vink die zwart is, met een rooden weere _ VIT. 

fchyn, hebbende den Buik rosagtis en op de Erytbropb- 
thalma. 

Wieken een witte vlak. ____Rood-Oog 

Zwarte Mofch met roode Oogen hadt Ca- 

TEsBY deezen geheten, die in Karolina gevon= 

den 

(6) Fringilla Artubus Remigibus Reâricibusque nigris, 
duabus, urrinque extimis, a medio extrorfum albis, Faun, 
Suer. 200. 

(7) Frineilla grifea nigro-punêtata , areâ a Roftro per 

latera Colli atrâ syft. Nat. X. Emberiza fufca Americana, 

Epw. „Av. 85. T. 85. 
_(8) Fringilla nigra, rubro relucens , Abdomine rufef: 

cente ; maculâ Alarum albâ. Sy/. Nat. X. Pafler niger, 
Oculis rubris, Cares. Car. 1. p. 34: T. 34 

I. Dezsr. Ve STUKe Ll sl 
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den wordt , en daarom by ;Brisson den naam 

voert van Karolinifche Vink. Hy heeft hem 

onder zyne Mofichen geplaatft. De Kleur van 

’t Mannetje is boven zwart, van onderen don- 

ker-rood,aan ’t midden van den Buik wit: die 
van 't Wyfje t'eenemaal bruin , doch op de 

Borft met eenig rood gemengd. De Slag- en 

Staartpennen zyn , in beiden , zwart, als ook 
de Bek; de Pooten bruin, | 

Hier op laac BrissoN volgen een Kaapfcht 

Vink, die glimmend of gitzwart is van Lyf en 
Staart, met de Rug, Stuie en Vlerken geel, 

de Slagpennen bruin en geel gerand: een Sene- 

galfchen, die van boven bruin en geel bont is, 

van onderen Oranje-geel, met den Kop zwart 

en den Hals Kaftanie-bruin gekraagd; de Staart- 

pennen Olyfkleur. Deeze beiden zyn grooter 
dan onze gewoone Vink; doch een Chineefche, 

dien hy heeft, is veel kleiner , zeer fraay met 

bruin, geel, ros en zwart, getekend. Ik gaa 

thans tot de Putters over. 

(9) Wink met de Slagpennen van vooren geel, 

de buitenfte ongevlakt : de twee buitenfte Staart. 

pennen in't midden, de overigen aan 't end wit. 

Deeze 

_(9) Fringilla Remigibus antrorfum luteis , extimâ im- 
soaculati : Reêricibus duabus extimis medio, reliquisque 

apice albis. Faun. Suec. 195, Carduelis, GEsN. Ar. 242. 
ALpr Orn. |. 18. c, 3. JONsT. Av. 97 T. 37 Wirze 
Orn. 189. T. 46. Ray „Av. 39. n. 1. Merran. Infecte 
T.173 AiB Av Ip: ór. T. Ó4e' Frise. Av, de 
Lf. 3» 4. OLINe „Ay. 10 

eb 
Kane 
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_ Deeze Vogel heeft in de meefte Taalen zyn 
naam van het Aazen op ’t zaad der Diftelen, 
dat hy in de Winter doet, wanneer hy zig in 

Vryheid is bevindende. Hier om noemt men 
hem in ’t Griekfch Akantbis, in ’t Latyn Car- 

duelis , in ’t Italiaanfch Cardello, in ’t Franfch 

Chardonneret , in ’t Engelfch Thiftle. Finch, in ’t 

Hoog- en Nederduitfch , Diftelvink. Doch zy- 

ne fraaije mengeling van Kleuren heeft hem in 

’t Griekfch ook den naam van Chryfomitris of 

Poikilus, in ’t Latyn dien van Aurivittis , in ’t 

U. 
AFDEEL, 

EX 
Hoorp- 
STUK. 

Putter, 

Spaanfch van Pintacilgo, in't Engelfch dien van 

Gold-Finch toege-eigend. En, dewyl men hem 

veelal de Konft van Putten in een Kouwtje of 

op een Stoeltje leert, om den Menfch te ver- 

maaken, zo voert hy , by ons, gemeenlyk den 

naam van Putter: hoewel zulks ook aan andere 

Vogeltjes geleerd kan worden. 

De Diftelvinken maaken hun Neft in Haagen 

en klein Geboomte: zy broeden driemaal in ’ 

Jaar, te weeten in Mey , Juny en Auguftus, 

leggende doorgaans zeven of agt Eijertjes. De 

Jongen van ’t laatfte Broedzel worden voor de 
_beften gehouden. Zy zyn zeer/ tam, zodanig 

dat, wanneer men de Ouden mer de Jongen 

komt te vangen, zy niet nalaaten dezelven op 

te voeden,even of zy in vryheid waren. Wan- 

neer men ‘er eenigen tyd, een in een Kouwtje 

gehouden heeft, en ’t zelve by toeval daar uit 

raakt , za vliegt het niet weg. Dat zy zeer 

lang kunnen leeven is zeker; men zegt van 

Il. Deer, V, Stuk, twine 
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twintig Jaaren en daar boven: ’t welk beveftigd 

wordt door eene onlangs bygebragte Waarnee- 

ming van een Putter, die twee-en-twintig Jaa- 

ren in een Kouwtje heeft geleefd, en, op 
laatft zyn Vederen verliezende, een Jaar lang 

dus kaal doorbragt , zingende en fpringende , 

even of hem niets deerde, Na verloop van 
dat Jaar begonnen zyne Veertjes weer te groei 

jen, doch hy ftierf van Ouderdom (*). Hun 

gewoone Leeftyd , in ’ wilde, is egter , zo 

men rekent, maar vyftien Jaaren. 

ArLDROvANDUS geeft onzen Putter den eerften 

rang, in fchoonheid, onder de Vogelen, en in 

’t zingen agt hy hem te volgen aan den Nag- 

tegaal. Het Mannetje, van de befte Soort, 

zingt, inderdaad, zeer lieflyk, en wordt door 

de zwarte kleur zyner Vlerken van het Wyfje 

onderfcheiden , dat veel flaauwer is van Geluid. 

Men vindt eenig verfchil in de Kleuren van dee. 

zen Vogel, alzo ’er zyn met een witten, met 

een zwarten, als ook met een geftreepten Kop, 

en geheel witagtigen, doch de bruinen zyn de 

beften, en die genen, inzonderheid, in welken 

het roode van den Kop, het zwarte der Wie- 

ken en de geele Band op dezelven , meeft af- 

fteekt. Voorts zyn ‘er witte en geheel zwarte 

Putters, als ook zwarte met een geelen Kop 
en baftaard-Putters, uit de paaring meteen Ka- 

naryvogeltje gefprooten , die de Wieken en 

Kop 

(*) Ephem. Nat. Curiofor. T. II, Ann. 27E. ps 339e 
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Kop hebben van den gewonen Putter, doch zr, 
het Lyf van onderen geel. | ÂFDEE Le 

De Diftelvinken zyn, fomtyds een foort van Rita 

Kwaal, die naar de Vallende Ziekte zweemt, srux. 

onderhevig, en deeze komct hun over uit het Putter. 

eeten van Hennipzaad, of van een Wormpje in 

de Dye. Men kanze, zo wel als de Vinken, 

tot Spyze gebruiken , en zy worden geagt 

Bloedzuiverende en zeer goed te zyn voor een 

zwakke Maag. 

(ro) Vink met de Kop van vooren en de Staart %, 
| : \ Melba. rood , den Buik wit en zwart gegolfd , de Elsene 

Rug groen. Putter. 

Deeze, van Epwarps afgebeeld onder den 

naam van groene® Putter , wordt in China gevon» 

den, zegt LiNN&us , doch BrIssON zegt , niet te 

weeten waar hy woone. De Portugeezen noe- 

men hem AZaracaxao. Hy heeft byna de groot. 

te van den Europifchen,. | 

(ir) Vink met de Staartpennen purper, in de xr, 

asterfbe helft zwart. we manda= 

| dn Geftippelde 
Deezen heeft BrissoN onder de MoflchenBengali. 

geplaat{t en noemt hem geflippelde Bengali. An- 

de- 

(zo) Fringilla facie Caudâque rubris , Abdomine albo 
nigroque undaro, Dorfo wiridi. Syff. Nat, X. Cardueli 
affinis viridis. Ebw. „Av. 128. T. 123. 

(zr) Fringilla ReÂricibus purpureis, medietate pofticâ 

Biris, Syff. Nat. X. Amandava, ALB, „Av, LIL, p. 72. T, 77, 

5, Dar, V‚Srut 
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in. deren hadden hem Indiaanfch Koningje geheten, 
AFDEEL of het gevlakte Vogeltje van Bengale , Amadavad 
B genaamd. Een is’er van Java in het Kabinet van 

stuk. REAUMUR gezonden, zynde een Mannetje,’t welk 

van boven bruin met donkerrood gemengd, 

van onderen donker-rood was, met ronde witte 

plekken hier en daar getekend, en de Staart. 
pennen zwart hebbende, Het Wyfje is Afch- 

graauw ‚ behalve de Bek en Staartpennen. KLEIN 

noemt dit Vogeltje de kleinfte roode Vink, en 

‘t is inderdaad niet grooter dan ons Winterko. 

ningje. | 

Pee (12) Wink die groen is, met den Kop rood, de 

Roodkop. Halskraag geel, de Borfl blaauw. 

Onder de Tangara’s van BRI®SON is deeze de 

dertiende, en dezelve wordt, van hem, groene 

Tangara van Peru getyteld. Eowarps hadt 

hem roodkoppige Groenling genoemd. Zyn groots 
te is als een Vlafchvink. Men vindt hem te 
Suriname en in Peru. 

DE (13) Wink die gebeel rood is. 
Roode Vlie- | 
genvanger, Van BRrissoN wordt deeze in zyn Geflagt 

van Wliegenvangers geplaatít, waarin het de ze. 

ven-en-dertigfte is, onder den naam van rooden 

Ka- 

(12) Fringilla viridis , Capite rubro , Collari favo, 
Peore coeruleo. Syft, Nat. X,5Paffer viridis, Capite ru- 

_ bro. Epw. Av. 23. T. 23. | 
(z3) Fringilla rubra tota. Syt. Nat, X. Mufcicapa rus 

bra, Caressa. Car. Ip. 56. T. 56» 

B lee S malt she 5 
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Karolinifchen. Hy heeft de grootte van onze , H. 

gewoone Moffchen., Het Wyfje is geheel bruin. han 

geel, Men vindtze, des Zomers, in Karolina pra 

en Virginie. STUKe 

(14) Wink die geel is „met bet Woorboofd zwart, _XIV. 
k ' Triftis, 

de Wieken bruin. Aben. 
‚_ kaaníche 

Men kan deezen , gevoeglyk ‚ Amerikaanfche Purter. 

Putter noemen» gelyk BrissoN doet in navol- 

ging van ‘CATESBY.. Zyn Woonplaats is in 

Noord-Amerika. 

(is) Vink met den Kop zwart ; een witten Dn 

band op de Wieken, als ook boven en onder de Bahama- 

Oogen , de Borft Goudgeel. VREE 

CATESBY noemt deezen de Babamafche Vink, 

en onder deezen naam wordt hy, door Brrs- 

SON» in ’t Geflagt der Moffchen geplaatft. Hy 

is van grootte als onze Vinken, en komt op ’t 

Eiland Bahama menigvuldig voor. 

C16) Wink met een beitelswyze Staart, bet Lig- _XVL 
| Braftliana, 

baam Brafiliaane 
fche, 

(x4) Fringilla flava, Fronte nigrà Alis fufcis.Syff. Nat. 
X. Carduelis Americana. CaresB. Car. IL. p. 43. T. 43: 

(z5) Fringilla Capite nigro , fafciâ albâ Alarum fupra 
infraque Oculos ; Peétore fulvo Syt. Nat. X, Fringilla 
Bahamenfis. CaresB. Car. I.p. 42. T 42. 

(zó: Fringilla Caudâ cuneiformi , Corpore rufefcente» 

Temporibus Uropygio Abdomineque violaceis , Roftro 

…_ rubro. Syft. Nat. X, Fringilla coloribus rufo & coeruleo, 

Brafilienfis. Epw. „Av, 191, T. 1gx. . 

I, Deer, V, STUK, 
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IL. baam rosagtig, de Wangen, Stuit en Buik 
AFDEELs Violetkleur , den Bek rood. 
LXIL | | 
dead Men kan deezen, gevoeglyk, de Brafiliaan- 

fche Vink noemen : hoewel de Heer Brisson 

‘er „ mifichien wegens de Kleur, den naam 

van Grenadin of PafJer Granatinus aan geeft. 

Zodanig een werdt , in ’t jaar 1754, van de 

Kuft van Afrika levendig gebragt aan Mada- 

me DE PoMPADOUR , by welke hy vierdhalf 
Jaar geleefd heeft. Hy was byna geheel Kas- 

tanie-bruin.. Die , welke Epwarps afbeeldt, 
was uit Brafil afkomftig. 

XVIL (17) Vink die groenagtig is, met de Wenk 
Butyraced. | N 
dalkmfshe braauwen , Borft en Bwik geel , de Slag- 

Groenling. pennen van den eerfben rang aan de buiten- 

kant wit. 

Deeze , die de Indiaanfche Groenling van 
BrissoN wordt geheten, is de vyfsen-vyftigfte 

in zyn Geflagt van Moffchen. In grootte 

overtreft hy den Kanaryvogel eenigzins. Hy 

gelykt naar dien Kernbyter , welke Boter- 

beeftje genoemd wordt , zeer; maar de Bek 

is kleiner , zegt LinNzus. Zyn Woonplaats 

is op Madéra, als ook aan de Kaap en in 
Ooftindie. | 

8) 
(x7) Fringilla virens „ Superciliis Petore Abdomi- 

neque flavis, Remigibus primoribus margine exteriore ale 
Dise Syt. Naf. Xe Chloris Indicus Epw. „Av. 84: 
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4 on (8) Vink die den Bek en *t Lyf witagug beeft, ik 
de Slag. en Staartpennen groenagtig. — Lr 

Hoorp= 
Deeze wordt van BRIisSON ook onder de Mos- _srux, 

fchen t’ huis gebragt, en voert in ’t Iraliaanfch XVI 

‘_ den naam van Paffera di Canaria, dat is Kana- inde 

rifche Mofch, gelyk ook AcprovANDus en an- Vogel 
deren hem PafJer Canarius of Canarienfis noe- 

men. Anders heet men hem, door geheel Eu- 

ropa byna, Kanarie-Vogel, om dac hy van de 

Kanarifche Eilanden afkomtftig is, 

‚ Deeze Vogeltjes, welker natuurlyke Woon- Hun Voede 
plaats is in zulk een heet Klimaat, worden , 0 

wanneer men ze voor de Winterkoude befchut, 

gemakkelyk in Kouwtjes, Kooijen en Vlugten 

gehouden en voortgeteeld door geheel Europa, 

Het befte Voedzel, dat menze volgens ’t oor- 

deel. van een groot Liefhebber geeven kan, is 

Kanarie. en Raap-Zaad, half en half, met een. 

weinig Haveren-Gort , in de Zomer, maar ’s A 

Winters wat Hennipzaad ‘er onder gemengd. 

Voorts geeft men hun, fomwylen , eenige Ver. 

fnapering van geweekte Biskuit of een ftukje 

Broodfuiker in de Winter, en eenige blaadjes 

Kruiskruid , Muur of Salade in de Zomer. 

N Voor. 

(23) Fringilla Roftro Corporeque albicante, Reâricie 
bus Remigibusque virefcentibus. Faun, Suec, 207. Canae 

ria. GEsN. „Ar. 240. Aripr. Orn. Ll, 18. c. $. Paffer 

Canarienfis. JonsrT. „Av, T. 36. Wirr. Ora. 192. T. 46, 

Raj. Av. gr. n. 6. ALB. „Av. 1. p. 62. T. 65, Frisco 
Av, IL. T. 12. f. 5e OLIN, „Av. 7. 

Il, Deer, Vo STUKe M m 
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Vooral moet men letten , dat hun Eeten niet 

befchimmele, hun Water niet vervuile en de 

behoorlyke verfchooning kryge. Tegen den 

Paar- en Broedtyd wordt hun, om de veertien 

Dagen, een hard gekookt Ey, met de Schaal 
en al fyn gemaakt en onder geraspte Biskuit 

gemengd, droog gegeven , ’t welk hun fterk 

maakt , ‘en in ftaact ftelt tot de Voortteeling,. 

Men moet vooral zorg draagen, van altoos by 

't zelfde Voedzel te blyven, daar menze aan 

heeft gewoon gemaakt. 

De Omftandigheden, die in het broeden dee- 

zer Vogeltjes, ’t welk zy eenige maalen ’s jaars 

in daar toe gefchikte Broedkooijen doen, zyn 

waar te neemen, en de opvoeding der Jongens 

ftap ik over: want weinig daar van te zeggen 

zou niet voldoen , en veel zou myn beftek te 
buiten gaan: men kan ‚het elders in ’ breede 

vinden (*). Alleen zal ik van de Ongemakken, 

die zy onderhevig zyn, en de Geneesmiddelen 

daar tegen, in * korte fpreeken, Somtyds kry- 

gen de Kanarietjes geele Zweertjes op den Kop; 

die men met Boter of Hoender-Vet drie Dagen 

befmeert en vervolgens doorfteekt, om de Stof 

te ontlaften. Zy worden ook wel lufteloos: 

en dan moet menze met eenige verfnapering 

van Suiker of Meloenen-Zaad in de Winter, en 

's Zomers met eenige Groente verkwikken en 

op- 

(*) Nieuwe Verhandeling over de Kanary-Teels, door 

F. v. Wickepe. Amfterd, 1762, 

MWE 
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„opbeuren. Tegen de Ziekte van het Ruijen mr, 

zyn dergelyke Middelen dienftig, en zelfs wor. AFDEEL» 
den zy wel met een weinig Weyn befprengd, of Bek 

men geeft hun iets daar van in ’t Lyf. Dit zelf. sror. 

de doet men omze van de Luizen te zuiveren, Kanarie 
en die befprenging is daar toe ook nut in meer 7/93l. 

Vogeltjes. Hunne andere Ziekten zyn de Pip, 

Aamborftigheid en Buikloop; waar van men ’t 

eerfte door verwarmende, het andere door ver- 

zagtende, het derde door verfterkende Midde. 

len geneeft. Als zy een Zweertje aan de Stuit 

krygen , moet hetzelve doorgefneeden en ge- 

zuiverd worden. Tegen de Vallende Ziekte, 
die hun zo veel niet als de Goudvinken over- 

komt, zyn verfcheide Middelen in gebruik. 

De grootte der Kanarie- Vggelen is iedereen 

bekend. De gemeenfte Kleur is , over ’t geheele 

Lyf, Citroengeel, met de Slag- en Staartpen. 

nen van onderen wit, zynde het Wyfje blee- 

ker dan het Mannetje. Men vindt er egter 

van veele andere Kleuren , naamelyk Sneeuw” 

witte en Goudgeele, groenagtige, graauwe en 

Afchgraauwe ; ook bruine en Agaatverwige , 

graauw- en zwartbonte, enz. De Mannetjes 

hebben doorgaans een geel Baardje onder den 

Bek, een geel ftreepje boven de Oogen; zyn 

hooger op de Pooten en van agteren fpitfer dan 

de Wyfjes. Men fokt thans ook Kanarietjes 

die gekuifd zyn, en door het paaren met andere 

Vogeltjes worden veele baftaarden geteeld ; 

I. DEEt, Ve STUK. Nim 2 waar 

Geftalte. 
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waar onder die met Putters de fchoonfte van 

Veeren zyn, doch van de Paaring met Vlasch= 

vinken komen de befte Zingers voort. De eer- 

ften noemt men Kanarie-Putters. 

In Duitfchland en Italie leeven zekere Vo- 

geltjes in ’t wilde, waar aan men ook den naam 

van Serins of Kanarietjes geeft. Men vindt ’er 

menigvuldig in Hongarie, alwaar zy by geheele 

fchoolen komen aanvliegen, en in ’ Geboomte 

neftelen, wordende by Weenen Hirngrill, by 

Frankfort Girlitz geheeten. Zy hebben de 

grootte van een kleinen Vlaschvink,en zyn van 

boven bruinagtig geel-groen , van onderen groen= 

agtig geel , aan de zyden bruin gevlakt , de 
Slag- en Staartpennen bruin met wicte randen. 

In de Zuidelyke,deelen van Vrankryk , om: 

ftreeks Marfeille, zyn deeze zeer gemeen. Die 

van Ïtalie zyn wat grooter, eù van de zelfde 

Kleur, behalven dat zy de Slag- en Staartpen- 

nen zwartagtig hebben met groenagtige randen. 

Men noemtze in ’t Franfch Tarin, en Citrinella 

js de naam „ die aan dezelven door de Inge- 

zetenen van Trente wordt gegeven. Miffchien 

zyn het zodanigen, of , door Paaring van dee. 

ze met regte Kanarie- Vogelen geteeld , waar 

van nu en dan een geheele Kraag , van - vier 

of vyfhonderd ftuks, door Tirollers , Zwabers 

of Zwartewalders , ja zelfs uit Luikerland , 
in de groote Steden wordt gebragt en te koop 

geveild, 

(19) 
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(19) Vink met de Slagpennen in ’t midden IL 
„ geel, de wier eerften ongevlakt , de Staart- 

pennen aan den wortel geel, aan de tippen 

Wart. 

Deeze voert by de Ouden den naam van 

_Spinus of Ligurinus ‚en de Franfchen heeten hem 

ook Tarin; dat niet oneigen is,dewyl GesNE- 

RUS 'er het zelfde Vogeltje als de Kanarie van 

maakt ‚en hy verfchilce van fommigen derzelven 

zeer weinig in Kleur, doch de Bek is dunner 

aan de punt; weshalve de Heer BRrIissoN hem 

plaatft in hee Geflegt der Diftelvinken. Men 

moet hem ook wel van den Geelvink onder- 

fcheiden , zegt CHARLETONs die in Engeland 

gemeen is, daar men de Sysjes zelden in de 

Noordelyke Landen ontmoet. LinNaus, egter, 

tekent dezelven ook aan onder de Sweedfche 

Vogelen , zeggende dat zy zig onthouden in de 

Bofchjes van Geneverboomen. ’t Is inderdaad 

een Europifch Vogeltje, dat van de Ïtaliaanen 

Lugaro of Lugarino, van de Grieken Akanthis 
geheten wordt. De Duitfchers noemen het 
Zoyfele of Zyfthen, de Engelfchen Siskin en wy 

Dysje. 

Dee- 

(rg) Fringilla Remigibus medio luteis, primis quatuor 
immaculatis ; Re@ricibus bafi flavis Apice nigtis. Faun. 

Suec. 203. Acanthus Avicula. GesN. „Av. L. Spinus £, 
Ligurinus. Arpr. Ors. l. 18, c. 4. Wirv. Orn, 192, 
T. 46. Raj: „Av. g1. n. 1. ALg. „Av. IIL p. 71. TE, 76, 
Friscu. „Av. II, T. It, f, x. 2e OLIN. „Ay. KSe 

5. Derre V, Stuk, Mm 3 
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IL. Deeze Vogeltjes worden ook in Kouwtjes 
AFDEEL, nagehouden wegens hun Gezang, ’t welk zeer 

bi 6 n " ; . ° 
Rn lieflyk , doch niet zo fterk en fraay is als dat der 

Of ee 

stuk, Kanarie Vogelen. Zy zyn ondertuffchen min- 

der koftbaar en behoeven naauwlyks voor de 

Koude befchut te worden; zynde ook minder aan 

Ongemakken en Sterven onderhevig. Zy zyn 

wat kleiner, van Kleur groenagtig geel uit den 

bruinen, witagtig geel van onderen: de Staart. 

pennen als boven gemeld, 

xx. (eo) Vink die bruin is, met een Vlammig 
Flammea, 
Brandíys. Kuifje. î 

Dit is de Brand- of Vlam-Sys, die men an- 

ders ook Frytertje noemt, zynde van den Heer 

Brisson als eene vyfde Verfcheidenheid der ge- 

woone Moffchen opgetekend, 

xxl. _ (er) Vink die bruin is , met een geelagtigen 
Flavisoftrise 
Kneutje, bek. 

Dit is de tweede Verfcheidenheid der Vinken 
by BrissoN , hebbende een gevorkte Staart. 

Hy wordt van de Sweeden Rúüska, en by ons 

Kneutje of Kneu geheten. De Wieken zyn 

Zwart, gelyk ook de Pooten. 

(22) 

(20) Fringilla fufca, criftâ flammeì. Faun, Suec, 2x. 
Linaria {, Loreola nigra. KLEIN. „Av. 93. 

(21) Fringilla fufca , Roftro flavicante, Faun. Suec. 
á 204 " 
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Ca2) Vink met de Slagpennen van den eerften 

rang en de Staartpennen zwart, aan beide AFDEEL. 

randen wit. LXE 
Hoorpe 

° STUK, 
Van BrissoN wordt deeze , in zyn Moffchen- Keke 

Geflagt, de groote Vlafchvink det Wyngaarden Cannabina, 
5 Wi … … Hernip. genoemd de Duitfchers heeten hem Henfling , vink. £ 

dat is Hennip-Vogel,en Blut- Hanffling , wegens 

zyne roode of rofle Kleur, die in het Wyfje 

met bruine vlakken is gefprenkeld , daar het 

Mannetje den top van ’t Hoofd en de Borít 

rood heeft. De grootte is als die van den gee 
woonen Vlafchvink. | 

(23) Vink met de Slag ex Staartpennen bruin, Een 
fHATEAe 

aan de randen vuil-bleek, een witagtige flreep Viafchvink. 

op de Wieken. 

BrissoN noemt deezen de kleine Vlafchvink der 

Wyogaarden „en in ‘t algemeen wordt hy de klei. 

ne roode genoemd ,in tegenftelling van den voore 

gaanden, dien men de groote roode Vlafchvink 

heet : anderen aoemen hem roodkoppige ‚ en de 

Duit- 

(22) Fringilla Remigibus primoribus Re@ricibusque 
nigris , utroque margine albis. Faun. Suec, 209. Linaria 
rubra major. WiLrL. Orn, Tor. T. 46. Ray „Av. go. n. 

2. ALs. Av. III. p. 68. T. 72; 73. Friscu, Av. Il. 
BIG KN. De 

(23) Fringilla Remigibus Re@ricibusque fufcis margine 
„obfolete pailido , litura Alarum albid:, Faun. Suec. 210, 
Linaria rubra. GesNe Av. sgt. ALDr. Orn,l. zô. c. g, 
Wick. Ors. 191. Ray. „Av. gr. ne 3e Arn. Av IL p. 

zo. T. 75. FriscHe „Av, T, zo. £. 3 4» 

IT, Drei, Ve STUK. Mm 4 
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1. Duitfchers geeven 'er den naam aan van Schoes- 

AFDEELs ferle en Zoeifcherlin of Meufe- Vogel, Door 

ek den bynaam van rood fchynt men hem, zo 
srug, Wel als den voorgaanden , van de gewoone 

Vlafchvinken te onderfcheiden , die niettemin 

ook roodagtig zyn en zelfs rother Henfflin ge- 

noemd worden, In ’* Franích geeft men ’er 

den naam van Linotte, in *t Engelfch dien van 

Linnet aan, om dat zy veel op de Zaaden van 

Vlafch aazen, doch zy eeten ook die van Hen- 

nip , Diftel , Kanary- Zaad en zelfs Geerft: 

weshalve fommigen ’er den naam aan geeven 

van Miliaria of Geeritvogel. De kleine roode 

leeft fchoolswyze , doch de groote niet… Hun 

Gezang is zeer lieflyk, Een zeer klein Vlafch- 
, vinkje ‚ dat de Borít geelagtig heeft , vindt 

men door FrIiscH zeer naauwkeurig afgebeeld. 

Het wordt in Duitfchland Quiter, in Engeland 

Twite geheten. De Sysjes, Fryters , Kneutjes, 

Vlafchvinken , zyn door geheel Europa gee 

meen. | 

XXLV. (24) Wink met een bruine Rug , de Buik en 
Angolenfise \ | 
Bengali, staart blaauw. 

Van deezen geeft Brisson de befchryving en 
afbeelding onder den naam van Bengali, zynde 

een Vogeltje uit Bengale , van grootte als het 
| | Zo 

(24) Fringilla Dorfo fufco, Abdomine Caudâque cos- 
ruleis, Syt. Nat. X. Fringilla Ventre coeruleo, Enw. „£v° 

Tak, T. Pak 
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zo even gemelde allerkleinfte Vlafchvinkje: ten 1. 

minften oordeelt hy den Angolafchen Wink van AFDEELe 

Epwarps daar mede overeenkomftig. Alsdan RE 

zou het zo wel in Afta als in Afrika woonagtig sruk. 

zyn. 

(25) Vink die Violet is, met bet Voorboofd en Pd 

van onderen zeer geel. Teitei. 

Deezen , die uit het tweede Deel van ’t Ka-« 

binet des Konings van Sweeden door LINNZUs 

voorgeltelt wordt, agt de Heer BRISSON , over. 

eenkomí{tig met zynen zwart en geelen. Tangara 

van Brafil, die van de Brafiliaanen Teter geheten 

wordt. Het Mannetje is van boven glimmend 

zwart, van onderen geeì, als ook aan ’t Voor- 

hoofd: het Wyfje van boven groenagtig-, van 

onderen geelagtig Olyfkleur , met de Keel 

Afchgraauw : zy heeft de Staartpennen ook 

Afchgraauw en het Mannetje heeft dezelven 

zwart. Deeze Vogeltjes zyn kleiner dan Mos- 

fchen. 

(26) Vink met de Staartpennen bruin , de twee XXVI. 
vn Want haniclss. 

buitenften met een witte Wigswyze vlak ge- en 

ie- 

(25) Fringilla violacea , Fronte fubtusque flavilima, 
Muf. Ad. Fr. TI. | 

(26) Fringilla Re@tricibus fufcis „ extimis duabus ma 

eulâ albâ cuneiformi , Corpore grifeo nigroque , Capite 
nigro. Sy/f. Nat. X. Fringilla Capite nigro , maxillis ru- 

fis , torque alho , Corpore rufo-nigricante. Faun, Suec 
art. Paffer aquaticus. f, Schoeniclos. GESN. Av, 652. 

Junco f Pafler arundinaceus, Apr. Ora, 529: Pafler 
Je Deer, Ve STUK, M m KAN. tore 
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tekend, het Lisbaam grys en Zwart, den Kop 

zwart. 7 

Te vooren hadt LiNnaus deezen onder de 

Vinken gefchikt: ook onder de Geelgorfen (*), 

alwaar Brisson hem thans nog plaatít, geevende 

’er den Soortnaam aan van Ortolan de Rofeaux. 

De meefte Autheuren noemen hem Rietmof/ch , 

welken naam hy ook voert in de Europeaanfche 

‘Taalen, met den Griekíchen Schoiniklos over. 

eenkomftig. De Mexikaanen noemen hem -4io- 

toil of Watervogel. 

Hy onthoude zig in Europa en maakt zyn 
Neft in de Rietboffchen , hebbende de grootte 

van een Vink, en, behalven de gemelde Kleu- 

ren, is hy met een witte kraag om den Hals 

getekend, die mên egter in het Wyfje , dat 

den Kop rosagtig bont heeft , naauwlyks kan 

zien. | 

(27) Vink met de Slag- en Staartpennen bruin, 

bet Lyf grys en zwart, op de Vlerken een 

enkele witte flreep. 
| On. 

torquatus in arundinetis nidificans, Wirr. Orsa. 196. 
Raj. „Av. 93. ne 3, Cannevarola Alp. „Av. IL p. 47. 
E. sr. f 

(27) Fringilla Remigibus Re@ricibusque fufcis , Core 
pore grifeo nigroque , fafcia Alarum albâ, (olitaride Sy/f 

Nat.X, Fringilla Remigibus Reâricibusque fufcis, Gula 

nigrî Temporibus ferrugineis Faun. Swec 212. Pafler do- 
metticus. GesN. Av. 643. ALpr. Ors. l 15. Cc. 10. 
Wint. Orne 182. T. 44 Raj. Av. 56. ArB, Av IL. 

p 5.9. T. 62. Frrsca. Av. T. Bf 1.2. OLIN- AV. 42e 

(*) Syft. Nat. Ed, VL Gen. êr. Sp. 6 
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Onze gewoone Moffchen voeren in *t He. IL 

breeufch den naam van Zipbar, in’t Griekfch Ar de 
same Tak 

dien van Stroutbos , in ’t Latyn Paffer , waar arte 

van de Italiaanen hun PafJara, de Spanjaarden srux. 

dien van Pavaro ontleend hebben. De Duit- ofc 
fchers noemenze Spats, Spar, Sperling, de En- 

‘gelfchen Sparrow, de Franfchen Paiffe en Pas. 

fereau, doch ook Moineau ‚ Mouffet en Moiffons 

waar mede de naam, dien wy 'er aan geeven; 

meeft fchynt te ftrooken. | 

Allerwegen vindt men dit Gevogelte in Euro- Hunne 

pa, en fchoon hetzelve, van wegen zyne ge- ea 
meenzaamheid , den naam wel van Huis-Mofch, 

die in ’t Franfch Moineau franc heet, voeren 

mag, in de Steden naamelyk; is het te Lande 

een afgryzelyke plaag der Boeren en Tuinlieden. 

Inzonderheid doet het den Landman fchade in 

het Graan, doch de Erwten worden van het- 

zelve niet minder gefpaard. Hoe klein ook; 

doet de ontelbaare menigte ’er veel van verflin- 

den, laatende niets dan de ledige Peulen over. 

En ’% allerergfte is,dat zy op groene Dop-Erw- 

ten nog immer zo veel als de Menfchen zyn 

verflingerd. Daarenboven zyn zy met Schiet. 

geweer, op ’t Veld, naauwlyks te treffen, en 

door Molikken laaten zy zig niet wegjagen: zo 

dat men ’t ondoenlyk vindt , groote Akkers daar 

van te bevryden, dan door magt van Volk; ’ 

welk te koftbaar valt. 5 

Om deeze redenen heeft de Heer Lreum, in Middelen 
Sweeden, onderzogt ‚ hoe men dit fchadelyk te roeijen, 

Ie Deere V‚Sruw Gee 

e 
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Gedierte beft ín getal zou kunnen verminderen; 

want op een geheele uitroeijing, gelyk die der 
Wolven in Groot Brittannie, is niet te hopen. 
Hy meene dat het van de meefte uitwerking 

Zy» zekere vlakke plaatfen, by een Schuur of 

Stal, des Winters , in de langte met Zaad te 

beftrooijen , en dan met Hagel onder den hoop 

te fchieten; op welk een wyze, zegt hy , men 

‘er wel honderd en daar boven kan treffen. 

In Schoonen vertelt men elkanderen, dat zeker 

Boer, die niet ver van de plaats woonde, daar 
thans Chriftiaanftad legt, in eens een geheelen 

Reiskoffer vol Moffchen gefchooten , en daar 

mede zyne Weddenfchap tegen Koning Chris- 

tiaan den IV. van Denemarken gewonnen heeft; 
welke Vorft, bezig aan die Stad te doen bou 

wen, by zyn heen- en wederreizen dikwils ten 

huize van dezen Boer logeerde. By Zomer, 

als de Jongen uitgekomen zyn, kan men, op 

die zelfde wyze,’er ook een menigte van fchie- 

ten (*). | 
Maar , dewyl zodanige Middelen zelden in 

’t algemeen werkftellig worden gemaakt , indien 

zy niet van hoogerhand zyn aanbevolen ; zo heeft 

de Overigheid, daar omtrent , op veele plaat- 

fen zorg gedragen. In Duitfchland , hier en 

daar, moet het Landvolk jaarlyks zeker getal 

van Moffchen-Koppen als een Schatting opbren- 

gen, en, die in * getal mankeert, boet zulks 

met 

(*) Zie Stoctholmf. Verhandel. van 1752. pag. 154 

| 
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met Geld. De voorgaande Koning van Pruis- Tt, 

fen , die een dergelyk Bevel gegeven hadt,be- AFDEELs 
merkende dat de Boeren broederyën van Mos- Ken. 

fchen aanleiden , om het vereifchte getal te srur. 

kunnen leveren , trok dit Bevel weder in. ’t aofth. 

Was in den jaare 1749, dat de Keizerin Ko- 

ningin van Hongarie en Boheme haare Onder. 

daanen in Neder-Ooftenryk gelafte, dit Gevo. 
gelte zo veel mooglyk uit te roeijen ; alzo men 

uitrekende , dat door hetzelve , jaarlyks , in dat 

Aartshertogdom, wel voor duizend Ryks-Flo- 

treinen aan Koorn vernield werde (*), Van hoe 

veele uitwerking dit Bevel geweeft zy, is my 

onbekend. In Vriesland op de vernieling van 

het fchadelyk Ongedierte, en in ’t byzonder op 

die der Moffchen, eenige Premiën gefteld zynde, 
zo hebben de Staaten van die Provincie goedge. 

vonden , in ’t voorfte des voorgaanden Jaars , daar 

in eenige verandering te maaken, en fommigen 

tot de helft te verlaagen (}); waar uit men 

haaft denken zou, dat ‘er veel van aangebragt 

werde. Omtrent de Moffchen ftellen hunne 

Edelmogenden vat, dat voor ieder, die gevan- 

gen en gedood werde in de Maanden Decem. 

ber, January, February, Maart en April, vol. 

daan zouden worden twee Duiten, en voor die 

In 

(*) Europ. Mercurius. van 1749. II, Deer. , bladz. 168, 
(fy Te weeten die omtrent de Rcofvogelen , Haneby- 

ters en Wykels genaamd , waar van in ‘t voorgaande 
STUK, bladz. 322. is gefprooken. 

1. Deer, Ve STUKe 
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Hu, in het overige des Jaars geleverd werden één 

AFDEEL, Duits mids de Leverantie, als voorheen, ge- 
ETL : He 7 | : * ) Pp fchiede by zeftien ftuks te gelyk (*. In ’% 

A Joodfche Land werden , oudtyds, twee Mofch- 

Mofch. jes voor een Penninkske verkogt. 

Eigeníchap- Omtrent de Eigenfchappen deezer. Vogelen 

Ben komt , in de eerfte plaats , derzelver geilheid 

in aanmerking, die zo groot is, dat het Wyfje 

van het Mannetje zeer dikwils getreeden wordt. 

ALDRovANDUs zegt , dat hy een Mannetjes 

Mofch twintigmaal in een Uur zyn Wyfje heeft 

zien treeden, en dat die zulks nog meer zou 

gedaan hebben , indien het Wyfje niet van 

plaats veranderd ware. Als verfcheide Man: 

netjes een Wyfje vervolgen, zo verweert zy zig 

met byten en doet dit zo vinnig, dat fommigen 

neervallen en leggen blyven, wordende dus van 

de Katten betrapt. Zy maaken een onder- 
fcheiden Geluid, zo in het Paaren, als in het 

Vegten, en ook, naar ’t fchynt, om de Jongen 

te waarfchouwen , wanneer ‘er een Vyand op 

handen is; ’t welk de oorzaak moet zyn, dat 

de Jongen, zo dra zy vliegen kunnen, reeds den 

genen, die hun grypen wil, tragten te ontvlug- 

ten. Men kan hun egtef gemakkelyker in Net- 

ten , Knippen of mer Lymftokjes vangen en 

fchieten , dan de oude Moffchen, die zeer flim 

zyn om ’t gevaar te ontwyken. Egter laaten 
de 

(*) Zie Nederl, Jaarboeken , van Maart 1762, bladz, 
240. 
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de Jongen zig zeer gemakkelyk gewennen, dat 1. 
den Kinderen bekend is, en de Ouden zelfs ÂFDEELs 

munten uit, in gemeenzaamheid met den Menfch. HEt za 

Behalven allerley Soort van Graan en Zaad, srux. 
Kruimpjes Brood en dergelyken , eeten zy Mofch. 

Vrugten en veelerley Infekten , inzonderheid 

Spinnekoppen en Wormep,ook Byën en Wespen, 

Men wil dat zy zelfs de jonge Duiven om ’ 

leven brengen, door ze den Krop op te byten , 

om het gene ’er in iste eeten, Sommigen heb- 

ben gemeld dat de Mannetjes maar twee Jaaren 

leefden , van wegen hunne geilheid , en in ‘% 

wilde kan dit waar zyn ; maar in Kouwtjes heeft 

men ‘er , zo Mannetjes als Wyfjes , tot agt 

Jaaren lang gehouden, en anderen zeggen, dat 

hunne Leeftyd negen of tien Jaaren is. 

De geftalte en grootte der Moffchen is ieder. Verfchete 
| f enheden. 

een bekend. De Mannetjes zyn grooter dan de | 

Wyfjes, en verfchillen ook een weinig van de- 

zelven in Kleur. Men vindt ’er enkelden die 

geheel Sneeuw-wit zyn, komende uit de ge- 

meene Moffchen voort, gelyk de zwarte Lam: 

meren uit witte Schaapen of blanke Negers uit 

de zwarten 5 doch ’t Geval is niet minder zeld- 

zaam. Hedendaagfche Schryvers verzekeren, 

dat zy, in een Neft van vyf Jongen, twee wit- 

ten gevonden hebben , die, nu zeven of agt 

Jaaren geleeden, nog leefden (*). Ook wor- 

den 

*) Suite de la Mat. Medicale do Grorrrov, Paris 

756, Tom. HI. p. 396. 

I, Deer. V, STUK, 
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jy, den ’er geele gevonden , zo de Schrvers mef- 
AFDEEL, den, en fomtyds graauwe met een geele Staart. 
rade Men wil ook, dat ’er de Kanarie-Vogelen wel 

mee paaren, ‘t welk gelegenheid zou kunnen 
Mofch. geeven tot die ongewoone Kleur. 

Gebruik, De ‘graauwheid der Moffchen , die naar ’t 

Gewaad van fommige Monnikken zweemt » ZOU 

’er den Franfchen naam Moineau aan gegeven 
kunnen hebben, gelyk Berronius meent. De 
Latynfíche naam PafJer is, volgens ScHWENKFELD, 

afkomftig a patiendo , om dat zy de Vallende 

Ziekte onderhevig zyn, die, volgens JouBErT, 

in Languedok de Kwaal der Moffchen geheten 
wordt. Sommigen willen, dat zy deeze Kwaal 
ook zouden overzetten, niet alleen aan de ge. 

nen die ‘er van eeten , maar ook aan zulken „ die 

Matrasjes of Kuffens gebruiken ‚ met Moffchen- 

Veeren gevuld. En , hoe ongerymd dit ook 

voorkome , aan iemand die de gezonde Reden 

plaats geeft ; men vindt, in de Hoogduitfche Ver- 

handelingen , Waarneemingen om heteen, zo 

wel als ’t ander ‚te beveftigen (*). Veilligft zal 

men derhalve zig daar van onthouden, zo lang 

men beter Spyze heeft. De Drek is fcherp , 

gelyk uit de Hittorie van Tobias fchynt te bly- 

ken : hy verbyt de Kleur van *t Laken , en 

met een weinigje kan men de jonge Kinderen 

Afgang maaken. Als Zeep gebruikt , om de 

Han- 

(*) Zie Ephem. Natur. Curiofor, Dec. II, Ann. IE 

pag: 372 & Ann. VIL, Append, pag: 133 
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Handen te wäflchen, maakt hy hee Vel blank 

en zagt. 
@ 

(28) Vink met de Slag- en Staartpennen brüin, 

® het Ligbaam grys en zwart, op de Wieken 

een dubbele witte fireep. 

Deeze wordt, in ’ algemeen , Bergmofch 
geheten , doch het gemeene Volk , in Enge 

land , noemt hem White.Cap , zegt CHARLE- 

TON , om dat hy een wit plekje heeft , aan 

ieder zyde van den Kop. Brusson geeft hem 

mn 
ÄFDEELe 

LXlL. 
HoorD. 
STUKs 

XXVII 
Montana, 
Bergimofch. 

een witte Kraag om den Hals; doch LiNNaus 

maakt geen gewag van eenig verfchil met den 

Huismofch, dan dat hy kleiner ís en een dub- 

bele witte ftreep op de Wieken heeft. In 

ct Mannetje is de Kop roodagtig bruin van 

boven en de Keel zwart. | 

Den Wilden Mofch van ArLDROvANDUS on- 

derfcheidet de Heer Brrsson,'by den naam van 

Veldmofch of Friguet , van de anderen : doch 

het verfchil van deezen met den Bergmofch;, 

ten minften met dien waar van CHARLETON 

dpreekt „- fchynt my toe zeer klein te zyn. 

Beiden vindt menze in de Berg. en Bofchag- 

Veldmofch, 

tige plaatfen van Europa , alwaar zy in gaten 

van Boomen neftelen , en zig daar ook ver- 

fchu1- 

(28) Fringilla Remigibus Reâricibusque fufcis, Corpo- 
re grifco nigroque, Alarum fafcià albâ geminâ. Sy/£ 
Nat. X. Paffer Montanus, ALDR. Ora, T. 15. C, X$, 
OLin. Av. 46. Raj. Av. 97. 

1, Deer, Ve. STUK Nun 
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{chuilen voor de Winterkoude; ze dat er, by 

AFDEEL harde Vorft , veelen fneuvelen. In Sweeden 
_LXII. 
Hoorp- 
STUK. 

Blofch, 

XXIX. 
Chinenfis. 
Chiuneefche. 

XXX. 
Hyemalis. 
Winter= 

Mofch. 

fchynen zy niet te zyn. In Noorwegen ont= 
houden zig , in de Boffchen'’, meeft Geelgor- 

fen of dergelyke geel en groenagtige Vogelt- 

jes , die men ’er wilde Moffchen noemt, en 

de anderen geeft men den naam van Muus- 

Kald, Sommigen verzekeren , dat , in de 

Noordelyke Landen, ’s Winters alle de Mos- 

fchen wit zyn „ gelyk de Haazen en Velde 

hoenderen. | 

(29) Vink die Yzergraauw is, met een 2WAT- 

ten Kop en blaauwen Bek. 

De Chineefche Dikbek of Kernbyter heet deer 

ze by BrissoN , die hem in dat Geflagt ge- 

plaatft heeft wegens de dikte van den Bek, 
waar in ook Linnaus erkent , dat hy zeer 

paar de Kernbyters zweemt. Anderen noemen 

hem de Chineefche Mofch , waar van o de 

grootte en geftalte heeft. 

(30) Vink die zwart is , met een witten 

Buik. 

Van Brisson wordt deeze aangemerkt als een 

Verfcheidenheid van de Sneeuw Moffchen , of 

Sneeuw. 

(29) Fringilla ferruginea , Capite atro Roftro coerue 
leo. Syft. Nat. X. Paffer Chineníis. Ars. Av. II. pe. 
49. T. 53: f. 1, Epw, „Av. 43. T. 43 

(30) Fringilla nigra, Ventre albo, Sy/f. Nat. X. Pafler 

nivalis, CarzsB. Car, I, pe 36. T, 36. 
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Sneeuwvogels, hier voor befchreeven , die hy 

onder de Geelgorfen plaatít. Hy geeft aan 
deezen den bynaam van zwarte , om dat die 

zwarter dan de Europifchen is. ’s Winters 

vindt men denzelven in Virginie en Karo- 

lina. 
Pp 

(31) Vink met de Kop en Borft zwart , de 
Rus , Wieken en Staart, donker-groen. 

Dit is de negen-en-vyftigfte der Moffchen 

van BRissON , onder den naam van Bahama- 

fche Groenling. Anderen noemen hem den 

Mofch van de Bahama „ alwaar hy zyn vafte 

Woonplaats houdt. De grootte is gelyk die 

der Kanarie-Vogelen. 

NNT DDP DD ND 

EXE HOOFDSTUK. 

„Befchryving van't Geflagt der KwIKSTAARTEN ; 

waar onder de Nagtegaal, Bafterd- Nagtegaal, 

’t Roodborftje , Paapje , de witte en geele 

Kwikttaart , de Haag-Mofch , Gras-Mofch, 

bet Winterkoningje , Goudhaantje , en weele 

anderen „, begreepen zyn. 

Dy KwiKSTAARTEN maaken, by LiNN&us; 

den Hoofdnaam van een Geflagt, ’c welk, 

be. 

(3r) Fringilla Capite Pe&toreque nigris, Doro Alis 
Caudâque obfcure virefcentibus. Syfh. Nat. X. Paffer 
bicolor Bahamenfis. Caresa. Car. 1. p. 37. T. 37» 

E, Deer. V.StuK. Nn a 
… 

ÏL, 
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LXII, 
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XXXI, 
Zend 

Bahamae 
fche. 

Naam. 
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Kenmere 

kene 

Soorten. 

I. 
Eufcinia. 

Nagtegaal, 
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behalve dezelven, ook de Nagtegaalen , Bas” 

terd-Nagtegaalen , Roodborftjes en meer der- 

gelyke Vogeltjes bevat, Alle die Vogeltjes, 

byna , zyn by den Heer Brisson in zyn Ge- 

flagt van Vygen-eeters, Ficedula , geplaatft. 
De Kenmerken zyn : een Elsvormige regte 

Bek, met de Kaaken nagenoeg gelyk van lang- 

te: de Neusgaten omtrent ovaal: de Tong met: 

infnydingen , als gefcheurd zynde. De meette 
Kwikftaarten leeven van Infekten, niet van Zaa- 

den; hierom vertrekken zy, tegen den Winter, 

uit de Noordelyke naar de Zuidelyke Landen; 

zegt LINNEUS. BRrissoN onderfcheidt, in zyn 

tiende Rang, de Meezen van de Leeurikken en. 

Vygen-eeters ; doordien zy de Neusgaten met 
de Vedertjes of Pluimpjes van den wortel des 

Beks gedekt hebben: terwyl die, in de ande- 
ren , ongedekt of bloot! zyn. In de Vygen- 

eeters is de Nagel van den agter-Vinger krom, 

en niet langer dan de Vinger. 

Van Vygen-eeters heeft BRIssSON twee-en- 

tagtig Soorten. ’t Getal der Soorten van Kwik- 

ftaarten , welken onze Autheur heeft, is vier- 

en-dertig. dik 

(1) Kwikftaart die ros-Afchgraauw is met de 

ringen der Kniejen Afchgraauw. 

LinN- 

(r) Motacilla rufo cinerea , Genuum annulis cinereis, 
Faun. Suec. 221. Syft. Nat. X. Genlog. Lufcinia. Gesn. 
Av. 592 ALDrs Orn. le 18. c 2, Wirr, Ors. zór, E‚ 
4E. Ray. „Av. 7$.n, 2. Arp, A7, III p. 49. Te $3 

{ hd 
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_ Linneus begint dit Geflagt met den Nagie- … ÏÌ 
gp ) AFDEELln 

gaal, die de dertiende is der Vygen-Eerteren van 
BrissoN. Men noemt hem in ’t Latyn Lufti- HoorD- 

nia, in ’t Fraofch Rofhenol of Rouffgnol; waar STUK. 
van de Italiaanen hun Luscigniulo en Roffignolo Nast nen: 

afgeleid hebben. De Spanjaarden noemen hem 

RuifJenor, de Engelfchen Nightingale , de Duit=" 

fchers Nachtegal. De Hebreen hebben hem 
Tachmas geheeten , de Grieken Aédóon en Pbi- 

lomélé, waar van hy ook Philomela, by de Au- 

theuren , geheten wordt. 

Deeze Vogeltjes woonen in de Boffchen van zyn lieflyk 

Europa, zingende ’s avonds en in de vroege Gezang: 
morgenftond zo verrukkelyk , dat ’er , in dat | 

opzigt, niets aangenaamers bedagt kan worden. 

Daar is een kragt van Geluid, een verandering 

van Toonen, en eene aanhoudendheid, zonder 

tuffchenpoozing: om kort te gaan, een Stem 

van zulk een langen adem, en zo konílig bee 

ftuurd in hun Gezang; dat iedereen , die de 

kleinheid van het Beeftje ziet , ’er over ver- 

baasd ftaat. De Nagtegaalen zyn, derhalve, 

het voornaame vermaak van ’ Buitenleeven in 

de Zomer, en dit zal de reden zyn, dat het in 

onze Provincie is verbooden, dezelven te van- 

gen , hunne Netten te ftooren of de Kijeren 

te zoeken, op eene Boete van honderd Gul- 

dens voor ieder gevangen Vogel of geftoord 

Ey 5). 
Men 

| (*) Nederl. Jaarboeken van 1750 » bladz. zoör, 

X. Deer, V. Sture Nn 3 
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II. Men vindt, egter , verfcheide Middelen 

AFDEElL. voorgefteld , om deeze Vogeltjes magtig te 

Be worden (}), die men in Kouwtjes houdt, om 

sruk. het vermaak van hun Gezang ook in huis te ge- 

Nagtegaal.nieten. Zy beginnen dan omtrent middernagt 

Opvoeding ce zingen , en men zegt dat zy de redenen, 
in Kouwt- 

jes. ‘die’er ’s daags gefproken zyn, zo duidelyk her- -—_ 

haalen , dat men ze verftaan kan, fchoon men 

‘er niets van weet. Ook wordt getuigd, dat, 

in zulk een geval, wel eens, uit jaloersheid, 

de een den ander zodanig tragt te overtreffen, 

dat hy in ’t zingen ftikt. Sommige voedenze 

met Kruim van Brood en ’t Hart van een Kalf 

of Lam ondereen gehakt; anderen geeven hun 

zulk Hart alleen; anderen voedenze met Mie- 
ren-Eijeren;5 doch het gemakkelykfte en befte 

is een deeg van gerookt Rundvleefch , met even 

zo veel Cicers en zoete Amandelen te {amen , 

waar onder, als het fyn gemaakt en gemengdis , 

een weinigje Saffraan gedaan wordt, en dan al-- 

les met verfche Eijeren gekneed. -Hier van 

Koekjes gebakken zynde , wordt daar van een 

brokje , in de hand fyn gewreeven , aan het 

Beeftje gegeven. Dit gefchiedt om dat deeze 

Vogeltjes niet van Graan leeven , maar van 

Worpjes of Rupfen, welken het te moeielyk 

zou Zyn ‚in genoegzaame veelheid, aan hun te 

j be- 

(Ì) ALédologia of Verhandeling van den Nagtegaal. 
Amfterd. 1759. 

ij 
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bezorgen. De witte Wormpjes , die men in u, 

rottige Duivenmeft vindt of in oud Meel, zyn AFDEEL, 

| inzonderheid van hunne Smaak, en dienen , zo. EE 

„wel als zwarte Spinnekoppen , om hun van srux. 

Hardlyvigheid te geneezen. Nagtegaal. 

Deeze Vogeltjes worden zelden van naby Geftalte 

gezien.: weshalve hunne geftalte eene naauw. 

keurige befchryving verdient. Zy hebben om- 

trent de grootte van een Putter: de Kleur is 

van boven bruin.grys, naar ’t roile trekkende, 

van onderen bleek Afchgraauw : de Staartpen. 

nen zyn bruin-ros, gelyk de Staart van boven, 

maar van onderen witagtig , even als de Buik; 

de Borít is groenagtig sdonker van Kleur: 

de Bek zwartagtig, van binnen geel. Dus ver- | 

toont zig de gewoone Nagtegaal graauwagtig,, 

en heeft in zyn Pluimagie geen fierlykheid ter 
wereld; veel minder nog de groote, die graauw- 

agug is over ’t geheele Lyf , met zeer weinig 

ros; doch men vindt fomtyds ook witte Nag- 

tegaalen, die inderdaad een groote zeldzaamheid 

zyn. Brisson geeft de Afbeelding vaneen Ma- 

dagaskarfchen , die fraaijer is gekleurd. 

(2) Kwikftaart die van boven groenagtig bruin IL 
. Chaliders. 
15 > Amerikaage 

fcha 
(2) Motacilla fupra fufco-virens , fubtus fulva , line 

Oculari fubocularique nigrâ. Syft. Nat. X. Lufcinia Amee à 
ricana. Epw. „Av. 121. T. 1ar. f. a. I&erus minor, ni. 

dum fufpendens. SLOAN. Jam. II, p. 299. Ray Ar, 
184. n. 27. 

Le Dea, V. Stuk, Nn 4 
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is, van onderen Goudgeel , met een zwarte 

flreep door en onder de Oogen, 

EpwarDs heeft deezen , onder den naam 

van Amerikaanfchen Nagtegaal , naauwkeurig 

afgebeeld. BRIssoN noemt hem den grooten 

Vygen-eeter van Jamaika. De kleine Geelvo- 

gel, die zyn Neft ophangt aan de enden der tak- 

ken van Boomen , zou deeze zyn, wordende * 

Amerikaanfch Hang- Neff getyteld. Ik heb-te 

vooren reeds van zulke Vogeltjes gefpro- 

ken.(*). 

(3) Kwikflaart die van boven grys-bruin is , 

met de dek-Vederen der Wieken wit getipt, 
de Borft blaauwagtig Afchgraauw. 

Dit Vogeltje ‚ dat wegens zyn lieflyk Ge- 

“zang en Kleur by ons dien naam voert, heet 

by de Duitfchers bruin-gevlakte Grasmofch of 

Prunell, by de Engelfchen Haag-Mofch en by 
de Italiaanen wordt het Paffera Salvaticha ge. 

tyteld, De Heer Barsson geeft ’er den naam 
aan van Fauvette de la Haye of Paffe buft; de 
Franfchen noemen het ook klein of Haagmofch- 

je en Vliegenvangertje, de Engelfchen Titkng. 

Het 

(3) Motacilla fupra grifeo-fufca, Te@ricibus Alarum. 
apice albis, Peftore coerulefcentescinereo. Faun. Suec, 
223. Curruca cantu Lufciniee, Friscu. „Av. T. ax. f. 3 
KrrinN. „Av, 73. T.I 

@*) Zie 't voorgaande SrukK, bladz. 337e 
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„Het heeft omtrent de grootte van een Rood- rr, 

borftje en onthoudt zig in Europa, neftelende Arpest, 
ritersies sci Gadet UX in de Haagen en leggende Eijertjes die fierlyk frak, 

blaauw zyn. STUKe 

(a) Kwikftaart die roodagtig bruinis, van on- Iv. 

deren bleekrood, met den Kop gevlakt. Schedeen 

Ales Nog 
Deezen , die van de Schryvers Lufciniola ge-tegaal. 

noemd wordt, wegens zyn lieflyk Gezang , noe- 

men de Franfchen Rouffette , van wegen zyne 

roodagtige Kleur , en BrissoN Fuuwette de Bois 

of Curruca Sylweftris,om dat hy in de Bosfchen 

wordt gevonden. LiNNus zegt , dat hy in 

Sweeden in de Biezen zig onthoudt, waar van 

de naam ontleend is. In grootte verfchilt hy 

weinig van den voorgaanden. 

(5) Kwikflaart die grys is „ met den Kop en Ve 
/ … Campefi rise 

Staartpennen Afchgraauw „ den Buik wit- ee 
agtig. fche. 

De Kleur, welke Linneus aan deezen toe- 

fchryft, fchynt my wat van die van Epwarps 

te verfchillen , volgens wien dit Jamaikafch 

Vogeltje rosagtig bruin is van boven , van on- 

deren wit, met bruin gefchaduwd, de DA 
| Hals 

(4) Moracilla teftaceo-fufca , fubtus pallide teftacea, 

Capite maculato. Faun, Suec. 222. 
($) Motacilla grifea, Capite cinereo, Reâricius con. 

coloribus , Abdomine albido. Sy/t. Nat X. Curruca Jae 

inaicenfis, Epw. „Ay. 122: T. z22 f. 2, 

I. Desr. V. STUK, Nn 5 
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II. Hals groenagtig Afchgraauw ‚ de Staartpennen: 

BAR, van boven rosagtig bruin, van onderen Afch. 

cn graauwagtig. Ten minften is dit de befchry- 

STUK. ving, welke ’er de Heer Brisson van geeft. 

cr, (© Kwiiftaart die van boven bruin is, van on- 
rrucd, Ù | | 

Grasmofch. deren wit > met de Staartpennen. bruin , de 

buitenfte met een dunner witten rand, 

Dit is de Curruca der Ouden, en de Canne- 
warola der Bononiers, die van andere Italiaanen 

Pizamofche of Piccafiga , van de Duitfchers 
Graszmufche of Grasmofch , van de Sweeden 

Kruka en van de Engelfchen Titling geheten 
wordt. KrEIN noemtze bruine Nagtegaal, en 

van CHARLETON wordt aangemerkt , dat de- 
zelve van den Nagtegaal naauwlyks te onder« 

fcheiden zou zyns indien hy niet wat kleinder 

ware, Brisson geeft ‘er den Soortnaam aan 

van Fauvette babillarde , waarfchynlyk wegens 
zyn gefnater. Hy onthoudt zig voornaamelyk in 

Kleijige Aarde, leggende Eijertjes, die Afch- 

_graauw zyn, met Yzergraauwe vlakjes; zo LiN- 

N&Us zegt. Men kan ’er, derhalve, den naam 

van Haagmofch niet wel aan geeven. 

CT 

(6) Motacilla fupra fufca, fubtus albida ; Rectricibus 
fascis, extimâ margine tenuiore albâ. Faun. Suec, 233. 
Curruca.- GEsN. „Av. 370: ALDR. Ors. Le 17. CG 34e 

Wir. Orn. 157. Raj fv: 79. m. 6 
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(7) Kwikflaart die groenagtig Afchgraauw is, 1. 

van. onderen geelagtig „ met een witagtigen AFDEEL, 

Buik en de Leden bruin. bore 
' 

OOFDe 

Dit fchynt de gewoone Wiygen-eeter der Ita- tn 
liaanen te zyn, hoewel hem Beisson voorftelt rr;ppotais. 
onder den naam van Fauvette, waar door men Geelborftje, 

gemeenlyk een Bafterd- Nagtegaal verftaat. Ray 

zegt, dat de Ergelfchen hem Pettichaps noemen. 

De grootte is byna als die van onze Mofichen. 

(8) Kwikflaart die Afchgraauw is , van on- van. 
deren wit, met witte Wenkbraauwen. bladen 

Ie! Zifle 

BrIssoN noemt deeze Fauvette de Rofeaux „8715 

en Krein hadt hem Wilgen Nagtegaal geheten. 

De Duitfchers noemen hem Weiderich of Wy- 

den-Guckerlin. Hy is wart kleiner dan de voor- 

gaande en onthoudt zig in Moerafiige plaatfen, 

leevende van Ínfekten. 

(9) Kwikftaart die van boven Afchgraauw is, tx. 

van onderen wit, met de eerfle Staartpen in „Sylvia. 
Graauwzin. 

de langte balf wit, de tweede wit getipt. _ gertje. 

rie 
(7) Motacilla virefcente cinerea, fubtus flavefcens, Ab- 

dumine albido, Artubus fufcis. Faun. Suec. 234. Ficedu- 
la feptina, Aipr. Ors, L 17. c. 37. Ray. Av. 79: 
n. 

(8) Moracilla cinerea fubtus alba, Superciliis albis.. 
Syff. Nat. X. Lulcinia Salicaria Kreins «wp; 74. Salicaria 
Gelneri, WiLr. Ors. BSd, Rare no: Or Aime AP 
UI. p. 56 T. 60. | 

(9) Motacilla fupra cinerea , fubtus alba; Reârice 
primì longitadinaliter dimidiaro albì, fecundî apice al- 
bâ. Faun. Sue. 228, 

1, Deer, Ve STUKe 
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IL, Dit wordt Fauvette Grife ‘of la Grifette , dat 

ÄFDEEL, is grysagtig of Graauwertje van BrissoN gehe- 
en: ten. Wy noemen het Graauwzingertje , de 

stuk, SChryvers Stoparola , de Sweeden Skogsknetter 

of Mefar. Het is-weinig grooter dan een Win. 

ter-Koningje. 

Xx é f bi y e / 

{ ro) Kwikjtaart , bov Pias, (To) 4 ‚ die van boven grys is ‚ van 

Kleine Bas- onderen Afchgraauw, de Slagpennen van den 
terd Naptee id 
gaal. eerjien rang aan de tippen vaal, 

: Van BrissoN wordt deeze mede onder den 

Grasmofch betrokken , dien hy la Fauwvette ba- 
billarde noemt, zynde de zesde Soort van Lin- 

N&Us. ’t Is een zeer bekend Vogeltje ‚ zo wel 

als de voorgemelden , in Europa , en wegens 

zyn lieflyk Gezang vermaard, 

XI. (ri) Kwikftaart die bruinagtig is, van onde- 
Ficedula, * : D fd 
Vygen-ee- Ten wit, aan de Borft Afchgraauw gevlakt. 

8 De Schryvers noemen deezen „ in ’t alge. 

meen, Ficedula of Vygen-eeter,in ’t Icaliaaních 

Beccafigo of Piccafigua, en de Polakken #igo- 

iadka , de Duitfchers Grasmofch of Wuftling. 

Ook geeven ’er de Franfchen den naam van 

Bec. 

(zo) Motacilla fupra grifea, fubtus a Remigibus 
primoribus apice obfoletis. Sf. Nat. X, Lufcinia altera. 
Krein. „Av. 73. Tr 

(zr) Motacilla fubfufca , fubtus alba, Petore cinereo 
maculato. Faun, Suec. 231. Ficedula Cannabina. Wire 
En 163: Raj. -£v, rn. 12, Arn, Ay. UL pe 2$« 
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Becfigue aan. Het is zeer klein en onthoudt 1. 

‚zig, naart fchynt, meeft in de Zuidelyke dee- ArDEEls 

len van Europa , neftelende in de Hennip; rine 

doch wordt, zelfs in Sweeden, ook in de Ho- srux, 

ven en Bouw-Akkers gevonden, 

(12) Kwikflaart met een zwarte Borft, de xn. 
, His Alba. twee zydelingfe Staartpennen fchuins balf Witre 

wit, Kwik (taart. 

IE, 

Dit Vogeltje is het, ’*t welk den naam aan 

dit Geflagt geeft , wordende van de Schryvers, 

in ‘talgemeen, uit hoofde der beweeging, die 

het geduurig met zyn op- en neergaande Staart 

maakt , Motacilla en by ons , om die reden, 

Kwikftaart geheten. De Italiaanen noemen 
het ook Codinzinzola of Codatremola en Bal. 

larina , de Spaanfchen Cugumella , de En- 
gelfchen Wagtail, als ook the Washer of Wa- 
ter. Wagtail ; de Duitfchers Wege-Stertz en Was- 
fer-Steliz , de Sweeden Aerla. By de Franfchen 

voert het den naam van Lavandiére. De Grie- 

ken hebben hect niet alleen Seifopugis, wegens 

de beweeging van de Staart, maar ook Knipo- 

logos getyteld,om dat het Muggen vangt. 

De Kwikftaart is door geheel Europa gee 

meen, 
(r2) Motacilla Petore nigro, Re@ricibus duabus la- 

teralibus dimidiato oblique albis. Sf. Nat. X. Moracilla 
Pectore nigro. Faun. Suec, 214 Motacilla, GESN. Av. 

618. ALpr. |. 17. c. 23. BELL. Av. 88,6, WiLt. Ors, 

_z7r. T. 42 Ray «AP. 75. n. TE. Arn. Av Lp 49. T. 
49. Friscn. Av. T. 23. f" 41 OLINe A7. 4} 

1. Deer. V. Stuk 



H. 
AFDEELe 

LX HIL. 
Hoorp- 
STUK. — 

4 

7 Ve 

sj4 BESCHREYVING v Am 

meen, en onthoudt zig veel omtrent Beeken , 
Slooten en Waterleidingen , alwaar hy de 

Vrouwluy ‚ die Kieeren waflchen of fpoelen, 

in ’t Franfch Lavandiéres (genaamd , doorgaans 

vergezelt, dewyl de Muggen zig by dezelven 

verzamelen. Hy volgt ook den Ploeg, om de 

Wormpjes op te zoeken , die in de omgeftorte, 

Aarde bioot raaken 5 want het een en ander is 

zyn Aas, Om die reden heet hy ook Semeur 

of Zaaijer, en, om dat hy by de Koeijen of 

Offen, in de Weiden, veel gezien wordt, Va= 

cbére of Vachette,. Men heeft , by ’t openen 
van een Kwikítaartje, zodanige Wormpjes daar 

in gevonden, als de Meelwormen zyn. In de 

Noordelyke Landen wordt het ’s Winters zel- 

den vernomen. Het maakt gemeenlyk een fyn _ 

Geluid , en het kan ook aangenaam zingen. 

*% Zyn vrolyke en gemeenzaame Beeftjes, wei- 

nig fchuuw voor den Menfch, maakende hunne 

Neftjes in de Grond, onder Steenen of Gras- 

_zooden, aan de kant der Slooten. De Eijert- 

jes, vyf of zes in getal, zyn wit , met bruine 

vlakjes. Dikwils loopt het met de Beenen in 

* Water , om de Koft te zoeken ‚ gelyk de 

Waterhoentjes , en daarom kan het ook La: 

vandiere genoemd zyn: dewyl het Vrouw volk, 

aan de Rivieren Kleederen waflchende , zulks 

doet. Men kanze ineen Vertrek houden, al- 

waar zy niet alleen Muggen vangen , maar-ook 

de kruimpjes van Brood opleezen. 

Deeze worde de witte Kwikftaart geheten, 
| in 
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in vergelyking met de geele; want men zou hem 

„anders, veeleer , de bonte mogen noemen. Hy 

is van boven Afchgraauw , van onderen wit; 

doch heeft het Agterhoofd en den Hals in ’ 

bovenfte deel zwart, in ’t onderfte of wit, of 

met een zwarte vlak, die naar een Paardshoef 

zweemt, getekend, of geheel zwart: de Oog: 

kringen Hazelnooten-kleur, de Bek en. Pooten 

zwart. De Jongen zyn, tot een half Jaar Ou- 

derdom, anders gekleurd dan de Ouden. Men 

vindt het poejer van de Kwikftaarten , door 

fommige Autheuren , tegen den Steen en het 

Graveel aangepreezen. 

Brisson befchryft een gryzen of Aah kken 

Kwikftaart, die iets kleiner is, doch in Kleur 

weinig van den voorgaanden verfchilt, dan dat 

het Mannetje een zwart bruinagtigen band om 

laag aan de Keel heeft. In Silezie wordt deeze 

gevonden en Sticherling genoemd. 

(13) Kwikflaart die de Borft en Buik geel 

beeft, de twee zydeling fe Staartpennen fchuins 

balf wit. | 

By de Schryvers is deeze onder den naam 

van geele Kwikftaart bekend. Men noemt hem 

in’t Franích Berggeronette. Hy neftelt onder ’t 

…_ „Koorn, 
(z3) Motacilla Petore Abdomineque flavo, Rectricis 

bus duabus lateralibus dimidiato oblique albis. Fans. Swecs 
215. Motacilla flava, Gesn. „Av. 618. ALDre Ors. l, 17, 
c. 24: Wiru. Orn. Ei T. 68. Ray. Av. 75' n. Z 
Ars. Av. II. p. 54 T. 598. Friscu. „Av. T. 23, £ 3e 

5. Deez, V. STUK, 

ig 
AFDEELe. 

LXII. 
HooFD.= 
STUK. 

Gryze. 

XII. 
Flava. 
Geele. 
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Koorn, en wordt, naar *t fchynt, meeft in '€ 
Voorjaar gezien. De grootte verfchilt van den - 

witten of gemeenen Kwikf(taart weinig ; maar 

de Kleur is van boven groenagtig , van onderen 

geel, Het Mannetje heeft aan de Keel zwarte 

vlakjes als een halve Maan ,en een geele ftreep, 

die in ’t Wyfje wit is, boven de Oogen. 

BrissoN onderfcheidt deezen egter van den 

geelen Kwikftaart der Ouden, dien hy afbeeldt, 

en waar van het Mannetje een zwarte Vlak 

aan de Keel heeft, gelyk de witte Kwikftaart ; 

verfchillende anders in Kleur weinig van den 

geelen. Ook heeft hy nog drie uitheemfche 

Kwikftaarten, de een van Java, de ander van 

de Kaap , de derde van Madrafs. Van dee- 

zen laacften, waar van het Mannetje zwart, 

het Wyfje Afchgraauw is, geeft Ray de Af- 

beeldingen. De twee anderen zyn naar de Vo« 

gels, die in ’t Kabinet van REAUMUR waren, 
getekend, 

(14) Kwikftaart die groen is , wan onderen 

geelagtig, met zwarte Wieken, en twee wit- 

Le bandeerz els. 

Van Krein wordt deeze de Betis Nag- 

tegaal getyteld. Epwarps beeldt hem af , on- 

der den naam van Indiaanfche groene Mofch. Hy 

| is 

(14) Meotacilla viridis , fubtus flavefcens , Alis nigris, 
fafciis duabus albis. Sy/f, Net. X, Paffer viridis Iadicus, 
Epw. „Ave 79: Te 79: 
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is een weinig kleiner dan de gewoone Vygen- 

Eeter. - | 

(is) Kwikftaart die zwart is, met de Borft, 

een vlak der Wieken, als ook den wortel der 

Slag- en Staartpennen , Goudgeel, 

Van Brisson wordt deeze in ’ Geflagt der 

Vliegenvangeren geplaatft; doch , indien het die 

is, waar van Ray onder de Jamaikafche Voge- 

len van SLOANE fpreekt, ais naar de Kanariet- 

jes gelykende, zo eet hy Mieren, EpwaRpDs 

noemt hem Muur-Nagtegaal , en geeft van ’t 

Mannetje en Wyfje byzondere Afbeeldingen, 

Eenigen noemen hem Rood-, anderen Geelftaart. 

De grootte is als die van den Vygen-eeter, 

(16) Kwikftaart die Yzergraaw is, met de 

Fis 
ÄFDEELe 

LXE, 
Hoorp- 
STUK. 

XV. 
Ruticilla, 
Ämeri- 

kaanfche 
Roodítaart, 

E 

XVI. 

plekken der Oogen , de Wieken en Staart Hijpanica, 
Spaanfche 

bruin, de buitenfte Staartbennen aan de zyäe Zwarftaart. 

mil. 

Deeze, die in Spanje gevonden wordt , bee 

hoort onder de Oenantbes der Autheuren, en 

wordt 

(zs) Mortacilla nigra , Peftore ,maculâ Alarum, bafique 

Remigum Re@ricumque fulvis, Sf}. Nat. X, Motacilia 
Americana. CaresB. Car. I p. 67: T. 67. Serino affinis 
Avicula e croceo & nigro variì. SLoan. Fam. IL. pa 
312, Raj, „Av. 188. n. sr, Ruticilla minor Americana, 
Epw. Av. 80. T. So. 

(z6) Motacilia ferruginea, areì Oculorum Alis Caudâ- 
que fufcis, Reôricibus extimis latere albis, Sy/f. Nat, X, 
Oenanthe fulva, Epw. „Ay, 31. T. 3xe 

E. Dear, Ve STUK, Oo 
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AFDEELe 

LXIIT. 
Hoorpe 

XVIL 
Oenanthe. 
Witltaart 

wordr van BrrssoN Cul.blanc. roux geheten, 
Krein hadt ’er den naam van Nigricilla of 

Zwartítaart aan gegeven. 

(17) Kwikftaart met een eryze Rus, bet Voor- 

hoofd wit, een zwarten band door de Oogen. 

De Oenantbes of Vitiflore, die om de een of 

andere reden hunnen naam van den Wyngaard- 
bloefem hebben, worden in ’t Engelfch Wbi 

te- Tail of Witftaart geheten, in ’t Franfch Cul- 

blanc of Wit-Gat, om dat de Staartpennen in 
het gedeelte naaft aan ’t Lyf wit zyn, voor ’% 

overige zwart. De Italiaanen geeven ‘er ook 

den naam van Culo bianco aan, doch fommige 

Engelfchen noemenze Wbeat-Ear , anderen Fal- 
lowfmiter of Horfematch ; de Franfchen Vitrec 

of Moteux. * 

Dit Vogeltje onthoudt zig in verfcheide dee- 

len van Europa, zelfs in Sweeden , op open 

Velden en Steenagtige plaatfen , begeevende zig 

tegen den Oogft naar de Bouwlanden, alwaar 

het dan van Torren en andere Infekten leeft, 

wordende zeer vet en fmaakelyk tot Spyze. 

Miffchien eet het ook Druiven en Vrugten; 

| wan. 

(17) Motacilla Dorfo cano , Fronte albâ , Oculorum 
fafciâ nigrâ. Faun. Suec, 217. Oenanthe {. Vitiflora. 
Jonsr. „Av. 123. T. 45. f. 13. WirL. Ora. 168. T. qr. 
f. 4. Ray. Ave 75. n.r. ArB. Av. Lp. 53. T. 55, 
B. Moticilla fubtus pallida , Reâricibus introrfam albis, 

Dorfo uadulato. Faun. Swec. 219. Oenanthes. vitiflorse 
foemina. ALs, Ay. IL p. 50, T. 54 

A 
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wanneer het met regt den naam van Kerfen- II. 

diefje zou kunnen hebben. Het is grooter dan de ÄFDEELe 

gewoone Mofch: ’t Mannetje verfchilt van het ene | 

Wyfje , dat het dien witten band aan ’t hoofd srux, 

niet heeft. Zy komen in de Voorzomer over, 

zegt LINNAUs. — p 

(138) Kwikftaart die zwartagtig is, met witte Rohe, 
Wenkbrauwen „een witte vlak opde Wieken, Paapje. 

de Keel en Borft geelagtig. 

Dit is een andere Soort van Oenanthe, dien 

fommige Autheuren Mufticapa of Vliegenvanger 

noemen , doch de Franfchen geeven ’er den 
naam aan van le Grand Traquet of Tarier , de 

Duitfchers noemen hem Flugenftaecherle , dat 

is Vliegenfteeker en Todten-Vogel, de Engete 

fchen noemen hem Wbin-Cbat , de Itatiaanen 

„Mountanello. Het fchynt ons Paapje te zyn, 

onthoudende zig in Europa en wat kleiner zyn- 

de dan ‘t voorgaande, | 

XIX. (19) Kwikftaart die roodagtis is, van onderen rrkapis 

Afchgraauw ‚met een donkere muts. â, 
Zwartkape 

De  VAP 
(183) Motacilla nigricans , Superciliis albis ,‚ maculâ 

Alarum albâ , Gulâ Peîoreque flavefcente. Faun. Suec, 

218. & 220. T. rt. f 3.4. Mufcicapa f Oenanthe tertia, 
Acpr- Orn. 735. Raj. Av. 76. n. 4. Witr. Orne 
169. T. ar. f. 5. Curruca major altera. FRiscu. „Av. 
T. 22. f. 2, Rubetra, Ats. „Av. IL. p. so. T. 52. Fice- 
dula f. Atricapilla alia. Jonsr. .4Av.T. 45. £. ult. Ficedu- 

la 3. Aldrovandi, Evw. „Av. 30. T. 30. 
(zo) Motacilla teftacea , fubtus cinerea, Pileo obfcuro, 

Faun. Suec. 229. Atricapilla f. Ficedula, Apr, Orn. l _ 
1. Deer, Ve STUK, Oo 2 17 
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H. “De algemeene naam van deezen is Atricapil« 
gee la, ’t welk Zwartkapje kan betekenen, gelyk 

Hoorp. hem ook de Italiaanen Capo negro noemen , en de 

STUK. Engelfchen Black-Cap. Het Wyfje, dat den 

Kop bleek Kaftanie-bruin heeft , wordt te Mar- 
feille Teflo rou(Jo of Roodkop geheten. By de 

Duicfchers, dieze onder de Grasmoffchen tel- 

len , wordenze Meuncblein , dat is Monnikjes 

getyteld. Ook hadden ‘er de Grieken reeds 

den naam van Melanokorupbos aan gegeven. 

Brisson telt deezen onder de Fauwvettes of Cur- 

ruce , die de eerften in zyn Geflagt van Vy- 

gen-eeters zyn, Men vindtze ook in Europa, 

xx. (ao) Kwikflaart die grys is, van onderen wit, 
Emeria. | 2 B ne met de zyden van den Kop en de Stuit rood. 

Sche kood- 
Maart. Van EpwaArps en ALBIN, beiden , wordt 

deeze onder den naam van Bengaalfche Roode 

ftaart afgebeeld , dien BRrisson gebragt heeft 

in zyn Geflagt van Klaauwieren, en genoemd 

Pie-griefche brune de Bengale, Dezelve is een 
weinig grooter, zegt hy , dan een Rots-Merel. 

XXL. (ar) Kwikftaart met een zwarten Keel , een 
Pbenicarus. 
Muur Nag- rofJen Buik, de Kop en Rug grys. | 
tegaal. Dit > 

17. C. 35 Wirt. Orn. 162 T. 4r. Ray. Av. 78.n.ë& 
Friscu. Av. T. 24. Éf. 1. OLIN. Av. 9 

(20) Motacilla grifea „ fubtus alba, Temporibus Uroe 
pygioque rubris. Syff. Nat. X, Ruticilla Benghalenfise 

Evw. «Av. 190 T.1go. Ais. Av. HIL, p. 52 T. $Ó* 

(zr) Motacilla Gulâ nigrà , Abdemine rufo , Capite 
, Dore 
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Dit ís de Roodftaart der Schryveren , dien IT. 

fommigen Muur- Nagtegaal noemen , gelyk ÀFDEEL 

Brisson hem, onder deezen tytel, in zyn Ge- 
flagt van Vygen-eeters plaatít. De Duitfchers 

geeven ‘er ook den naam van Haus Roetele en 

Summer. Roetele aan, doch gemeerlyk wordt hy 

Rott-Schwaniz , van de Sweeden Roedftjert, cn 

van de Engelfchen Redftart geheeten. Hiy is veel 

kleiner dan de gewoone Nagtegaal , daar hy in 

‘t zingen zeer naby komt, onthouderde zig in 

digt Boffchagie en neftelende in de gaten van 

‘t Geboomte of van Muuren. A 

(22) Kwikflaart met de Rug en Slagpennen p, 

EXIL, 
Hoorne 

STUK. 

XXII. 
tthacus, 

Afchberaauw „den Buik en Staart-bennen ros ‚RKooditaart, 

detwee buitenften Afchgraauw. 

Deeze , die de tweede Pbhenicurus is der 

Schryveren , heet Rougegueue of Roodftaart by 

den Heer BrissoN , en wordt Aotfchwentzel 

genoemd van de Duitfchers , te Marfeille Cu- 

rou(let. Hy is een weinig grooter dan de voor. 

gaande. 

(23) Kwikflaart met de Slagpennen zwartag- 

UE s 

Dorfoque cano. Faun. Suec. 229 Ruticilla, Witr. Ors, 

159. Ray. „Av. 78. n. 5. Arn. Av. ll. p. 48. T So 
Phoenicurus media , Pennâ Caude fubnigrâ, Friscue 
„Ly. T. 20. f. 3 

(22) Motacilla Dorfo Remigibusque cinereis , Abdo- 
mine Reétricibusque rufis: extimis duabus cinereis, Faun: 
Sec. 225. 

(23) Motacilla Remigibus nigricantibus , Re&tricibus 

A. Daz, Ve Sture Oo 3 rufis 

XXTIL, 
1itys. 
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tig, de Staartpennen ros, bet middelfte nt 

zwart, Naar buiten rosagtig. 

Deeze, die van LINNzus in Sweeden fchynt 
waargenomen te Zyn, wordt van BRISSON aan. 

gemerkt als een zelfde met den Muur - Nag- 

tegaal. 

(24) Kwikftaart met de Borft Yzergraauw ; 

blaauw gebandeerd „de Staartpennen bruin; 

doch naar den wortel Roeftkleurig. 

Hoewel deeze den bynaam van Sweedfche 

voert ‚ wordt hy egter ook in Duitfchland , 

omtrent Straatsburg, gevonden , volgens .GEs= 

NERUS , alwaar men hem Wegfleckin noemt. 

BrrssoN ftelt hem voor , onder den- naam van 

Gorge-bleue , dat is Blaauwkeel of Blaauwborft- 

je. De Wydengyckerlin, dien LinNavs als een 

Verfcheidenheid tot deeze Soort betrekt , is, 

volgens BrissoN , het Rietzingertje, hier voor 
befchreeven. FriscH noemt hem Roodftaart 

met een blaauwe Borft ; in Sweeden heet hy 

Carls- 

rufis , intermedio pari nigro extrorfum rufefcente. Faun, 

Sue, 227: 

(24) Motacilla Pectore ferrugineo fafciâ cgemleÂ, Rece 
ricibus fufcis verfus bafin. ferrugineis. Syft. Nat. X- Mo. 
tacilla Pe&ore coeruleo ; maculâ flavefcente. albedine 
cintâ. Faun. Swec. 220. Wegflecklin. ‘Gesw. „Av. 796 
ALDR: Orn. 749. WiLr- Orn 160, Rays Av. 78. Rue 
ticilla Gutture cceruleo, Epw. Av. 23. T. 28. Phoeni. 
curus Petore cceruleo, Friscu. „Av. IL. T. 29e É 3à 
4 B, hidden” GESN, „Av: 796: 
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Carlsvogel. De grootte is als het Roodítaartje: 

de woonplaats in de Bergagtige deelen van 

Europa, 

(25) Kwikftaart die van boven blaauw is; van 

onderen gebeel rood, 

Men zou deezen, met BrissoN en anderen, 

blaauw Roodborftje kunnen noemen , doch de 

Engelfchen geeven ’er, volgens CATESBY, den 
naam aan van Blewbird, dat is Blaauwvogeltje. 

Hy is een weinig grooter dan ons Roodborftje, 

en onthoudt zig niet alleen in geheel Noord-A« 

metika, maar ook op de Bermudesjen Weft- 
indifche Eilanden, 

(26) Kwikftaart die blaauw is, met de Buik 

en Dyën rosagtig. 

Van Krein wordt deeze blaauw en rood 

bonte Nagtegaal, van EpwarDs blaauwe Vlies 

genvanger met een rooden Buik geheten. Bais- 

SON plaatft hem, in zyn Vygenveeteren Geflagt, 

onder de Weftindifche Vogeltjes Pipit genaamd; 

waar van hy ‘er vier heeft, twee groenen; 

naamelyk, een van Cayenne , een van Brafil; 
‚ twee blaauwen, een van Cayenne , een van Sue 

rie 
(25) Motacilla fupra coerulea , fubtus teta rubra. $y/fe 

Nat. X. Rubecula Dorfo cceruleo. CaresB. Car, L. ps 

47. T. 47. Enw. Av. 24. T. 24 
(26) Mortacilla coerulea, Ventre Clunibusque rufefcerie 

tibus, Syft. Nat. X. Mufcicapa coerulea, Vente rubsoe 
ELW. ÁÂ ve 22e Ts 22e 

IL. Daeie Ve STUKe Oo 4 

IH, 
AFDEEL. 

LXIL. 
Hoorp-= 
STUK. 

Sralis.. 

Blaauwvoe 
gelrje. 

XXVI, 
Velia, 

Pipit van 
Suriname, 
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II, riname. De groene van Brafil heeft omtrent 

AFDEEL. de grootte van een Putter, de anderen die van 
LXIII. | nn den Vygen-eeter. | 

STUK, | er. 
UEVIL (27) Kwikflaart die groen is, met de Slagpen- 

Spiza. nen van den eerften rang zwartagtig. 
Groene | 

Vliegenvane p 
ger. De groene Vliegenvanger van EDwArps met 

een zwarten Kop „en die met een blaauwen Kop; 

zyn beide van BrissonN geplaatít in zyn Geflagt 

van Boomkruipertjes. Zy hebben de grootte 

van een Roodborftje en onthouden zig in Suri 

name en Brafil, 

XXVIIL (28) Kwikftaart, die graauwagtig is, met de 

Kemira d Keel en Borft Goudgeel. 

ei Dit Vogeltje , dat zeer bekend is in Europa; 

heeft ook menigerley naamen. In ’t Griekfích 

wordt het Erithakos en Eritbeus of Erithulos ; 
in ’c Latyn Rubecula en Rubrica, of ook Ruti- 

_cillasin ’t Franfch Rouge-Gorge of Gorge Rouge, 

ook Rubeline , Gadrille, Roupie, Berée en Rou- 

ge-Bourfe; in ’t Engelfch Robin-Redbreaft , Red. 

breaft en Ruddock; in ’t Italiaanfch Pettiroffo en 

Fere 

(27) Motacilla viridis, Remigibus primoribus nigrie 
eantibus. Syf?f. Nat. X. Mufcicapa viridis , Capite nigro, 
Epw. „Av, 25e T. 25. f. rt. Be Mufcicapa viridis, Capite 
coeruleo, Epw. Av. 25. T. 25. f‚ 2e 

(23) Motacilla grifea , Gulâ Petoreque fulvis. Faun, 
Suec, 226 Rubecula. WirL. Ors, 160. T. 38. Raj. Ave 
73. ne 3. Alp. Ar. I. p. 49. T. SE. PRE, Av.lll 
Ter f. 2e OLin. Ay. 16. 

h) 
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Ferbott, in ’t Hoogduitfch Roetele en Rotbbreuft- _ 11, 
lein geheten. De meefte deezer naamen zyn AFDEELe'! 
met den onzen overeenkomftig , en zien op de „LXL 

Hoorp- 
roode Kleur van deszelfs Keel en Borft, rd 

’ Is een Vogeltje dat in ’t wilde zeer aange. Roodberftje, 

naam zingt, en ook in een Kouwtje kan gehou- 

den worden, indien men ’er ’t zelfde Voedzel 

aan geeft als aan den Nagtegaal. Des Winters 

komt het zelfs in de Landwooningen zyn aas 

zoeken 3 het is gemeenzaam met den Menfch 

en ftout: des Zomers onthoudt het zig in het 

Geboomte der Tuinen en Plantagiën, leevende 

van Rupfen en Infekten. Het maakt zyn Neft 

in het digfte van Haagen en Kreupelbofch, in- 

zonderheid van Haagedoorn „en is zeer zorgvul- 

dig, gelyk de Aakfters, om het van boven te 
bedekken, ftoppende zelfs het gat toe , wan. 

neer het ‘er uitgaat , om de Koft te zoeken, 

Somtyds neftelt het ook in holle Boomen, Ge. 

tal der Jongen, die het krygt, is niet minder dan 
vier „die men uit bet Neft moet neemen als zy tien 

Dagen oud zyn, indien men ze opvoeden wil: 

want , langer in hect Neft blyvende, willen zy 

niet eeten. Zy zyn. in Kouwtjes , aan de 

Kramp en Zuizebollen onderhevig. Tegen het 

eerfte Ongemak geeft men hun een Meelworm 

en een Spinnekop , tegen ’t andere zes of zeven 

Oorwormen in de Week, tot Geneesmiddel. 

Men wil dat dit Vogeltje vier of vyf Jaaren 

leeft. ’t Schynt dat ’er veelen, uit de Noor. 

delyke Landen, tegen den Winter Zuidwaards 

1, Dre, Ve. STUK. Oo 5 vlie. 
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jy, vliegen, om de Koude te ontwyken. De Borít 

AFDEEL, js in fommigen zo geelagtig, dat LinNus ze 

Ken Goudgeel noemt, in anderen niet meer dan ros 
sruk. Of vaal ,doch in ’t algemeen roodagtig: de Kleur 

Koodborftje. van boven groenagtig bruin, volgens BRIssoN. 

De grootte is iedereen bekend. Het bemint de 

eenzaamheid, en , in een Kouwtje gedaan zynde 

by andere Vogeltjes, vegt het geweldig daar 

mede. Op zyn Gezang is het ook zeer jaloers. 

Men vindt ’er zelden twee by elkander , en 

daar van is een Spreekwoord, dat in één Boom 

nooit twee Roodborttjes zig bevinden (*),_ 

XXIX. (29) Kwikftaart die graauwagtig is , met de 

shoba, Wieken zwart en Afchgraauw gegolfd. 
Winterko. | 
ningje, Deeze wordt Paffer Troglodytes van de Schry- 

vers genoemd , in ’t Franfch Roitelet , dat is 

Koningje , en wy noemen het, om dat het zig 

in de Winter zo dikwils vertoont, Winterko- 

ningje , of ook Duimeling , naar het Hoogduitfch 

Dumeling. De gemeenfte naam, in Duitích- 

land, is egter Winter- , Schnee „ Noeffel-, 
Neffel. en Zaun-Koenig , of ook Zun-Schlipffle 

en Thurn-Koenig , in ’t Italiaanfch Regillo en 

Reatino ‚ in ’t Engelfch Jren. | 
Niet 

(29) Motacilla griféa , Alis nigro cinereoque undula- 
tus. Faun. Suecs 232. Pafler Troglodytes. GesN. „Av 
Ósr. ALpr. Ora. L 17. c: 4. Wirb. Orn. 164 T. 42. 
Raj. „Av. 30. Atm. Av 1.T. 53 £. (B. Frochilug: 
Remigibus teffellatis, Friscu. „{v. Te 2,24. É. 3e 

(*) Una Arbor non capit duos Erithacos. | 
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‚ Niet minder dan: de Roodborftjes is dit Vo- 
geltje in Europa gemeen, zeer vlug en leven- 

dig „ en moeielyk te vangen , als ook om in 

Kouwtjes te houden en op te voeden. Egter 

vindt men ’er, die het doen met Brood van 

zwarte Papaver-Zaad , daar te Straatsburg de 

Olie uit geperft wordt: % gene hun wel gelukt. 
Het komt , in lieflykheid van Gezang , het Rood- 

_borftje en den Bafterd-Nagtegaal, ja den Nag- 

tegaal zelf, zeer naby, Het leeft ook van In- 

fekten en Spinnekoppen, die het tuffchen de 

Baft der Boomen , en in de Reeten van Muuren 

opzoekt. Somwylen maakt het zyn Nett in 

gaten, welker ingang zo naauw is, dàt men ’er 

den Duim naauwlyks in kan fteeken , en dus is 

het Neft ook , wanneer men ’t vindt. Gemeen- 

Iyk brenge het zes en fomtyds wel agt Jongen 

t’ eener broed voort. | 

In fommige deelen van Vrankryk houdt men 

’t voor iets kwaads , het Net van deeze Vo- 

geltjes te ftooren , of zelfs maar de Eijertjes aan 

te raaken. Het Landvolk maakt elkander wys, 

dat, op drie Koningen Dag ‚de Ouden, met de 

Jongen in ’tronde om hun heen, gaan zingens 

waar van de naam zou afkomftig zyn, Dit Vo- 

geltje is kleiner dan de Boomkruipertjes en aan 

zyn opgewipte Staart zeer kenbaar. Men wil dat 

het maar drie of vier Jaaren leeft, Het is in by- 
zondere agting tot een Behoed- en zelfs Genees; 

middel voor denSteen,en‚hoe men’ ook gebruike, 

‘tis, naar men zegt , fterk afzettende van ’t Water. 

1, Des. V. Stuk. (30) 

IL, 
ÄFDEEL. 

LX, 

H ooFD- 
STUK. 

Wintera 
Konagje. 
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(30) Kwikftaart, met de Slagpennen van den 

tweeden rang aan den buitenrand geel, in 't 

midden wit, 

Met ‘meer regt zou men dit Vogeltje den 
naam van Koningje mogen geeven, dewyl het 

gekuifd of gekroond is , met geel verfierd en 

hect kleinfte van alle de Europifche Vogelen. 

Het voert ook den naam van Regaliolus, Regil- 

lus, Senator €” Rex Avium , dat is Koning der 

Vogelen, in tegenftelling met den Adelaar, die 

een der grootften van de Vogelen is. Het heet 

ook TFyrannus. Veele Schryvers, egter, noe- 

men het, eenvoudiglyk Regulus crifbatus „ van 

wegen zyne Kuif , en Calendula of Goudsbloem, 

om dat die Kuif hoog-geel is. Van de Ita- 

liaanen wordt het Regillo, van de Franfchen 

Poil of Souci, dat is Goudsbloem, en Roitelet 

hupé, van de Engelichen Golden Crownd Wren 

of Crefted Wren ; van de Duitfchers Ochf/en- 

Eugle , Wald-Zinfle en ook Goldhaenlin of 
Goudhaantje, gelyk wy het noemen, geheten. 

De Sweeden geeven ‘er den naam van Kongs- 

fogel, dat is Koningsvogel , aan. 

De Goudhaantjes vertoonen zig by ons, ge- 
lyk de Boomkruipertjes en Winterkoningjes s 

„den 

(39)Moracilla Remigibus fecundariis exteriori margine 
flavis ‚ medio albis. Faun. Swec. 239 Regulus criftatuse 
Wir. Ors. 163. T. 4r- Ray. „Av. 79. n. 9. ÄrB, Ave 
Lp sr T. 53 Auor. Orn. l 17. Cc. t. FriscH, „Ave 
FE. 24 f. 4 Caresse, Car. IIL p. £3--T. 3e ' 
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den geheelen Winter, op de takken der Boo- 1. 

men, meeft van hoogftammige in de Boflchen , AFDEEL 

leevende van Infekten. Hun Neft heeft de ge- ,LXÏIL 
ef Hoorp- 

daante van cen Kaatsbal, de Eijertjes zyn als sryr, 

Erwten, Zy kunnen hunne Kuif , die Goud- Goudhaanss 
geel is in ’c Mannetje, doch bleek geel in U* 
Wyfje , geheel onzigtbaar maaken. 

(31) Kwikftaart, die groenagtig Afchgraauw XXXI. 
is, met de Slagpennen van onderen geelagtig a 
de Wenkbraauwen bleekgeel. 

BrissoN ; die het Goudhaantje in het Geflagt 

der Meezen geplaatft hadt , brengt dit Vogeltje 

en het volgende , wederom , tot de Vygen. 

eeters t° huis. Men noemt het in ’t Lacyn 
Afilus of Regulus non criftatus. Ook wordt de 

paam van Zrochilus 'er aan gegeven, gelyk aan 

de anderen, om dat het zulke fnelle loopertjes 

zyn. De Engelfehen noemen dit green Wren 

of groen Koningje , de Franfchen Poutllot en 

Chantre of Chanteur, dat is Zinger , dewyl het 

een Geluid maakt als de Springhaanen. De 

Eijertjes , ten getale van vyf , zyn wit met 

roode Vlakjes. Het heeft byna de grootte van 

het Winter-Koningje en is niet gekuifd, waar 

in het voornaamelyk van ’t Goudhaantje verfchilt. 

(32) 
(3r) Motacilla cinereo virens, Remigibus fubtus flavef- 

centibus, Superciliis luteis. Faun, Swec. 236. Regulus non 
criftatus. Aipr. Orn, 1. 17. c. 2e Winn. Orn 164. T, 
42. Ray. „Av. So. n. zo. AtB. Ay. IL p. 55. T. <9 
f, A. Fristu, Av. T. 24. É. 2. 

ke DD ERL. Ys STUK 
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IA (32) Kwikftaart , die van boven groenagtig 

AFDEEL: Afchgraauw is, met bruine Slagpennen, de 
LXIIL zevende, agtfte en negende , wit getipt. 
Hoorp- 
STUK. 
kond Dit Vogeltje , omtrent Upfal in Sweeden door 

Acredula. LINNAUs waargenomen en befchreeven, gelykt 
Sweedfch, zeer naar een Sysje, doch is de helft kleiner. 

Het houdt zig, gelyk de voorgemelden ‚in ge- 
duurige beweeging. 

XXXIIL (33) Kwikftaart met den Kop Yiergraauw, 
A een zwarte Vlak by de Oogen, de Slag. en 

Pl XLIX, Staartpennen bruin, met de beide randen 
vi SEA Roeftkleurig. 

BrissonN ftelt deezen voor, onder den naam 
van Poolfche Mees of Rémiz, gelyk de Duit- 

fchers hem heeten , doch de Italiaanen Pendolino, 

wegens het ophangen van zyn Neftje , weshalve 

men hem, met regt, Hangnefije mag, noemen, 

of Europifch Hangneft, om hem van de Bana- 

nasvogelen te onderfcheiden. De Engelfchen 

noemen hem Mountain Titmoufe. Hy heeft de 

grootte van een blaauwe Mees en de geftalte 

vC. 

(32) Mortacilla fupra cinereo-virefcens, Remigibus fu{« 

cis, feptimo, oëtavo, nono, apice albis, Faun, Swec, 237. 
(33) Motacilla Capite terrugineo, maculà nigrâ Oculae 

‘rì, Remigibus Rericioufque fufcis margine utroque fer. 
rugineis. Sy/f. Nat. X. Lanius minimus. Bpw. „Av. 55 

T, 55. Parus montanus. Ars. „Av. ILL p. 53. T. 59, 
Parus minimus Remiz. Trrius. Lipf. 175$- Differtat, 
Parus Lithuanicus nìidum fufpendens. Krain. Av. 86, 

” Pendaulinus. 4&. Bonon. T. IL, p. 57. T.7, Remiz, Rrac- 
ZYNSK. Polon, I, p. 294» 
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werfchilt ook nietveel. Zyn Woonplaats is in tj, 

Poolen , Lithauwen ‚ Hongarie en Italie. Het AFDEEL. 

Nett, dat hy maakt, is van de Wolligheid der _LXLIL 

Diftelbloemen famengefteld. peas N 

(34) Kwikftaart die grys is; Bebhend: den Kop RET 
_Indiaanfch zwart , met witte tippen gefprenkeld. kleintje. 

Deeze, die uit het Kabinet des Konings van 

Sweeden door LinNzus voorgefteld wordt, 

fchynt anders niet bekend te zyn. Hy is uit 

Indie afkomftig: heeft de grootte van het Win- 

terkoningje; de Rug en Wieken zyn van bo- 

ven grys 5 de Borft is geelagtig met zwarte 

dwarsftreepen; de Staart bruin aan de zyden 
bleek ; de Kop zwart met ronde witte {tippen ; 

één op ieder Vedertje. Het Mannetje is van 
vooren , aan den Kop ‚ met Vleefchkleurige 

ftreepen ‚ van agteren met witte flippen ge- 
tekend. | 

LEROI NA 

LXIV. HOOFDSTUK, 

Befchryving van ’t Geflagt der MEESEN , °t welk 

de Plakkers , Pimpeltjes , en de Manakyns , 
zekere Amerikaanfche Vogeltjes, bevat. 

D MEEsEn, welker Latynfche naam Parus Naam. 
is, maaken een Geflagt van zeer bekende 

| Vo. 
(34) Motacilla grifea, Capite nigro puaêtis albis fpare 
Gs. Muf. Ad. Fr. Tom, IL, 

1. Der. V. STuK, 
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Vogeltjes uit, die veel nut doen in de Moesho- 
ven en Tuinen, dewyl ze- niet alleen op Rup- 

fen aafen, maar ook de Eijertjes derzelven, in- 

zonderheid die der Ringrupfen, zo genaamd, 
vernielen. Men noemtze in ’t Italiaanfch Par- 

rufa, in ’t Frans Mefange , in t Engelfch Tit. 

moufe en in 't Hoogduitfch Mayfe of Maysz en 
Meife. 

De Kenmerken volgens LiNNaus zyn: cen 

Bek die in ’t minfte geen infnydingen heeft; de 

Tong geknot en aan ’t end met borftelige Ve- 
zeltjes uitloopende. BrissoN voegt by de voor. 

gemelde Kenmerken , die de Meezen van-de 

Leeurikken en Vygen -eeters onderfcheiden (*), 
nog ‚ dat zy altemaal , gelyk de Spechten, 

langs de Stammen en Takken der Boomen klim. 
men of kruipen. | 

t Getal der Soorten , welken hy in dit Geflagt 
heeft, is agttien. LinNaus heeft ’er twaalf , 

waar onder ook de Manakyns, die een byzon- 

der Geflagt by BrrissoN uitmaaken, zyn vere 

vat. 

(5) Mees met een gekuijden Kop. 

(z) Parus Capite criftato, Faun. Swec. 239. Gen. Too, 

Parus crìftatus. GESN. Av. 642. f. med. ALDR. Ors, ke 

17. C, 20. WirL. Orn. 175. T: 43. RaAje Aveo 74: 0. Ó° 

Ais. zv. IL. p. 53. T. 57: fe 2, Frisca, Ay. Te 4e 
f. 2. 

(*) Zie bladzyde, 460. 



VAN DE MEESEN. 508 

„Deeze maakt, onder den naam van Mef/ange 

bupée „den agtften der Meefen van BrrssoN uit, 

De Duitfchers noemen hem Kobel- , Heubel. of 

Heyden. Meifs, de Sweeden TFofffmy(Ja, de En- 

gelfchen Crefled of Funiper-Titmoufe, om dat 
hy zig veel in de Geneverboomen onthoudt. 

Zyn Kuifje alleen , dat byna drievierde Duims 

lang is , verfiert hem zeer „ en onderfcheidt 

hem genoegzaam van de andere Meezen. De 

grootte is byna als die van den blaauwen Mees: 

de kleur is van boven rosagtig grys ‚ van onderen 

witagtig en die van de Kuif wit en zwart bont. 

Men vindt hem door ons geheele Wereldsdeel , 
doch zeer zeldzaam. | | 

_(e) Mees met een zwarten Kop, de Wangen 

wit, de Nek geel, 

Dit is onze gemeene groote Mees, dien men 

in °t Franfch Charbonniére, in ’t Engelfch Oxeije, 

dat is Oflen-Oog, in ’t Hoogduitfch Spiegel- 

meisf en Brandt-meifs, of ook Koblmeifs, dat is 

Koolmees , doch eigentlyk Kole. Mees ‚ wegens 

zyn Kop , zo zwart als Houtskolen ‚ noemt. 

Wy geeven ‘er den naam van Plakker aan, of 

noemen hem Mees by uitmuntendheid en groote 
Mees, gelyk in ’t Engelfch, Franfch en Hoog- 

duitfch , 

(2) Parus Capite nigro, Temporibus albis , Nachâ lu- 

teì, Faun. Suec, 238. Parus major. GESN. „Av. 640, 
BELL. „Av. 95. a. AtDr. Ors. L 17.c. 13. Wirt. Orn. 
174. Ray, Av. 2} m. Je ALB Av. I. p. 44. T. 46. 
Friscu. „Av. 1IL T, 23 £. Xx. 2. OLIN. „Av. 20 

1, Darr, V. S Tuke Pp 

js 
ÄFDEELe 

LXTME 
HoorFDe 
STUK. 

IL 
dla jor. 

Plakkere 



594 BRSCHRYVING 

IL duitfch, ook gebruikelyk is. Men vindt hem 

ArpeeL ook Fringillago getyteld, miffchien om dat hy 

LXIV. de Vinken aanlokt, door zyn Geluid, ’t welk 
Ar eenigermaate zweemt naar het Geroep der 

Vinken. 5 

Deeze groote Meefen of Plakkers zyn zeer 

gemeen in Europa en worden in de Boffchen 

niet alleen, maar ook in de Tuinen en Moes: 

hoven gevonden. Hunne Spyze beftaat meeft 

in Infekten en Wormpjes, die zy in de Win. 

ter uit de reeten der Boomfchorfen weeten te 

haalen , kruipende ten dien einde langs de 

Stammen en Takken op, gelyk de Spechten. 

Zy flokken hun Aas niet fchielyk in , maar proe- 

ven het,zo ’t-fchynt,eerft met de Tong. Men 

kanze in Kouwtjes houden , doch zy leeven ’er 
‚ zelden lang in; niettegenftaande al het eetbaare 

byna, dat men hun aanbiedt, van hunne Smaak 

is. Inzonderheid beminnen zy Nooten en Hen- 
nipzaad : met kan hun ook Slekken , jonge 

Kaas en Mieren-Eijeren geeven. Alsdan kwee- 

len zy byna het geheele Jaar door. ’t Getal 
der Jongen, die zy kunnen uitbroeden, is zeer 

groot; men vinde negen of tien, ja ‚ fommi- 

_ gen zeggen, wel twaalf of vyftien Eijertjes in 

hun Neft, dat meeft van Koehaair is gemaakc 

en zeer plat, in gaten van Boomen. De Eijert- 

jes zyn Afchgraauw-of vuil wit van Kleur ‚ met 

roodagtige (tippen, voornaamelyk aan ’t dikke 

end, getekend. Men wil dat hunne Leeftyd 

vier of vyf Jaaren is. - 

De 
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De Plakkers zyn zeer ftout en vinnig in ’t IL 

byten, zo van den Menfch, als van andere Vo- AFPEEL 
geltjes, die hun beledigen. De grootte is on- Hoorp. 

gevaar als die vaneen Vink: de Kleur van bo» stuk. 

ven groenagtig , van onderen geelagtig , aan 

den Buik wit; de Kop en Keel zwart, doch 

met een witte vlak onder de Oogen , met zwart 

omringd, die ‘er den naam van Spiegelmees aan 

geeft. In eenige deelen van Vrankryk noemt 

het Landvolk hem den Patroon der Yzerfme- 

den , om dat hy het tikken met een Hamer op 

een Aambeeld fchynt naar te bootzen. Hierom 

miffchien ook wordt hy Plakker geheten. Men 
kanze als de Vinken eeten, en fommigen agten 

het Poejer van gedroogde Meefen tegen de 

Vallende Ziekte dienftig. | 

(3) Mees die blaauwagtig is , met de Wangen, IL 

Borft en Rug geelagtig, den Onderbuik Pur. v4717'äe AUS. 
perkleur. | Amerikaanse 

fche Meese 

LiNnNaus twyfelt, of deeze, die in Amerika 

gevonden wordt, ook een enkele Verfcheidene 

_heid van den grooten Mees Zy; doch BRrrisson 
plaatft: hem in ’t Geflagt der Vygen-eeteren. 

CarersBY, van wien de Befchryving afkomttig 

is, heeft hem genoemd Vink-Mees of Kruiper- 

Vink. Hy was uit Kanada in ’ Kabinet van 

REAU- 

\ 

_(3) Parus coerulefcens,, Temporibus Pe&ore Dorade 
flavelcentibus, Hypochondriis purpurafcentibus. Syf? Nat. 
X. Parus Fringillago. Caress. Car, TL. p. 64, Te 64. 

1. Dasr. V. Stuk Pp 2 
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REAUMUR gezonden, en hadt de ‘grootte kain 

AFDEEL: omtrent van den Vygen-eeter. 
LXIV. 

HoorD- 
STUK. 

IV. 

Ceruleus, 
Pimpeltje. 

(4) Mees met blaauwagtige Slagpennen , die 
van den eerflen rang uitwaards wit gerand: 

bet Woorboofd wit , den top van ’t Hoofd 

blaauw. 

Deeze wordt, gemeenlyk ‚de blaauwe of klei- 

ne Mees getyteld , en de Switzers noemen hem 

zelfs Blawmeifs, doch de Duitfchers, in % al 

gemeen , Meelmeifs of Pimpelmeifs, gelyk wy 

hem ook Pimpelmees of Pimpeltje heeten. De 

Spaanfchen noemen hem Chamaris , de Italiaanen 

Paru(folin , de Engelfchen Blew Titmoufe of 

Nun: zo geeven ‘er ook de Franfchen den naam 

van Nonette of Nonnetje aan. Van de Savo- 

jaarden wordt hy zelfs Moyne of Moyneton ge- 

tyteld. | 

De Pimpeltjes zyn , by ons , niet minder 

dan de Plakkers gemeen , en weinig in Lee- 

vensmanier verfchillende , doch veel kleiner 

van Lyf, en niet zwart, maar blaauwagtig van 
„Kop. Eigentlyk is de Kop van boven blaauw , 

en onder een witten ring heeft die een blaauwe 

Halskraag. Voorts loopt een zwarte band over 

de Keel en Oogen, die ze, in *t aanzien, wel 

wat 

(4) Parus Remigibus coerulefcentibus, primorikus mar* 
gine exteriore albis; Fronte albâ, Vertice coeruleo. Faun, 
Suec, 240. Parus coeruleus, BELL- „A7.96.a. GESN. Av° 
64t. Aupr. Ora. l 17, co 27. Wicks Orn: 175. FRISCH: 
Av, INL T, 14. É, ze 



* vaN Dre MEESEN. 597 

wat naar de Plakkers doet zweemen, De ge= IL 
melde ring om de Kruin geeft ‘er den naam van 
Monnik aan , en die zwarte band den naam 
van Nonnetje , welken de Plakkers ook wel stuk. 

voeren. | 

(5) Mees met een zwarten Kop, een Afch- Vv. 

graauwe Rug , bet Agterboofd en de Berfl Ed 

wit. 

Deeze is het, die eigentlyk Colemoufe van de 

Engelfchen , en Koblmeifs, dat is Kole-Mees, 

van de Duitfchers geheeten wordt , wegens zyn 

zwarten Kop. Hy is veel kleiner zelfs dan het 
Pimpeltje , en het íchynt die te zyn, welken 

de Noorweegers Kiod- Meife ‚dat is Wleefch. Mees 

heeten, om dat hy naar Vleefch zeer gretig is, 

fluipende by de Boeren in de Spyskamers en Kas- 

fen, ja laatende het Vleefch , dat te rooken hangt, 
naauwlyks onbefchadigd. Hierom wordt dit 

Vogeltje zeer gehaat, vervolgd , verjaagd en 

met Vallen gevangen als de Muizen (*). Het 
zou egter ook kunnen zyn, dat het de groote 

Mees of Plakker ware , van wien men dit getuigt: 

om dat die eenig zwart aan den Buik heeft en 

in grootte meer naar een Mofch gelykt. De 

Engelfche naam Ztmouft fchynt daar van afge:- 
d _ leid 

(5) Parus Capite nigro, Dorfo cigereo, Occipite! Pec= 
toreque albo. Faun, Suec. 241. Parus ater. GEsN. Av. 
64r. Arpr. Orn. l. 17. c. 19: Winn. Orn. 175. T. 43. 
Raj. Av. 73 n. 2. Friscu, „Av. IL. T.13 f. 3. 

(*) Naturl, Hiftorie von Norwegen. 11, Th. p. 1ss. 

Lb Deer, V, Srume F P 3 



jr, leid te kunnen worden, en miffchien ook de 
ArFDEEL. Franfche en Hoogduitfche naam der Meecfén. 
LXIV. en 

Hoorp- (6) Mees met een zwarten Kop, de Wangen 

Ge wit, de Rug Afchgraauw. | 

de In ’t algemeen wordt deeze de Moeras-Mees, 
in ’t Engelfch Marfb- Titmoufe , in ’t Hoog- 
duitfch Mur. Meifs, en in ’t Franfch Mefange 

de Marais geheten ; doch fommigen “noemen 

hem ook Riet-Mees „of bruine en graauwe Moe- 

ras-Mees, met een zwarten Kop , gelyk Krein 
hem tytelt. Hy is wat kleiner dan het Pim. 

peltje, en onthoudt zig op Heijen en Moeraffi- 
ge plaatfen , in Europa. 

VIE, (7) Mees met den top van ’t Hoofd wit, de 

rg ed Ber Staart langer dan bet Lof. 

598 BESCHREEF ING ° 

Deeze wordt, in ’t algemeen „ Parus Cauda- 

tus of Staart-Mees genoemd , dat oneigen is, 
dewyl de andere.ook geftaart zyn. Anderen 

heeten hem; veel beter ,de Langftaartige, ge- 

lyk de Duitfchers , Engelfchen en Franfchen 

doen: doch omtrent Keulen wordt hy Wontepf- 

ker , 
(6) Parus Capite nigro, Temporibus albis ‚ Dorfo ci« 

nereo. Faun. Suec. 242. Parus Paluftris, GESN. Av. 642. 
Arpr. Ors. \. 17. c. 18. Wir. Orn, 175. T. 43. Ray. 
Av. 7} n. 3 ALB. Av. III. p. 54. T. 58. Friscue 
„Av, III. T. 13. f. 4. 

(7) Parus Vertice albo, Caudâ Corpore longiore. Jm 
Suec. 243. T. tT. f. 243. Parus caudatus. GesN. „Av: 642, 
fig infimâ. Arpr. Orn. |. 17. c. 14. Wir. Orn, ii, 
T. 43 Ray «Av: 74. 0e 8. ALB, Av. IL p. 53° T 
Sj fr 
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ker , dat is Wyntapper getyteld, en fommige If. 
/ AFDEEL. Franfchen noemen hem Mourier of Perd fa Queue. 10 

De grootte is wat minder dan die van het Pim. Hoorn. 

_peltje: het Lyf vuil Roozekleur, van onderen stuk. 
met eenig wit gemengd; de Hals zwart; de 

Kop wit van boven. Hy onthoudt zig in. de 

Elzen-Boffchen , waar van hy , miffchien , in 

Sweeden Abltita geheten wordt. Ray merkt 

aan ‚ dat deeze Mees , onder alle Vogeltjes, 

het grootfte getal van Eijeren in zyn Nett te 

famien breage, 

(3) Mees, met den Kop wan boven gryss 4 VIIL 

vtaart langer dan bet Lyf. Barn 

Gemeenlyk noemt men deezen Baardmannetje, on 

of gebaarde Mees van Jutland, onder welken 

naam hy van ALBIN is afgebeeld ; doch Ep. 

WARDS noemt hem kleinfte Klaauwier , en FriscH 

Indiaaníche Mofch. Hy onthoudt zig egter,„ 

zo ’tfchynt, ook elders in Europa, woonende 
in de Moeraffige plaatfen van Engeland en Dee- 

nemarken, zegt Brisson. De Kleur is ros, van 
onderen bleek Afchgraauw ; de grootte omtrent 

als een Plakker. | 

(9) Mees die zwart is, met den Kop van bo. „De 
ven wil. Mad 

De Witkopje 

(8) Parus vertice cano ,‚ Caud Corpore lcngiore. 
Syft. Nat. X. Parus Beardmanicus. Ars. Av. LL p. 46. 
XF. 48. Lanius minimus. Epw. „Av, 55. T. 55. 

(9) Parus ater, Capite fupra albo. Maf. Adr, Fr. II. 

k. Daar, Ve STUK, Pp 4 Avis 
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IL. De laatfte Meezen van LinNaus zyn door 
AFDEEL: den Heer BaissoN geplaatft in een Geflagt, 

hade daar hy den naam van Manakyn, die van onze 

srukK, Hollandfche Natie afkomttig is, aan geeft. ’ Zyn 

Manakyn. Indiaanfche of Amerikaanfche Vogeltjes; waar. 

van BrrssoN dertien Verfcheidenheden heeft, 

Deeze , die zyn derde is, wordt Wickop-Ma- 

nakyn van hem geheeten. Het heeft omtrent 

de grootte van een Pimpeltje. De Borftelige 

Vezeltjes aan den Bek zyn in ’t zelve ftyver 

dan in de-andere Manakyns. Deeze vindt men 
in Brafil en te Suriname. 

rd (ro) Mees die zwart is, met de Kop en Dyén 
Erythroce. ____Goudgeel. 
phalus. 

Goudkop- | 

je. Deeze wordt Goudkoppige Manakyn van Bars- 

SON geheten, en EpwaArpDs noemt hem zwarte 

Mees met een vergulden Kop. De Kleur is, 

. gelyk die van den voorgaanden, gitzwart met 

een weerfchyn van glad Staal over ’ geheele 

Lyf, doch de Kop Oranjekleurig of Goudgeel: 

de grootte als de andere. Men vindt deezen in 
Zuid-Amerika, en te Cayenne. Sega heeft ’er, 

onder den naam van Mexikaans Vogeltje van 

Cbichiltotolb , een Afbeelding van gegeven, die 

taa- 

p. Avicula toto Corpore nigra, cum n Vitd albâ. Sen. 
Mof. 1. p. zoz. T. 96. f. 5. 

(zo) Parus niger , Capite Femoribusque fulvis. Syff. 
Nat. X Parus Auricapillus, Kr ern. „Av. 86. Parus niger, 
Capite fulvo. Epw. „Ay. 2Xe P. 2I. 
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_ _taamelyk wel is , de Pooten uitgezonderd, U. 

Weka. Fig.7.. | AFDEEL, 
LXIV. 

C 1) Mees die zwart is, met de Kop en Borft Hoorp- 

Scharlaken rood ‚ de Slagpennen van vooren STUK 
met een witte vlak. 

Roodkopje 
AEEA en roode Mees wordt deeze van Epo- Pl. XLIX, 

wARDs geheten: BRIsSSON noemt hem de roode Fig. 5: 

Manakyn, doch hy is zwart van Lyf gelyk de 

anderen , hebbende de Kop , Keel , Hals en 

Borft , Scharlaken-rood of Oranje-kleur ; het 

micdelfte van den Buik met rood gemengeld en 

de randen der Wieken geel. Men vindt dee- 

zen ook op Cayenne. 

(r2) Mees, die zwart is, met den Bek wit, XIL 
Cela, 

een vlak op de Wieken en aan den wortel van Gevlakte. 
de Staart geel. | | 

Onder de overige Manakyns van BrissonN vind 

jk deezen niet opgetekend. Hy onthoudt zig 

in Indie, 

(xx) Parus niger, Capite Petoreque Cuccineis , Remi- 
‚gibus antrorfum maculâ albâ. MZuf, „Ad. Fr, II Pa 
rus niger & fulvus. Epw. „Av. 83. T. 83e f. 2. Avicula 
Surinamenfis nigra, Capite e luteo coccineo. Per. Gaz: 
73 T. 46. f. zo. Avicula Mexicana de Chichil-totolh al 
tera. Sen. Muf. 1. p. 96. T. 6o.f. 7. 8, 

(z2) Parus niger, Roftro albo, maculâ Alarum , bai 
que Cauda flavis. Muf. „Adr. Fr, Tom, MH, 

I. Darte V. Sruke Pp 5 MTLXV, 
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PORR ORORKD 
U LX HOOFDSHN 
Hoorp- 

STUK. _Befcbryving van ’t Geflagt der ZwALUWEN, on- 
derfcheiden in Europifcbe ‚ Huis. , Boeren-, 
Strand- en Gier-Zwaluwen , benevens verfchei- 

derley wan de andere Wereldsdeelen, waar on: 

der de Chineefche, die eetbaare Neftjes maakt, 

Naam, D° ZWALUWEN ‚ welker Latynfche Naam 

Hirundo , en de Griekfche Chelidoón is, 

heeten in ’t Íraliaanfch Rondina, in ’t Franífch 

Hirondelle, in ’t Engelfch Swallow, in ’*t Hoog- 

duitfch Schwalbe. De Latynfche Naam is, zo 

fommigen willen, van hun zitten aan de Daken 

der Huizen (berendo) afkomftig; doch, zo de 

Stelling van KLEIN (*) genoegzaam bewaarheid 

en den Ouden bekend geweeft ware, zou men 

dien naam, veeleer , van hun kleeven aan elkan- 

der in het Water tot hunne Winterlegering, 
mogen afleiden. 

Ee De Kenmerken der Zwaluwen , volgens Lin- 
NEUS» zyn : een zeer kleine , omgeboogene , 

Elsvormige, aan den wortel neergedrukte Bek: 

de gaaping wyder dan de*Kop hoog ís. De 

Heer BrissoN voegt ‘er by: een gevorkte Staart. 

Allen hebbenze, zegt hy, den middelften der 

drie voorfte Vingeren , van den wortel tot aan het 

eer. 

(*) Zie het II, Deer der Uitgezogte Verhandel. bladze 
208. 2ôr. | 

NE We PE 
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eerfte Gewricht toe „ digt famengevoegd met: Tr 
k * 

den buitenften. AFDEEL. 
Van de Zwaluwen heeft hy agttien , Lin- Berden 

Naus agt Soorten ; die altemaal daar in vervat srux. 

zyn. pre Soorten. 

(1) Zwaluw, die de Staartpennen , witgenomen _ 1. 

de twee middelfven, met een witte vlak geten reen: 

kend beeft. | luw. 

Deeze wordt in't Franích en Engelfch Schoore 

fleen-Zwaluw , in ’t Hoogduitfch Huis-Zwaluw 

geheten. Zy is het, zo men aanmerkt , die in 

de Huizen van Europa binnensdaks neftelt , en, 

zo wel als de Boeren-Zwaluw, in de Herft zig 

onder Water dompelt , komende ’er in ’t Voor- 

jaar weder uit. Dit denkbeeld, dienende om 

de Verhuizing der Zwaluwen om ver te ftooten, 

heeft wel degelyk zyne zwaarigheden , gelyk 

ik reeds breedvoerig heb aangetoond (*). Het 

ftrydt tegen de gezonde Reden, en bovendien 

tegen de Heilige Schrift , alwaar de Zwaiu- 

wen onder de Trekvogelen geteld worden (+). 

By de aangehaalde Ondervindingen , ten dien 
op- 

(zr) Hirundo Re&ricibus , exceptis duabus intermediis, 
maculâ albâ notatis. Faun. Suec. 244. Hirundo dometti. 
ca. GESN. „Av 548: ALDR. Orn. l. 17. c. 6, Jons. 
Av. 115 T. 42. Wirr. Ors. rss. T. 39. Raye Av. 
7E n. r. AlB „Av. I. p. 43. T. 45 Friscu. Av T 

rö. fr. / 
(*) In ’t voorig IV. Sruk. bladz, 12, enz. 
(}) Zie hier voor bladz. 453 

Deer, V. STUK, 
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IL, opzigte, kan men die van Friscu voegen, 

AFDEEL. wanneer hy dien aangaande zegt. ú 

B tl „ Ik heb aan de Pooten van eenige levendige 

STUK. > Zwaluwen, kort voor hun Vertrek, ‘t een 
Zy zyn », of ander gehegt, gelyk een Ring, een roo- 

kid „> den Draad, met Waterverw gekleurd. Nu is 
‚> het zeker , dat ‘er die kleur afgegaan zou zyn, 

»> indien zy eenigen tyd in ’t Water gebleeven 

>> waren. Niettemin kwamen die zelfde Zwa- 

» luwen in ’t Voorjaar wederom , en zogten 

s hunne Neftplaats op , met den rooden Draad 
> aan de Pooten. Indien ook deeze Vogelen;, 

» geduurende den Winter, zo veele Maanden 

> Onder Water bleeven , hoe zouden zy dan 

‚> kunnen Adem haalen: want men weet, dat 

» Zy geen Kieuwen hebben , noch dergelyke 

> Longen als de Viffchen. Zo men antwoorden 
ss Mogt, dat zy in ’ct Water leeven gelyk de 

s> Kinderen in ’s Moeders Lighaam: waar is dan, 

‚> in hun, ’t Ovaale Gat, daar ’t Bloed kan 

‚> doorgaan, zonder de Longen te paffeeren? 
‚> Deeze Vogelen mveten zelfs van een plaats 

‚> komen daar zy allerley Leeftogt gehad en 

s> gevloogen hebben: want hunne Vederen zyn 

netjes gefchikt, als zy weer verfchynen: zy 

» Zyn door Honger niet vermagerd; aanftonds 

s> paaren zy en maaken hun Nett. 

De Heer RraumuR was ook zo vreemd van 
dit denkbeeld, dat hy het niet gelooven kon. 

De Groot Marfchalk van Poolen , die hem be- 

loofd hadt, Zwaluwen, van onder *t Ys ge. 

haald, 

\e \s 
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haald, te zullen bezorgen; kwam, zo min als 

anderen , zyne beloften naa. En de Berigten zelfs, 

die men van het vinden deezer Zwaluwen aan 

klompen ,onder Water, heeft; gelyk in Noor- 

wegen zulks een bekende zaak en gantfch niet 

„ongewoon zou zyn , naar ’t gene PoNTOPPIDANS 

fchryft (*); zyn zeer ongerymd. Aan den ee- 

„nen kant , naamelyk , ís 't onmogelyk, dat, in 

. zulk een geval, niet het grootíte deel der Zwa- 

luwen , in het fchraale Saizoen, door Viffchen 

van allerley foort en Waterflangen , zou ver- 

flonden worden: aan den anderen kant is het te- 

genftrydig , dat de Zwaluwen, uit het Water op- 

gevifcht, en in een warm Vertrek tot bewee. 

ging en tot vliegen gebragt , niet langer dan een 

Uur leeven , en anderszins , zo ze ’er tot aan het 

Voorjaar in gelaten waren , gezond en frifch 

zouden te voorfchyn komen. Miffchien zyn; 

nu of dan eens , eenige Zwaluwen, van den 

Winter overvallen, en zig in ’t Riet verfchoo- 

len hebbende , by toeval in der Viffcheren Netten 

geraakt, die zig verbeeldden, dat zy uit het 

Water waren opgehaald. De verkleuming van 

Dieren, door de Koude , is niet zonder voorbeeld, 

en het kort Leven der Zwaluwen, na de koes- 

tering door de Warmte van een Kachel, ftrekt 

tot een bewys van haare verzwakking en van 

de onbekwaamheid van zulk een Winterwoo- 

ning. 
De 

(1) Naturl, iff. von Norwegen, II, Th, bladz. 187, 
1. Deer. V. StTuK, 

IT. 
AFDEELe 

LXV. 
Hoorp- 
STUK. 
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II. ____De Huis-Zwaluw heeft dien naam, om dat 
AFDEELe zy, gelyk bekend is, haar Neft in de Huizen 
LXV. maakt, fomtyds aan een Balk of Muur , van 

Hoorp. 
stuk. Kley, met Hooy of Stroo te famen gehegt, en 

Eigenfchap- van binnen met Dons of ândere zagte Stoffe 

en bekleed. Zy broedt tweemaal ’s Jaars, leggen- 

de de eerftemaal vyf of zes , de tweede maal 

vier of vyf Eijeren. Het Aas, daar zy van. 

beftaat,zyn Vliegjes en Muggen, of ook Spine 

nekoppen en andere Infekten. Om de Muggen 
magtig te worden , ziet menze rondom de Men. 

fchen en Dieren zweeven. Als zy laag by den 
Grond of digt langs ’t Water vliegen, is door- 

gaans Regen op handen. In .’t algemeen ziet 

menze niet gaarn benadeelen of dooden ; uit 

aanmerking ‚ dat het Vogeltjes zyn , die ons 

geen kwaad, maar veeleer nut toebrengen. In 

Tralie , egter, plagten de jonge Zwaluwen ge- 

geten te worden, zo ALDROVANDUS aanmerkt, 

In Spanje worden zy, nog heden , op de Markt 

verkogt. 

Gebruik. _ In de Geneeskunde heefe men van de Zeaa, 

wen gebruik gemaakt tegen de Vallende Ziekte, 

Beroerte „ Lammigheid en Opftyging of andere 

Benaauwdbheden. In fommige Winkels wordt 

* Aqua Hi- nog een famengefteld Water van Zwaluwen * 

vundinum _ gedeftilleerd, dat in alle «die gevallen aanpry- 
compofita © 

zing heeft. Veelerley Voorfchriften zyn ’er 

zelfs van dat Water, en, indien ’er de Geeft 

met het vlugge Zout, als ook Bevergeil en an- 

dere Middelen ‚ worden bygedaan, zal het niet 
| te 

"al 

A ne 
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_ te veragten zyn. Meer, egter, gebruikt men II, 

hedendaags , hier te Lande, de Neftjes der Zwa- ÁDFEEL, 

luwen , in Pappen tegen een zeere Keel en Pa. 

Ontfteeking der Amandelen: alzo dezelve week. stug. 

makende en tevens verdryvende of oploffende 

zyn , van wegen den Drek , die onder Kley 

gemengd en fcherp Zoutig is van aart. Ver. 

fcheiderley Voorfchriften zyn ’er van zodanige 

Pappen *. In de Maag der jonge Zwaluwen Ln 

wordt fomtyds een Steentje gevonden als een Hirundi- 

Linze , waar aan men, t° onregte „ dergelyke ”*” 
__kragten toegefchreeven heeft. 

(2) Zwaluw „ welker Staartpennen altemaal_ U. 
f Efculenta. 

met een witte vlak getekend zyn. jl ed 

Deeze , die de Oever. Zwaluw van Cochinchinu 

door den Heer BrrissoN getyteld wordt, heet 

by anderen de Chineefche met een eetbaar Nett, 

Dit Vogeltje, naamelyk , maakt aan de Rotfen 

en Klippen van den Zee-Oever een Neftje uit 

zekere Stoffe, welke door de Zee aanfpoelt en 

Lymagtig is , gelykende naar Huifenblas ( 

De Chineezen eeten niet alleen deeze Neftjes, 

maar 

(2) Airundo Reâricibus omnibus maculi albâ noratis, 
Syft. Nat. X. Hirundo nidis edulibus, BonT. Fav: 66. 
Raj. „Av. 72. Capus marina. Rumru. Zerb. VL p. 133. 
T. 75. £, 4: OrEaAR. MZuf. 25. T. z4. f. 2. 6. 

(*) KamPneER zegt, dat die Zwaluwen deeze Neftjes 

maaken van ’t Vleefch der Molothursa , een foort van 

Zee Kwab , welke in het aanfpoele nde Zee: Schuim zig 
onthoudt. 

IL, Deer, V. Stuk. 
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maar houdenze voor een zeer aangenaame Spy- 

ze, fmaakelyker dan Oefters of Champignons , 

in het Vleefchfop gekookt zynde of in Ra- 

gouts (Ì). 

Dit Vogeltje is veel kleiner dan onze ZeWO0O- 

ne Zwaluwen ; ja zelfs dan het Winter-Kouing- 

je. Het heeft de Kenmerken die Linnavs op. 

geeft , volgens de Afbeelding van BrissoN, 

welke in China is getekend. De Kleur is van 

boven zwartagtig, van onderen witagtig: de 

Staartpennen zwart, doch met witte tippen. 

(3) Zwaluw, met de Staartpennen ongevlakt , 

de Rug blaauwagtie zwarte 

Deeze heet , gemeenlyk , wilde of Boeren. 

Zwaluw. FriscH hadt 'er den naam van Ur- 

bica of Stad-Zwaluw aan gegeven. Men voemt- 

ze, in ’t Franfch , ook Martinet of kleine Mar- 

tinet, en wigatjes in ‘t Engelfch Martin , of 

ruigpootje, om dat zy de Pooten, tot aan de 

Vingeren toe, ruig of Wollig heeft. De Duit. 

fchers geeven ‘er den naam aan , van Huis- ‚ Dak-, 

Venfter-, Kerk- en Muur Zwaluw. 

| | | 0 DE 

(f) Ik vind, dat men, op Ille de France, daar 
toe de Vledermuizen gebruikt : zo wear is t gemeene 

Spreekwoord : de guftibws son eff disputandum. Ieder 
_ heeft zyn Smaak. 

(3) Hirundo Reâricibus immaculatis , Dorfo nigro 

coerulefcente, Faun. Swec. 245 Ìt. Oel. zr. Hirundo 

agreftis, f Ruftica. GesN. „Av. 564. ALDR. Orn. L. 7e 

N. 7. Wir. Ors 155. Ray. Av. 7E. no 2. Alm Ave 
IL p. 52 T. 56. £. A, Friscu. Ay. IIL To 27 fo 2e 
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Dit Zwaluwtje is wat kleiner dan de Huis- 
Zwaluw, eerftgemeld , die ook een roflen weer- 
fchyn en de Pooten niet ruig heeft. Het maakt 

zyn Neft zeer dikwils onder de uitfteekende rand 

der Rieten Daken aan Boeren Huizen, als ook 

in de groeven en onder de Kanteelingen van de 

Poorten en Muuren der Steden. Dit Neft is 

van boven gedekt ‚ en heeft op zyde gemeen. 

lykeen rond gaatje, dat dient tot in en uitgang 

van den Vogel. 

De Zwaluwen kondigen ons de wederkomfte 

van het Voorjaar aan (*). Zy verfchynen door- 

gaans in ’t begin van April in Vrankryk; en vin- 

den dan, zo 't een voordeelig Saizoen is, wel 

haaft de Koft aan Muggen 5; doch de Koude doet 

‘er dikwils veelen fneuvelen. De Heer Rreau. 

MUR heeft opgemerkt, dat zulks in ’t jaar 1740, 

wanneer de Muggen veel laater, dan anders; 

voor den dag kwamen , aan een menigtê van 
Zwaluwen, door geheel Vrankryk, is te beurt 

gevallen. De Heer Bazin fchreef hem van 
Straatsburg, in de Maand Mey , dat zy in de 
Elfaz, naar gewoonte, met het begin van A- 
pril gekomen, doch, aldaar geen Infekten vins 

dende, veelal van gebrek geftorven waren ; des 

men ’er dagelyks op de Wegen, Velden en in 
de Hoven , dood zag leggen. Hy ving ’er zelf, 
in de Tuinen van Charenton, veelen met de 

hand ; 

(*) Peait venit Hirundo, pulchra tempora adducens &° 
Pulchros Annes. Hesy ea, 

Ï. Derr, Ve Stuw, Qd 

1. Ean 

AFDEEls 

LXV. 
HooFD= 
STUKe 

Aankomft 
er Zwalua 

Wee 

@ 
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hand, die geen kragt hadden om weg te vlug. 

ten. Omftreeks Parys vondt men ’er , diestyds, 

ook veelen ftervende of dood. Ondertuflchen 

is’t opmerkelyk, dat de Nagtegaalen , in dat 

fchraale Voorjaar , niettemin op den gewoonen 

tyd gekomen waren: den 13 April hadt Rreau- 

MUR ‘er reeds een hooren zingen: doch hy merkt 

aan, dat deeze niet van Infekten , die in de 

Lugt vliegen, alleen leeven, maar van Wor. 
men en Rupífen of derzelver Poppen, die zy 

van tufichen de Baft der Boomen haalen; waar 

toe de Zwaluwen, wegens de kortheid hunnes 

Beks, niet in ftaat zvn (*). 

(4) Zwaluw die Afchgraauw is, met de Keel 

en den Buik wii. 

Van de Schryvers wordt deeze genoemd de 

Oever- Zwaluw , of Drepanis , wegens haare 
Zeiffenswyze Staart, De Engelfchen noemenze 
gemeenlyk Sand-Martin of Banck-Martin, om 

dat zy haare Neften in de Zandbanken aan den 

Oever der Zee of in de Duinen maakt. Van de 
Sweeden wordt zy Strand-Swala , dat is Strand- 

Zwaluw geheten. De Duitfchers geeven ‘er 

| ook 

(*) Obfervat, du Thermometre [faites en 749, a Pan 

gis, &C. 
* (4) Hirendo cinerea, Gulâ Abdomineque albise Fans, 
Suec, 247. Hirundo riparia. f. Drepanis. GESN. „Ar. 
656, ALDpr, Orn. Ll, z7.c. 8. Wir, Ora. 156. Te 39, 
Rap. Av. 7E. ne 3e ALB. Avj ll p $2 56: fo Be 
Fuiscie AV. Te LO fe 2e 

Bern Bene A 
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ook den naam aan, van Ryn-en WafJer-Schwalbe: TI, 
men. zou ze Aard-Zwaluw noemen kunnen. Het AFDEELe 

is die, waar van de Heer CorrinsoN meldt; Ee, 

dat op zyn verzoek dezelven ’s Winters in haa- stuk, 

re Holen gezogt ‚ maar niet gevonden waren (*); 

‘t welk, ook in dien opzigte, de Stellingen 

van Krein, die haar een Winterverblyf in 

de Aarde toefchryft , omver ftoot (fà. En; 

inderdaad, het is de ongerymdheid zelve, dat 

de Water-Zwaluwen ; want dus noemt men ook 

deeze, zig ’s Winters in de Aarde begraaven ; 

en de Lugt-Zwaluwen in t Water kruipen zou- 
den! Á 

De Strand- of Zand-Zwaluw, daar wy thans 
van fprecken, is kleiner zelfs dan de kleine of 

Boeren-Zwaluw , hier voor befchreeven. De 

Pooten zyn van agteren, tot aan de Vingeren 

toe, met Wolligheid bezet. 

_(5) Zwaluw die zwartagrig is, met een witie ie 

Keel , hebbende al de wier Vingeren woor ai ed 

waards geflrekt, law. 

„Nys 

(*) Zie ’t voorg. IV. SrTuk, deezer Nat. Hift. bl. z4. 
(f) Zie ’t 1. Deer, der Uitgezogte Verhandelingen s 

bladz. 209, 212. 
_($) Airando nigricans, Gulî albâ , Digitis omnibus 

quatuor anticis. syff. Nat, X. Hirundo tota nigra, Gulâ 

albicante. Faun. Suec. 246. Hirundo Apus. Beut. „Ave 
TCO. a. GESN, „Av 166. Atpr. Ora. | 17. C 10e 

ONST. fv, 119. T. 42 Wirr. Ors. 156. T. 39. Rae 
Av 7e. 4 Arun. Av, Il. p. sx. Te 55. FRiscHe 

Av, II T. 17. f. 1. 

I.Dzet, Ve Styx. Qaz 
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Wy noemen deeze , die „ om dat zy nooit op 

den Grond zitten gaat, van de Ouden Mirundo 

Apus , dat is zonder Pooten geheten wordt; 

naar den Hoogduitfchen naam Gier - Zwaluw; 

hoewel zy eigentlyk, wegens haar neftelen in 

oude Gebouwen, Steen-Zwaluw moeft heeten. 

De Franfchen noemen haar groote Martinet of 

Moutardier , de Engelfchen Swift of Horfe- 

Martin, wegens haare grootte. Zy is, naame- 
lyk grooter, zelfs dan de Huis-Zwaluw. Op 

den Grond vallende kan zy niet weder opvlie. 

gen, wordende van de Kinderen gevangen met 

een Hoek, waar aan een Krekel is gedaan „ zo 

BerroNius verhaalt. Alle de voorgemelden , 

behalven de Chineefche , onthouden zig in Eu- 

Topa. 

(6) Zwaluw, die blaauwagtig zwart is, aan 

den Bek, en van onderen > witagtig Afch« 

gTAAUW. 

Dit is een Kanadafche, die aan de Hudfons- 
Bay gevonden , en van de Ingezetenen des 

Lands, aldaar , Sashbaun- Pasbu geheten wordt, 

De Heer Epwarps heeft dezelve naauwkeurig 

afgebeeld. Hy noemt haar de blaauwe of groo= 

te Gier-Zwaluw ; want zy overtreft , in grootte, 

nog de voorgaande. 

(7) 

(6) Hirunde nigro coerulefcens , Ore fubtufque cine= 
_feo ex-albida. Syff. Nat. X. Hirundo coerulea Canadenfise 
Epw,. „Zy. z20. Te 220, 
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(7) Zwaluw met de Staartpennen van gelyke 

langte, aan de tippen Elswyze fcherp en on- 

gebaard. 

De Heer Brisson befchryft deeze onder den 

naam van Karolinifche: Krein hadtze genoemd, ‘peragica, 

IN 
ÄFDEEL, 

LXV, 
Hoorp- 
STUK. 

Zwalnw, met de Staart wel zesmaal verdeeld : Menan 

CaresBy geeft’er den naam aan van Amerikaan- 

fche met een gedoornde Staart. Het fchynt 

wel de purpere Zwaluw te zyn, daar hy van 

meldt, dat zy in Karolina haar neft in de reeten 

en gaten der Huizen maakt, of in de Schoor- 
fteenen neftelt. De Kleur van deeze, immers, 

is bruin , van boven donkerer , van anderen 

bleeker , met een witagtige Keel en de Staart- 

pennen bruin, hebbende ieder een fyne fpicfe 

punt. Men vindt haar, by Zomer , in Karolina 

en Virginie. 

(8) Zwaluw die bruin is, met de Keel en Buik En 
Mel ba. 

wij. Spaaníchee 

Van deeze geeft EDWARDS de Afbeelding , 

onder den naam van allergrootfle Strand- Zwaluw, 

en BRIssoN noemt haar de groote Spaanfcbe. Zy 

verdient inderdaad dien naam , als de Gier- 

Zwa- 

(7) Hirundo Re@ricibus zequalibus , apice fubulatis 
nudis. Sy/?. Nat. X. Hirundo, Caudâ aculeatâ Amerie 
Cana. CarvesB. Car, III, p. & T. 8. 

(8) Hirundo fufca, Gulâ Abdomineque albis. Sf? 
Nat, X, Hirundo riparia maxima, Epw, „Av, 27. T, 27. 
KLEIN. „Av. S3. 

Ie Dezer, Ve STUEe Qaqg3 
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u, Zwaluw in grootte eenmaal overtreffende , of 
AFDEEL. eens zo groot zynde „naar men zegt. De Kleur 

BE df is van boven donker-bruin, van onderen wit, 

sTuK, aan de zyden bruin gevlakt: zy heeft een brui. 

ne halskraag, met zwarte vlakken: de Staart- 

pennen zyn van boven donker. van onderen 

bleek-bruin : de Pooten tot de Vingeren toe 

met Wolligheid bezet: de Staart weinig gevorkt, 

Men vindtze in Spanje , inzonderheid aan de 

Straat van Gibraitar. 

SF PPD DDP DPP DADC 

LXVL HOOFDSTUK. 

Befchryving van ’t Geflagt der GEITENMELKE-. 

REN , 20 Europifche als vreemde Vogelen. 

Naam. D° naam van Caprimulgus , dat GEITENMEL- 

KER betekent, wordt gegeven aan zekere 

Vogelen , die het laacfte Geflagt uitmaaken van 
de Tweede Klaffe of Afdeeling in het Samenftel 

van LiNNzus. De Engelfche, Franfche en 

Hoogduitfche naamen, Goat-Sucker , Tette Ché- 

vre en Geifz-Melcher, zyn daar mede overeen. 

komftig en zien op zekere Eigenfchap dezer Vo- 

gelen. Van de Franfchen wordt ’er ook de 

naam van Crapaud-volant of vliegende Pad aan 

gegeven, van wegen de geftalte en kleur. De 
Ouden hebbenze by de Kar-Uilen geplaatft , om 

dat zy by nagt vliegen , en daarom noemde 
menze in ’t Griekfch Nyticorax of Nagtraaf 

‘in 
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in ’tFranfch Effraye of Frezaye, in’t Engelfch zp 

Churn-Owl en Fern-Owl, dat is Karn- of Varen. ÄFDEEL, 

Uil, in ’t Hoogduitfch onder anderen ook Tag. LXVL 
g Hoorp. 

claeffer,dat is Dagflaap. Raven CHARLETON sruxz. 

voegenze ook, om die reden , by de Uilen 5 

doch Brisson en LINN&Us naaft aan de Zwalu- 

wen, waar mede de Kenmerken meeft overeen. 

komttig zyn. 

Dezelven , naamelyk, beftaan in een krom.,Kenmere 

me, zeer kleine, Elsvormige Bek , aan ’tgrond- 
{tuk neergedrukc; hebbende aan den Bek Hairt- 

jes op een ry , als die der Oogleden in de Men. 

fchen , en een zeer wyde gaaping. Dat de 

Staart niet gevorkt, maar enkeld zy; onder- 

fcheidt den Geitenmelker , by BrissoN , van de 

Zwaluwen. Daarenboven zyn de drie voortte 

Vingeren of Klaauwen, tot aan het eeríte Ge. 

wricht, met een Vliesje te {amen gevoegd, en 

de binnentte is , aan de binnenzyde , als een Zaag 

getand. 

Linneus heeft van dit Geflagt maar twee Soorten. 

Soorten , en BrissoN telt 'er zeven, waar on. 

der die van LixNzus zyn begteepen. 

(a) Geitenmelker met de Neusbuisjes als afgefleeten. 1, 
Dic, Evropens, 

(z) Caprimulgus Narium tubis obfoletis, Sy/t. Nai Ki py Shine 

Gen. zoz. Hirundo Caudàâ integrâ » Ore fetis ciliato. Fig. 7. 
Faun, Suec. 248. Caprimulgus. Ber. „Av. 28. a, GESNe 
Av 242 Jonsrt. Av. 5} T. 20 Winn. Ors. 70e T. 
r4. Ray. Av. 256. n. E. Ârn, fv. 1 p. so, T. zor 
Friscu. Av. T. ror. Caresn. Car. I, p. & T. & B. 

Caprimulgus minor Americanus. CarzsB. Car, UL p, 
x6. T. 16. Epw. „Av. 63e T. 63 

5, Desi, V.StuKe q 



\ 

IL 

Es 

616 BESCHRYSING var 

Dit is de gewoone Europifche Geitenmelker, 

AFDEELe die men taamelyk veel vindt in de Boffchen van 
LXVI. 

Hoorp- 
STUK. 

‚ Karolini- 
íche en Vir 
ginilche. 

Vrankryk , Engeland, Duitfchland en Sweeden, 

alwaar hy zig des nagts door zyn geluid, een 

foort van gebrom , dat niet onaangenaam is 

noch verfchrikkende , genoegzaam openbaart. 

Het is ook geenzins een Roofvogel , gelyk de 

Uilen; want hy leeft van Vliegen, Torren en 
andere Infekten, welken KLEIN in zyne Maag 
gevonden heeft. Het fchynt dat hy voornaa- 

melyk op zulken , die in ’t donker vliegen , gelyk 

de Nagtkapellen, aaft, Zyn Eijeren, die zeer 

langwerpig ‚ witagtig , gewolkt en met zware 

te vlakjes getekend zyn, legt hy flegts in ’ 

een of ander Gat of Kuiltje, van Slyk of Aar« 

de, of in de Kloven der Rotfen neer. 

De grootte is omtrent als die van een Koek- 

koek, naar welken de geftalte ook zeer gelykt: 

doch de Kleur verfchilt grootelyks. ZynPluimagie, 

naamelyk , is van boven uit grys en zwart Golfs. 
wyze gemengeld en overdwars geftreept: van 
onderen rosagtig wit met donker bruine ‘dwars. 

ftreepen : de drie Slagpennen van den eerften 
rang inwaards met een witte vlak getekend ; 

de twee buitenfte Staartpennen wederzyds met 

witte tippen. Hy heeft den Bek zwart, de 

Pooten bruin. Ter wederzyden van den Bek 
heeft hy een witten band, loopende langs de 

Onderkaak , tot digt aan ’t Agterhoofd, 

merikaanfchen Geitenmelker, die van grootte 

en 

CATEsBY geeft de Afbeelding van eenen A= 

Í 
; 
E 
À 
: 
3 



DE GETTENMELKERS 617 

en kleur nagenoeg als de Europifche is; doch pp 

bovendien heeft hy een kleinen, welken Lin= AFDEEL. 

NAUs aanmerkt als een Verfcheidenheid vanden LXVL 

onzen ‚om dat dezelve de Vlerken en Staart ‚ op gehn 

gelyke wyze, met wit gevlakt heeft. De Kleur, 

egter , fchynt wat veel te verfchillen 5 want 
deeze Virginifche kleine is donker-bruin van bo- 

ven , met rosagtige dwarsftreepjes en eenig Afch- 

graauw daar onder gemengd; van onderen bleek 
Oranje -.kleur met zwarte dwarsftreepen. Men 

noemt deezen in Virginie Wbip-poor-will , daar 

de andere, in Karolina, van de Engelfchen Ooft. 

indife Vleermuis geheten wordr ‚en fomtyds ook 

Regenvogel. ’s Winters vindt menze niet in 

dat gedeelte van Amerika. De laaftgemelde 

onthoudt zig meeft in de Gebergten , binnens. 

lands. 

(2) Geitenmelker die ce Neusbuisjes zeer uit- mt. 

fteekende beeft. America 
HRS. 

/ amaika- 
Jamaikafche Bofch.Nagtuil wordt deeze van fche. 

SLOANE getytcld, en BrissoN noemt hem Ja- 

maikafche Geitenmelker. De Engelfchen gee. 

ven 'er den naam van kleine Bofch.Uil aan, en 

de Frarfchen van Guajana noemen hem Haleur. 

In grootte verfchilt hy weinig van den onzen; 

doch 

f2) Caprimulgus Narium tubulis eminentibus. Sy/7. Nat, 

X. Caprimulgus f. NoCtua fylvatica Famaicenfis, S: oan. 
Jem. IL p. 298. T. 255. fr. Ray.-Av.18o Hirundo 

_smajor fbfufca mifcella, macuiâ albì Spharicà in utra+ 
que Ali, Brown. Jam. 467. 

Ee DezL, V. Srus, Qas 
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Hr. doch de Kieur is 2rys, zwart en feuille-mort 

AFDEEL, bont, met de Slag- en Staartpennen bleeker. In 

oel de Zuidelyke deelen van Amerika, als ook in OOFD, 9 

stuk. de Weftindiën, komt hy voor. 

Brafiliaane Voorts befchryft de Heer Buisson twee Brafi- 
fche groote. … : ; 8 

Je llaaníche Geitenmelkers, die veel kleiner zyn, 

alzo de een naauwlyks de grootte van een Leeu- 

rik , de andere die van een Zwaluw heeft: doch 

behalve deeze is ‘er, ín dat gedeelte van Ame- 

rika, één, die de grootte heeft van een Kat- Uil, 

en de gaaping van den Bek zo wyd, dat een 
Menfch ‘er gemakkelyk zyn Vuift in kan fteeken. 

eeze wordt van de Portugeezen Noitibo en van 

de Brafiliaanen Lbijau geheten. Hy is zwart van 

Kleur , met geelagtig wit gevlakt, van onderen 

zwart en wit bont , hebbende de Oogkringen 

geel, de Pooten wit. 

Ik zal hier nog kortelyk reden geeven van 

den gewoonen naam deezer Vogelen. De Ou. 

den , van wien deeze naam afkomftig is, mel. 
den, dat zy zig op ’t Eiland Creta naby de 

Zee onthouden , alwaar zy des nagts , fteels= 
wyze , in de Stallen komende , de Geiten aan de 

Uijers gaan zitten, om ‘er Melk uit te zuigen; 
“ welk zy zo vinnig zouden doen, dat de Uijer 

daar van fterve en de Geit blind worde. Onder 

de hedendaagfchen vind ik dit ftuk door uie- 

mand bekragtigd. 

PTC | 
as 

Na 

BLAD. 
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De Lettertjes d , e voor de getallen , dienen 

tot onderfcheiding van de twee Stukken, 

die de Vogelen befchryven , zynde het 

IV. en V. Stuk deezer Natuurlyke 

Hiftoric. 

As Benga see CU BAT SER 
s Bengaalfche Gaay. dr? 

akfter. À d. 319 [| Bengaalfche Mofch. e 512 
Aakfter-Specht d. 391 | Berg-Eend. . e. 40 
Aarsvoet - e. 138 | Berghoen, k €. 39I 
Albatrofs. ë ‚ €09 | Berg Hoppe, 6 d. 421 
Alk, . . e. 81 | Berg-Leeurik, PEER 
Amazoon. … d.239,263{ Berg-Merel. ’ e. 404 
Anie . ° d.291 | Berg-Patrys. … €.419, 445 
Aras of Macaos, d.227 | Berg Vink, . e 535 
Arend. 5 drs 182 Berkhoen.  … 4 e. 307 
Arendgier. d, 115 | Beul. . ENGE APE 

Blaauwborftje, SO 
B, BLAAUWSPECHTEN. « d.395 

Blaauwvogel, . e. 496 
Baardgier. « d.rrr | Blaauwvogeltje e. 583 
Baardmannetje. « €.599 | Blaauwe Reiger. … € 2o0r 
Baardvogel ° d.353 ' Blaffer, eraan 
Balearifche Kraan... « €180 | BLOEMZUIGERTJES. « d. 432 
Bananasvogel. . d.330 | Boheemfche Gaay. d.224 
Baflaner Gans, . €121 | Bontekraay. d. 306 
Bafterd-Nagtegaal.e 568,572 | Bonte Specht, d. 389 
Beemer. : d 223 { Boomklopper. Ar O5 
Beenbreeker. d. 170 | BOOMKRUIPERTJES. « et 424 

oom=- 
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Boom-Smiente . e.69 | Doornwiek Plevier. e.263 | 
Boomvalk. « … d.159 | DRAAIHALZEN. … d,370 
Boom-Uiltje, ‘ d. 194 | Dronte. é €. 320 | 
Bofch-Raaf. : d.a21 | Duif-Sperwer. … d. 167 À 
Bofch-Vink. — e.537 | DUIKERS. ° en j 
Boterbeeftje, Ä e. 511 | Duiker Gans, / Ks i 
Braakvogel : … e€…‚223,260 j Duik-Meeuw. ja ee 187 
Brandgans. f €. 24 | Duimeling. e. 586 
Brandfys. Duterter 550) Diadehe Pappegaay. d. 330 
Brandvogel. e. 158 { DUIVEN. k e. 429 
Brafiliaanfche Aakfter. d. 277 | Duivenvalk. e d. 175 
Brafiliaanfche Reiger. e 173 
Brem-Rail, ' e.279 E, 
Bril-Eend. . €53 
Bruidje. , . e. 68 
Bruinet-Eend. . €. 53 

Edele Valk, n d, 157 
Eend. Ai 4 e. Ó2 

Buizert. : d. 160 | EENDEN of EENDVOGE- 
Burgemeefter, E €. 147 LEN. 8 é, 12 
Butoor. ° . 6211 | Eenddooder. 8 d. 170 | 
BYEN=EETERSe : d. 409 | Eenzaame Vogel. . €322 

Egyptifche Bergvalk. d.116 
Egyptifche Raaf. … d.344 
Eidervogel. e. 40 
Eikel-Aakfter. nde sr 

C. 

Calao. Â h d. 285 
Canuts- Vogel, 6 250 ee Ì 7 Ed 
Chineefche Taling. „ e.67 7 Hat î drdale 
Chineefche Zwaluw. €607 F 
Chirurgyn. Ë €: 277 7 d 

Coltou. 6 510 | FAISANTEN, j e‚ 348 
Condor, . e d. 98 | paicant. hs di, ie 
Cysje. 8 6549 | Faifant vanPenfylvanie. €. 40Q 

Faifant-Hoen. RST 
D. FLAMINGO’s. Î € 1Ór 

Francolyn. 8 e. 421 
Dagflaap. e €615 | Fregat-Vogel. . le III 
Dag-Uil. . « _d.201 | Frytertje,. 8 € 550 
Dikbek, - €. 500 | Fuut, ° E. 138 
DIOMEDES-VOGELEN, €. 98 \ 
Diftelvink, e. 538 G, 
Dod -Aars. ° e. 320 | 
Domheer. ee 8503 ! Gans. : ° €. 27 
Dominikaan. €. 504 | Geelborftje, ee EE \ 
Doorníluiper. b €, 201 | GEELGORSENe ° je I 4 

| ol EA 
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Hangnetftje. F e. 590 
Haringdooder. eten 
Haring-Meeuw..-.… & 144 

Geelvink. „ig ë. 522 
Geeogel. Ord 335 
Geerftvogel. : e.552 
GEITENMELKERS, … €614 | Harpoenier of Schieter. ee | 
Gekken. sne f22, 125 | Harpy. : ° d. 105 
Gekroonde Arend, « d. Tos | Haverkneu. : e, 550 
Gekuifde Arend. « d.139 | Havik.’ . et dS 
Gerftvogel, . e. 520 |} Hazelhoen. . e. 410 
GIERENe n Ml d.96 | Hennen. 6 ge. 360 
Giervalk, 6 d. 172 | Hennipvink. ° €. 551 
Gier-Zwaluw. snee Oi | Honigzuigertjes. ' … "4432 
Glut. : e. 229 | Hoorn-Uil. À d.183 
Godinnetje vanTe erùnate.d. 407 | Hoornneus-Vogel. „, d:282 
Godsvogel. . d, 346 | HopPPen. ' d. 414 
Goud-Arend. ’ d.128 | Houtfnep. ° €. 225 
Goudgier. ° d, 113 
Goudhaantje, é e. 588 L 
Goud-Merel. BRM ede 
Goud Plevier. ° e‚ 258 | Ibis. jb : e ATS 
Goudvink. e. 502 | Indíaanfche Groenling. e. 544 
Goudvlerk-Koekkoek. d, 369 | Indiaanfche Raaf. … d.283 
Goudvogel, . d. 335 | 
Graauwzingertje. … €571 Te 
Grasmofch. ë e. 570 
Gricl. 4 e,260 | Jaagervogel,. ot de 87 
Groenlandfche Burgee Jan Pottagie-Eend. e: 59 

meefter. E e. 148 | Jan van Gent. ee WT 
Groenlandfche Duif, e. 89 | Juffertje, ° e.182 
Groenlandíche Pappe- 

gaay. e. 85 K. 
Groenling. £ e. 5IO 
Groene Specht, e« dd. 380 | Kaapfche Duif, É e. 95 

_Grootbek. . d.276 | Kaapfche Mofch. „. e.529 
Grypvogel, d,98 | Kaauw, ° A d. 309 

KAAUWTJES, dd A8 
H. Kaffer, Rt NE 

Kakatoes, e: 452274 84 
Haagmofch. , e. 568 | KALKOENEN, . €. 335 
Haairfnepje. N e. 249 
Haan. . ° e‚ 349 
Haazen-Arende de 127 
Half-Snepje. ° €. 233 
Hanebyter. : ®. 322 
Hangneft. …. 4333, 337 

Kanarie-Vogel. . 545 
Kapel-Valkje, é d. 428 
Kapoen. \ e. 359 
Kapoen van Pharao. d.120 
Kardinaal. e.5c3,523, 525 
Kafteelhoen, … @lid9 

Ka- 
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Kraay-Specht. Keliafis.... e- 3IO d. 375 
kat-Uil. p d. 205 | Krabben-eeter, e. 207 
Katoendiefje, ° d.325 | Kramsvogel, er 4 
Keep. ° e.535 | Kras Uil. Ô d. 204 
KEERKRINGVOGELEN. @. 128.| Kroonvogel, e. 180, 390 
Kemphaan. 5 €. 238 | KROPGANZEN. — , €103 
Kerk-Uil, . d. 197 | Kruisbek , Kruis-Vink, e. 498 
KERNBYTERS, e. 497 | Kuif-Gaay. 8 d, 316 
Kerfendief, . d.332 | Kuit-Reiger. ú €. 205 
Kievit. kerr: | Kuikendiet, d. 144 
Kirr-Meeuw. ë e. 283 | Kutke-Gaap. e. 143 
KLAAUWIEREN. _. d.211 | Kwak, p ge. 200 
Klapper. d,290 | Kwaker-Eend. eo 
Klip-Hoppe. d.422 | Kwartel. d e. 422 
KLUITEN, e. 263 | Kwartei-Koning, e 279 
Kluit. A e.264 | KWIKSTAARTEN. « € 563 
Kneutje. hi e.550 | Kwikftaart, €. 573 
Koddenaar,. ei EuSST 
Koehoorn. d.282 L, 
KOEKKOEKEN. f d. 352 
Koet. St e. 270 | Labben,. €. 151 
Koet-Plevier. . €245 | Land-Wulp, e, 261 

Kok-Meeuw. e. 147 | Langpoot. ° e. 262 
Kolibrietjes. d. 432 | LEEURIKKEN, e. 460 
Koning der Paradysvo- | Leeurikdief. „ d 160 

gelen. . d.350 | LEPELAARS. . € 168,172 
Koning der Wouwou- Lepel-Eend,. . e. 47 

wen. N d. 106 | Lomme. à €. 134 
Koningje. , e. 588 | Looper. | e. 266 
Konings-Viffcher. d. 398 | Loopertje. s e. 589 

Konings-Vogel. … e€.180 | Lory. in d,227,258 
Koninglyke Arend. d. 129 | Luipaard.Vogel.. — vr en 223 
KoninglykeKuikendief.d. "46 | Lund. . ei TES 
Konyn-Uil, dna Wlayke il, +0 d.198 
Koolmees. €. 593 , 597» | LYSTERS. €. 480 
Koornhoen.- €. 402 
Koperwiekje, Lyfter. e. 484 M, 
Korhoen. ò e. 4OO 

Kormoran. é e. 115 | Magellaanfche Gans.e,83, 100 

KNARSHOENDEREN. e.285 | Mallemokke, e. 148 

Knorhoen. e. 379 | Manakyn.. . e. 599 

Kraagbeeftje. e.512 ‚ Mango-Brommere d. 438 

Kraanvogel. N e.183 | MantqlpMeeuw. « €146 

Kraay. 6 ‚ d.303 | St. Martens-Vogel, de 143 
Mat. 

\ ks, 

rf 

' 
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Mathoen,. e e. 261 | Ouerhaan. - « €. 392 
MEESEN. e. 591 
MEEUWEN. €. 142 Ë. 
Meir - of Moeras- „Hen. E73 
Menfchen-Eeter.-” … d, 109 | Paapje. e.579 
Merel, A . €492 | PAAUWEN. €. 325 
Meyvogel. b "e 158 | Paauw. Á €. 327 
Mineur. 4 950 tPaatw-Faifant. «eu 
Moerasloopcr. d €. 236 | PAAUWIESEN. sn SEEN 
Moerhoen. . € 402,407 | PAPPEGAAIJEN. on de25 
Monnik Zwaan. e.320 | Pappegaatje. e €. so6 
Mornel, e e.256 | PAPPEGAAY-DUIKERS, €.80 
NEGICH, , e €. 554 | Paradys-Haan. EN 
Mofehduif, é. 458 | Paradys-Hoppe. e. d.4I19 
Moskaat- Eend. eg. 44 | Paradys-Kolibriet. d. 435 
Muisvalk, d. 161, 173 | PARADYSVOGELENe d. 345 
Muurkruiper. . d. 427 \ Parkieten. ad. 239,242 
Muur-Specht. . BoA Darkleties.. . 4200 
Muur-Nagtegaal. e 579 | Patrys. e. 413 

Paus. js e.85, 529 
N. tels. d. 157 

Pelikaan, Ke eg. 104 
Nagtegaal. €.564 | Penguyn. e.81,83, 200, 131 
Nagtraaf. $ e. 200 | Pepervreeter. d.277 
Nagt-Uil. . d.196 * Perroquets, . d.228 
NIMMERZATTEN. . €175 | Phaëton. e €. 129 
Non Duiker, e €78 j Phaifant. e. 381 
Nonnetje. e. 596 | Piepert-Plevier €. 254 
Noordfche Penguyn. „#63 II Piepert-beeurik … 1e-400 
Nootenkraaker.d.283,317,395 | Pimpelmees, €. 596 
Numidifch Juffertje. e.182 | Pifangfpreeuw. d. 341 

Plakker. €. 503 
0, PLEVIEREN. e 252 

j Plevier. . €. 248 
Oeftervanger,. e. 267 | Poelfnep. €. 220, 231 
Oijevaar. e € 178,192 | Poepert. . e. 285 
Oly-Merel. d. 332 | Poolfche Mees. ee. OD 
ONWEERSVOGELEN. „ €91 | Poule peintade. . e.378 
Oor- Fuut. . €. 139 | Poule Sultane. Ee. 274 
Oor-Uilen. d, 191 } Purperkauwtje. « _d.-343 
Oorlogfchips-Vogel,e. 99,1 12 | Purpervogel, e €. 274 
Ortolaan. ° e.521 | Putter. €. 539 
Offenpikker. . €478 | Pylftaart, €. 79 
Oude Mannen of Besjes d. 365 PEEN n e.5ó 
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Raadsheer. : €. 147 | Saaker of Stoot-Valk. d. 156 
Raaf. st d. 294 | Scharlaaren. i d. 329 
RAAVEN. Ee d. 293 Schat-Aakfter, : d.216 
RALLEN. ë ä 278 | Scherpwiek. en Ged 
Rans-Uil. d, 190 ' Schild-Bend. ‘ €. 47 
Regenboog Pappegaay. g 237 { Schildvink, en en 
Regenvogel. d. 365,380 e.223 ( Schoffelaar. Ee e 169 
REIGERS, ° €. 177 | SCHOL AAKSTERS. a a 200 
Reiger-Valk. e d. 157 | Scholvaars. 4 €138 
Pus e.32t | Schrikvogel. ° e. 7 
RHINOCEROS-VOGELEN. d. 282 ; Schuifuit, . d. 183 
Riethoentje. . €. 270 | SCURVOGELEN. 5 ere 
Riet-Lyfter, . e. 496 | Senegali, €. 50Q 
Rietmees. s €. 598 Slagter of Slagtv ogel. dara 
Rietmofch. 6 €‚553 | Slangenvreeter. … 169 
Rietzingertje, 6 e. 571 | Slobbe. e. 46 
Ring-Duif. « €.447,452 | Slyk- of Stront Haan. d. A15 
Ring-Merel. ie e. 495 | Smient. À e.54,Ó2 
Ringel Gans. De e. 37 | Smirrel. f d. 166 
Rivier-l'uut. «€ 141 } Sneeuwhoen. . €404 
Roek. d. 305 | Sneeuwmofch. torre OR 
Roeper. Eend. , e. 48 | Sneeuwvogel. d.224,e, 518 
Roerdomp. e e. 211 | SNEPPEN. e € 216,326 
Roller. € d. 339 | Snepje. " e. 231 
Ronkertjes. . _d.448 | SPECHTEN é d. 374 | 
Roodbeen. k e. 244 | Sperwer-Uil. 6 d, 203 
Roodborftje. « €584 | Spipolet, Leeurik. e. 468 
Roode Eend. 5 e.57 | Spot-Meeuw. « €. 149 
Roodkop, Putter. e. 542 | Spotvogele e.488 
Rood Oog , Vink. e:537 | SPREEUWEN. 6 e. 471 
Roodftaart. €. 577, 580, 581 } Staart-Meces, « €598 
Roomfche Duif. e. 438 | Steen-Kraay. eden 
toos-Merel. e. 491 | Steen Plevier, _. €. 235 
Rotgans. ° 8 3/ioteenimetzêr, Bnn 
Tories. , e.Q1 | Steen-Uil. e d. 197 
Pots-Merel. . __d.327 | Steenvalk, 6 d, A57 
kottcfraart. …. W.270 Steen ZWA. e.Ó6Ig2 
Rott eretje. ’ 8. QO | STELTLOOPERSe EH OR 
Huid of Ruigvogelen. e€.II | STERNEN. ' €. 153 
luier. €. 220.230, 243» 251 | Stervalk. À d.176 
A 8 e. 531 ! Stinkvogel. Á d. 340 
Ryfivogel. : e. 506 | Stoorvogel. ° d. 145 

Storm- 
e 
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Storm- Zwaluwe 
‚ STRANDLOOPERS: _« 
Strandvogelen. « 
Strand-Zwaluw. * 

‚ Stroritjager, « 
Strontvogel. _ « 
Stroo-Staart. ° 
Stroomvinken. é 
STRUISVOGELEN. 
Suiker-Vogeltje. . 
Dysje, ke e 

T:; 

Malini. 00e 9 
TeEEK-EETERS. 
EE. . 
Thouyou. ° 
Timmerman, 6 
Tjerk, 6 5 
‘Tolk: e e 

Toppertje. ' 
Tortelduif, 
BOUKENS. 
TRAPGANZEN. 
Trompetvogel. Î 
‘Tvran, a 

U. 

UILEN, è 8 

V. 

Valk: : k 
VALKEN. 
VEEBROONDEREN: p 
Veldmofch. 4 
Veldvlieger-Duif. , 
VERKEERD-SNAVEL, 
Vefanen. 
VINKEN. ‘ 
Vink. . . 

Vinken. Valk, À 

e. 92 Vinkmees. €595 
e.236 | Viflcher-Meeuw. « €157 

de aslens | Vateh- of” Zee: Arend. d. 169 
e.61o | Villcher. ° e. 125 

d.110.e. 150 | Vlaainfche Gaay. « d.313 
d. 110 | Vlafchvink. 6 REN: 
ë 120 Vliegenvanger, e.400,542,584 
e. QI Vliegen. Vogeltjes d.432,452 

e.298 | Vogel vari Ethnas « _& 105 
d. 430 | Vogelftruis. ° e. 299 
e. 540 | Vvgen-eeter. ae pm ha 
Me) Wagter. Ô d. 314 

d. 299 | WATERHOENTJES. e. 269 
e.553 | Water-Merel. eN d. 308 
€. 310.t Watrer-Maat.  a.202,e 109 
d. 381 | Water-Rall, 4 v.28r 
e.228 | Waterfnyder. e.159, 1ÓL 
e. 244 ; Waterfprceuw. e €479 
e.70 | Water-Zwäluwa. se. €. ÓLI 

é.453 | Weftindifche Raaf ed. 236 

d.274 | Weeuwije. 8 e. 527 
e.287 | Wielewaals é d. 332 
d. 286 fr Windvogel. e e 223 
d.217 + Winter-Eend. €. 50,50 

—h Winterkoningie. e. 586 
Winter-Meeuwtijë. €. 143 
‚„Wintermofch. é, 562 

d. 18), Winter:Taling... 2,30 
| W ipílaart. | d.224 
Witflaart. €. 578 

…_j Witte NOD é e.7] 
d. 149 \ Wittertje, Á e. 46 
d. 121 } Woud-Aapje;: ‘…e * €210 
€. 391 | Wouw. d. P45, 174 
e. 561 | Woord of MannetjesBend.e 64 
e 430 | Wulp. E17, 221 
e 159 | Wykel. Ö 220 
é. 363 N 
€. 530 Ne 
€. 532 | 
d.177 | YSVOGELEN. Ô d. 398 
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Zie Zing-Lvyfter. —_ 
Zomer-Taling. k 

ZAAGBEKKEN. €71 Zuider-Penguyn, 

Zaagpen. « €. 250 | Zwaan. E 5 

Zand-Plevier. « €. 245 | Zwaangans. 

Zand Zwaluw. €. 610 | ZWALUWEN. 

Zee-Aafter. e€85,91,267 | Zwaluw-Specht, «  d.378 

Zee-Faifante _e €47,56 , Zwartkapje, TEI 
Zee-Hen. k à e.88 | Zwarte Mantel, « 4.224 

Vee-Meeuwen. «€144 | Zwartflaart. «…  «… … €577 7 

Zee-Paard. : e.93 | Zwarte Stork. « … € 199 

Jee-Pappegaay. « €85 Zwartvogel. e d. 344 
Jee-Raaf. d. 283, En 73 | Zwemmer. e d, 168 

ZeesSpecht. ° 398 | Zwemvogelen. à e. I 

_Zee-Spreeuwe é e. 491 Ziyde- of Fluweel - Hoent- 

Zee Vogel. ° e. 56 Heet ’ e. 281 

Zee-Zwaluw. 4.398,0.153,157 ZydeeStaart. . 224 
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By den Uitgeever van deze Natuurlyke Hiftorie is, federt 
eenige jaaren, in het zelfde formaat ‚ waarin dit Werk 
gedrukt i is „uitgekomen een Werk , onder den titel van 
“UirerzoeTE VERDANDELINGEN, UIT DE NIEUW: 
sr WERKEN van pr SOCIETEITEN pER 
WEETENSCHAPPEN iN EUROPA, EN VAN 

« ANDERE GELEERDE MANNEN, met naauw= 
keurige afbeeldingens waar van reeds VIL 
DeELEN, dieieder f3- 12. koften , het 
licht zien. In dezelven zyn verva de 
volgende Stukken , betreffende de 

NATUURLYKE HISTORIE, 

Als: Waarneemingen noopens twee Kinderen van zeld- 
_ zame dikte en grootte ° 8 2 
Omtrent een Meisie dat naar een dap geleek 
De Galfleenen en Bezoarsin’t Menfchei yk Liglaam en 

" dat van Dieren , groeïjende 
Tafel van Krein, tot de Natuurl Iyke Hitflorie der 

_… VreRrvoeTiGe Dieren 
Het verfehillend Ras der linden, en deszelfs Oor- 

_ fprong onderzogt 
Of ge Wolf en de Vos Dieren van een zelfde ‘Soort zyn 

als de Hond gi bo VL 
ie beidenheden der an en Hun verfchillendRas FS’ 

IV. Deer, 
IV. == 

IL 

Ì: 

HT, 

Berigt vaneen Hondje dat naar een Peroguet geleek IV, 
Zonderlinge Vertooning aan een Varkens- Blaas VL. 
Hiftorie der Begraavinge van de Mol À LL 
Natuurlyk Samenftel der Vagelkunde door Moerring k 
Kenmerken van de Rangen , Geflagten en Soorten der 

VOGELEN , volgens LINN/ZEUS \ N NL EE 
Manier van /% erteering der Spyzen in hunne Mdag FV EN 
De Ingewanden van een Koekkoek befchreeven EVE 
Vertoog over de St1yk en Trek Vogelen : Ve ek 
Onderzoek waar de Oije vaars en Zealuwen overwe 
steken d } J II: sed 
eers ie A van den Roofvogel, Buizerbgenaâind TV, =d 

van een Leeurik met een gekruijten Dek, ETM ree 
van de Waterfpreeuw , door C.N. VV, — 

De Huishouding en Voortteeling der Kikvorfchen en 
Padden , volgens RorseL . Vils 

Verhandeling over ’t Werktuig van” ’t Gehoor in de 
KruipenDrDier en en eenigeViflhen door Greorrrov VV, —— 

Lyft der VrisscHen van Nederland, door Dr. J.F. Gro- 
NOvIus en vervolg daar van, door L, T, GRONOVIUS I, 

Ss ot 



Herer van de VIG men te HEE om die vette maaken Ai Deez 
Berigt wegens het paaren en voorzteelen van de Zalm IV. —__ 
Befchryving van een zeldzaamen Vifch in de Middel- 

landfehe Zee gevangen | HI. 
5 van den Rivier-Marder,en een inlandfc! henVifch, | 
hk zyn gedaante Kr insbuik genaamd,door C‚N‚ Is —— 

Byzonderheden van den Sidder-Vifch of Beef-Aal HE 
Aanwyzing der INSEKTEN die op de byzondere Soor. 

ten van Boomen en Kruiden bwisweften tE 
Aanmerkingen over het vangen en bewaaren derInfekt. Ege, 
Vertoog over de Paaring Her Maggen ; VEE en 
Over het Haft of Oever- das en deszelfs Voortteeling VIL 
Befchryving van: den. Horfel der ne 4 door 

EANNEGS® 0, NM EE 
De aart van ’t Vogt, dat zekere Rips van deme Wilge- 

boom uit haar Lieha ram fpuit V 
De Paaring en Voortteeling van de Plaut-of Borus V. 
Berigt aangaande zeker Torretje,g senaamd Springkever II, 
Befchreving van het Infekt, LeeuwelP/orin cenaamd IV. 
Vergelyking der dardwormen met den Menfiben of 

Kinderen Worm ' tn 
Ontdekking van WorMEN, diein Gn huisveften. IV, 
Zekere: nieuw ontdekte Zeediërtjes , door L. T. 

GRONOVIUS, UI 
Nieuw Soort van®ater- -Pohpen, die Steenen uitknagen IV. 
Befchryving vanzeker Infekt, dat men Gaizen-Mofel - Î 

noemt . js IL. 
Een nieuwlings door M. H. ontdek t Diertje, door Ge 

befchreeven en Kop-Poot geheeten - IE, EI, 
De zogenaamde Zee-Kat (Sepia) met haare Eijertjes: 

en Jongen afgebeeld , door C, N. als ook rit 
Het Eijerneft van de Ze. -Slakjes die men Wulknoemt L 
Byzonderheden raakende de Di Jo der Koraalge- 

vaffen E . IV. 
Waarneemingen ten dien ‘opzigte, door den Treer 

ELGI , als ook E: 
—__—— omtrent een7ros Dirne: byGroenland gevonden E. 
Brief aangaande de PurpereSlek à de 

omtrent zeker Zee-Gewas , door GRONovIUSs U. —— 
Waarneemingen omtrent den Slaap - der PLANTEN, 

door LINNZUS . 
Aanwyzing van ’t nuttig g gebruik cenigerPlantgewaffen HIL —_ 
Bepaaling welk Soort van Plant de Zwam Zy 8 gd 
Waarneemingen omtrent den Saflapbras-Boom VII, —— 
Dende omtrent den Vernis-Boom À KUT Sn 
Volwaffen Appel aan een dolen gevonden, 1V, he 

Ster 



Steden of Landfchaps.Gezigtjes in afgezaagde Fonk > 
jes Hout 8 e ‚ IE, DEEL 

Berigt wegens eenige ong emeene uit de Aarde nk 
vene Lighaamen Kein 

Oorfprong van de Verleende Schul pen en dergelyke 
DeELFSTOFFEN V‚VIL —— 

Verhaal derOntdekkin ge van een verfteen de Han IV. 
Oorfprong van de Lely- en Sterre-Steenen, als ook van 

de Rader- en Roifteenen Vl —— 
Vertoog over de Belemniten of zogenaamde Donder: 

fteenen VII, ——— 
DeEigenf: chappen: van | net WitteGoud, Platina delPinto Ill. —— 
Aart van't Water der*Rood Koper bronnen in Ierland le rt 

HUISHOUDELYKE ZAAKEN, 

Het Gebruik van Koperen Vaatwerkinde Keukens MH, rn 
Konft om de Offers te vangen , te temmen , en te maas 

ken dat zy Vifch aanbrengen ' U. — 
Gemakkelyke manier om Geft te bereiden Sno hd gaten 
Van Aardappelen Brood te bakken , Jenever te ftooken 

en Styfzel te maaken VV. ——— 
Onderrigting om Cyder of* Appeldrank te vervaardigen UI 
Bereid, van ’tEau de Luce,eenHartfterkend Reukwater IV. — 
Waarneeming over de Reuk der Bleemen d IV. —— 
Manier om uit enkelde Bloemen dubbelde voortte bren- | 

gen d ' Vallee 
fiddel om deBloemen te Deere enin haare Achoonbeid MH. —— 

Bereiding van bet Blanketzel, en ch Wit of Witzel 
genaamd : IH. —— 

Byzondere manier van Whelen in “navolging der 
Ouden Oee af 

Middel om ’% Goud te behouden dat tot Verguldzel i is | 
gebruikt . EN nan 

Onderzoek van wat Stoffe het Ooflindifch Porfelein ge- 
maakt worde IL. 

De nuttigheid van het te Paar d ryden tot Gezondheid VL. —— 
Het bewaaren der Graanen ‚ inzonderheid 7arw HIL 
Oorzaak van ’t bederf der Tarwe in de Halm op ’t 

Land Ô _ VI, VIT. — 
De Graanen zonder verfhieten goed te houden VIL, —_— 
Proeven aangaande het groejen der Planten in andere 

Stoffe dan “Aarde 4 II. —— 
of verfchillende Planten verfchillend Voedzel 

uit den Grond haalen . î ° 
Ss 2 | Das 



Dat de verandering vanHaver inRogge onmogelyk zyiil fv, Deer. 
Manier om van dePerfikbsomen veel Vrugten te teelen V,VÉ, — 
Vertoog over ’t rypmnaaken der Vygen in de Levant VL. 
Berigt wegens het Tabakplansen in de Nederlanden VI. 
—_ wegens het behandelen van ongebouwde Landen VIL 
Oorzaak enGeneesmidd, voor deZiekte van ‘Rundvee VIE. 
De In-enting derzelve onderzogt ‚door Dr. J. Grase 

HUIs en nuttigheid daar van aà angetoond EEP. 
Manier van bereiding van de Kaas van Rochefort 
Hoe men verfcheide ‘inlandfche Planten tot Leertouwen 

gebruiken kan N Î IV, 
Hóe het Armoniak-Zout in Eeypte g gemaakt wordt _VIL 
Vertoog over ’t Balfenren der Lyken by de Egyptenaaren IV. 
Proeven over den loop der Rivieren en-middelen tot 

oorkoming van Over Zroomingen ; VL 
Uitvind. om hetZe ewater zoet en drink. te maaken, T,IV. 
Werktuig om Watvifsben te {chieten en dus te vangen IL 
Middel om het BusÂ zon et Vuur, te droogen en 

droog te bewaaren 5 HT. 
‚ Proeven omtrent een nieuw Soort van Kanônfiukten ILL, 

KUNDE, 

2 AA bruid, 

NATUUR- en WIS 

De onderlinge Aantrekking der Lighaamen verklaard L. 
De Ligbaamelyke zwaarte van een levendig Menfch Ve 
Zonderlinge verandering van Kleur, ineen Negerin VL, 
Waarneeming over deHand van eenLyk dieGroen bleef V, 
De Kleuren die door Wr yving van Glas worden voort- 

geb ragt. E. 
Hiftorie van het Glas uit de Oudh: pid opgemaakt il 
Proeven wegens de fcherpte van ’t Gezigt À If. 
Waarom,met de beide Oogen te gely! k‚de Voorwer] den en- 

keld gezien worden « VL 
Berigt wegens een nieuw {oort van #% errekykers met 

zeven Glazen : Ve 
Verhandel. over’t flypen van Vergr ont glaasjes en kleine 

spiegeltjes é Vv, 
Het Verbranden van een Scheepsvloot met Brand Jspiegehs 1, 
Of het Zeewater door Ghlas kan dringen onderzogt VL 
De Kleuren der Edele Geffeenten 3 IV. 
Vorming der Beenderen in de Dieren en van ’t Hout in 

de Boomen 5 [I, 
De Warmte der Lugt in verfehe side deelen van den 

Aardkloos ° Ô ° IV. 
De zwaare Hitte in-de Z omer van ’t jaar 1759 in de 

Nederlanden ' e iv, ° ° 

vi. 



De vinnige Koude te ak in de Winter v van 
‚_1759-60 VL Deere 
’ Bevriezen van ’t kskesdoer in de Konftig aldaar ver- 
kreegen Koude. k . VE VER oee 

Zwaar e Koude van January 1760 in N ederland,met die 
in Siberie vergeleeken 

De Lugtsg zeffeldheid, Weder en wind en Ziekten te 
| anne lee in de jaaren 1759-1762 IV, V, VI, VIT 
Een kleine doch zonderlinge Aardbeeving, die aanlei- 
ding geeft tot verklaaring van geweldige fchokkin- 
gen des Aardkloots ’ IV, 

Ketenen van Bergen rondom den Aardrlot volgens 
BuacHe Ä 

Een Vwurbal, die in 7 jaar I 758: zig vertoond heeft VL 
Aanmerk, over de vorming vanVuurigeVerbevelingen VI. 

_ Hert Zicht dat het Zee. Water by Nagtuitgeeft VI, Ville 
Het bewaar en van Bloed en andere Vogten, zonder be. 

Z 
| 

En 
derf, in ’t Lugtledige Nee 

De Smaakdecltjes der ina door den Prof Lucar- 
MANS e é PW de 

De Takfchieting van de an VIES Ze 
Het Zwenmen der Beeflen van natuure, in tegenftelling 

van den Menfch . : . MG 
De Spraak of de Stem der Beeften. Me 
De doodelyke Waafem van gloeijende Kolen NEE Tee 
De Uitwaafeming van het 25 ’ 8 IL, — 

De inwaards ftrooming van de Zee „in de Straat van 
Gihraltar DN 

De Miswyzing van't Kompas en derzelver Verandering 
over den Aardkloot VI —— 

Onderzoek of dezelve dienen kan om ’t Oof? en Welt 
te vinden VE 

Manier om de denpte op Zee te bepaalen door Waar- 
neemingen op de Maan e ° IV, | Artificieele Magneeten of Zeilfteenen te maaken IL, VL 

Middel om de Magneetifc be kragt te alde aan geel 
Koper à nn 

Proeven omtrent den Zour malin of Afchfteen ho pe 
Waarneemingen omtrent de Elektrifiteit 8 EO Dg 
Verklaaring van de Donder door dezelve Lj AE) 
Haar Uitwerk. op kwaalen van ’t Men/ch. Ligh. L, U‚IV, 
De Elektrifiteit der Lugt 5 : IL LEDE: 
Uitwerkingen van Donderflagen . … IU‚,VL 
Het Sterven der Kinderen, getal van Inwooners, Valk. 

tellingen, geboorene getrouwde geftorvene in eenige 
plaatfen van Molland door N. STRUYCK 1, Vit 

Ss 3 Le. 
| 

\ 



Levensbefchryvingen van de Heeren? SLOANE ei 
LIEBERKUHN JN 

dere Steden door N, STRUYCK 

De legging der Salomons-Etlanden door den zelven 
Befchryving van een nieuw Geograpbifch Werktuig 
Verfcheide Werkingen gedaan om de grootte van de 

Aardkloot te meeten 

II. 
HL 
El, 

IL. 
De reden die de Omtrek van een Rond, ten naaften by, 

tot deszelfs BRS heeft ‚ onderzogt door 
„KLINKENBERG VIl. 

Proeven om denZaortgang van een Schip opZee te bepalen Il, 
De Klootfthe Driehseks rekening ops gehelderd door 4 

gebraifche voorftellen, van N. STRUYK 
% Gebruik der Wifleltafelen door denzelven 
Aanmer king over de Wederkomft van den Komeet , die 

in ’t jaar 1682-is gezien, in ’t jaar 1759, door 

VL 
HL 

STRUYCK en KLINKENBERG Ë : EL IV,V,. 
Bepaaling der Wegen van eenige Komeeten, door N. 

STRUYCK ; Uri, VM 
De loop der Sateilicten van; SYupiter door denzelven’ 
Verhandeling over den AfBiand der Zon van den Aardkl, V. 
Verbeteringen in de Waarneeming der Maan. Eklipe 

u, VIL fen k 
Verbetering van den wee des Komects, die in” 

1762is gezien, door N. STRUYCK 

UL, 

t jaar 
VII, 

Het berekenen derVerfchvning vanVenus în kn den 
6 Zuny 17Ó1 en Waarneemingen deswegens VI, VIL 

GENEES- rn HEELKUNDE, 

Ontleed- en Geneeskundige Waarneemingen te Petersburg I, 
Proeven wegens de Gevoeligheid der Lisbaamsdeelen en 

beweeging der Herffenen met de Adenbaalng over- 
eenkomtftig E E 

Verfchil der Ademhaaling en beweeein g van het Hart 
in Sleapende en Waakende Menfchen 

Oorzaak van de Dood in Drenkelingen 
je 

HI, 
Byzonderhedenin’tOntleden van Menfchel, Liehamen IV. 
Een buitengewoone Geleding der Ribben 
Een Beenplaat in de Borft gevonden 

IV, 
IV, 

HetWerktuiglykGeftel tot de beweeging desOogappels IV. 
. Manier om het Hoornvliës van't Oog te openen tot uithaa= 

ling van ‘t&ryftallyn, en Aanmerking. daar omtrent 1, IV. 
IV. Byzondere Geneezing van een Traanfilel 

Nieuwe ed tot herftelling van” 
e 

t Gelaor 

L, V, Deer. 
De grootte van Babylon in vergel yking met die vanan- _ 

maen 

6 

men 

Î 

IV, —— 
Zeld» 



he dt den 

Heldzaame Toevätieh van een. Buikwond Msn Iv. Deil. 
Geneezing van een Bekkeneelsbreuk js 
Heelkonftige Operatie op een Siggaderbreuk , or EN 

_ VAN DER HESPEL 4 VIL RANT 
Verbeterd Werktuig tot herftelling der Ontwrichtin. 

gen van den Schouder , door |. RuuRHoF e IV. 
Afzetting van het Scheenbeen by de Enklaauw en Laars 

van een nieuwe Uitvlnding e UT. 
Mogelykheid der Geneezing van Kankreuùze Gezméllen 
‚aan’t Aangezigt-. ein HI. 
VierRuuwe Steenen uit een ’ Mènfchen Blaas gefneedenV, 
Manier om de Kraamvur. te verloflen van deNageboorte VI, 
Oorzaak der Visagen van il tegen den tyd van het 

nnn ma | 

nne, ED 

en en 

Kraamen 8 TV 
Proeven wegens ’t gebruik van de Ëiten-Zwa aa tot Dek 

Stempen van Bloedftortungen d ie 
Toevallen door het byten van cen dolfje Walvin . se 
Gelukkige Geneezing van de Watervrees - é Das 
Uitwerkingen van de dAderlaating d : U. —— 
ee van de Bledriciteit op verfchelde Lie. 

haams-Kwaalen d Elle ui, V. 
Re van verfcheide SEE ten van Wryving ren fine DE 
Waarneemingen over de Zwarte Ziekte RTD Pe 

Over het Koiyk van Poitou , door Dr. TRoncuin II, —— 
el geweldig Lachen, waar op een Purperkoorts volgde Il. —— 
Geneezing van een ongewoone Ziekte der Huid, | gc 
De Behandeling van de Kinderpokjes 5 jd 
De Zn enting derzelve betchreeven en verdedigd IL, VII: == 
Uitrekening der Kanfen daar op toegepatt en eN 
Een abidbaa me Kwaalder Maag en Aanmerkingen op 

het Braaken en de ee der Aide ° HN, —— 
Waarneemingen over de Schemerblindbeid A ee al 
Onderzoek naar ’t ophouden van den tyd derorygr. 

baarbeid in Vrouwsperfoonen, : Ween 
Dienft der Waarneemingen met den jane radrer in de. 

Praêyk der Geneeskunde . ASA 
Nuttigheid der Blaarpleifters of Spaanfche Vliegen tot | 

vermindering der Sne) lbeid van de PolsinBorftkw. V, —_…—… 
De uitwerkingen van ’t Opium IV, 
De Steenbreekende Kr agt van Spaanfle Zeep en Áalk. 

water Ô IV 
Die der Karlsbadwateren daar mede ver geleeken Vie 
Gebruik van de Scheerling of dolle Kervel en Belladonna, 

tegen verouderde Kwaalen , de Zanker en Klierver- 
hardingen ° : » : NA 0 RN 
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Bewys Ee het Zout van Heat. niet n de: le Chyls äteri 
k- doorgaat — V.Dezi, 

amenke Gevolgen van het inflokken van  Pruime; en 
Krieke- Steenen. pee 

(De doodelyke WWaafem van ‘gloei jende Kolen VI 
Verfchil der Sterkte van verfchillend Kalkwater Ar 
Scheikundig onderzoek der Bronwateren van Seltz II. — 

van de Rood- Koper. Bronnen in lerland RE 

Waarneemingen omtrent de Suiker van Melk EAR 

De Eigenfchappen van ’tVlugge zuure Zout van Barn: 
leen wb 

„Nieuwe Manier om de Metaalen te nebiaden Ve 

Deeze Urrcrzoote VERHANDELINGEN worden , by 
het begin van ieder Maand January, April, July en Ok- 

tober , vervolgd met een Stukje , waar in „ van tyd tot tyd, 

bericht wordt gegeven van de befte en nieuwfte Verhan. 

delingen , in de bovengemelde Werken der Societeiten 
enz. te vinden, of van die den Uitgeever , door andere 

Liefhebbers van Weetenfchappen ‚medegedeeld worden; 
dat altoos 18 ftuivers koft. 
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